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Výroční zpráva 2014
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: 64447596
Personální obsazení
Hana Škrháková Pádková
Vlastimil Škrhák
Lenka Marcela Cigánková
Eva Habová
Jiří Pádek
Lenka Divišová
Ing. Vladimír Fisch
MVDr. Veronika Grymová

Provozovatel
Hana Škrháková Pádková, Lipová 58
683 55 Bošovice
Člen Asociace chovatelů
exotického ptactva
(ACHEP)

ředitelka
ekonomický ředitel
asistentka ředitelky, vedoucí občerstvení
pokladní
vedoucí propagačního oddělení
úklidové práce
ekonomický poradce, hlavní účetní
veterinární lékařka, specialistka na exotické ptactvo

Koncem roku 2014 byla
uzavřena smlouva s Fondem dalšího vzdělávání
v Praze a stážistkou na
pozici chovatel – ošetřovatel zvířat. Stáž bude
probíhat v době od 15. 1.
do 15. 4. 2015. Po absolvování stáže bude stážistce nabídnuta funkce
ošetřovatelky papoušků
v zoo.
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Základní informace o zoo, ekonomické údaje
Sídlo zoo
Lipová 57–58
683 54 Bošovice

Otevírací doba
březen
duben–září
říjen–17. listopad

IČ: 64447596
DIČ: CZ6356080720

10–17 hodin
10–18 hodin
10–17 hodin

Od 18. listopadu, prosinec, leden a únor –
otevřeno dle akcí (výstavy, přednášky a jiné)

č. účtu: 3774099001/5500
Raiffeisen Bank
telefon: 777 169 000, 777 169 005
www.papouscizoo.cz
www.papouscizoologickazahrada.cz
e-mail: info@papouscizoo.cz

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

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

Základní ekonomické údaje
Příjmy činily 2 020 tisíc Kč
Výdaje 1 928 tisíc Kč
Hmotný majetek k 31. 12. 2014 – 6 444 tis. Kč
Příjmy ze vstupného, suvenýrů a sponzorských darů byly využity na další rozvoj zoo.
Počet návštěvníků v roce 2014 – 15 445.
Co se týká návštěvnosti zoo, neustále rok od roku roste.
V roce 2011 (otevřeno bylo až od 1. 8.) zavítalo do zoo asi 2500 návštěvníků, prakticky bez
reklamy. O rok později to bylo téměř 8 tisíc, v roce 2013 už 12 tisíc návštěvníků.
Postupně byla zoo zařazena do projektu Rodinných pasů (celoroční sleva 10 % na vstupném)
a dále začala spolupracovat se zámkem ve Slavkově u Brna (po předložení vstupenky ze
zámku sleva v zoo 10, 20 nebo 50 Kč).
Již druhý rok nabízí zoo 50% slevu účastníkům „Bošovické šlapky“ – turistům pěším i na
kolech.
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Chované druhy papoušků dle rozdělení CITES
Skupina A
Ara arakanga středoamerický
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 sulphurea

Skupina B
Amazoňan jamajský
Amazoňan modročelý
Amazoňan žlutohlavý panamský
Amazónek černotemenný
Amazónek bělobřichý
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
Kakadu žlutočečelatý velký
Papoušek senegalský
Papoušek šedý žako
Papoušek žlutotemenný

Amazona collaria
Amazona aestiva
Amazona ochrocephala panama
Pionites melanocephala
Pionites leucogaster
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
Cacatua galerita galerita
Poicephalus senegalus
Psittacus erithacus erithacus
Poicephalus meyeri
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Stav chovaných papoušků v roce 2014
Český název
(latinský název)

Stav
1. 1. 2014

Příchod
(nákup)

Odchod
(prodej)

Ara arakanga středoamerický
(Ara m. cyanopterus)

2

2

Ara červenouchý
(Ara rubrogenys)

4

1

3

Ara marakána
(Primolius maracana)

9

2

7

Amazoňan kubánský
(Amazona leucocephala)

4

1

Kakadu žlutolící sulaweský
(Cacatua sulphurea sulphurea)

5

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)

9

Amazoňan žlutohl. panamský
(Amazona ochrocephala panama)

2

Amazónek černotemenný
(Pionites melanocephala)

2

1

Amazónek bělobřichý
(Pionites leucogaster)

9

6

3

6

Ara ararauna
(Ara ararauna)

6

4

4

6

Úhyn

Stav
Narození 31. 12. 2014
4

2

1

1

3

1

1

7

4

7

1

1

Český název
(latinský název)

Stav
1. 1. 2014

Příchod
(nákup)

Ara zelenokřídlý
(Ara chloroptera)

3

1

4

Ara žlutokrký
(Primolius auricollis)

1

1

2

Aratinga červenohrdlý
(Aratinga rubritorquis)

7

Aratinga dlouhoocasý brazilský
(Aratinga acuticaudata acuticaudata)

4

2

Aratinga hnědohrdlý antilský
(Aratinga pertinax pertinax)

8

6

4

6

Aratinga škraboškový
(Aratinga mitrata mitrata)

8

2

4

10

Aratinga zlatočelý
(Aratinga aurea)

5

2

Aratinga zlatohlavý
(Aratinga auricapilla)

7

Aratinga sluneční
(Aratinga solstitialis)

7

1

Kakadu bílý
(Cacatua alba)

5

1

Kakadu žlutočečelatý velký
(Cacatua galerita galerita)

1

Papoušek senegalský
(Poicephalus senegalus)

9

8

Papoušek šedý – žako
(Psittacus erithacus erithacus)

5

2

Papoušek žlutotemenný
(Poicephalus meyeri)

2

Celkem

130

Odchod
(prodej)

Úhyn

Stav
Narození 31. 12. 2014

2

9

2

3

7

3

9

4

1

5

6

3

2
4

8

44

3

27

114

Chov ostatních zvířat v zoo
Přestože je zoo zaměřena výhradně na chov
papoušků, jsou v zoo chována i další zvířata.
Důvodem bylo vytvořit kontakt zejména mezi
dětmi a zvířaty. Prvními obyvateli byli kozlíci
Čertík a Bertík – narozeni v lednu 2013. Dále přibyli zakrslí králíci a rozetová morčata.
Stav k 31. 12. 2014: 2 zakrslí kozlíci, 7 králíků
a 6 morčat.

Chovatelská činnost v zoo
Chovatelskou sezonu roku
2014 nemůžeme rozhodně
řadit k těm nejúspěšnějším.
Naopak, jednalo se o nejhorší
rok za posledních deset,
možná i více let. Tento stav přisuzujeme velmi teplému podzimu, teplé zimě, kdy papoušci
nepoznali velký rozdíl mezi jednotlivými ročními obdobími,
a to se odrazilo na jejich hnízdění a následně i na odchovech mláďat. Nejhorší situace
byla pozorována u menších
druhů papoušků – amazónků
a arating. Amazónci bělobřiší (Pionites leucogaster) odchovali pouze tři mláďata, některé páry
vůbec nezahnízdily. Stejně tak aratingové. Těch máme v chovu 7 druhů. Zahnízdily pouze
čtyři páry – Aratingy červenohrdlé (Aratinga rubritorquis), Aratingy hnědohrdlé (Aratinga
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pertinax), Aratingy škraboškové
(Aratinga mitrata) a Aratinga
sluneční (Aratinga solstitialis).
Vzhledem k tomu, že tito papoušci započali s hnízděním až
v letních měsících (červen, červenec), dočkali jsme se prvních
mláďat až téměř v září či říjnu.
V tomto období vyvádí rodiče
běžně již mláďata podruhé.
Některá odchovaná mláďata
zůstávají v zoo k rozšíření
chovu, ostatní přešla do soukromých chovů.
U větších papoušků se můžeme pochlubit odchovem kakadua žlutolícího sulaweského
(Cacatua sulphurea) a odchovem čtyř mláďat papoušků ara
ararauna (Ara ararauna).
Doufáme, že následující chovná sezona bude úspěšnější,
a budeme se tak moci pochlubit dalšími odchovy.
Během roku 2014 jsme rozšířili chov dvou velkých druhů
arů. U arů zelenokřídlých (Ara
chloroptera) byl pořízen sameček k naší již dvouleté samičce.
Dále jsme získali další pár arů, a to ary arakangy (Ara m. cyanopterus). I tito papoušci byli
přivezeni z Loro Parque ze Španělska.
Po přemístění všech amazoňanů do jejich nového působiště, do nového pavilonu amazoňanů, budeme i nadále pokračovat v rozšířování kolekce jednak velkých druhů arů, ale také
středních a menších druhů těchto papoušků.
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Veterinární péče
Veterinární péči v Papouščí zoo je již dlouhodobě zajišťována MVDr. Veronikou Grymovou, specialistkou na exotické ptactvo
(Veterinární klinika Avetum, Tumaňanova 9,
Brno-Mokrá Hora).
Papoušci, kteří přichází nově do zoo, jsou
umístěni do izolační místnosti, kde je jim
v průběhu několika dní proveden odběr krve
a odběr trusu na základní bakterioskopické
a koprologické vyšetření. Z krve je prováděno
vyšetření na PBFD, polyomaviry a chlamydie.
Toto vyšetření, včetně analýzy DNA k určení pohlaví u zvířat, je prováděno v genetické laboratoři Genservice Brno.
Pravidelně jsou prováděny odběry trusu u všech papoušků v zoo, a to dvakrát ročně (březen
a září).
V zoo je zpracován hygienický plán.
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Ekologie a vzdělávání,
chov ohrožených druhů papoušků
V Papouščí zoologické zahradě je chováno celkem 8 druhů papoušků, kteří jsou dle CITES
zařazeni do skupiny „A“.
Jsou to tito papoušci:
Ara arakanga (Ara macao cynopterus)
Ara červenouchý (Ara rubrogenys)
Ara marakána (Primolius maracana)
Kakadu žlutolící sulaweský (Cacatua sulphurea sulphurea)
Amazoňan žlutohlavý velký (Amazona ochrocephala oratrix)
Amazoňan nádherný (Amazona pretrei)
Amazoňan kubánský (Amazona leucocephala)
Amazoňan tukumanský (Amazona tukumana)
Každá expozice s papoušky je v zoo opatřena infotabulkami s fotografií druhu, zemí původu
a základními informacemi. Nechybí také označení o jejich ochraně.
Podrobné informace o „CITES“ jsou pak uvedeny na velkých informačních panelech v areálu
zoo a také v Centru ekologické výchovy.
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Výstavba v zoo
K největším akcím v roce 2014 lze určitě zařadit realizaci nového parkoviště před zoo. Stávající jen štěrkový povrch byl nevyhovují a také nevzhledný. Současně s parkovištěm bylo
nutné zajistit nový chodník pro pěší. Stavební práce byly zahájeny v květnu a koncem léta
bylo vše hotovo včetně výsadby zeleně.
Další akcí v zoo je výstavba pavilonu pro amazoňany, na kterém se usilovně pracuje. I když
mělo vše být hotovo do konce roku 2014, slavnostní otevření bylo přesunuto na rok 2015.
Zdržení bylo způsobeno již zmiňovaným parkovištěm, jehož výstavbu jsme upřednostnili.

Adopce a sponzorství
Každoročně přibývají noví a noví sponzoři.
V roce 2014 nás podpořili:
• Jozef Vanneuville a Dorina Gevaert, Belgie
• Stavebniny Prima Brno
• Thermoservis s.r.o., Brno
• Obec Bošovice
• Jana Hlaváčková, Praha
• KOS Křenovice
• Žáci ZŠ Dambořice
• Evička a Anička Pláteníkovy, Velké Pavlovice
Všem sponzorům a adoptivním rodičům
patří velké poděkování.
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Akce pořádané v roce 2014
Rok 2014 byl již tradičně zahájen přednáškou. Stálou přednášející je Mgr. Šárka Navrátilová,
slavkovská cestovatelka, která se každoročně přijde podělit o své zážitky z cest. Přednáška
se uskutečnila v sobotu 15. února v Centru ekologické výchovy. Tentokrát jsme byli seznámeni se životem v Bangladéši.
Od 1. 3. je zoo pravidelně otevřena veřejnosti a od poloviny března se v Centru ekologické
výchovy koná výstava velikonočních kraslic s ukázkou „résování“ – zdobení.
26. 4. jsme se zúčastnili miniveletrhu cestovního ruchu v Uherském Hradišti, kde jsme prezentovali nejen zoo, ale také obec Bošovice.
Poslední dubnovou středu se zoo účastní dne otevřených dveří v domově pro postižené
děti Lila Otnice. Dětem jsou předávány hračky.
Na květen a červen pak byla připravena výstava malovaných kamenů od výtvarnice Simony Solničkové včetně ukázky malování.
Prázdninové měsíce, červenec a srpen, patřily dětem. Jen pro ně byla určena akce „Ošetřovatelem v zoo“, kdy si během jediného dne mohly připravit krmivo pro papoušky, nakrmit
je, vyměnit bidla na okus a ještě se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života papoušků.
Na závěr děti obdržely certifikát a malý suvenýr ze zoo.
V září a říjnu mohli návštěvníci obdivovat krásu paličkované krajky a umění krajkářky paní
Šalomounové.
Velký úspěch mají komentované prohlídky, které jsou pravidelně připraveny v květnu
a v září. Návštěvníci si projdou zoo s průvodcem, podívají se do zázemí – zimoviště papoušků –
a blíže se seznámí s životem papoušků v zoo.
Poslední akcí v roce je předvánoční krmení. Poslední víkend před Štědrým dnem zavítají do
zoo rodiče s dětmi, aby společně připravili krmivo a nakrmili papoušky. V roce 2014 přišlo rekordních více než 120 lidí. V následujícím roce budeme muset tuto akci naplánovat na oba
víkendové dny.

Účast na akcích a návštěvy v zoo
Papouščí zoo se pravidelně zúčastňuje různých chovatelských setkání. Jsou to např. semináře v Čechách i na Slovensku.
Svůj stánek i s papouškem kakadu prezentoval zoo na celostátní výstavě exotického ptactva s mezinárodní účastí v Olomouci (Exota Olomouc – říjen 2014).
Zajímavými hosty, které jsme mohli v loňském
roce v zoo přivítat, byli nejprestižnější chovatelé
z Austrálie, Ameriky a Indie. 24. 9. 2014 zavítali do
bošovické zoo při své cestě na světový seminář
do Loro Parque na Tenerife.
Papouščí zoo pravidelně přispívá články a fotografiemi do různých časopisů. Několikrát zde
natáčela česká televize (ČT Brno, Toulavá kamera,
Chovatelé z Austrálie, USA a Indie
pořad pro děti Zvěřinec).
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Mediální partner

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SLAVKOVA U BRNA A OKOLÍ

Partneři

Obec Bošovice

Cestovní kancelář, autobusová doprava

Kalendář akcí 2015
Papouščí zoologické zahrady v Bošovicích

ÚNOR
6. února

Cestopisná přednáška o ostrově Tanna pro děti základní školy – přednáší
cestovatelka Mgr. Šárka Navrátilová, začátek ve 14 hodin
Cestopisná přednáška o ostrově Tanna s promítáním fotografií – přednáší
cestovatelka Mgr. Šárka Navrátilová, začátek v 17 hodin

7. února
BŘEZEN

1. března
Zahájení sezony 2015 v naší zoo, otevřeno od 10 hodin do 17 hodin
5. března–10. dubna Tradiční výstava velikonočních kraslic, dekorativních perníčků a pomlázek
22. března
Ukázka résování kraslic, ukázku provede paní Mrázková z Borkovan
od 13 do17 hodin
DUBEN
1. dubna

Mezinárodní den ptactva – návštěvníci s ptačím jménem mají tento den
vstup do zoo zdarma
Komentované prohlídky ve 14, 15, 16 hodin

26. dubna
KVĚTEN

16. května
Slavnostní zahájení výstavy motýlů – minivernisáž, začátek ve 14 hodin
16. května–30. června Výstava motýlů jižní Moravy – součástí výstavy budou i exponáty mladého
entomologa Davida Pařila z Brna, žáka 1. třídy základní školy
ČERVEN
13. června
Otevření nového pavilonu amazoňanů, slavnostní zahájení ve 14 hodin
16. května–30. června Výstava motýlů jižní Moravy
ČERVENEC,
SRPEN

Během letních prázdnin v naší zoo probíhá akce „Ošetřovatelem v zoo“,
která je určena dětem ve věku 7–15 let. Přihlášky přijímáme od dubna

ZÁŘÍ
10. září–20. října
20. září

Prodejní výstava užitkové a dekorativní keramiky Ivany Marišlerové z Tučap
Komentované prohlídky ve 14, 15, 16 hodin

ŘÍJEN
10. září–20. října

Prodejní výstava užitkové a dekorativní keramiky Ivany Marišlerové z Tučap

LISTOPAD
Podle počasí bude zoo otevřena až do 17. listopadu
PROSINEC
19. a 20. prosince

OTEVÍRACÍ DOBA
Březen:
Duben–září:
Říjen–17. listopad:
18. listopad–únor:

denně 10–17 hod.
denně 10–18 hod.
denně 10–17 hod.
dle akcí

Předvánoční krmení papoušků, zejména pro děti, od 13 do 17 hodin,
malé občerstvení zajištěno

Papouščí zoologická zahrada Bošovice
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

