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Výroční zpráva 2013
BOŠOVICE

Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích
soukromá zoologická zahrada
Lipová 57–58, 683 54 Bošovice
telefon: 777 169 005, 777 169 000
e-mail: info@papouscizoo.cz
www.papouscizoo.cz
IČ: 6440470596
Personální obsazení
Hana Škrháková Pádková
Vlastimil Škrhák
Lenka Marcela Cigánková
Eva Habová
Jiří Pádek
MVDr. Veronika Grymová
Ing. Vladimír Fisch

Provozovatel
Hana Škrháková Pádková, Lipová 58
683 54 Bošovice
Člen Asociace chovatelů
exotického ptactva
(ACHEP)

ředitelka
ekonomický ředitel, styk s veřejností
asistentka ředitelky, vedoucí občerstvení
pokladní
vedoucí propagačního oddělení
veterinární lékařka, specialistka na exotické ptactvo
ekonomický poradce, hlavní účetní
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Základní informace o zoo, ekonomické údaje
Sídlo zoo
Lipová 57–58
683 54 Bošovice
IČ: 64447596
DIČ: CZ6356080720
č. účtu: 3774099001/5500
Raiffeisen Bank
tel.: 544 240 405
mobil: 777 169 000, 777 169 005
www.papouscizoo.cz
www.papouscizoologickazahrada.cz
e-mail: info@papouscizoo.cz

Otevírací doba
březen
10–17 hodin
duben–září
10–18 hodin
říjen
10–17 hodin
listopad, prosinec, leden, únor – otevřeno dle pořádaných akcí (přednášky, výstavy apod.)

Vstupné
dospělí
děti do 15 let, studenti, senioři, ZTP
rodinné vstupné
děti do 3 let

80 Kč
50 Kč
210 Kč (dva dospělí a 2–3 děti do 15 let)
zdarma

Základní ekonomické údaje
V roce 2013 zavítalo do zoo 12 527 návštěvníků.
Příjmy činily 2 215 tisíc Kč
Výdaje 2 060 tisíc Kč
Hmotný majetek k 31. 12. 2013 činil 6 444 tisíc Kč
Veškeré příjmy z prodeje vstupenek, suvenýrů, krmiva, včetně sponzorských darů, byly v plné
výši použity na další rozvoj zoo.
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Chované druhy papoušků dle rozdělení CITES
Skupina A
Ara arakanga
Ara červenouchý
Ara marakána
Amazoňan kubánský
Amazoňan nádherný
Amazoňan tukumanský
Amazoňan žlutohlavý velký
Kakadu žlutolící sulaweský

Ara macao cyanopterus
Ara rubrogenys
Primolius maracana
Amazona leucocephala
Amazona pretrei
Amazona tucumana
Amazona ochrocephala oratrix
Cacatua sulphurea

Skupina B
Amazoňan jamajský
Amazoňan modročelý
Amazoňan žlutohlavý panamský
Amazónek černotemenný
Amazónek bělobřichý
Ara arakanga
Ara ararauna
Ara zelenokřídlý
Ara žlutokrký
Aratinga červenohrdlý
Aratinga dlouhoocasý brazilský
Aratinga hnědohrdlý antilský
Aratinga škraboškový andský
Aratinga zlatočelý
Aratinga zlatohlavý
Aratinga sluneční
Kakadu bílý
Papoušek senegalský
Papoušek šedý žako
Papoušek žlutotemenný

Amazona collaria
Amazona aestiva
Amazona ochrocephala
Pionites melanocephala
Pionites leucogaster
Ara macao cyanopterus
Ara ararauna
Ara chloroptera
Primolius auricollis
Aratinga rubritorquis
Aratinga acuticaudata acuticaudata
Aratinga pertinax pertinax
Aratinga mitrata mitrata
Aratinga aurea
Aratinga auricapilla
Aratinga solstitialis
Cacatua alba
Poicephalus senegalus
Psittacus erithacus
Poicephalus meyeri
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Stav chovaných papoušků v roce 2013
Český název
(latinský název)

Stav
1. 1. 2013

Příchod
(nákup)

Odchod
(prodej)

Ara arakanga
(Ara m. cyanopterus)

0

2

2

Ara červenouchý
(Ara rubrogenys)

3

1

4

Ara marakána
(Primolius maracana)

8

2

Amazoňan kubánský
(Amazona leucocephala)

7

1

Kakadu žlutolící sulaweský
(Cacatua sulphurea sulphurea)

7

2

Amazoňan nádherný
(Amazona pretrei)

1

1

Amazoňan tukumanský
(Amazona tukumana)

1

1

Amazoňan žlutohlavý velký
(Amazona ochrocephala oratrix)

2

2

Amazoňan jamajský
(Amazona collaria)

2

2

Amazoňan modročelý
(Amazona aestiva)

12

Amazoňan žlutohl. panamský
(Amazona ochrocephala)

2

Amazónek černotemenný
(Pionites melanocephala)

2

1

Amazónek bělobřichý
(Pionites leucogaster)

13

11

5

Úhyn

Stav
Narození 31. 12. 2013

3

2

9

4

5

2

9

2

7

2

7

9

Český název
(latinský název)

Stav
1. 1. 2013

Příchod
(nákup)

Odchod
(prodej)

Úhyn

Stav
Narození 31. 12. 2013

Ara ararauna
(Ara ararauna)
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Ara zelenokřídlý
(Ara chloroptera)

1

2

3

Ara žlutokrký
(Primolius auricollis)

0

1

1

Aratinga červenohrdlý
(Aratinga rubritorquis)

4

Aratinga dlouhoocasý brazilský
(Aratinga acuticaudata acuticaudata)

4

Aratinga hnědohrdlý antilský
(Aratinga pertinax pertinax)

5

Aratinga škraboškový
(Aratinga mitrata mitrata)

8

Aratinga zlatočelý
(Aratinga aurea)

2

Aratinga zlatohlavý
(Aratinga auricapilla)

5

Aratinga sluneční
(Aratinga solstitialis)

7

Kakadu bílý
(Cacatua alba)

4

Papoušek senegalský
(Poicephalus senegalus)

8

Papoušek šedý – žako
(Psittacus erithacus)

5

5

Papoušek žlutotemenný
(Poicephalus meyeri)

2

2

Celkem

121

1

1

3

6

7

4

2

1

2

8

2

2

8

3

5

2

7

7

1

5

1

13

8

27

2

2

23

9

128

Chov papoušků a jejich odchovy
K nejmenším druhům papoušků chovaných v zoo patří jihoameričtí papoušci – amazónci
a aratingy a afričtí papoušci senegalští a žlutotemenní.
Amazónků máme čtyři chovné páry – 1 pár amazónků černotemenných (Pionites melanocephala) a 3 páry amazónků bělobřichých (Pionites leucogaster). U amazónků černotemenných se nám v roce 2013 odchov nepodařil, naopak u am. bělobřichých nám pravidelně
odchovávají všechny tři páry. Asi před třemi lety jsme u jednoho páru měli problém z přirozeným odchovem. Po nanesení vajec samička vždy vzorně seděla potřebnou dobu, ale po
vylíhnutí všech 3–4 mláďat, si ponechala je jedno, ostatní usmrtila. S největší pravděpodobností byla ptákům předkládána krmná dávka příliš bohatá na bílkoviny – naklíčená semena,
vaječná míchanice apod., a proto samička mohla zabít mláďata z důvodu opětovné snůšky.
Proto jsme následující rok přistoupili k postupnému odebrání mláďat a dokrmili je uměle.
Následující rok jsme změnili skladbu denní krmné dávky, zvýšili pouze přísun ovoce a zeleniny.
Od té doby samička bez problémů odchovává svá mláďata až k samostatnosti.
V nejbližší době bychom chtěli získat do chovu amazónky modrohlavé (Pionus menstruus).
Dalšími jihoamerickými papoušky v našem chovu jsou aratingy. S chovem arating máme
dlouholeté zkušenosti a poměrně úspěšné. Nyní je možné v zoo pozorovat celkem sedm
druhů těchto papoušků – minimálně po dvou párech od každého druhu. Aratingy hnědohrdlé
(Aratingy pertinax pertinax), sluneční (A. solstitialis), zlatočelé (A. aurea), červenohrdlé (A. rubritorquis), škraboškové (A. mitrata mitrata), dlouhoocasé brazilské (A. acuticaudata acuticaudata) a zlatohlavé (A. auricapilla). Odchovy se nám daří celkem u šesti z nich. Pouze
u dlouhoocasých se nám odchov zatím nepodařil, plánujeme nákup dalších jedinců tohoto
druhu.
Největšího úspěchu si ceníme o odchovu arating škraboškových a červenohrdlých. U prvního z nich bylo velmi úspěšné zahnízdění a odchov 4 kusů mláďat. Všechna mláďata byla
vzorně krmena rodiči až zcela k samostatnosti. Běžný počet odchovaných mláďat od páru
je uváděn 2–3 kusy.
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Pár arating červenohrdlých vyvedl, ve
svých třech letech, tři krásná mláďata –
dvě samičky a jednoho samečka. V roce
2013 se jednalo téměř o jediný odchov
u nás.
V dalších letech budeme rozšiřovat
chov i těchto druhů papoušků.
Posledním „malým“ druhem papoušků, které v zoo chováme, jsou papoušci
senegalští a černotemenní. Papoušci
černotemenní navštěvovali hnízdní
budku, ale z hnízdění nic nebylo.
U papoušků senegalských jsme byli
úspěšnější. Zde se podařil odchov hned
sedmi mláďat.
Další skupinou papoušků, kde se nám
daří odchovy, jsou amazoňané. Ještě
v roce 2013 obývali voliéry v hlavním
pavilonu pro jihoamerické papoušky,
ale v následujícím roce najdou nový
domov už „ve svém“. Nově budovaný
pavilon speciálně pro amazoňany je
téměř dokončen.
U amazoňanů žlutohlavých velkých
(samce jsme získali ze zoo Praha), jsme
mohli pozorovat zvýšený zájem jednak
u partnerů navzájem, jednak o připravenou hnízdní budku. Samička pochází
od chovatele z tuzemska.
Také u arů jsme zaznamenali úspěšné odchovy – u ary ararauny (Ara ararauna) a ary marakány (Primolius maracana).
Chov arů se nám podařilo rozšířit o dva druhy: ary žlutokrké a ary macao.
V plánu jsme měli získat dva páry arů žlutokrkých (Primolius auricollis). Bohužel u tohoto
druhu arů je kritický nedostatek samiček. Proto jsme zvolili dovoz z Loro Parque z Tenerife.
V listopadu 2013 jsme tedy získali samičku a poté dopárovali samečkem z tuzemska.
Dovoz z Loro Parque jsme uskutečnili poprvé, ale jsme spokojeni. Jedná se o pěkného jedince v perfektní kondici, který se velmi dobře aklimatizoval.
Proto jsme využili další nabídky dovozu ptáků. Jedná se o ary arakangy (Ara macao cyanopterus).
Nejde o nominátní formu, ale o jediný poddruh, který má modré špičky na žlutých křídelních krovkách a je trochu větší (90 cm), než nominátní forma. Ptáci jsou ve stáří 1 rok – samice
a samec má 1,5 roku.
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Veterinární péče
Veterinářkou pečující o chovaná zvířata je již dlouhodobě MVDr. Veronika Grymová – Veterinární klinika Avetum, Tumaňanova 9, Brno-Mokrá Hora.
Při příchodu zvířete do zoo, je tento papoušek umístěn do izolace. Odběry krve provádí
MVDr. Grymová. Kinické, bakterioskopické i koprologické vyšetření rovněž.
Rozbory krve na vyšetření PBFD, chlamydiózu, polyomavirózu a určování pohlaví analýzou
DNA provádí genetická laboratoř Genservice, s.r.o. Brno.
Kontrola veterinární správy, detašovaného pracoviště Vyškov je prováděna 2x ročně.
Dvakrát ročně je prováděno koprologické vyšetření trusu v jednotlivých expozicích.
Veškeré prostory ve voliérách, venkovních expozicích i v jejich okolí jsou pravidelně udržovány v čistotě a dezinfikovány (Virkon S, F 10).
Označování papoušků je většinou prováděno pomocí uzavřených celistvých kroužků, ve
zcela výjimečných případech je přistoupeno k čipování. Toto provádí MVDr. Grymová.
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Ekologická výchova, vzdělávání,
chov ohrožených druhů v zoo
V současné době je v Papouščí zoologické zahradě chováno celkem 8 druhů papoušků, kteří
jsou dle CITES zařazeni do skupiny „A“ – celkem v počtu 31 jedinců.
Patří k nim tito papoušci:
Amazoňan kubánský (Amazona leucocephala)
Amazoňan nádherný (Amazona pretrei)
Amazoňan tukumanský (Amazona tucumana)
Amazoňan žlutohlavý velký (Amazona ochrocephala oratrix)
Ara arakanga (Ara macao cyanopterus)
Ara červenouchý (Ara rubrogenys)
Ara marakána (Primolius maracana)
Kakadu žlutolící sulaweský (Cacatua sulphurea)
Veškeré informace o životě papoušků, jejich původu a následně péči o ně, najdou návštěvníci
zoo na informačních tabulkách, kterými jsou opatřeny jednotlivé expozice. Dále v Centru
ekologické výchovy a v celém areálu zoo jsou postupně instalovány další panely.
Během roku mohou návštěvníci využít komentovaných prohlídek, včetně krmení papoušků.
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Rozvoj zoo
V roce 2013 probíhaly veškeré stavební práce na nově vznikajícím pavilonu pro amazoňany.
Zejména byly dokončeny ubikace pro dvacet párů amazoňanů. Jednotlivé vnitřní voliéry
byly vybaveny kamerovým systémem. Stěny opatřeny kachlemi pro snadnou údržbu a dezinfekci všech prostor. Koncem roku byly vnitřní ubikace hotové, včetně technického zázemí.
Venkovní výletová část pro papoušky – jednotlivé expozice byly rovněž dokončeny. Zbývá
provést zastřešení celého pavilonu, aby bylo zamezeno vniknutí koček, kun apod. Posledním
úkolem bude výsadba zeleně před samotným pavilonem.
Koncem roku bylo zahájeno stavební řízení na vybudování parkoviště. Doposud byla
využívána pouze zpevněná plocha před vchodem do zoo. Po získání stavebního povolení
bude okamžitě započato s pracemi. Celé parkoviště bude před oběma domy č.p. 57 a 58,
aby bylo zajištěno zaparkování pro co nejvíce automobilů. Součástí bude také stání pro vozíčkáře. Nově bude parkoviště vybaveno stojany na kola a dalším mobiliářem. Současně
bude dokončen chodník podél parkoviště. Obec Bošovice přislíbila finanční pomoc na dokončení zmiňovaného chodníku.
Úpravou prošel také dětský koutek. Pro nejmenší návštěvníky přibyli další zakrslí králíci
a dva kozlíci „holandského typu“ – Čertík a Bertík. Děti si je mohou nejen pohladit, ale také
nakrmit.

Sponzorství
Moc si vážíme pomoci, která každoročně přichází z řad našich návštěvníků.
V roce 2013 nás sponzorovali:
• paní Hana Brandová, Praha
• paní Hrbáčková, Olomouc
• Petr Matyáš, Bošovice
• Gabriela Pletková, Milovice
• Jozef Vanneuville a Dorina Gevaert, Belgie

• Ing. Škodová, Moravský Krumlov
• Novaservis, s.r.o., Brno
• Stavebniny Prima, Brno
• Thermoservis, s.r.o., Brno

Děkujeme všem za finanční i materiální podporu.
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Akce roku 2013
Leden
Únor
Březen, duben
20. dubna
26. dubna
27. dubna
29. června
30. června
červen, červenec
září
prosinec

účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně
přednáška slavkovské cestovatelky Šárky Navrátilové – Etiopie
výstava kraslic
účast na otevření pavilonu „Australská vesnice“ v zoo Jihlava
přednáška pro děti: Indie – přednášející: manželé Drbalovi
přednáška pro dospělé: Indie
komentované prohlídky
komentované prohlídky
výstava vitráží
komentované prohlídky
předvánoční krmení pro děti i dospělé

Kromě účasti na cestovních veletrzích se pravidelně účastníme chovatelských setkání.
V roce 2013 jsme zavítali do Kánice na Slovensko, v září se konal, jako již každoročně, seminář pro chovatele papoušků, který organizuje redakce časopisu Papoušci. V prosinci
jsme se pak účastnili ustavující schůze Asociace chovatelů exotického ptactva (ACHEP)
a stali jsem se členy této asociace.

Plán akcí na rok 2014
únor
26. březen
15. 3. – 25. 4.
5. a 6. dubna
1. května–30. června
25. května
červenec, srpen
září, říjen
říjen
prosinec

přednáška Šárky Navrátilové – Bangladéš
účast na miniveletrhu cestovního ruchu v Uherském Hradišti
výstava velikonočních kraslic
ukázka „résování“ kraslic
výstava malovaných kamenů – výtvarnice Simona Solničková
ukázka malování na kameny
komentované prohlídky (termíny budou upřesněny na webu)
výstava – paličkovaná krajka
komentované prohlídky
předvánoční krmení

Od loňského roku máme pro turisty v nabídce turistické známky a od roku 2014 také žádané turistické vizitky.
Až do roku 2015 byla prodloužena smlouva o spolupráci se zámkem ve Slavkově u Brna.
Návštěvníci zámku mají po předložení vstupenky slevu v naší zoo a naopak.
Také majitelé rodinných pasů mají v naší zoo slevu 10 % na vstupném (platí celoročně).
Hana Škrháková Pádková
Bošovice, březen 2014
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Mediální partner

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SLAVKOVA U BRNA A OKOLÍ

Partneři

Obec Bošovice

Cestovní kancelář, autobusová doprava

BOŠOVICE
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