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VáÏení pfiátelé,
rok 2004 povaÏuji za velice v˘znamn˘.

Realizovali jsme dvû dÛleÏité akce, které se
net˘kají pfiímo náv‰tûvníkÛ a nejsou tedy
vidût v areálu zoo. Jedná se o zapojení
nového zdroje vody a tím posílení stávají-
cího stavu, kter˘ byl v odbûru vody jiÏ na
hranû. Druhá akce je ojedinûlá v Evropû
a jde o „miniaturní teplárnu“ – centrální
v˘topnu na biomasu. V souãasné dobû je
ve zku‰ebním provozu a oãekáváme od ní
v˘razné úspory v nákladech na tepelná
média. Na financování akce se podílí Stát-
ní fond Ïivotního prostfiedí âR, druÏební
mûsto Olomouce ‰v˘carsk˘ Lucern spolu
s Magistrátem mûsta Olomouce. Jsme
pfiesvûdãeni o tom, Ïe to je cesta, jak se
zafiízení na‰eho typu vypofiádá s rostlinn˘-
mi odpady.

Na náv‰tûvníky jsme v tomto roce nezapomnûli. Novû vybudovan˘ Tropick˘
jihoamerick˘ pavilon jistû pfiíjemnû pfiekvapí v‰echny, kdo na‰i ZOO nav‰tíví. To, Ïe
zoologická zahrada patfií mezi v˘znamná zafiízení tohoto kraje dotvrzuje i finanãní
pfiíspûvek olomouckého hejtmanství, a protoÏe se jedná o první a jistû ne poslední
pfiíspûvek, si ho velice váÏíme.

Na úseku chovu zvífiat jsme se opût posunuli dopfiedu. Souãasn˘ stav chova-
n˘ch zvífiat se strukturálnû nav˘‰il jak v poãtu chovan˘ch druhÛ o 18, tak i v poãtu
kusÛ a to o 172. Hodnota chovan˘ch zvífiat dosáhla rekordních 10 576 328 Kã. Na
závûr se musím zmínit o podle mého názoru nejúspû‰nûj‰ím odchovu roku 2004,
narození pûti mláìat gepardÛ. Je to ojedinûl˘ úspûch i v rámci Evropy. S ostatními
pfiírÛstky mláìat mÛÏeme b˘t také spokojeni.

Náv‰tûvnost 374 508 osob není sice rekordní, ale v kontextu podmínek v tomto
roce bude jistû patfiit k nejvy‰‰ím v rámci ZOO âR.

Závûrem bych chtûl podûkovat v‰em sponzorÛm, pfiátelÛm, pfiíznivcÛm, t˘mu
zamûstnancÛ na‰í ZOO a zfiizovateli Magistrátu mûsta Olomouce.

Ing. Zdenûk Slavotínek
fieditel ZOO Olomouc

2



Dear Sirs,
The year 2004 was very significant for our zoo because two important invest-

ments were realized. A new water source was joined because the current water
supply was not sufficient for the zoo. The other thing is a small heating plant which
is unique in Europe. It should be a way how to make use of biomassa. The heating
plant is in a trial run at present. The expenses have been covered partly by Olomouc
City, the Swiss City Luzern which has made friends with Olomouc and partly by
state environmental authorities.

We also have prepared a new exposition for visitors. The new pavilion for South
American animals will be probably a pleasant surprise for everybody.

The number of speciment and species in the collection of our zoo increased and
I must mention the greatest breeding success of the last season, which is the birth
and rearing of five cheetah cubs. We are satisfied also with other breeding results.

In spite of the fact that the number of visitors is not a record, 374 508 people is
one of the highest number comparing with other Czech and Slovak zoos.

Allow me please to thank to our establishing institution, to all the friends and
sponzors and to the staffs of our zoo for their effort.

Ing. Zdenûk Slavotínek Director
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Zoologická zahrada Olomouc 
Název: Zoologická zahrada Olomouc
Sídlo: Darwinova 29, Svat˘ Kopeãek-Olomouc 772 00,

Czech Republic
Právní forma: pfiíspûvková organizace
IâO: 00096814
Telefon: +420 585 151 601, 585 151 600, 585 151 609
Fax: +420 585 385 260
E-mail: info@zoo-olomouc.cz

reditel@zoo-olomouc.cz
zoo_ol@volny.cz

WWW: http://zoo.olomouc.com

Zfiizovatel:
Název: Statutární mûsto Olomouc
Sídlo: Horní námûstí, Olomouc 772 00
Právní forma: statutární mûsto
IâO: 299 308

Primátor statutárního mûsta Olomouce
Jméno: Ing. Martin Tesafiík
Datum narození: 3. 7. 1954
Adresa: Helsinská 9, Olomouc 772 00

¤editel-statutární zástupce ZOO – Director:
Jméno: Ing. Zdenûk Slavotínek
Datum narození: 3. 10. 1939
Adresa: âeskobratrská 11, Olomouc 772 00
Telefon: 585151605
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Vedení ZOO

Styk s vefiejností, Public relations, Telefon
propagace a vzdûlávání education and publicity Hana Labská 585 151 600

Ekonomick˘ námûstek Assistant director Ing. Jan Hüttner 585 151 603

Zoologick˘ námûstek Assistant director Dr. Ing. Radomír HabáÀ 585 151 609

Vedoucí údrÏby Construction
and Maintanance Petr Poledník 585 151 607

Vedoucí dopravy Transportation Service Jifiina Bergmanová 585 151 607

Zooúsek

Vedoucí zoolog Zoologist RNDr. Libu‰e Veselá 585 151 609

Zoolog Zoologist Ing. Jitka Vokurková 585 151 608

Vedoucí úseku Curator Lubomír Vesel˘ 585 151 609

Vedoucí úseku Curator Milan Kofiínek 585 151 609

Privátní veterináfi Veterinary MVDr. Lenka Chrastinová 585 151 609 

Celkov˘ poãet zamûstnancÛ (Total Employees) k 31. 12. 2004 ãinil 71 osob.

Redakce v˘roãní zprávy: RNDr. Libu‰e Veselá, Ing. Jitka Vokurková, Hana Labská,
Milan Kofiínek

Foto: Milan Kofiínek, Ing. Jitka Vokurková, Roman Miesler, Ing. Zdenûk Slavotínek,
Josef Drtil
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Základní ekonomické údaje
Economy

Název poloÏky Stav k 1. 1. 04 v Kã Stav k 31. 12. 04 v Kã

AKTIVA

Drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 244 157,50 244 157,50

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -244 157,50 -244 157,50

Pozemky 6 791 363,60 6 285 072,60

Stavby 55 072 769,04 57 447 398,64

Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí 5 216 868,95 5 887 851,98

Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 3 554 675,77 4 083 969,48

Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 933 480,95 15 505 586,50

Oprávky ke stavbám -14 232 350,02 -16 556 024,61

Oprávky k samostatn˘m movit˘m vûcem a souborÛm movit˘ch vûcí -4 775 868,15 -4 731 618,75

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -3 554 675,77 -4 083 969,48

STÁLÁ AKTIVA CELKEM 49 006 264,37 63 838 266,36

Materiál na skladû 1 064 282,71 892 809,90

Zvífiata 8 975 896,32 10 032 766,60

ZboÏí na skladû 638 905,32 474 268,43

Odbûratelé 67 584,20 193 940,10

Poskytnuté provozní zálohy 164 325,00 155 164,35

Ostatní pohledávky 4 500,00 19 358,35

DaÀ z pfiíjmÛ 0,00 248 020,00

DaÀ z pfiidané hodnoty 0,00 371 385,00

Nároky na dotace a ostatní zúãtování se SR -21 000,00 4 004 098,00

Pohledávky za zamûstnanci 226 727,30 403 411,30

Pokladna 119 747,00 135 906,00

Peníze na cestû 0,00 26 752,00

Ceniny 569,20 136,50

BûÏn˘ úãet 3 662 656,53 2 037 909,14

BûÏn˘ úãet fondu kulturních a sociál. potfieb 522 058,27 413 460,77

Ostatní bûÏné úãty 6 141 700,88 5 783 862,30

Náklady pfií‰tích období 63 623,75 84 201,20

Pfiíjmy pfií‰tích období 113 463,00 208 196,00

OBùÎNÁ AKTIVA CELKEM 21 745 039,48 25 446 929,24

ÚHRN AKTIV 70 751 303,85 89 285 195,60

Údaje o majetku ZOO Olomouc
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Údaje o nákladech a v˘nosech

PASIVA Stav k 1. 1. 04 v Kã Stav k 31. 12. 04 v Kã

Fond dlouhodobého majetku 49 006 264,37 63 462 649,36

Fond obûÏn˘ch aktiv 9 935 175,20 10 910 931,48

Fond odmûn 250 016,11 715 117,11

Fond kulturních a sociálních potfieb 763 668,55 822 055,55

Fond rezervní 3 267 893,82 3 848 643,95

Fond reprodukce majetku 2 890 998,88 2 676 538,39

V˘sledek hospodafiení bûÏného úãetního období X 518 489,93

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV CELKEM 68 439 526,06 82 954 425,77

Dodavatelé 281 209,39 3 836 002,39

Ostatní závazky 161 858,00 241 195,00

Zamûstnanci 574 474,00 500 957,00

Ostatní závazky vÛãi zamûstnancÛm 3 118,00

Závazky ze sociál.zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní 454 331,00 585 077,00

DaÀ z pfiíjmÛ 175 030,00

Ostatní pfiímé danû 125 071,00 163 365,00

Ostatní danû a poplatky 26 127,00

Dlouhodobé bankovní úvûry 375 617,00

V˘nosy pfií‰tích období 418 705,00 533 362,84

Dohadné úãty pasivní 117 981,40 69 066,60

CIZÍ ZDROJE CELKEM 2 311 777,79 6 330 769,83

ÚHRN PASIV 70 751 303,85 89 285 195,60

Název poloÏky âástka v Kã %

Spotfieba materiálu 10 178 170,69 28,01

Spotfieba energie 2 483 023,60 6,83

Prodané zboÏí 500 997,36 1,38

Opravy a udrÏování 620 114,43 1,72

Cestovné 447 916,73 1,23

Náklady na reprezentaci 32 116,89 0,09

Ostatní sluÏby 2 752 849,40 7,57

Mzdové náklady 11 600 000,00 31,92

Zákonné sociální poji‰tûní 4 020 730,00 11,06

Zákonné sociální náklady 257 127,00 0,71

Ostatní sociální náklady 43 767,47 0,12

DaÀ silniãní 6 000,00 0,02
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DaÀ z nemovitostí 886,00 0,00

Ostatní danû a poplatky 1 950,00 0,01

Ostatní pokuty a penále 48 486,00 0,13

Úroky 17,06 0,00

Kursové ztráty 1 011,50 0,00

Jiné ostatní náklady 774 182,94 2,13

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 384 272,19 6,56

DaÀ z pfiíjmÛ 154 280,00 0,42

Dodateãné odvody danû z pfiíjmÛ 31 310,00 0,09

Náklady celkem 36 339 209,26 100,00

TrÏby ze vstupného 13 581 639,00 36,84

Ostatní trÏby z prodeje sluÏeb 150 678,40 0,41

TrÏby za prodané zboÏí 814 177,96 2,21

Aktivace materiálu a zboÏí 79 350,00 0,22

Aktivace vnitroorganizaãních sluÏeb 29 336,30 0,08

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 303 166,97 0,82

Úroky 234 445,42 0,64

Jiné ostatní v˘nosy 1 607 743,34 4,36

TrÏby z prodeje dlouhodobého NM a HM 95 785,20 0,26

TrÏby z prodeje materiálu 386 356,60 1,05

Provozní dotace od zfiizovatele 16 520 000,00 44,82

Provozní dotace ze SR (MÎP) 3 055 020,00 8,29

V˘nosy celkem 36 857 699,19 100,00

V˘sledek hospodafiení 518 489,93

Sobûstaãnost 47,56

Údaje o dotacích

Dotace na provoz od zfiizovatele: 16 520 000,00Kã
Dotace na provoz ze stát. rozpoãtu (MÎP): 3 055 020,00Kã
Dotace na dlouhodob˘ majetek od zfiizovatele: 7 045 807,50Kã
Dotace na dlouhodob˘ majetek
od krajského úfiadu Olomouckého kraje: 1 000 000,00Kã
Dotace na dlouhodob˘ majetek
od Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR: 337 902,00Kã



Hospodafiení Zoologické zahrady Olomouc v roce 2004 skonãilo se ziskem
518 489,93 Kã. Hodnota majetku spravovaného organizací vzrostla o 18 533 891,75 Kã
tj. o 26,2%. Hodnota dlouhodobého majetku vzrostla o 14 832 001,99 Kã tj. o 30,2%
a hodnota obûÏn˘ch aktiv vzrostla o 3 701 889,76 Kã tj. o 17%. V roce 2004 bylo v zoo-
logické zahradû proinvestováno 18 266 395,48 Kã.

V˘stavba a údrÏba
Construction and Maintenance

V roce 2004 se uskuteãnila fiada mimofiádnû v˘znamn˘ch stavebních akcí, jejichÏ
cílem v‰ak z vût‰í ãásti nebylo vytvofiení expozic atraktivních pro náv‰tûvníky, ale zlep-
‰ení zabezpeãení provozu zoologické zahrady. NejdÛleÏitûj‰í stavební prací byla v˘stav-
ba nové kotelny na biomasu v prostoru hospodáfiského dvora a rozvod teplovodu do
objektÛ v hospodáfiském dvofie a dále do blízk˘ch budov v areálu zoo: na zimovi‰tû
africk˘ch zvífiat a do v‰ech pfiilehl˘ch stájí, pavilonu opic, do ubikace plameÀákÛ, med-
vûdÛ malajsk˘ch a hro‰íkÛ liberijsk˘ch. Stavbu provedla dodavatelská firma.

Dále byl posílen vodovodní fiád, kter˘ jiÏ nestaãil stále rostoucím poÏadavkÛm zoo-
logické zahrady. Voda z vrtu poblíÏ bytovky zoo ve ·likovû ulici byla pfiivedena do stá-
vající vodárny a dále byl vybudován nov˘ vodovodní fiád z hospodáfiského dvora do
pavilonu noãních zvífiat a provedena údrÏba stávajícího vodovodního fiádu. Práce rov-
nûÏ provedla dodavatelská firma.

V prÛbûhu roku 2004 byla vybudována také nová expozice pro náv‰tûvníky, a to
tropick˘ jihoamerick˘ pavilon, kter˘ vznikl rekonstrukcí staré ubikace pro hyeny a pso-
vité ‰elmy. Byla provedena fiada nároãn˘ch úprav interiéru a venkovních v˘bûhÛ, které
realizovala téÏ dodavatelská firma.

Jeden z objektÛ zimovi‰tû africk˘ch zvífiat, kter˘ byl dosud vyuÏíván jako stáj pro
zebry a zimní ubikace pro rÛzná dal‰í zvífiata, byl rekonstruován tak, aby jedna jeho
ãást dále slouÏila jako stáj zeber a druhá, v rámci moÏností, vyhovovala poÏadavkÛm
na izolaci pro rÛzné druhy zvífiat. Tuto rekonstrukci provádûli pracovníci úseku v˘stav-
by zoo.

V roce 2004 se uskuteãnily téÏ dvû men‰í stavební akce pro zlep‰ení sluÏeb
náv‰tûvníkÛm. Byl postaven jednak altánek pro náv‰tûvníky na vrstevnicové cestû
a dále u dûtského hfii‰tû byla ke stávajícímu WC provedena pfiístavba bezbariérového
WC pro tûlesnû postiÏené náv‰tûvníky.

Jako v˘znamné práce z oblasti údrÏby stávajících objektÛ bychom mohli jmenovat
napfiíklad 2. etapu v˘mûny dfievûn˘ch oken v bytovce pro zamûstnance na ·likovû ulici
za plastová, nátûry stfie‰ních krytin na sekretariátu, mzdové úãtárny a na chatce, která
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slouÏí k ubytování. Dále byla dodavatel-
skou firmou vymûnûna stfie‰ní krytina na
stáji velbloudÛ a na ubikaci medvûdÛ
malajsk˘ch.

Dlouho oãekávaná práce z oblasti
údrÏby byla provedena u zimovi‰tû afric-
k˘ch zvífiat, kde oplocení u jednoho
z v˘bûhÛ bylo nahrazeno palisádami.
V tomto v˘bûhu by mûly v budoucnosti
b˘t umístûny antilopy bongo. V prÛbûhu
celého roku probíhala téÏ údrÏba ostat-
ních stávajících objektÛ a zafiízení pro zví-
fiata, napfiíklad oprava venkovních omítek
pavilonu ‰elem a zimovi‰tû africk˘ch zví-
fiat, zhotovení posuvn˘ch mfiíÏí v kotcích
v pavilonu ‰elem, oprava venkovního
oplocení u v˘bûhÛ kozoroÏcÛ, poníkÛ
a koz, údrÏba elektrick˘ch ohradníkÛ
zaji‰Èujících v˘bûhy proti úniku zvífiat
a prÛbûÏnû byly odstraÀovány závady hlá-
‰ené ze strany chovatelského úseku, aby
byla zaji‰tûna bezpeãnost náv‰tûvníkÛ
i obsluhujícího personálu.

The most important investment in the
year 2004 was the heating plant which
should utilize biomass and produce elec-
tric power for zoo. It should be a way to
make use of branches and other herbal
refuse.

The water tube structure was exten-
ded and the water supply increased by
joining an other source.

The reconstructions of some of the
old buildings were realized in 2004. The
result is House for South American ani-
mals which is not big but very nice new
exposition for visitors. Also an isolation
building for new animals was made.
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Stavba kotelny byla nejvût‰í investiãní akcí
roku 2004
The building of the new heating plant was
the biggest investment in the whole year

Koncem roku byl zahájen zku‰ební provoz
v nové kotelnû
The run of the heating plant was started at
the end of the year

Nejnovûj‰í stavbou pro zvífiata je „Tropick˘
pavilon“
Tropical pavillon is the newest building for
animals.
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Vnitfiní úpravy v novém pavilonu
The interier works

Ubikace pro lenochody v „Tropickém pavilonu“
Home for sloths

Mraveneãníci velcí v nové ubikaci
Giant anteaters in their new home

V roce 2004 jsme vybudovali novou izolaci
In the year 2004 we have made the new
quarrantine

Pohled do chodby pro náv‰tûvníky
View in the visitors’ hall
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Chovatelská ãinnost v roce 2004
Breeding Activities in the Year 2004

Ke 31. 12. 2004 chovala Zoologická zahrada Olomouc 324 druhÛ obratlovcÛ
v celkovém poãtu 1 635 kusÛ a evidenãní hodnotû 10 576 327,30 Kã. 

Pfiehled druhÛ a kusÛ zvífiat chovan˘ch v ZOO Olomouc ke 31. 12. 2004
The Status of Specimen and Species in the Animal Collection of ZOO Olomouc

on 31. December 2004

DruhÛ KusÛ

Savci 99 550

Ptáci 77 365

Plazi 22 75

ObojÏivelníci 4 36

Ryby 59 461

Ostatní 63 148

Celkem 324 1 635

Savci 
Mammals

V roce 2004 byla hlavní pozornost chovatelÛ soustfiedûna na chov a roz-
mnoÏování vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny, z nichÏ nûkteré byly
v na‰í ZOO odchovány poprvé. Za jeden z nejvût‰ích chovatelsk˘ch úspûchÛ
sezóny povaÏujeme odchov pûti mláìat gepardÛ. Jedná se o první odchov
tohoto druhu v ZOO Olomouc. U berbersk˘ch lvÛ se opakovala situace z pfied-
chozího roku, porod lvice Nely byl ale ponûkud komplikovan˘ a v˘sledkem
bylo tentokrát jen jedno Ïivé mládû, které opût muselo b˘t vychováno umûle.
Samice levharta amurského Atas nebyla koordinátorkou chovu doporuãena
k dal‰ímu rozmnoÏení, protoÏe pfiednost v chovu dostaly její dcery po samci
pocházejícím z pfiírody, které jsou geneticky kvalitnûj‰í. U tygrÛ sibifisk˘ch
jsme v prÛbûhu sezóny fie‰ili zdravotní problémy samce. Z mal˘ch koãkovit˘ch
‰elem byla odchována koãka krátkouchá a rysové, av‰ak koÈata ani jejich
matka nebudou dále zafiazeni do chovu z dÛvodu nejasného pÛvodu matky.
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Ze psovit˘ch ‰elem se opakovanû
rozmnoÏili ‰akali ãabrakoví, ktefií tento-
krát mûli dvû ‰tûÀata. Po del‰ím snaÏení
se podafiilo doplnit pár vzácn˘ch pyre-
nejsk˘ch vlkÛ o mladého samce, chova-
telská perspektiva pfiesto u tohoto
druhu není pfiíli‰ pozitivní z dÛvodu vy‰-
‰ího vûku a zdravotních problémÛ vlãi-
ce. Chov hyen skvrnit˘ch jsme ukonãili
odesláním starého páru do Ko‰ic, pro-
toÏe jejich stávající ubikace byla pfiebu-
dována na pavilon jihoamerické fauny.

Koãky krátkouché Prionailurus euptilurus se
podafiilo rovnûÏ rozmnoÏit
Amur cats were successful in reproduction

Mládû lva berberského Panthera leo leo
Barbary lion cub

Mládû levharta mandÏuského Panthera par-
dus orientalis
Amur leopard cub
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Lvíãe ve stáfií nûkolika t˘dnÛ
The lion cub at the age of several months

Mlad˘ rys ostrovid Lynx lynx
The young Lynx lynx

Mládû oryxe jihoafrického Oryx gazella
gazella v typické poloze
Gemsbok calf

Chovatelskou sezónu u kopytníkÛ
bychom mohli povaÏovat za vcelku
úspû‰nou, i kdyÏ zaãala velmi ‰patnû
úhynem tfií Ïiraf. Nejprve to byla Lilly,
která mûla potíÏe s chrupem a proto
nemohla fiádnû pfiijímat potravu. Chrup
byl o‰etfien, av‰ak Ïirafu se jiÏ nepodafii-
lo zachránit. Druh˘m z tûchto zvífiat byl
Bolek a uhynul pravdûpodobnû násled-
kem úrazu, kter˘ si pfiivodil pfii páfiení.
V jarních mûsících se narodila 3 Ïirafí
mláìata, z nichÏ sameãek Sam a samiã-
ka Samantha byli odchováni jednou
matkou Tanganjikou, protoÏe Samova
matka stará samice Zuzana asi 3 t˘dny
po porodu uhynula. Pozdûji se narodil
je‰tû jeden sameãek. Otcem v‰ech tfií
tûchto mláìat je samec Kabu odchovan˘
v ZOO Olomouc jako jedno z dvojãat
narozen˘ch v roce 1999. Nepfiíbuzn˘
samec Janus se zatím do reprodukce
nezapojil a jeho chování ve stádu samic
je zatím velmi problematické. Kabu
v souãasné dobû pÛsobí v ZOO Ostrava.

RÛzná úskalí chovu a zdravotního
stavu tfií africk˘ch antilop – pakoÀÛ
bûloocas˘ch, pfiímoroÏcÛ jihoafrick˘ch
a adaxÛ v na‰í ZOO jsou v souãasné
dobû vcelku vyfie‰eny, av‰ak jsou
následnû ãásteãnû vystfiídány problé-
mem jin˘m, a to otázkou umístûní
odchovan˘ch mláìat. Z tohoto dÛvodu
v pfiedchozím roce samec adax nebyl
pfiipu‰tûn k samicím a adaxové se tedy
v roce 2004 nerozmnoÏili. Stádo pfiímo-
roÏcÛ jihoafrick˘ch se brzo na jafie roz-
rostlo o 9 mláìat. Z nich o dva mladé
samce jsme pfii‰li následkem úrazu ve
v˘bûhu a dva páry mláìat byly pfiesunu-
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Stádo Ïiraf Rothschildov˘ch Giraffa camelo-
pardalis rothschildi
Rothschild’s giraffe herd

Také pakonû bûloocasé Connochaetes gnou
jsme úspû‰nû rozmnoÏili
White – tailed gnus also reproduced success-
fully

Samec kozoroÏce sibifiského Capra sibirica
Siberian ibex male

ty do Francie (Sigean). Zbylé tfii samiãky
budou vyuÏity k obnovû chovného stáda
v na‰í ZOO. Samec José byl v létû 2004
odvezen do Polska a v chovu ho nahra-
dil nepfiíbuzn˘ samec Kornel ze ZOO
DvÛr Králové. Chov vzácn˘ch pakoÀÛ
bûloocas˘ch se v na‰í ZOO úspû‰nû roz-
víjí. Narodila se ãtyfii mláìata v pomûru
pohlaví 1,3, z nich pár taktéÏ odcestoval
do Francie (Thoiry). Za chovatelsk˘
úspûch povaÏujeme, Ïe své mládû poro-
dila a bez problému sama odchovala
i umûle odchovaná Kamila, a to pfiede-
v‰ím proto, Ïe u tohoto druhu ãiní potí-
Ïe zafiazení do stáda i pfiirozenû odcho-
vaného cizího jedince.

Na zaãátku sezóny postihlo vût‰inu
kopytníkÛ ubytovan˘ch ve stájích
infekãní onemocnûní, kterému bohuÏel
podlehla samice bongo a mlad‰í samec,
takÏe jako expoziãní zvífie umístûné ve
v˘bûhu spolu s oryxy zbyl jen dospûl˘
samec. Na zaãátku roku ode‰el do
zahraniãí s jednou star‰í samicí i samec
zebry Chapmannovy, kter˘ se v prÛbûhu
nûkolika let projevil jako zvífie v na‰í
ZOO k chovu nepouÏitelné. Jeden z nej-
dÛleÏitûj‰ích úkolÛ pro nadcházející rok
je zaji‰tûní nového chovného zebfiího
hfiebce.

Mezi ostatními kopytníky, ktefií jsou
chováni ve venkovních v˘bûzích, pova-
Ïujeme za nejvût‰í úspûch první odchov
piÏmonû v na‰í ZOO. V roce 2004 jsme
provedli nûkolik pfiesunÛ zvífiat ve v˘bû-
zích. KozoroÏci kavkaz‰tí byli pfiestûho-
váni do nejvût‰ího v˘bûhu na vrstevni-
cové cestû, kter˘ umoÏÀuje chov
pomûrnû poãetného stáda. Zoologická



zahrada Olomouc i nadále vede evrop-
skou plemennou knihu pro tento vzácn˘
a ohroÏen˘ druh a poãet chovan˘ch
kusÛ tûchto zvífiat se prÛbûÏnû pohybuje
mezi dvaceti aÏ tfiiceti. Na místo kozoroÏ-
cÛ kavkazsk˘ch se dostaly kozy ‰roubo-
rohé, kter˘m se nyní ve v˘bûhu vedle
pavilonu ‰elem velmi dobfie dafií
a odchovaly 3 mladé kozy. Ve v˘bûhu
pod vyhlídkovou vûÏí místo nich sídlí
samãí skupina lam vikuní, která se zten-
ãila na dva kusy. V‰e nasvûdãuje tomu,
Ïe se k jednomu z tûchto samcÛ v brzké
dobû podafií v rámci EEP získat samice.

Atrakcí pro náv‰tûvníky jsou vÏdy
také domestikovaná zvífiata. Olomoucké
zoologické zahradû se podafiilo v rámci
v˘mûn zvífiat získat pár oslÛ poitous-
k˘ch, ktefií dosud nejsou v na‰í republice
chováni. Jedná se o vzácné velké pleme-
no osla o kohoutkové v˘‰ce 135 aÏ
150 cm, které se vyznaãuje dlouhou
hnûdou aã ãernou srstí, velkou hlavou
s extrémnû dlouh˘ma u‰ima, klidnou
a pfiátelskou povahou. V souãasné dobû
je na svûtû evidováno v plemenné knize
ménû neÏ 200 tûchto oslÛ.

Pokud se t˘ká pony shetlandsk˘ch,
rozhodli jsme se postupnû pfiejít k ãisto-
krevnému chovu. Z toho dÛvodu jsme
vykastrovali starého hfiebce, kter˘ nemûl
licenci k chovu, a dále nebudeme pfii-
pou‰tût dvû staré kobyly, které nemají
známé pfiedky. V roce 2004 se narodila
tfii hfiíbata, z nichÏ jedno je potomek
licentovaného hfiebce Bornea. Matku
tohoto hfiíbûte kobylu Bonie budeme
znovu pfiipou‰tût cizím licentovan˘m
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Portrét poitouského osla Equus asinus
The Poitou donkey portrait

Mládû piÏmonû alja‰ského Ovibos moscha-
tus moschatus
Muscox calf



hfiebcem. Mezi náv‰tûvníky je velmi oblí-
ben˘ spoleãn˘ v˘bûh pro kozy kamerun-
ské a lamy alpaky, protoÏe v nûm chova-
ná zvífiata se nechají hladit a jsou
vdûãn˘mi konzumenty krmení. V˘bûh je
pro náv‰tûvníky trvale pfiístupn˘
a v uplynulé sezónû se zde narodilo pfies
40 kÛzlat a 1 mládû lamy. 

Nov˘m druhem v zoologické zahradû
jsou ovce pÛvodní vala‰ky. Základem
chovného stáda se stala 4 zvífiata pochá-
zející z plemenného chovu ze Skansenu
v RoÏnovû pod Radho‰tûm. Tímto se
na‰e ZOO podílí na záchranû genofondu
plemen domácích zvífiat, která vznikla
v âeské republice. 

Po fiadû problémÛ z pfiedchozích let
se podafiilo odchovat 2 mladé samice
soba. U tohoto druhu jsme ponûkud
zmûnili zpÛsob chovu, samice s mláìaty
byly pfies letní sezónu ubytovány
v prázdné stáji.

Za neúspû‰n˘ by se dal povaÏovat
rok 2004 u velbloudÛ. Jednohrb˘ samec
Simon mûl dlouhodobé a nefie‰itelné
zdravotní problémy a proto musel b˘t
nakonec utracen. BohuÏel se stále neda-
fií sehnat ke dvûma samicím samce
nepfiíbuzného. U dvouhrb˘ch velbloudÛ
se narodilo první potomek nového
samce pfiivezeného z Arnhemu. Matkou
ale byla velmi stará samice, která nebyla
schopná se o mládû starat a pozdûji uhy-
nula. Pokusili jsme se o umûl˘ odchov
mládûte, av‰ak pfies velké úsilí celého
t˘mu o‰etfiovatelÛ mládû nepfieÏilo.

Stádo klokanÛ rud˘ch po roz‰ífiení
ubikace velmi dobfie prosperuje a jejich
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Rodina piÏmoÀÛ Ovibos moschatus mos-
chatus ve v˘bûhu
The muscox family in their enclosure

Portrét velblouda dvouhrbého Camelus
bactrianus
Bactrian camel

Mládû lemura bûloãelého Eulemur fulvus
albifrons
The white – front lemur child



poãet jiÏ pfiesáhl deset kusÛ. Na zaãát-
ku roku ale bohuÏel následkem úrazu
uhynul chovn˘ samec, v prÛbûhu roku
byl nahrazen hned dvûma nov˘mi
nepfiíbuzn˘mi. U klokanÛ parma je rov-
nûÏ pomûrnû velká rozmnoÏovací akti-
vita, av‰ak zfiejmû dochází v posledním
stádiu rozmnoÏování k problému, pro-
toÏe pfiírÛstky poãetnû zdaleka neodpo-
vídají poãtu chovn˘ch samiãek. Podafii-
lo se ale odchovat mládû od umûle
odchované samiãky. Dobfie se dafií
odchovávat mláìata mnohem ménû se
vyskytujících klokanÛ dama, odchova-
ná mláìata v‰ak bohuÏel byli sameãci,
ktefií jsou dále vyuÏitelní jen jako expo-
ziãní zvífiata.

V pavilonu opic jsou chována pouze
vzácná a ohroÏená zvífiata a proto
kaÏdé odchované mládû je moÏno
povaÏovat za úspûch. V roce 2004 byla
odchována tato mláìata: 3 lemufii vari,
1 lemur bûloãel˘, 2 lemufii tmaví, 1
maki trpasliãí, 2 kosmani zakrslí, 1
tamarín pinãí, 2 mirikiny a 3 kotulové.
Kolekce drápkat˘ch opic byla obohace-
na o jeden nov˘ druh, a to o pár tama-
rínÛ vousat˘ch. 

Také v uplynulé sezónû byl velkou
atrakcí velk˘ otevfien˘ v˘bûh makakÛ
ãervenolících, kter˘ byl od dubna do
záfií pfiístupn˘ pro vefiejnost. Makakové
sná‰í zdej‰í zimu bez problémÛ. Jejich
rozmnoÏování je samozfiejmû soustfie-
dûno na letní mûsíce, v roce 2004 byla
odchována 3 mláìata. V pavilonu noã-
ních zvífiat se úspû‰nû rozvíjí kolonie
kaloÀÛ zlat˘ch. V prÛbûhu roku se zde
narodilo dal‰ích 9 mláìat.
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Gibon ãern˘ Hylobates concolor gabriellae
Black gibbon

Portrét mládûte vari ãernobílého Varecia
variegata variegata
Black and white lemur child
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Mlad˘ lemur tmav˘ Eulemur macao macao
The young black lemur

Sourozenci vari ãernobíl˘ch Varecia variega-
ta variegata
Young black and white lemurs

Lvíãek zlat˘ Leontopithecus rosalia s kosma-
nem zakrsl˘m Callithrix pygmaea
The golden lion tamarin

Koãkodan husarsk˘ Erythrocebus patas ve
v˘bûhu
Patas monkey in the enclosure

Mraveneãníci velcí Myrmecophaga tridactyla
v novém pavilonu
Giant anteaters in their new home

Mraveneãník Myrmecophaga tridactyla pfii
koupeli
The giant anteater in the bath



Od poãátku roku jsme pfiipravovali kolekci zvífiat tropické JiÏní Ameriky pro
novou expozici v b˘valé ubikaci hyen, jejíÏ rekonstrukce v prÛbûhu celého roku
probíhala. K mraveneãníkÛm ãtyfiprst˘m, které jsme získali na konci roku 2003,
pfiibyli dva dlouho oãekávaní mladí mraveneãníci velcí. Z genetického hlediska se
jedná o velmi cenné jedince, ktefií byli importováni pfiímo ze zemû svého v˘skytu,
av‰ak chovatelÛm pfiinesli hodnû starostí, protoÏe jejich aklimatizace na evropské
podmínky chovu byla dosti obtíÏná. Dal‰ím nov˘m druhem pro tuto kolekci je pár
lenochodÛ. Pásovce ‰tûtinaté jako zástupce tfietí skupiny chudozub˘ch savcÛ cho-
váme jiÏ del‰í dobu. V roce 2004 se po nûkolika neúspû‰n˘ch pokusech podafiilo
poprvé v olomoucké zoologické zahradû i jejich rozmnoÏení. Typick˘mi pfiedstavi-
teli jihoamerické tropické fauny jsou také ploskonosé opice. Do nové expozice
jsme pofiídili malpy plaãtivé a poãetnû jsme posílili skupinu kotulÛ veverovit˘ch,
která jiÏ v olomoucké ZOO Ïije a odchovala nûkolik mláìat. V‰echna nová zmínûná
zvífiata byla provizornû umístûna v zimovi‰ti pro ptáky. Kolekce zvífiat pro tuto pfii-
pravovanou expozici byla dále doplnûna o listonosy svûtlé (Phyllostomus discol-
lor) a hady uÏovky brazilské (Spilotes pullatus). A nûkolik druhÛ drobn˘ch tropic-
k˘ch Ïab.

The attention of zoologists and kee-
pers is concentrated especially to kee-
ping and reproduction of rare and
endangered animal species. The birth
and mother rearing of five cheetah cubs
was one of the most significant events
of the last breeding season, it is menti-
oned later. Micka was the only Barbary
lion cub born in 2004, she had to be
hand reared. Two puppies of black bac-
ked jackals, Amur cat and lynx cubs
were reared also the last year. The Amur
leopard female Atas was not used in
reproduction regarding to the EEP
Coordinator decision.

As far as giraffes three specimen of
our herd unfortunatelly died but three
calves were born. The herd of gems-
boks and white tailed gnus are without
any problems. Nine gemsbok calves
and four gnu young ones were born.
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Lenochod dvouprst˘ Choloepus didactylus
Sloth
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Also the hand reared gnu female Kamila was a good mother. Adax male was
separated from the females because we have not any possibiulity of placing the
offspring. A Chapmann’s zebra stallon suitable for breeding unfortunatelly was
not available for us the last period. The herd of Caucasian ibex was replaced to
a large enclosure and the number of the animals increased. We are keeping the
European Studbook for this species. Young muscox male is the first young one of
this species born in zoo Olomouc. Exotic domestical animals are very popular
among visitors. The new species in the animal collection is a pair of Poitou don-
key.

In the house of primates all the species are rare and endangered and so each
birth in this house can be considered a significant event. We are proud of the
Malayan Sun bear cub born after the hormonals stimulation of the mother. The
group of parma wallabies and red kangaroos are prospering very well and also
the colony of Rodriguez fruit bats is developing successsully.

Since the beginning of the year 2004 we have been preparing the collection of
South America animals for the new exposition. The pair of giant anteaters, sloths
are new species in our zoo while tamandua and armadillos were in our collection
earlier. In the year 2004 the armadillos reproduced successfully in our zoo for the
first time. The numerous group of squirrel monkeys also will live in the South
American pavillon.

Odchov dvou mláìat Ïirafy Rothschildovy jednou matkou:
30. 4. se narodilo mládû Ïirafy Rothschildovy sameãek Sam. Matka Zuzana,

která byla tou dobou nejstar‰í Ïirafa v âR, se o své v pofiadí jiÏ deváté mládû sta-
rala, ale pravdûpodobnû mûla málo mléka. 7. 5. jsme zaznamenali u mládûte pro-
blémy. V˘Ïivn˘ stav nebyl dobr˘, mládû bylo ospalé, apatické. Následkem celko-
vého vyãerpání energie do‰lo i k poklesu teploty. Byly podány infuze a po
celkovém zlep‰ení bylo mládû vráceno k matce. Situace se nûkolikrát opakovala,
byla komplikována prÛjmov˘m onemocnûním matky a proto jsme 17. 5. mládû
oddûlili k umûlému odchovu. 19. 5. matka Zuzana uhynula. Mládû bylo krmeno
dudlíkem pro telata, kter˘ jsme pouÏívali pfii pfiedchozích umûl˘ch odchovech.
Jako náhradní v˘Ïivu jsme pouÏili Sano s karotenem v koncentraci, která taktéÏ
vycházela z pfiedchozích zku‰eností s umûle odchovávan˘mi mláìaty Ïiraf.
Odstavení a krmení mládûte, které je jiÏ fiádnû fixováno na matku, je vÏdy mno-
hem obtíÏnûj‰í neÏ umûl˘ odchov mládûte od narození. Se Samem se vÛbec
nepodafiilo navázat kontakt a proto musel b˘t krmen násilím, coÏ samozfiejmû pfii-
ná‰elo riziko vniknutí potravy do d˘chacích cest. Dávka mléka, kterou se podafii-
lo mládûti podat, vût‰inou nebyla dostateãná, mládû hublo, bylo slabé, pro‰lapo-
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valo znaãnû pfiední nohy v karpálních
kloubech a zadní nohy ve spûnkách. Pfii
biochemickém vy‰etfiení krve bylo
zji‰tûno selhávání ledvin. Proto byla
mládûti zavedena permanentní kanyla
a byly mu podávány infuzní roztoky,
dále antibiotika z dÛvodu moÏnosti
pneumonie.

31. 5. porodila mládû samice Tan-
ganjika, dcera staré Zuzany. Chování
umûle odchovávaného Sama se vidi-
telnû zmûnilo, snaÏil se dostat se do
vedlej‰ího kotce k druhé matce. Jeho
celkov˘ stav byl velmi ‰patn˘ a bylo
pravdûpodobné, Ïe adopce druhou
matkou, která shodou okolností byla
jeho star‰í sestra, je pro nûho jediná
moÏnost. Pokusili jsme se Sama pfii-
dat k Tanganjice a ta byla ochotná ho

Spojení mládûte s cizí samicí bylo úspû‰né
Getting young giraffe together with the step
mother was successful

Mladá Ïirafka s nevlastním sourozencem
The young giraffe male with its step sister

Sam loudil mléko i od své sestry Sam was
asking milk also from his step sister



kojit. ProtoÏe její mládû byla zdravá samiãka, která je pro dal‰í chov mnohem
cennûj‰í, nemohli jsme riskovat, Ïe pro ni nezbude dostatek mléka a proto jsme
zpoãátku Sama pfiidávali jen na omezenou dobu bûhem dne a dále jsme ho
krmili z láhve. PrÛbûÏnû jsme pro kontrolu nûkolikrát odebrali vzorek krve zdra-
vého i nemocného mládûte k vy‰etfiení. Teprve kdyÏ jsme po nûkolika dnech
usoudili, Ïe Tanganjika uÏiví obû mláìata, nechali jsme je trvale pohromadû.

Zdravotní stav Sama se u náhradní matky rychle zlep‰il, av‰ak bylo tfieba,
aby se nauãil brzo Ïrát i pevnou potravu. Z tohoto dÛvodu jsme mu podávali do
krmítka granule, které se pouÏívají pfii ãasném odstavu telat a které pomáhají
rozvinout ãinnost pfiedÏaludkÛ. 

V souãasné dobû jsou obû mláìata Sam i Samantha zcela v pofiádku s mat-
kou Tanganjikou a o jejich zdravotním a v˘Ïivném stavu není Ïádná pochyb-
nost.

In the year 2004 three youn giraffes were born. One of the mothers which
gave birth as the first, was 24 years old and unfortunatelly she died 19 days
later. We tried to hand rear the orphan but we did not succeed in making any
contact with the animal. 17 days later an other female gave birth to her calf and
we tríed to join the orphan with the other mother at first with the control of kee-
pers so that the supply of milk for her own calf could be too low. Nevertheless
the female adopted the orphan and reared both calves without problems.

Chov gepardÛ v ZOO Olomouc

Za jeden z nejvût‰ích chovatelsk˘ch úspûchÛ sezóny 2004 povaÏujeme
narození 5 mláìat gepardÛ a jejich odchov vlastní matkou.

Gepardy chováme v ZOO Olomouc od roku 1999, kdy byli do Olomouce
dovezeni první dva samci Idol a Inongo z Wassenaar Wildlife Breeding Center.
Inongo zanedlouho ode‰el do Ústí nad Labem a Idol se stal základem zdej‰ího
chovu. Z téÏe chovatelské stanice k nûmu pfiibyla samice Lory. Po dosaÏení
dospûlosti obou zvífiat byla uãinûna fiada pokusÛ o jejich rozmnoÏení, ale zvífia-
ta o sebe nejevila sexuální zájem. Proto byla samice Lory v létû 2003 odvezena
do Dvora Králové za úãelem odpáfiení. Spojení se zdafiilo a jiÏ v prosinci 2003
Lory pfiivedla na svût dvû koÈata. Do ZOO Olomouc byla na jafie 2004 pfiivezena
ze Dvora Králové samice Masara, která se tam dosud nerozmnoÏovala. Krátce
po pfiíchodu zaãala obû zvífiata projevovat sexuální chování a bûhem nûkolika
dnÛ byla samice nakryta. Porod probûhl bez problémÛ a narodilo se 5 Ïiv˘ch

23



mláìat. Bûhem prvních nûkolika dnÛ
byla samice v absolutním klidu pouze
pod kontrolou kamery. Pozdûji byla pfii
vypu‰tûní samice mláìata pravidelnû
váÏena a kontrolován jejich zdravotní
stav.

Za spolupráci na chovu gepardÛ
a za pfiedání fiady vlastních zku‰eností
dûkujeme kolegÛm ze Dvora Králové,
pfiedev‰ím paní fieditelce RNDr. Danû
Holeãkové.

ZOO Olomouc is keeping cheetahs
since 1999 and the last year they
reproduced for the first time. ZOO Olo-
mouc is in close cooperation with ZOO
DvÛr Králové. The female Lora was
transfered to DvÛr Králové in summer
2003 and she gave birth to two males
there. After the birth of Lora the fema-
le Massara was transported from DvÛr
Králové to Olomouc and in July 2004
the litter of five cubs was born. The
weight and health condition of all the
cubs were controlled regularly and all
the cubs were mother reared without
problems.
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Mladí gepardi se pravidelnû váÏili
Regular weightening of cheetah cubs

Samice s mlad˘mi gepardy ve v˘bûhu
Cheetah female with the cubs in their enclosure

Mláìata gepardÛ Acinonyx jubatus
Cheetah cubs

Kfitin geparìat se zúãastnila i fieditelka ZOO
DvÛr Králové RNDr. Dana Holeãková
The director of ZOO DvÛr Králové Dana
Holeãková took part in the christenning cele-
bration of cheetah cubs



Chov medvûda malajského v ZOO Olomouc

Medvûd malajsk˘ je jedním z nejcennûj‰ích druhÛ zvífiat chovan˘ch v ZOO
Olomouc. V pfiírodû je ohroÏen vyhubením a v zoologick˘ch zahradách je cho-
ván jen v omezeném mnoÏství. Podle
souãasn˘ch údajÛ ISIS v souãasné
dobû v evropsk˘ch ZOO Ïije 30 malaj-
sk˘ch medvûdÛ v pomûru pohlaví
8,20,2. 

Odchov tohoto druhu v zajetí se
dafií jen sporadicky. Od roku 1985 se
sice podafiilo je rozmnoÏit v 8 institu-
cích, ale celkov˘ poãet odchovan˘ch
mláìat je jen 13. O to cennûj‰í je sku-
teãnost, Ïe tfii z tûchto mláìat byla
úspû‰nû odchována v na‰í ZOO.

Zoologická zahrada Olomouc
chová medvûdy malajské od roku
1988, kdy se prostfiednictvím ZOO Ústí
nad Labem dostal do Olomouce pár
mlad˘ch zvífiat pocházející pfiímo
z Vietnamu. První odchované mládû
byl sameãek narozen˘ 1995, av‰ak
v následujícím roce chovn˘ samec
uhynul a mladého pozdûji nahradil jin˘
dospûl˘ samec Toro, pocházející rov-
nûÏ z Vietnamu. Dal‰í mládû byla
samiãka, která se narodila po hormo-
nální stimulaci aÏ v roce 2000. Kon-
cem roku 2003 jsme se pokusili znovu
o hormonální stimulaci medvûdice
Báry a v˘sledkem byla dal‰í samiãka
narozená v únoru 2004. Mládû bylo
pravidelnû váÏeno a kontrolován jeho
v˘voj, ãímÏ jsme získali cenné biolo-
gické údaje.

The Malayan Sun Bear was hormo-
nally stimulated and the cub was born
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Medvídû se svou o‰etfiovatelkou
Malayan sun bear cub with its odeper

Mládû medvûda malajského Helarctos
malayanus ve vûku 4 t˘dny
Malayan sun bear cub at the age of four
weeks



in a short time. It is the third cub born
in ZOO Olomouc, two of them were
born after hormonal stimulation. Both
parents are wild born.

26

Portrét medvídûte
Malayan sun bear cub portrait

Medvídek oslavil tfii mûsíce
Malayan sunbear cub at the age of three
months
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Druh
Species

Stav k
1. 1. 04

Odchov
Birth

Pfiíchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

Savci Mammalia

adax 1.5 1.5

Addax nasomaculatus EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

alpaka 4.4 1.0 0.1 2.1 3.4

Lama pacos

anoa 1.1 1.0 1.0 1.1

Bubalus depressicornis EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

baribal 1.0 1.0

Ursus americanus

binturong 1.2 1.2

Arctictis binturong ESB

bongo 2.1 1.1 1.0

Tragelaphus eurycerus isaaci EEP,ISB,RDB=EN

buvolec bûloãel˘ 1.2 1.2

Damaliscus pygargus phillipsi ESB,RDB=LR

cibetka africká 1.1 1.1

Civettictis civetta

daman skalní 1.1 1.1

Procavia capensis

dhoul ãínsk˘ 3.3 0.1 3.2

Cuon alpinus lepturus RDB=VU

dikobraz obecn˘ 0.1 0.1

Hystrix cristata RDB=LR

dikobraz srstnatonos˘ 1.0 0.0.2 1.0 0.0.2

Hystrix indica

dingo 1.0 1.0

Canis dingo

fosa 1.1 1.1

Cryptoprocta ferox EEP,ISB,RDB=EN

gepard ‰tíhl˘ 1.0 2.3 0.1 3.4

Acinonyx jubatus EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

gibon ãern˘ 2.2.1 2.2.1

Hylobates concolor gabriellae EEP,ISB,CITES=I

gibon lar 1.1 1.1

Hylobates lar ESB,RDB=LR,CITES=I
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Druh
Species

Stav k
1. 1. 04

Odchov
Birth

Pfiíchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

hro‰ík liberijsk˘ 1.1 1.1

Hexaprotodon liberiensis EEP,ISB,RDB=VU

hyena skvrnitá 1.1 1.1

Crocuta crocuta ESB,RDB=LR

jaguár – ãerná forma 1.2 0.1 1.1

Panthera onca ESB,RDB=LR,CITES=I

jaguarundi 1.1 1.1

Herpailurus yagouaroundi CITES=I

jelen sibifisk˘ 5.7 2.3 4.0 3.10

Cervus elaphus sibiricus

kalimiko 2.2 2.2

Callimico goeldii EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

kaloÀ zlat˘ 13.11 1.2.7 14.12.7

Pteropus rodricensis EEP,ISB,RDB=CR

klokan dama 2.3 0.0.1 1.0 2.0 1.3.1

Macropus eugenii ESB

klokan parma 5.6 3.0 0.1 3.0 5.7

Macropus parma ESB,RDB=LR

klokan rud˘ 2.6 0.2.3 2.0 2.1 0.1 2.6.3

Macropus rufus ESB

klokan skalní 0.1 0.1

Petrogale penicillata RDB=VU

klokánek králíkovit˘ 1.3 0.2 1.1

Bettongia penicillata EEP,ISB,RDB=LR,CITES=I

klokánek králíkovit˘ 0.2 0.2

Bettongia penicillata ogilbyi EEP,ISB,RDB=LR,CITES=I

koãka arabská 1.1 1.1

Felis silvestris gordoni ISB,CROH=KOH

koãka bengálská 0.1 0.1

Prionailurus bengalensis

koãka evropská 1.1 1.1

Felis silvestris silvestris

koãka krátkouchá 2.3 0.1 1.2 1.2

Prionailurus bengalensis euptilura
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Druh
Species

Stav k
1. 1. 04

Odchov
Birth

Pfiíchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

koãka rybáfiská 1.1 1.1

Prionailurus viverrinus EEP,ISB,RDB=LR

koãkodan husarsk˘ 6.5 6.5

Erythrocebus patas

kolonok 2.3 2.3

Mustela sibirica

kosman bûloãel˘ 2.2 0.1 2.1

Callithrix geoffroyi EEP,RDB=VU

kosman zakrsl˘ 2.3 0.1.1 2.4.1

Callithrix pygmaea

kotul veverovit˘ 4.3 2.0.1 1.14 1.0 6.17.1

Saimiri sciureus

koza domácí – kamerunská 2.22 22.12 0.1 21.12 3.23

Capra hircus

koza domácí – ka‰mírská 2.10 3.3 1.0 3.4 1.9

Capra hircus

koza domácí – sánská 0.2 0.2

Capra hircus

koza ‰rouborohá 4.3 0.3 1.0 3.6

Capra falconeri RDB=EN,CITES=I

kozoroÏec kavkazsk˘ 5.16 4.3 2.0 1.1 10.18

Capra caucasica ESB,RDB=EN

kozoroÏec sibifisk˘ 7.11 2.3 2.1 8.5 3.10

Capra sibirica

kÛÀ domácí – shetlandsk˘ pony 4.3 2.1 2.0 4.4

Equus caballus

kusu li‰ãí 1.2 0.0.1 1.0 0.2.1

Trichosurus vulpecula

lemur bûloãel˘ 3.2 0.0.1 3.2.1

Eulemur fulvus albifrons RDB=LR,CITES=I

lemur tmav˘ 6.2 0.2 2.2 4.2

Eulemur macaco macaco EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

lenochod dvouprst˘ 1.1 1.1

Choloepus didactylus ESB,RDB=DD
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Druh
Species

Stav k
1. 1. 04

Odchov
Birth

Pfiíchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

lev berbersk˘ 1.1 0.1 1.2

Panthera leo leo RDB=VU

levhart mandÏusk˘ 0.3 0.3

Panthera pardus orientalis EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

listonos svûtl˘ 0.0.13 0.0.1 0.0.12

Phyllostomus discolor

los evropsk˘ 0.1 0.1

Alces alces alces CROH=SOH

lvíãek zlat˘ 0.1 1.0 1.1

Leontopithecus rosalia EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

makak ãervenolící 7.11 2.1 9.12

Macaca fuscata RDB=DD

maki trpasliãí 3.5 0.0.1 3.5.1

Microcebus murinus ESB,ISB,CITES=I

malpa plaãtivá 2.6 2.6

Cebus olivaceus

mangusta li‰ãí 1.3.3 0.0.3 1.3.6

Cynictis penicillata

mangusta Ïíhaná 2.4 2.4

Mungos mungo

medvûd kodiak 1.0 1.0

Ursus arctos middendorffi

medvûd malajsk˘ 1.1 0.1 1.0 1.0 1.2

Helarctos malayanus ESB,RDB=DD,CITES=I

mirikina bolivijská 1.4 0.1.1 0.1 1.4.1

Aotus azarai boliviensis ESB

mraveneãník ãtyfiprst˘ 1.1 1.1

Tamandua tetradactyla ESB

mraveneãník velk˘ 1.1 1.1

Myrmecophaga tridactyla EEP,ISB,RDB=VU

m˘val severní 1.2 1.2

Procyon lotor

nosál ãerven˘ 3.3 1.3 1.0 3.6

Nasua nasua
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Druh
Species

Stav k
1. 1. 04

Odchov
Birth

Pfiíchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

nutrie 1.2 1.2

Myocastor coypus

oryx jihoafrick˘ 3.14 2.5 4.3 1.16

Oryx gazella gazella RDB=LR

osel domácí 1.1 1.0 0.1

Equus asinus

osel domácí – poitousk˘ 1.1 1.1

Equus asinus

ovce domácí – romanovská 1.0 1.0

Ovis ammon f. aries

ovce domácí – vala‰ská 1.5 1.5

Ovis ammon f. aries

pakÛÀ bûloocas˘ 4.6 1.3 1.0 1.0 2.2 3.7

Connochaetes gnou RDB=LR

pásovec ‰tûtinat˘ 1.1 0.0.1 1.0 1.0 1.1.1

Chaetophractus villosus

pes domácí 0.4 0.1 0.3

Canis familiaris

piÏmoÀ alja‰sk˘ 1.1 1.0 2.1

Ovibos moschatus moschatus EEP,ISB

psoun prériov˘ 0.0.1 0.1.6 0.0.3 0.1 0.0.4

Cynomys ludovicianus RDB=LR

rys ostrovid 1.1 1.0.2 1.0 1.1.2

Lynx lynx ESB,CROH=SOH

serval 0.1 0.1

Leptailurus serval

siamang 2.2 0.1 2.1

Hylobates syndactylus ESB,RDB=LR,CITES=I

sika 2.6.4 0.0.5 2.6.9

Cervus nippon

sob 3.4 0.2 3.6

Rangifer tarandus

surikata 3.2 1.1 1.0 1.1

Suricata suricatta
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Stav k
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Odchov
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Pfiíchod
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Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

svi‰È bobak 1.1 1.1

Marmota bobak RDB=LR

‰akal ãabrakov˘ 1.4 1.1 2.5

Canis mesomelas

‰akal obecn˘ 0.1 0.1

Canis aureus

tamarín pinãí 3.4 1.0 2.0 2.4

Saguinus oedipus EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

tamarín vousat˘ 1.1 1.1

Saguinus imperator subgrisescens EEP,ISB

tygr ussurijsk˘ 1.1 1.1

Panthera tigris altaica EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

vari ãernobíl˘ 3.1 2.1 2.0 3.2

Varecia variegata variegata EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

velbloud dvouhrb˘ 1.4 0.1 1.3

Camelus bactrianus RDB=EN

velbloud jednohrb˘ 2.2 2.0 0.2

Camelus dromedarius

vikuÀa 3.0 1.0 2.0

Vicugna vicugna EEP,ISB,RDB=LR,CITES=I

vlk ãern˘ 1.1 1.1

Canis lupus pambasileus CROH=KOH,CITES=I

vlk ibersk˘ 0.1 1.0 1.1

Canis lupus signatus EEP,CROH=KOH,CITES=I

zebra Chapmanova 1.4 1.1 0.3

Equus burchelli chapmanni RDB=DD

zorila velká 0.1 0.1

Ictonyx striatus

Ïirafa Rothschildova 2.11 2.1 1.2 3.10

Giraffa camelopardalis rothschildi EEP,RDB=LR



Ptáci
Birds

Nejvût‰ím úspûchem roku 2004 byl umûl˘ odchov mládûte zoboroÏce kafer-
ského (Bucorvus leadbeateri), kter˘ se v na‰í ZOO podafiil jiÏ podruhé. Doufali
jsme, Ïe v roce 2004 se jiÏ podafií odchov tohoto druhu pod vlastními rodiãi, ale
jelikoÏ první mládû bylo rodiãi seÏráno, jevil se umûl˘ odchov jako jediná moÏ-
nost, jak dát alespoÀ jednomu z mláìat ‰anci na pfieÏití. Potû‰ující je, Ïe do‰lo
k úplnému pfiijetí tohoto i loÀského umûle odchovaného mládûte vlastními rodiãi,
ktefií je od prvního dne, kdy byli spolu, pfies pletivo krmili. V souãasné dobû jiÏ
v‰ichni ptáci – 3 dospûlí a 2 mláìata tvofií jednu skupinu, která nenaru‰uje ani
nové hnízdûní rodiãÛ. 

Úspû‰nû probûhl téÏ odchov kondora krocanovitého (Cathartes aura), pfii-
ãemÏ mládû se vyklubalo aÏ z náhradní snÛ‰ky (coÏ v na‰í ZOO bylo pozorováno
poprvé), a rodiãe (aã nám jiÏ pfiipadli stafií) odchov bravurnû zvládli. 

Z dal‰ích opakovan˘ch úspû‰n˘ch odchovÛ mÛÏeme jmenovat 5 mláìat
v˘reãkÛ mal˘ch (Otus scops), 3 po‰tolky vrabãí (Falco sparverius), 6 zoboroÏcÛ
Deckenov˘ch (Tockus deckeni), u nichÏ probûhla 2 hnízdûní za rok, a jelikoÏ
chovn˘ pár je sloÏen z nepfiíbuzn˘ch jedincÛ (samice je z na‰eho odchovu
a samec je z odchytu), zvy‰uje to kvalitu odchovan˘ch jedincÛ.

Poprvé byla odchována 3 mláìata ãejky chocholaté (Vanellus vanellus), pfii-
ãemÏ jedno jejich vejce bylo umûle inkubováno v líhni, neboÈ jsme mûli obavu, jak
na vejce zareagují papou‰ci ‰edí ob˘vající stejnou voliéru. Také jsme byli úspû‰ní
u odchovu mládûte racka stfiíbfiitého (Larus argentatus). 

Neúspû‰ní jsme bohuÏel byli z rÛzn˘ch pfiíãin u prvních odchovÛ papou‰kÛ
‰ed˘ch (Psittacus erithacus), loskutákÛ posvátn˘ch (Gracula religiosa), majen
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Holub nikobarsk˘ Caloenas nicobarica
Nicobar Pigeon

Chovn˘ pár zoboroÏcÛ Deckenov˘ch
Tockus deckeni Tockus deckeni breeding pair



Ïlutolících (Mino dumontii) a zoboroÏ-
ce tmavého (Anthracoceros malaya-
nus), kde jsme po opu‰tûní snÛ‰ky
samicí pfiistoupili k inkubaci v líhni
a umûlému odchovu. Jediné vylíhlé
mládû ale po 10 dnech umfielo na bak-
teriální infekci. Povzbuzením nám
mÛÏe b˘t, Ïe se ve v‰ech pfiípadech
jedná o harmonující chovné páry, které
se pravdûpodobnû v dal‰í sezónû
pokusí o dal‰í odchov. 

V prÛbûhu roku do‰lo k dopárování
ledÀákÛ obrovsk˘ch (Dacelo novaegui-
neae), ãájí chocholat˘ch (Chauna cris-
tata), pfiepárování holubÛ nikobarsk˘ch
(Caloenas nicobarica) a kolekci ptákÛ
jsme doplnili o baÏanty lesklé (Lophop-
horus impejanus).

Nejv˘znamnûj‰í stavební ãinností
v úseku ptákÛ bylo dokonãení venkov-
ních voliér k budovû zimovi‰tû ptákÛ,
urãené pro odchov a zimování, ãímÏ
byly vytvofieny optimální podmínky pro
chov zoboroÏcÛ, tukanÛ, a dal‰ích
nûkolika druhÛ. 
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Mládû zoboroÏce kaferského Bucorvus lead-
beateri 2. den
The African ground hornbill chicken two
days old

Mládû zoboroÏce kaferského Bucorvus lead-
beateri 26. den
The African ground hornbill chicken 26 days
old

BaÏant leskl˘ Lophophorus impejanus
Himalayan Monal



Rok 2004 byl v mnoha ohledech
slibn˘m pfiedev‰ím pro následující
hnízdní období.

Two young African ground Horn-
bills were hatched. One of them has
been eaten by the parents and the
other has been hand reared. At present
all the birds are together. Cuban vultu-
re chicken was parent reared success-
fully. The pair of Decken Hornbill
reproduced even twice the last year.
Vanelus vanelus is the species which
was successful in reproduction in our
zoo for the first time. New bird species
in our zoo are Lophophorus impeja-
nus.

Some breeding pairs were comple-
ted and some of the species tried
nesting and so we are looking forward
to the next breeding season.
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Mládû zoboroÏce tmavého Anthracoceros
malayanus 6. den
The Malayan hornbill chicken six days old

Samec zoboroÏce temného Aceros plicatus
Blyths hornbill male

âejka chocholatá Vanellus vanellus s mláìaty
Vanellus vanellus with the chickens

Mládû ãejky chocholaté Vanellus vanellus
13. dní
Vanellus vanellus chicken 13 days old
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Odrostlá mláìata v˘reãka malého Otus
scops
The older chickens Otus scops

Papou‰íci rÛÏovohrdlí Agapornis roseicollis
Peachfaced Lovebird

Mládû kondora krocanovitého Cathartes
aura 3. dny
Cuban vulrure chicken three days old

Mládû po‰tolky vrabãí Falco sparverius 2–3.
dny
Falco sparverius chicken two or three days old

Portrét supa hnûdého Aegypius monachus
Cinereous Vulture

LedÀák obrovsk˘ Dacelo novaeguineae
Laughing kookaburra
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Druh
Species

Stav k
1. 1. 04

Odchov
Birth

Pfiíchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

Ptáci Aves

amazoÀan modroãel˘ 1.0 1.0

Amazona aestiva

aratinga ãernohlav˘ 0.0.13 0.0.2 0.0.11

Nandayus nenday

baÏant leskl˘ 6.1 4.0 2.1

Lophophorus impejanus CITES=I

berne‰ka bûlolící 1.1.2 0.0.1 1.1.1

Branta leucopsis

brkoslav severní 2.2 2.1 0.1

Bombycilla garrulus CROH=OH

ãája chocholatá 1.0 0.1 1.1

Chauna cristata

ãáp bíl˘ 1.2 1.2

Ciconia ciconia CROH=OH

ãáp ãern˘ 1.1.1 1.1.1

Ciconia nigra ESB,CROH=SOH

ãejka chocholatá 1.1.2 0.0.3 0.0.2 1.1.3

Vanellus vanellus

holub BartlettÛv 1.1 1.1 0.2 2.0

Gallicolumba criniger ESB,RDB=EN

holub nikobarsk˘ 1.1 0.1 0.1 1.1

Caloenas nicobarica RDB=LR,CITES=I

husa kufií 1.1 1.1

Cereopsis novaehollandiae

husa tibetská 2.2.1 0.1.1 2.1

Anser indicus

husice andská 1.1 1.0 0.1

Chloephaga melanoptera

husice egyptská 9.1.2 3.0 1.0 5.1.2

Alopochen aegyptiacus

husice li‰ãí 1.2 1.2

Tadorna tadorna

husice rezavá 1.2.3 0.0.3 0.0.1 1.2.5

Tadorna ferruginea
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Pfiíchod
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Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

jefiáb bûlo‰íjí 1.1 1.1

Grus vipio EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

jefiáb královsk˘ 7.12 1.1 6.11

Balearica regulorum gibbericeps

jefiáb mandÏusk˘ 1.1 1.1

Grus japonensis EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

jefiáb panensk˘ 1.0 1.0

Anthropoides virgo

jefiáb popelav˘ 1.1 1.1

Grus grus CROH=KOH

kachna divoká 2.1 2.1

Anas platyrhynchos

kachniãka mandarinská 0.2.1 0.2.1

Aix galericulata

kalous u‰at˘ 0.0.15 0.0.2 0.0.2 0.0.15

Asio otus

kardinál korunkat˘ 1.1 1.1

Paroaria coronata

kondor havranovit˘ 2.2 2.2

Coragyps atratus

kondor královsk˘ 1.1 1.1

Sarcoramphus papa ESB

kondor krocanovit˘ 1.1 0.0.1 1.1.1

Cathartes aura

korela chocholatá 0.0.5 0.0.5

Nymphicus hollandicus

kormorán velk˘ 0.1.6 0.0.1 0.0.1 0.1.4

Phalacrocorax carbo CROH=OH

kraska ãervenozobá 1.1 1.1

Urocissa erythrorhyncha

kraska malá 0.0.2 1.0 1.0 0.0.2

Cissa thalassina

kraska zelenavá 0.1 0.1

Cissa chinensis
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Úhyn
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kur bankivsk˘ 10.3.17 2.0 0.0.17 8.3

Gallus gallus

ledÀák obrovsk˘ 1.0 0.1 1.1

Dacelo novaeguineae

lelkoun soví 1.1 1.0 0.1

Podargus strigoides

loskuták posvátn˘ 2.2 0.1 1.0 1.1

Gracula religiosa

luÀák hnûd˘ 0.1 0.1

Milvus migrans CROH=KOH

majna Ïlutolící 3.2 1.0 2.2

Mino dumontii

marabu africk˘ 2.1 2.1

Leptoptilos crumeniferus ESB

moták pochop 1.1 1.1

Circus aeruginosus CROH=OH

nandu pampov˘ 1.2.30 0.0.1 0.0.17 1.2.12

Rhea americana RDB=LR

orel stepní 1.1 1.1

Aquila rapax

papou‰ek mni‰í 0.0.7 0.0.1 0.0.6

Myiopsitta monachus

papou‰ek rÛznobarv˘ 1.1 1.1

Eclectus roratus

papou‰ek senegalsk˘ 0.1 0.1

Poicephalus senegalus

papou‰ek vlnkovan˘ 0.9.7 0.0.5 0.1.1 0.8.11

Melopsittacus undulatus

papou‰ík rÛÏovohrdl˘ 0.0.28 0.0.8 0.0.20

Agapornis roseicollis

páv korunkat˘ 8.7 0.0.2 3.2.2 5.5.1

Pavo cristatus

perlák chocholat˘ 1.1 1.0 0.1

Trachyphonus darnaudii
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Druh
Species

Stav k
1. 1. 04

Odchov
Birth

Pfiíchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

perliãka kropenatá 4.1.14 0.0.14 4.1

Numida meleagris

plameÀák rÛÏov˘ 16.20 0.1 16.19

Phoenicopterus ruber roseus

po‰tolka vrabãí 1.1 1.2 1.2 1.1

Falco sparverius

pu‰tík obecn˘ 1.1.3 1.1.3

Strix aluco

racek stfiíbfiit˘ 0.1.3 0.0.2 0.1.5

Larus argentatus

racek velk˘ 5.2 5.2

Larus ichthyaetus

rosela Pennantova 0.3 0.1 0.2

Platycercus elegans

snovaã oranÏov˘ 5.6.1 0.1 5.5.1

Ploceus aurantius

sova pálená 0.0.1 0.0.1

Tyto alba CROH=SOH

sovice snûÏní 1.1 1.1

Nyctea scandiaca

straka malajská 1.1 1.1

Dendrocitta occipitalis

sup bûlohlav˘ 2.1 2.1

Gyps fulvus ESB

sup hnûd˘ 1.2 0.1 1.1

Aegypius monachus EEP,RDB=LR

‰áma bûlofiitná 1.1 1.1

Copsychus malabaricus

‰paãek zlatoprs˘ 1.1 0.1 1.0

Cosmopsarus regius

tukan bûlolící 1.1 1.1

Ramphastos vitellinus

tukan rudozob˘ 1.1 1.1

Ramphastos tucanus
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Plazi a obojÏivelníci
Reptiles and Amphibians

Terária jiÏ druh˘m rokem provozujeme v pavilonu Ïiraf. Bûhem roku 2004
nedo‰lo k v˘raznûj‰ím zmûnám ve skladbû druhÛ. Stále si klademe za cíl dopl-
nit stávající expozici nov˘mi a vzácn˘mi druhy plazÛ jako jsou scink uÈat˘ Tra-
chydosaurus rugosus pocházející z Austrálie nebo nádhernû vybarven˘ varan
smaragdov˘ Varanu prasinus z Nové Guiney. Nov˘mi druhy v teráriu jsou kla-
pavky bûloústé Kinosternon leucostomum deponované k nám soukrom˘m cho-
vatelem a rosnice siné Pelodryas caerulea pocházející z australské oblasti.
Podafiilo se nám opût rozmnoÏit vzácné madagaskarské hrozn˘‰e Dumerillovy
Acrantophis dumerilli, u nichÏ jsme odchovali 4 mláìata. Poprvé se v na‰í ZOO

Druh
Species

Stav k
1. 1. 04

Odchov
Birth

Pfiíchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

turako velk˘ 1.1 0.1 1.0

Corythaeola cristata

volavka popelavá 0.0.3 0.0.3

Ardea cinerea

vousák senegalsk˘ 0.1 0.1

Lybius dubius

v˘reãek mal˘ 5.3 1.4 2.0 4.7

Otus scops CROH=KOH

zoboroÏec DeckenÛv 2.2 3.1.2 5.3.2

Tockus deckeni ESB

zoboroÏec kafersk˘ 1.2.1 0.0.1 1.2.2

Bucorvus leadbeateri ESB

zoboroÏec ‰edolící 1.1 1.1

Ceratogymna brevis

zoboroÏec temn˘ 1.1 1.1

Aceros plicatus ESB

zoboroÏec tmav˘ 1.1 1.1

Anthracoceros malayanus ESB,RDB=LR

Ïako ‰ed˘ 3.3 3.3

Psittacus erithacus



rozmnoÏili i pagekoni fiasnatí Rhaco-
dactylus ciliatus, u nichÏ jsme odcho-
vali dvû mláìata. Ke konci roku jsme
roz‰ífiili kolekci plazÛ a obojÏivelníkÛ
o nové druhy, které budou po karanté-
nû umístûny v novém jihoamerickém
pavilonu. Z plazÛ to jsou psohlavci
hnûdí Corallus copku, ktefií pochází
z tropick˘ch pralesÛ JiÏní Ameriky.
Men‰í nádrÏe budou ob˘vat jedni
z nejzajímavûj‰ích obojÏivelníkÛ, ktefií
se také v této oblasti vyskytují. Jsou
to drobné Ïabky pralesniãky, známé
svou toxicitou. Alkaloidy vyluãované
pokoÏkou nûkter˘ch jejich zástupcÛ
patfií k nejsilnûj‰ím jedÛm v Ïivoãi‰né
fií‰i. Tyto velmi drobné Ïabky mají
velmi v˘razné zbarvení, které má
odstra‰ující funkci. V souãasné dobû
chováme tfii druhy z této zajímavé
ãeledi a to: Pralesniãku barvífiskou
Dendrobates tinctorius, pralesniãku
pruhovanou Phyllobates vittatus
a pralesniãku Boulengerovu Epipedo-
bates boulengeri.

There were not many changes in
breeding reptiles and amphibians in
our zoo during the last year. The
young Acrantophis dumerilli were rea-
red in our zoo again while Rhacodac-
tylus cilliatus reproduced for the first
time. New species in the collection
were Kinesternon leucostommum and
Pelodryas caerulea. We are preparing
several species of tropical frogs for
the new exposition of South American
animals for example Dendrobates,
Phyllobates and Epipedobates.
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Mláìata hrozn˘‰Û Dumerilov˘ch Acratophis
dumerilli
Dumerill’s ground boa 

Hrozn˘‰ psohlav˘ Sanzinia magascariensis
Madagaskar tree boa

Portrét agamy vousaté Pogona barbata
Eastern Bearded Dragon
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Portrét leguána zeleného Iguana iguana
Green Iguana



44

Druh
Species

Stav k
1. 1. 04

Odchov
Birth

Pfiíchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

Plazi Reptilia

agama bradatá 0.0.6 0.0.3 0.0.3

Pogona vitticeps

bazili‰ek zelen˘ 0.0.1 0.0.1

Basiliscus plumifrons

chameleolis vousat˘ 0.1 1.0 1.1

Chamaeleolis barbatus

gekonãík noãní 1.3.12 0.0.6 0.0.1 0.0.8 1.3.13

Eublepharis macularius

hrozn˘‰ DumerilÛv 1.2 0.0.4 1.2.4

Acrantophis dumerili RDB=VU,CITES=I

hrozn˘‰ psohlav˘ 1.3 1.3

Sanzinia madagascariensis ESB,RDB=VU,CITES=I

klapavka bûloústá 0.0.3 0.0.3

Kinosternon leucostomum 

korálovka sedlatá 2.3 0.0.2 0.0.1 2.3.1

Lampropeltis triangulum campbelli

korovec jedovat˘ 0.0.4 0.0.4

Heloderma suspectum cinctum EEP,ISB,RDB=VU

krokod˘l ãelnat˘ 1.1 1.1

Osteolaemus tetraspis RDB=VU,CITES=I

leguán zelen˘ 0.0.1 0.0.1

Iguana iguana

pagekon obfií 1.1 1.1

Rhacodactylus leachianus

pagekon fiasnat˘ 1.2 0.0.6 0.0.4 1.2.2

Rhacodactylus ciliatus

psohlavec hnûd˘ 0.0.6 0.0.6

Corallus copku

uÏovka brazilská 0.0.2 0.0.2

Spilotes pullatus

uÏovka stromová 0.1 0.1

Elaphe longissima CROH=KOH

Ïelva ãtyfiprstá 0.1 0.1

Testudo horsfieldii RDB=VU
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Akvária
Aquary

Na úseku akvárií nedo‰lo v roce
2004 k v˘raznûj‰ím zmûnám. Ve ãtyfiech
men‰ích (1 000–2 000 l) a dvou velk˘ch
(42 000 a 17 000 l) nádrÏích mohou
náv‰tûvníci na‰í ZOO vidût velké mnoÏ-
ství druhÛ mofisk˘ch ryb, paryb i bezo-
bratl˘ch ÏivoãichÛ. Pestrá smûsice
korálnatcÛ, mofisk˘ch ãlenovcÛ, mûkk˘-
‰Û, pestr˘ch korálov˘ch rybek a dal‰ích
tvarovû i barevnû zajímav˘ch ÏivoãichÛ
zaujme kaÏdého náv‰tûvníka pavilonu
‰elem. Stávající expozice jsou postupnû

Barakuda Sphyraena barracuda
Great baracuda

Druh
Species

Stav k
1. 1. 04

Odchov
Birth

Pfiíchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav k
31. 12. 04

Ïelva ostruhatá 0.0.6 0.0.6

Geochelone sulcata RDB=VU

Ïelva zelenavá 1.0 1.0

Testudo hermanni RDB=LR

0.0.3 0.0.3

Tribolonotus gracilis

Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

ObojÏivelníci Amphibia

pralesniãka barvífiská 0.0.10

Dendrobates tinctorius

pralesniãka Boulengerova 0.0.10

Epipedobates boulengeri

pralesniãka pruhovaná 0.0.10

Phyllobates vittatus

rosnice siná 0.0.6

Pelodryas caerulea



doplÀovány nov˘mi bezobratl˘mi Ïivo-
ãichy a rybami. Z nejzajímavûj‰ích pfií-
rÛstkÛ, ktefií v souãasné dobû ob˘vají
nádrÏ o obsahu 17 000 l, jsou bezespo-
ru dravé barakudy Sphyraena barracu-
da. Na‰e ryby jsou dlouhé zatím pouze
30–50 cm, v dospûlosti mohou dosáh-
nout délky pfies dva metry a hmotnosti
pfies 50 kilogramÛ. Tyto ryby jsou
známé také tím, Ïe po vyprovokování
mohou napadnout i ãlovûka a vyskytují
se v tropick˘ch a subtropick˘ch oblas-
tech Atlantského oceánu. Velmi zajíma-
v˘m dojmem pÛsobí modfie nasvícená
nádrÏ se dvûmi velk˘mi langustami
rodu Palinurus. Jedin˘m sladkovodním
akváriem zÛstává nádrÏ s neonkami
a piranûmi. Podafiilo se nám sehnat 30
mláìat piraní Pygocentrus nattereri,
které vymûníme za staré kusy, které
nyní nádrÏ ob˘vají. Doufáme, Ïe po
omlazení hejna tûchto zajímav˘ch ama-
zonsk˘ch dravcÛ se nám podafií je opût
úspû‰nû rozmnoÏovat. Ke konci roku se
zapoãalo s vybudováním tfií nov˘ch
mal˘ch nádrÏí na zaãátku akvaristické
expozice. Po dokonãení a zprovoznûní
zde budeme chovat drobné druhy mofi-
sk˘ch ryb napfi. mofiské koníãky. V záze-
mí akvárií docházelo k technick˘m
vylep‰ením, které mají za úkol zlep‰it
klimatické podmínky v tomto prostoru
a zamezit pfiípadné havárii. V pfiístavbû
obfiího akvária byla instalována nová kli-
matizace, která má zamezit pfiehfiívání
této nádrÏe. V prÛbûhu roku byly zakou-
peny v˘konné vysou‰eãe vzduchu
umístûné také v tomto prostoru, pokud
se osvûdãí, budou umístûny i do pfiední

46

Langusta Palinurus sp.
Langust (Spiny lobster)

JeÏík dlouhotrn˘ Diodon holocanthus
Balloonfish

Sapín Chromis viridis
Blue green chromis
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Koníãek kuda Hippocampus kuda
Kuda Sea Horse

ãásti akvárií. DoplÀovali a vylep‰ovali
jsme i filtraãní zafiízení jednotliv˘ch
nádrÏí a jejich osvûtlení. Také díky tomu
pÛsobí akvaristická expozice v na‰í ZOO
velmi ucelenû a právem je kladnû oce-
Àována náv‰tûvníky i pracovníky jin˘ch
zoologick˘ch zahrad.

There were not many significant
changes in the salt water aquarium
exposition. We would like to mention
Sphyraena baracuda as one of the new
species.

Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

Ryby Pisces

bodlok 0.0.1

Acanthurus coeruleus

bodlok bûloprs˘ 0.0.12

Acanthurus leucosternon

bodlok bezroh˘ 0.0.3

Naso lituratus

bodlok DesjardinÛv 0.0.1

Zebrasoma desjardinii

bodlok fialov˘ 0.0.2

Zebrasoma xanthurum

bodlok hnûd˘ 0.0.1

Zebrasoma scopas

bodlok japonsk˘ 0.0.3

Acanthurus japonicus

bodlok pestr˘ 0.0.3

Paracanthurus hepatus

bodlok prouÏkovan˘ 0.0.2

Acanthurus lineatus

bodlok Ïlut˘ 0.0.5

Zebrasoma flavescens

Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

Ryby Pisces

bradáã ‰upinoploutv˘ 1.5

Pseudanthias squamipinnis

hlaváãovec 0.0.2

Nemateleotris magnifica

hlaváãovec nádhern˘ 0.0.2

Nemateleotris decora

jelec jesen – zlat˘ 0.0.29

Leuciscus idus f. orfus

jeÏík dlouhotrnn˘ 0.0.1

Diodon holocanthus

kapr obecn˘ – nishikigoi 0.0.6

Cyprinus carpio RDB=DD

karas zlat˘ v˘chodoasijsk˘ 0.0.87

Carassius auratus auratus

klaun ClarkÛv 0.0.4

Amphiprion clarkii

klaun oãkat˘ 0.0.2

Amphiprion ocellaris

klaun uzdiãkat˘ 0.0.2

Amphiprion frenatus
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Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

Ryby Pisces

klipka 0.0.2

Heniochus varius

klipka bûlopásá 0.0.1

Hemitaurichthys zoster

klipka hrotcová 0.0.2

Heniochus acuminatus

klipka polo‰krabo‰ková 0.0.2

Chaetodon semilarvatus

knûÏík 0.0.1

Coris gaimard

koníãek kuda 0.0.2

Hippocampus kuda RDB=VU

králíãkovec li‰ãí 0.0.6

Siganus vulpinus

muréna hvûzdovitá 0.0.2

Echidna nebulosa

muréna nosatá 0.0.2

Rhinomuraena quaesita

muréna síÈkovaná 0.0.1

Gymnothorax favagineus

neonka ãervená 0.0.100

Paracheirodon axelrodi

neonka obecná 0.0.30

Paracheirodon innesi

parmovec skvûl˘ 0.0.2

Pterapogon kauderni

perut˘n ohniv˘ 0.0.4

Pterois volitans

piraÀa Nattererova 0.0.30

Pygocentrus nattereri

pomãík dvoubarevn˘ 0.0.2

Centropyge bicolor

pomec azurov˘ 0.0.1

Pomacanthus semicirculatus

Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

Ryby Pisces

pomec skvûl˘ 0.0.1

Pomacanthus navarchus

praporkovec pruhovan˘ 0.0.16

Kuhlia mugil

pyskoun rozpÛlen˘ 0.0.4

Labroides dimidiatus

sapín 0.0.8

Chromis viridis

sapínovec 0.0.1

Pseudochromis paccagnellae

vfieténka mandarín 0.0.1

Synchiropus splendidus

zobec obecn˘ 0.0.2

Chelmon rostratus

0.0.1

Calloplesiops altivelis

0.0.2

Labracinus cyclophthalmus

0.0.1

Scarus psittacus

0.0.2

Cephalopholis argus

0.0.15

Chaetodon collare

0.0.18

Chrysiptera parasema

0.0.10

Chrysiptera hemicyanea

0.0.1

Pholidichthys leucotaenia

0.0.1

Antennarius commersoni

0.0.2

Sphyraena barracuda
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Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

Paryby Chondrichthyes

Ïralok ãernoploutv˘ 0.0.2

Carcharhinus melanopterus RDB=LR

Ïralok lagunov˘ 0.1

Triaenodon obesus RDB=LR

ÏralÛãek persk˘ 2.4

Chiloscyllium arabicum

Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

Ryby Pisces

0.0.1

Gramma loreto

0.0.1

Aulostomus chinensis

Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

Bezobratlí Evertebrata

vûtevník 0.0.1

Acropora sp.

0.0.1

Actinodiscus sp.

laloãník ‰ed˘ 0.0.2

Anthelia glauca

‰váb obrovsk˘ 0.0.20

Blaberus giganteus

rifovník WelsÛv 0.0.1

Blastomussa wellsi

útesovník 0.0.1

Calaustrea furcata

0.0.1

Capnella imbricata

turbinatka 0.0.1

Catalaphyllia sp.

Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

Bezobratlí Evertebrata

0.0.1

Cladiella sp.

stolon zelen˘ 0.0.4

Clavularia viridis

jeÏovka diadémová 0.0.16

Diadema setosum

korálovník 0.0.2

Discosoma sp.

0.0.1

Echinothrix calamaris

0.0.2

Entamacea quadricolor

turbinatka 0.0.1

Euphyllia cristata

turbinatka hladká 0.0.1

Euphyllia glabrescens

turbinatka 0.0.5

Euphyllia sp.

útesovník plástvov˘ 0.0.1

Favia favus

útesovník 0.0.2

Favia sp.

houbovník 0.0.1

Fungia sp. 

cvrãek banánov˘ 0.0.100

Gryllus assimilis

0.0.4

Heteractis sp.

laloãník 0.0.1

Heteroxenia sp.

útesovník pichlav˘ 0.0.1

Hydnophora exesa

rifovník 0.0.2

Lobophyllia sp.
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Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

Bezobratlí Evertebrata

0.0.1

Rhynchocinetes durbanensis

korálovník 0.0.1

Ricordea sp.

korálovník 0.0.2

Ricordea yuma

rohovitka svazãitá 0.0.1

Rumphella aggregata

laloãnice houbovitá 0.0.1

Sarcophytum ehrenbergi

laloãnice elastická 0.0.1

Sarcophytum glaucum

laloãnice 0.0.15

Sarcophytum sp.

laloãnice 0.0.1

Sinularia asterolobata

laloãnice 0.0.1

Sinularia dura

laloãnice 0.0.1

Sinularia mollis

laloãnice 0.0.3

Sinularia sp.

sasanka 0.0.4

Stichodactyla haddoni

rifovník 0.0.1

Symphyllia sp.

potemník mouãn˘ 0.0.99

Tenebrio molitor

zéva velká 0.0.1

Tridacna maxima RDB=LR

zéva 0.0.5

Tridacna sp.

dendrofyla 0.0.1

Turbinaria sp.

Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

Bezobratlí Evertebrata

laloãnice 0.0.2

Lobophytum sp.

merulína plochá 0.0.1

Merulina ampliata

0.0.1

Mespilia globulus

‰váb ‰ed˘ 0.0.99

Nauphoeta cinerea

0.0.2

Nemenzophyllia sp.

vejcovka bílá 0.0.1

Ovula ovum

houbovník choro‰ovit˘ 0.0.1

Pachyseris rugosa

langusta 0.0.6

Panulirus sp.

houbovník 0.0.2

Pavona cactus

papírník 0.0.1

Pectinia paeonia

‰váb americk˘ 0.0.99

Periplaneta americana

turbinatka li‰tovitá 0.0.1

Plerogyra sinuosa

pórovník 0.0.1

Pocillopora sp.

dírkovník obecn˘ 0.0.1

Porites porites

0.0.3

Protoreaster lincki

sum˘‰ pestr˘ 0.0.1

Pseudocolochirus violaceus

0.0.1

Rhodactis mussoides



Dal‰í aktivity chovatelského úseku 
Other activities of the breeding department

V˘znamnou ãinností pracovníkÛ chovatelského úseku, která pfiímo nesouvisí s cho-
vem a rozmnoÏováním zvífiat, je prezentace kontaktních zvífiat jednak pfii pravidelném
pfiedvádûní v prÛbûhu sezóny v areálu ZOO a dále na rÛzn˘ch besedách a dal‰ích akcích
mimo ZOO. Nejatraktivnûj‰ím a nejpopulárnûj‰ím kontaktním zvífietem uplynulé sezóny
bylo nepochybnû berberské lvíãe Micka, která byla umûle vychována mezi bernsk˘mi
sala‰nick˘mi psy. Náv‰tûvníci olomoucké ZOO mûli témûfi dennû v prÛbûhu sezóny pfií-
leÏitost se lvíãetem se osobnû seznámit, protoÏe bylo pravidelnû pfiedvádûno a pohybo-
valo se po areálu. Kromû toho lvíãe nav‰tívilo obãany, ktefií za ním nemohou pfiijít do
ZOO, v fiadû institucí jako Dûtská klinika fakultní nemocnice v Olomouci, Domov
dÛchodcÛ v Olomouci – Chválkovicích, SdruÏení rodiãÛ a pfiátel postiÏen˘ch dûtí Jitro,
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Druh
Species

Stav k
31. 12. 04

houbovník 0.0.1

Wellsophyllia radiata

laloãník 0.0.1

Xenia sp.

sasankovec 0.0.3

Zoanthus sp.

potemník 0.0.99

Zophobus morio

Odrostlé lvíãe s RNDr. Veselou
Adolescent lion with Mrs Veselá

Pfiedvádûní lva v ZOO mûlo velk˘ úspûch
The show with the lion was very popular



Psychiatrickou léãebnu ve ·ternberku,
ÚSP pro mentálnû postiÏené v Pfierovû
a dal‰í. 

Zajímavé kontaktní zvífie je také samiã-
ka klokana parmy Sisi, která mûla své
první mládû a vzhledem k tomu, Ïe sama
byla umûle odchována, nechala si mládû
po celou dobu pobytu ve vaku pravidelnû
kontrolovat, pfiedvádût náv‰tûvníkÛm,
pofiizovat fotodokumentaci a vyvíjející se
mládû mohly pfiíleÏitostnû sledovat téÏ dûti
z okolních ‰kol. V únoru probûhly na olo-
moucké dûtské klinice kfitiny Sisinky,
kmotrem bylo sdruÏení ·ance pro dûti
onkologicky a hematologicky léãené. 

V prÛbûhu celého roku probûhla fiada
rÛzn˘ch dal‰ích akcí s kontaktními zvífiaty,
pfii kter˘ch jsme pracovali pfiedev‰ím
s dûtmi, a to s dûtmi velmi mal˘mi (DÛm
dûtí a mládeÏe, Baby klub Vodníãek),
s tûlesnû i mentálnû postiÏen˘mi nebo
s dûtmi z dûtsk˘ch domovÛ.

Pfii v‰ech propagaãních akcích v ZOO
i mimo ni jsou vÏdy vyuÏíváni pro vefiej-
nost v‰ichni dospûlí poníci. Pravidelnû
s nimi pracují dûti, které se zúãastnily téÏ
napfiíklad Hubertovy jízdy stáje Omega
spolu se skupinou sokolníkÛ. Akcí pro
vefiejnost a fiady rÛzn˘ch besed se úãastní
také feny z chovatelské stanice bernsk˘ch
sala‰nick˘ch psÛ.

Zoologists and keepers performanced
hand reared animals to visitors. The ani-
mal talk shows took place regularly during
the whole visitors season. The Barbary
lion cub Micka and the parma wallaby
female Sissi with a young one in her poc-
ket were the most popular animals during
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Lvíãe vyrÛstalo spoleãnû s bernsk˘mi sala‰-
nick˘mi psy
The lion cub was growing up together with
the Bernese mountain dogs

Mládû klokana parmy odchované ochoãenou
samicí
Hand reared parma wallaby with her child

Dûti z krouÏku se zúãastnily Hubertovy jízdy
Children with the Shetland ponnies took part
in the St Hubert’s ending of the season



the whole season. These animals visited several institutions the inhabitatnts of which
are not able to come and see the zoo: children hospital, the senior house, stations for
handicaped people and etc.

The Bernese mountain dogs and a group of Shetland ponnies participated in all the
activities.

Konference EAZA ·védsko (21. 9.–24. 9.)
V rámci konference EAZA 2004, která se v leto‰ním roce v záfií konala v ZOO Kol-

marden ve ·védsku jsme nav‰tívili i dal‰í ‰védské a nûmecké zoologické zahrady: Ros-
tock ZOO, Hamburg ZOO, Eskiltuna ZOO a Stockholm ZOO. Ve v‰ech v˘‰e zmínûn˘ch
zoologick˘ch zahradách jsme ãerpali inspiraci pro nové ubikace a v˘bûhy v na‰ich pod-
mínkách. V rámci jednání konference jsme se úãastnili v‰ech dÛleÏit˘ch zasedání komi-
sí, jejichÏ zvífiata u nás chováme, navazovali jsme nové kontakty s pracovníky dal‰ích
evropsk˘ch zoologick˘ch zahrad a domluvili jsme v rámci chovn˘ch programÛ pfiesuny
nûkter˘ch zvífiat mezi ZOO Olomouc a dal-
‰ími zoologick˘mi zahradami. 

ZOO Kolmarden je umístûna v mofi-
ském zálivu v krásném pfiírodním prostfie-
dí – je zde zajímavû fie‰en˘ bazén pro tule-
nû a lachtany, jehoÏ souãástí je skalní
v˘bûÏek. V delfináriu mají pfiipravené pou-
tavé pfiedstavení s delfíny a africk˘ v˘bûh
je zaplnûn velk˘m mnoÏstvím africk˘ch
zvífiat v asi 15 druzích, které je moÏno
pozorovat bez jakékoliv vizuální bariéry.
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Vlci v ZOO Kolmarden
Wolves in ZOO Kolmarden

Medvûd v ZOO Boras
The bear in ZOO Boras

Tuleni v ZOO Stockholm
Seal in ZOO Stockholm



Ing. Zdenûk Slavotínek, director of ZOO Olomouc and the zoologists Jitka Vokur-
ková and Radomír HabáÀ took part in the EAZA EEP Conference in Kolmarden the last
September. On this occasion they visited other zoological gardens in Germany and in
Sweden.

Setkání ãlenÛ WAZA na Tchai-wanu (1.11.–8. 11.)
WAZA - Svûtová asociace zoologick˘ch zahrad a akvárií sdruÏuje v˘znamné zoolo-

gické zahrady z celého svûta. Zoologická zahrada Olomouc je ãlenem této asociace od
roku 2001. KaÏdoroãnû se ãlenové scházejí na konferenci, kde dochází k osobní v˘mû-
nû informací, prohloubení vzájemné spolupráce a koordinace jednotliv˘ch ochranáfi-
sk˘ch programÛ. V leto‰ním roce tuto konferenci zastfie‰ovala zoologická zahrada Tai-
pei na Tchai-wanu.

Pfii cestû na Tchai-wan jsme se zastavili v Hongkongu, kde jsme nav‰tívili Oceaná-
rium s jednou z nejvût‰ích mofisk˘ch nádrÏí na svûtû a zoologickou zahradu, kde jsme
mûli moÏnost shlédnout expozice a chovné zafiízení pro pandy velké, pandy malé
a dal‰í zajímavosti, které nabízí asijské zoologické zahrady.

Tchai-wan je ostrov, kter˘ je ze dvou tfietin pokryt vegetací se subtropick˘m pod-
nebím, nacházející se na jihov˘chodním pobfieÏí Asie a je oddûlen od âíny Tchai-wan-
skou úÏinou a z v˘chodní ãásti je om˘ván vlnami Tichého oceánu. Ostrov je men‰í neÏ
polovina na‰í republiky a povrch ostrova je ze 65 % pokryt horami, jejichÏ vrcholky
dosahují v˘‰ky témûfi 4 000 m.n.m. K v˘znamn˘m rysÛm ostrova patfií neãinné sopeã-
né hory, pfiedhÛfií, náhorní planiny, terasy, pobfieÏní níÏiny a údolí. Tato ãlenitost je ide-
ální pro krásné pfiírodní scenérie a proto je zde fiada národních parkÛ, z nichÏ jsme mûli
moÏnost nûkteré nav‰tívit. 

Jeden z nejkrásnûj‰ích národních
parkÛ je Národní park Taroko, kter˘ se
nachází uprostfied ostrova v hornaté ãasti,
kde se nachází mnoho vysok˘ch vrcholÛ
pfies 3 000 m.n.m a mezi nimi se nachází
spousta kaÀonÛ s vodopády. Vlivem tûch-
to podmínek vznikl unikátní ekosystém.

Národní park Shei-pa je povûstn˘
v˘skytem tchai-wanského poddruhu loso-
sa. V tomto národním parku je vybudova-
ná líheÀ pro lososy, kde se umûle vytírají,
odchovávají a opût vypou‰tí do pfiírody.

Na severov˘chodním pobfieÏí se roz-
prostírá neménû zajímav˘ národní park,
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Panoráma Tchai-wanu s nejvy‰‰í budovou
svûta
Panoramatic view of Tchaiwan with the hig-
hest building in the world



kter˘ tvofií hranici mezi Tich˘m oceánem
a tchai-wansk˘m horsk˘m pásmem, kde
mofie vytvofiilo nejeden pfiekrásn˘ útvar.

ZOO Taipei se rozprostírá se na 165
hektarech a z toho je pfiístupno pro
náv‰tûvníky 90 hektarÛ. Geograficky roz-
ãlenûná zoologická zahrada nabízí fiadu
zajímav˘ch druhÛ zvífiat a expozic z celé-
ho svûta. ZOO Taipei nabízí velice zajíma-
vou kolekci zvífiat místní fauny (makak
formozsk˘, endemické poddruhy serau,
muntÏaka malého, medvûda himalajské-
ho, levharta obláãkového a dal‰í).

ZOO Olomouc has a member of
WAZA since 2001. Ing. Zdenûk Slavotí-
nek, director of ZOO Olomouc and his
assistant Dr. Ing. Radomír HabáÀ partici-
poated in the WAZA Meeting which took
place in Tchaiwan the last November. On
this occasion they visited zoo Taipei and
they also had a possibility to see the exo-
tic nature in Tchaiwan.
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Národní park Taroko Tchai-wan
National Parc Taroko Tchai-wan

TrÏnice v Taipei
Taipei market

Slon v Taipei ZOO
The elephant in the Taipei ZOO



âína (14.–29. 11.)
V rámci poznávací sluÏební cesty je‰tû s dal‰ími ‰esti kolegy z ãesk˘ch a slovensk˘ch

zoologick˘ch zahrad nav‰tívila âínu Ing. Jitka Vokurková ( konkrétnû hlavní mûsto
Peking a provincii Seãuan).

V rámci poznávání Pekingu jsme pfiedev‰ím nav‰tívili zoologickou zahradu, kde jsme
konzultovali s ãínsk˘mi kolegy chov nûkter˘ch ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat a navrhovali
moÏné v˘mûny zvífiat mezi na‰imi zoologick˘mi zahradami a ZOO Peking. Nav‰tívili jsme
také místní památky, na kter˘ch si místní hodnû zakládají: Zakázané mûsto, Zimní a letní
císafisk˘ palác, Nebesk˘ palác, hrobky MingÛ a Velkou ãínskou zeì.

V provincii Seãuan bylo na‰ím hlavním cílem poznat prostfiedí, ve kterém se v pfiíro-
dû jiÏ jen na mal˘ch územích vyskytují pandy velké a konzultovat chov tûchto krásn˘ch
zvífiat v chovn˘ch centrech ve Wolongu a v Chengdu. Nav‰tívili jsme národní pfiírodní
rezervaci Jiuzhaigou, která se nachází v nadmofiské v˘‰ce 3 500–4 000 m. Tato rezerva-
ce opl˘vá spoustou smaragdovû modr˘ch jezírek, vodopádÛ a dal‰ích pfiírodních krás
a ãást rezervace ob˘vá i panda velká. V chovn˘ch centrech jsme se zamûstnanci konzul-

tovali chov tohoto potravního specialisty
a moÏnosti chovu v evropsk˘ch podmín-
kách. V obou chovn˘ch centrech provádûjí
u pand velk˘ch asistovanou reprodukci
a mláìata odchovávají jak pfiirozenû
u matky, tak i umûle v inkubátorech.

Ing. Jitka Vokurková travelled to China
with a group of zoologists from other
Czech zoological gardens. They visited
Peking ZOO, Sichuan and many sightsee-
ings and natural reservations.
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âína – Duingham
China – Duingham

Pandy velké v Chengdu
Giant pandas in Chengdu

Palác v zakázaném mûstû
The palace in the forbidden town
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druh ãesky [latinsky] poãet jedincÛ pohlaví

EEP – chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny zafiazen˘ch do Evropsk˘ch záchrann˘ch chovÛ

adax [Addax nasomaculatus] 6 1.5

anoa [Bubalus depressicornis] 2 1.1

bongo [Tragelaphus eurycerus isaaci] 1 1.0

fosa [Cryptoprocta ferox] 2 1.1

gepard ‰tíhl˘ [Acinonyx jubatus] 7 3.4

gibon ãern˘ [Hylobates concolor gabriellae] 5 2.2.1

hro‰ík liberijsk˘ [Hexaprotodon liberiensis] 2 1.1

jefiáb bûlo‰íjí [Grus vipio] 2 1.1

jefiáb mandÏusk˘ [Grus japonensis] 2 1.1

kalimiko [Callimico goeldii] 4 2.2

kaloÀ zlat˘ [Pteropus rodricensis] 33 14.12.7

klokánek králíkovit˘ [Bettongia penicillata] 2 1.1

klokánek králíkovit˘ [Bettongia penicillata ogilbyi] 2 0.2

koãka rybáfiská [Prionailurus viverrinus] 2 1.1

kosman bûloãel˘ [Callithrix geoffroyi] 3 2.1

lemur tmav˘ [Eulemur macaco macaco] 6 4.2

levhart mandÏusk˘ [Panthera pardus orientalis] 3 0.3

lvíãek zlat˘ [Leontopithecus rosalia] 2 1.1

mraveneãník velk˘ [Myrmecophaga tridactyla] 2 1.1

piÏmoÀ alja‰sk˘ [Ovibos moschatus moschatus] 3 2.1

sup hnûd˘ [Aegypius monachus] 2 1.1

tamarín pinãí [Saguinus oedipus] 6 2.4

tamarín vousat˘ [Saguinus imperator subgrisescens] 2 1.1

tygr ussurijsk˘ [Panthera tigris altaica] 2 1.1

vari ãernobíl˘ [Varecia variegata variegata] 5 3.2

vikuÀa [Vicugna vicugna] 2 2.0

vlk ibersk˘ [Canis lupus signatus] 2 1.1

Ïirafa Rothschildova [Giraffa camelopardalis rothschildi] 13 3.10

celkem 125

druh ãesky [latinsky] poãet jedincÛ pohlaví

ESB – chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny v rámci evropsk˘ch plemenn˘ch knih

binturong [Arctictis binturong] 3 1.2

buvolec bûloãel˘ [Damaliscus pygargus phillipsi] 3 1.2

ãáp ãern˘ [Ciconia nigra] 3 1.1.1

gibon lar [Hylobates lar] 2 1.1
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druh ãesky [latinsky] poãet jedincÛ pohlaví

ESB – chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny v rámci evropsk˘ch plemenn˘ch knih

holub BartlettÛv [Gallicolumba criniger] 2 2.0

hrozn˘‰ psohlav˘ [Sanzinia madagascariensis] 4 1.3

jaguár - ãerná forma [Panthera onca] 2 1.1

klokan dama [Macropus eugenii] 5 1.3.1

klokan parma [Macropus parma] 12 5.7

klokan rud˘ [Macropus rufus] 11 2.6.3

kondor královsk˘ [Sarcoramphus papa] 2 1.1

kozoroÏec kavkazsk˘ [Capra caucasica] 28 10.18

lenochod dvouprst˘ [Choloepus didactylus] 2 1.1

maki trpasliãí [Microcebus murinus] 9 3.5.1

marabu africk˘ [Leptoptilos crumeniferus] 3 2.1

medvûd malajsk˘ [Helarctos malayanus] 3 1.2

mirikina bolivijská [Aotus azarai boliviensis] 6 1.4.1

mraveneãník ãtyfiprst˘ [Tamandua tetradactyla] 2 1.1

rys ostrovid [Lynx lynx] 4 1.1.2

siamang [Hylobates syndactylus] 3 2.1

sup bûlohlav˘ [Gyps fulvus] 3 2.1

zoboroÏec DeckenÛv [Tockus deckeni] 10 5.3.2

zoboroÏec kafersk˘ [Bucorvus leadbeateri] 5 1.2.2

zoboroÏec temn˘ [Aceros plicatus] 2 1.1

zoboroÏec tmav˘ [Anthracoceros malayanus] 2 1.1

celkem 131

druh ãesky [latinsky] poãet jedincÛ pohlaví

ISB – chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny v rámci mezinárodních plemenn˘ch knih

koãka arabská [Felis silvestris gordoni] 2 1.1

celkem 2

druh ãesky [latinsky] poãet jedincÛ pohlaví

Chov zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ podle zákona ã. 114/1992 Sb.

brkoslav severní [Bombycilla garrulus] 1 0.1

ãáp bíl˘ [Ciconia ciconia] 3 1.2

jefiáb popelav˘ [Grus grus] 2 1.1

kormorán velk˘ [Phalacrocorax carbo] 5 0.1.4

los evropsk˘ [Alces alces alces] 1 0.1

luÀák hnûd˘ [Milvus migrans] 1 0.1
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druh ãesky [latinsky] poãet jedincÛ pohlaví

Chov zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ podle zákona ã. 114/1992 Sb.

moták pochop [Circus aeruginosus] 2 1.1

sova pálená [Tyto alba] 1 0.0.1

uÏovka stromová [Elaphe longissima] 1 0.1

vlk ãern˘ [Canis lupus pambasileus] 2 1.1

v˘reãek mal˘ [Otus scops] 11 4.7

celkem 30

druh ãesky [latinsky] poãet jedincÛ pohlaví

RDB – chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny uveden˘ch v âervené knize IUCN

dhoul ãínsk˘ [Cuon alpinus lepturus] 5 3.2

holub nikobarsk˘ [Caloenas nicobarica] 2 1.1

hrozn˘‰ DumerilÛv [Acrantophis dumerili] 7 1.2.4

kapr obecn˘ – nishikigoi [Cyprinus carpio] 6 0.0.6

koníãek kuda [Hippocampus kuda] 2 0.0.2

koza ‰rouborohá [Capra falconeri] 9 3.6

krokod˘l ãelnat˘ [Osteolaemus tetraspis] 2 1.1

lemur bûloãel˘ [Eulemur fulvus albifrons] 6 3.2.1

lev berbersk˘ [Panthera leo leo] 3 1.2

makak ãervenolící [Macaca fuscata] 21 9.12

nandu pampov˘ [Rhea americana] 15 1.2.12

oryx jihoafrick˘ [Oryx gazella gazella] 17 1.16

pakÛÀ bûloocas˘ [Connochaetes gnou] 10 3.7

psoun prériov˘ [Cynomys ludovicianus] 4 0.0.4

svi‰È bobak [Marmota bobak] 2 1.1

velbloud dvouhrb˘ [Camelus bactrianus] 4 1.3

zebra Chapmanova [Equus burchelli chapmanni] 3 0.3

Ïelva ãtyfiprstá [Testudo horsfieldii] 1 0.1

Ïelva ostruhatá [Geochelone sulcata] 6 0.0.6

Ïelva zelenavá [Testudo hermanni] 1 1.0

Ïralok ãernoploutv˘ [Carcharhinus melanopterus] 2 0.0.2

Ïralok lagunov˘ [Triaenodon obesus] 1 0.1

celkem 129



60

druh ãesky [latinsky] poãet jedincÛ pohlaví

CITES I – chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny chránûn˘ch podle zákona ã. 16/1997 Sb. zafiazen˘ch jako CITES I

baÏant leskl˘ [Lophophorus impejanus] 3 2.1

jaguarundi [Herpailurus yagouaroundi] 2 1.1

celkem 5

druh ãesky [latinsky] poãet jedincÛ pohlaví

Chov vzácn˘ch a vymírajících plemen domácích zvífiat, za úãelem záchrany jejich jedineãn˘ch genofondÛ

koza domácí – ka‰mírská [Capra hircus] 10 1.9

ovce domácí – vala‰ská [Ovis ammon f. aries] 6 1.5

celkem 16

Stanice pro handicapovaná zvífiata
The rescue station for the handicaped animals
V roce 2004 na provoz Stanice pro handicapovaná zvífiata pfiispûl Krajsk˘ úfiad Olo-

mouckého kraje ãástkou 150 000 Kã. Touto cestou bychom chtûli KÚOK podûkovat za
pfiíspûvek, kter˘ pomáhá zachránit nûkolik desítek divok˘ch zvífiat roãnû a umoÏÀuje je
vypustit zpût do volné pfiírody. Také prezentace stanice pro handicapovaná zvífiata, která
byla uspofiádaná pod zá‰titou KÚOK a probûhla  ve dnech 7.–8. ãervna v areálu ZOO.
KÚOK vydal letáãky s názvem „Co jsou a jak pracují stanice pro handicapovaná zvífiata“,
které byly bûhem této akce rozdávány pfiedev‰ím zúãastnûn˘m ‰kolám, ale i dal‰ím
zájemcÛm. Souãástí této akce pro dûti byla vûdomostní soutûÏ, která mûla za cíl zv˘‰it
jejich vûdomosti o ochranû pfiírody, dále si mohly prohlédnout stanici pro handicapova-
né dravce a vyslechnout si pfiedná‰ky.

Na území Olomouckého kraje zaji‰Èujeme i svoz poranûn˘ch ãi jinak handicapova-
n˘ch ÏivoãichÛ do na‰í ZOO. Pouze v okrajov˘ch ãástech na‰eho kraje po do dohodû pfie-
necháváme nalezené Ïivoãichy jin˘m stanicím pfiedev‰ím provozovan˘m âSOP. Pfiede-
v‰ím se jedná o Jesenicko a Hranicko, které jsou z hlediska dopravy pro nás obtíÏnûji
dosaÏitelné. Proto bychom rádi podûkovali kolegÛm z jin˘ch stanic za dobrou spolupráci.

Celkovû bylo na stanici pro handicapovaná zvífiata v roce 2004 pfiijato 188 ÏivoãichÛ.
Z toho bylo zpût do pfiírody vypu‰tûno pfiímo ze stanice 70 ÏivoãichÛ, sokolníci vypustili
18 dravcÛ a je‰tû dal‰ích deset vypustí po doléãení a rehabilitaci. Z toho vypl˘vá, Ïe více
neÏ polovina pfiijat˘ch ÏivoãichÛ se vrátila zpût do pfiírody. 

The Rescue Station for handicaped animals accepted 188 animals from wild. Most of
them were found by people as injured or weakened, some of them were young ones.  In
any case we try to treat them and enable them returning to wild. If it is not possible they
usually stay in the zoo or in the most serious cases they must be euthanised.
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Druh KusÛ
JeÏek 58
Srnec obecn˘ 1
Zajíc polní 1
Veverka obecná 1
Netop˘r 3
Psoun prériov˘ 1
Kánû lesní 15
Krahujec lesní 8
Po‰tolka obecná 31
Jestfiáb lesní 1
Moták pochop 1
Papou‰ek senegalsk˘ 1
Chfiástal vodní 1
âáp bíl˘ 2
Volavka popelavá 1
LabuÈ velká 9
Holub hfiivnáã 2
Kalous u‰at˘ 12
Pu‰tík obecn˘ 2
V˘r velk˘ 2
Racek chechtav˘ 1
Strakapoud mal˘ 1
Vla‰tovka obecná 2
Ror˘s obecn˘ 13
Kos ãern˘ 5
Drozd zpûvn˘ 2

Vrabec domácí 1
Strnad 1
Stehlík obecn˘ 1
Kfiivka obecná 1
S˘kora koÀadra 1
Krkavec velk˘ 1
Havran polní 1
Sojka obecná 1
Kavka obecná 1
Sklípkan 1

Rozdûlení dle v˘sledku
Vypu‰tûno 70
Sokolníci 51
Expozice ZOO 2
Jiné odchody 4
Úhyn 33
Euthanasie 8
ZÛstává na stanici 20

Kalous u‰at˘ Asio otus
Long-eared owl

Chfiástal vodní Rallus aquaticus
Water Rail



Expozice dravcÛ pfii ZOO Olomouc

Expozice dravcÛ pÛsobí pfii ZOO Olomouc jiÏ 7 let a stala se pro náv‰tûvníky
oblíbenou ekologicko – v˘chovnou akcí. Úkolem a posláním je péãe o handicapo-
vané dravce a provádûní kondiãního v˘cviku dravcÛ nutného pro jejich návrat zpût
do volné pfiírody a dále provádûní prezentace jednotliv˘ch druhÛ dravcÛ náv‰tûvní-
kÛm ZOO. Bûhem prázdninov˘ch mûsícÛ sokolníci provádûli praktické ukázky
v˘cviku a péãe o dravce, které mûly velk˘ ohlas. V areálu ZOO byly provádûny
neformální besedy o ochranû a problematice zaãlenûní handicapovan˘ch dravcÛ do
pfiírody. Nejvût‰í zájem mûli náv‰tûvníci o pofiízení osobního snímku s dravcem na
zápûstí.

Na provoz a péãi o handicapované dravce pfiispûli náv‰tûvníci zoo ãástkou
69 462 Kã. V˘‰i pfiíspûvku kromû prezentací v areálu ZOO pfiíznivû ovlivnila celo-
roãní moÏnost pfiístupu do stálé expozice dravcÛ. Z tohoto pfiíspûvku je financová-
na péãe o dravce, ktefií jsou trvale handicapováni.

Za rok 2004 pfiijali sokolníci celkem 58 dravcÛ. Z tohoto poãtu bylo prozatím
vypu‰tûno do volné pfiírody 18 dravcÛ, dal‰ích 10 bude vypu‰tûno v prÛbûhu roku
2005. BohuÏel 17 dravcÛ následkem váÏn˘ch poranûní uhynulo nebo bylo utraceno
a 13 dal‰ích zÛstane trvale handicapováno.

Na zaji‰Èování provozu expozice dravcÛ se pod vedením ãlena sokolnického
stfiediska Milana Hulíka podílelo 6 mlad˘ch zájemcÛ o sokolnictví, a to Karel Skácel,
Jifií ·krabal, Martin Suchánek, Eli‰ka DoleÏalová, Petr ·i‰ma a Zdenûk Adamec
a dále pracovníci chovatelského úseku ZOO. Veterinární péãi provádûla MVDr.
Lenka Chrastinová.

Sokolníci aktivnû spolupracují se zoologickou zahradou, v roce 2004 se zúãast-
nili v‰ech akcí ZOO a uspofiádali téÏ desítky besed, prezentací a ukázek v˘cviku
dravcÛ mimo areál ZOO.
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Milan Hulík – vedoucí expozice dravcÛ pfii ZOO
Head falconer Mr Hulík

Sokolníci v dobov˘ch kost˘mech
Falconers in the traditional outfit



Falconers are in a close cooperation with zoological garden. They are taking
care for the birds which are coming to the Rescue station for the handicaped ani-
mals. We are trying for their recovery so that they could return to wild. The falco-
ners are also making presentations of the birds for visitiorts.

Veterinární péãe
The veterinary care

Zoologická zahrada Olomouc je pod stál˘m dohledem Krajské veterinární sprá-
vy v ãele s MVDr. ZdeÀkem Králíkem. Pfii pfiesunech zvífiat spolupracujeme pfiede-
v‰ím s paní MVDr. Hanou Brázdovou, okresní epizootoloÏkou. Povinná preventivní
vy‰etfiení i vy‰etfiení nezbytná pfii dovozech a v˘vozech zvífiat provádí Státní veteri-
nární ústav v ãele s MVDr. Janem Bardonûm. 

Veterinární péãi o zoozvífiata zaji‰Èuje MVDr. Lenka Chrastinová, soukromá
veterinární lékafika, kterou zastupuje MVDr. Michal Pospí‰il, kter˘ pro nás provádí
téÏ rentgenová a sonografická vy‰etfiení, a MVDr. Tomá‰ BlaÏek.

Základem veterinární péãe v ZOO je pravidelná prevence, která spoãívá pfiede-
v‰ím v preventivní dehelmintizaci a v koprologick˘ch vy‰etfieních, dále zahrnuje
vakcinace zvífiat. V pfiedchozích letech probíhala vakcinace u ‰elem a mláìat kopyt-
níkÛ. V roce 2004 jsme novû zaãali vakcinovat také makaky ve volném v˘bûhu
a kalonû v pavilonu noãních zvífiat, protoÏe tato zvífiata jsou v pfiímém kontaktu
s náv‰tûvníky. Podle potfieby se provádí téÏ preventivní bakteriologické a serologic-
ké vy‰etfiení.

V roce 2004 byla fie‰ena fiada zajímav˘ch pfiípadÛ. Jedním z jednoznaãnû úspû‰-
n˘ch zákrokÛ byla hormonální stimulace samice medvûda malajského, která byla
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Propagaãní ãinnost sokolníkÛ mezi vefiejností
Information activity of falconers

Orel stepní Aquila rapax
Tawny eagle



zavr‰ena narozením mládûte. Tento
zásah byl v na‰í ZOO úspû‰nû proveden
jiÏ podruhé. Narození a odchov medví-
dûte tohoto velmi vzácného druhu je
v zajetí ojedinûlé a proto tuto událost
povaÏujeme za velk˘ úspûch.

Dal‰ími neobvykl˘mi pacienty ve
veterinární ordinaci byli mraveneãníci
velcí, u nichÏ jsme fie‰ili problémy po
transportu z Guayany v zimním období
spojené s obtíÏnou aklimatizací na
evropské podmínky chovu, pfiedev‰ím
na náhradní krmnou dávku. Oba mrave-
neãníci se v souãasné dobû tû‰í dobré-
mu zdraví stejnû jako pár mraveneãníkÛ
ãtyfiprst˘ch, u kter˘ch jsme v létû fie‰ili
chronické v˘hfiezy recta samice. 

Léãena byla téÏ fiada nebezpeãn˘ch
zvífiat, jejichÏ o‰etfiení mÛÏe b˘t prove-
deno jen v narkóze. Opakovanû jsme
napfiíklad upravovali atypicky rostlé
drápy samice jaguára, dále byl o‰etfien
zub a pí‰tûl u vlãice pyrenejské a pomo-
cí ultrazvuku odstranûn zubní kámen.
Dlouhodobû jsme fie‰ili chronickou
gastritidu chovného samce tygra sibifi-
ského.

Zajímav˘m problémem, kter˘ rovnûÏ
v na‰í ZOO fie‰íme opakovanû, jsou
depresivní stavy samice gibona siaman-
ga, objevující se v dobû osamostatÀová-
ní jejího mládûte.

Úspû‰nû skonãil také zpoãátku bez-
nadûjn˘ pfiípad mládûte Ïirafy Roths-
childovy, u kterého jsme se po úhynu
matky pokusili o umûl˘ odchov. U toho-
to mládûte jsme po celkovém vyãerpání
energetick˘ch rezerv fie‰ili selhání led-
vin.
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Sonografické vy‰etfiení Ïirafy
Sonographic examination of the giraffe

Úprava dentice u Ïirafy
Coreection of the giraffe teeth

O‰etfiení novorozené Ïirafky
Nursing of the new born giraffe calf



Velmi pozoruhodn˘ zákrok byl pro-
veden u ãtyfileté samice Ïirafy Rothschil-
dovy. Této Ïirafû byla provedena pomocí
elektrické zubní frézy úprava chrupu,
kter˘ byl pfiíãinou jejího ‰patného v˘Ïiv-
ného stavu. BohuÏel zákrok by bylo
tfieba provést dfiíve, protoÏe zvífie na
následky vyãerpání organismu následnû
uhynulo. Byl to první zákrok tohoto
druhu proveden˘ na Ïirafû a i kdyÏ
v na‰em pfiípadû nebyl korunován úspû-
chem, pfiesto povaÏujeme za pfiínos zji‰-
tûní, Ïe je proveditelné a mÛÏe zv˘‰it
‰anci na pfieÏití u dal‰ích Ïiraf s nepravi-
deln˘m chrupem. Podobné zákroky pro-
vádíme opakovanû i u lam alpak.

¤ada speciálních léãebn˘ch zákrokÛ
byla provedena i na pacientech z fiad
ptákÛ a plazÛ, napfiíklad fixace zlomené-
ho zobáku vzácného jefiába mandÏuské-
ho nebo opakované o‰etfiení obstipace
kloaky u Ïelvy ostruhaté.

Rádi bychom na tomto místû podû-
kovali paní MVDr. Hanû Brázdové za
velmi vstfiícn˘ pfiístup k fie‰ení v‰ech
záleÏitostí, dále pracovnicím mikrobiolo-
gického oddûlení Teoretick˘ch ústavÛ
v Olomouci MUDr. Dagmar Koukalové
a paní Helenû Látalové, MUDr. Lumíru
Kantorovi, MVDr. Janu Miãanovi a firmû
Medipharm, MVDr. Michalovi ·indeláfio-
vi, MVDr. Václavu Osiãkovi a dal‰ím.
Dûkujeme téÏ MVDr. Jifiímu Váhalovi
a dal‰ím kolegÛm veterináfiÛm z ostat-
ních zoologick˘ch zahrad za konzultace
nûkter˘ch problémÛ a v‰em na‰im spo-
lupracovníkÛm chovatelÛm, ktefií se na
léãení a o‰etfiování na‰ich pacientÛ
v prÛbûhu celého roku podíleli.
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O‰etfiení zarÛstajících drápÛ u jaguára
Correction of the jaguar nails

Odstranûné drápy
Jaguar nails

Imobilizace jaguára pfii o‰etfiení pracky
Immobilization of the jaguar female



In the year 2004 we have done usual
preventive care. Some of the most inter-
esting cases were: hormonal stimulati-
on of the Malayan Sun bear female,
teeth correction of the giraffe, dental
problems in wolf, the repair of the jagu-
ar nails, infusion therapy in young giraf-
fe orphan, abrasion of the lemur’s cor-
nea, depression of siamang female etc.
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Fixace pánevní konãetiny koãkodana po
sutufie pfieru‰ené ‰lachy
âást of the Patas monkey hindleg

Sonografické vy‰etfiení gibona
Sonographic examination of the gibbon

Abraze na rohovce u mládûte lemura
Dephormity of the lemur´s cornea

Odstranûní zubního kamene ultrazvukem
u vlka
Using the sonograph in the wolf dentistry

Extrakce zubu u vlka a o‰etfiení pí‰tûle
Extraction of the tooth (Canis lupus)



V˘Ïiva a krmení
Nutrition

Na krmiva pro zvífiata chovaná v ZOO Olomouc byla vyãlenûna z rozpoãtu v roce
2004 ãástka 4 200 000 Kã. Skuteãné náklady na krmivo v‰ak ãinily 4 744 436,28
Kã, tj. 12 998,45 Kã na jeden den. âást nákladÛ na krmiva byla pokryta z dotací
Ministerstva Ïivotního prostfiedí, které byly urãeny na chov a v˘Ïivu vzácn˘ch a
ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat v âeské republice a na chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové
fauny v rámci Evropsk˘ch záchrann˘ch programÛ (EEP).
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V grafu je znázornûn v˘voj nákladÛ na krmivo na jeden den za období 1995 –
2004, kde je patrn˘ kaÏdoroãní nárÛst, kter˘ je zapfiíãinûn˘ postupn˘m zdraÏová-
ním krmiv a také zvy‰ováním poãtu zvífiat vyÏadujících kvalitnûj‰í krmiva. V roce
2003 v‰ak byly náklady na krmivo niÏ‰í neÏ v roce 2001 a 2002, protoÏe se podafii-
lo nakoupit fiadu krmiv za velmi zajímavé ceny. Celková ãástka na krmiva v roce
2004 se zv˘‰ila o 1 945,85 Kã na krmn˘ den coÏ bylo zapfiíãinûno pofiízením nov˘ch
druhÛ zvífiat, které jsou nároãné na kvalitu krmiv (mraveneãníci, malpy, roz‰ífiení
skupiny kotulÛ veverovit˘ch a v neposlední fiadû narozením pûti mláìat gepardÛ),
která nav˘‰ila rozpoãet za krmiva nejvíce.

V˘voj nákladÛ na krmivo v Kã na den
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Spotfieba nûkter˘ch vybran˘ch druhÛ krmiv v roce 2004

Krmivo
Spotfieba

za rok
Cena za rok Krmivo

Spotfieba
za rok

Cena za rok

Hovûzí maso 42,86 t 1 195 280,00 Pi‰koty 611 ks 11 050,32

DrÛbeÏ 3,54 t 51 239,30 Med 80 kg 6 400,00

Králíci 1,70 t 85 140,00 Mléko 468 l 7 207,20

My‰i, morãata 41 668 ks 237 954,00 Tvaroh 1,07 t 64 278,60

Ryby mofiské 0,51 t 5 638,00 Tvrd˘ s˘r 84,50 kg 7 980,18

Ryby
sladkovodní

3,15 t 63 000,00 Kompoty 840 ks 15 332,55

Hmyz 524,7 l 143 478,00 Kroupy 1,08 t 10 532,47

Jadrná krmiva 73,75 t 832 144,40 R˘Ïe 2,56 t 24 981,89

Seno 241,91 t 350 766,70 Tûstoviny 0,615 t 7 246,90

Sláma 40,93 t 40 930,00 Vejce 29 592 90 255,80

Zelenina, ovoce 61,81 t 1 064 649,28 Minerální látky 0,94 t 39 123,96

Z tabulky je patrné, Ïe nejvût‰í ãástky z rozpoãtu jsou vynakládány na maso,
jadrné krmivo, ovoce a zeleninu. Celková ãástka vynaloÏená na hovûzí maso v leto‰-
ním roce pfiesáhla ãástku jednoho milionu. Nav˘‰ení ãástky za hovûzí maso bylo
zapfiíãinûno narozením paterãat gepardÛ, které bylo nutno krmit nejkvalitnûj‰ím
masem, jenÏ je nakupováno pfiímo z obchodní sítû. Hovûzí maso pro ostatní druhy
masoÏravcÛ je nakupováno ze sanitních jatek. Jedná se o konfiskované hovûzí
maso, které je urãeno pouze ke krmn˘m úãelÛm, a je pod stál˘m veterinárním
dohledem vãetnû mikrobiologického vy‰etfiení a vy‰etfiení na BSE. Vedle hovûzího
masa hraje dÛleÏitou roli ve v˘Ïivû masoÏrav˘ch zvífiat drÛbeÏí maso, které získává-
me jak v Ïivém tak i v mraÏeném stavu. Nárazovû se podafií zajistit i vût‰í mnoÏství
vyfiazen˘ch Ïiv˘ch kufiat, která jsou postupnû zkrmována podle potfieby. Spotfieba
drÛbeÏího masa se pohybuje jiÏ nûkolik let na stejné úrovni. Nepostradateln˘m
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krmivem jsou vyfiazená jednodenní kufiátka, která se objevují v jídelníãku v‰ech
masoÏravcÛ z dÛvodu vysoké v˘Ïivné hodnoty, cenové dostupnosti a jsou získává-
na v dostateãném mnoÏství po cel˘ rok. Do této skupiny biologick˘ch krmiv patfií
i my‰i, potkani, králíci a kfiepelky, které jsme schopni zajistit v potfiebném mnoÏství.
Oproti loÀskému roku se spotfieba my‰í a kfieãkÛ, potkanÛ a morãat témûfi zdvojná-
sobila, coÏ svûdãí o neustále se zvy‰ující pestrosti krmné dávky pro masoÏravá zví-
fiata. V zoologické zahradû se sice chovají v˘‰e zmínûné druhy zvífiat, ale toto
mnoÏství je nedostaãující, proto uvaÏujeme o vyãlenûní prostorÛ za úãelem chovu
tûchto krmn˘ch zvífiat. 

Spotfieba ovoce a zeleniny v porovnání s pfiedchozím rokem zÛstala témûfi na
stejné úrovni a vynaloÏená ãástka pfiesáhla jeden milion z celkov˘ch nákladÛ na
krmiva. PfieváÏná ãást ovoce a zeleniny je nakupována z velkoskladu v prvotfiídní
kvalitû. Do zoologické zahrady dodávaly i v roce 2004 olomoucké supermarkety
nezanedbatelnou ãást ovoce a zeleniny a dal‰ích neprodan˘ch potravin a pfiebytkÛ
jako jsou mléãné v˘robky, peãivo, maso a fiada dal‰ích potravin. Díky této spolu-
práci jsme schopni zajistit dostateãné mnoÏství a ‰irok˘ sortiment nejen ovoce
a zeleniny, ale i dal‰ích komodit. Touto cestou bych chtûl podûkovat v‰em sponzo-
rÛm, ktefií pfiispívají podle sv˘ch moÏností k zaji‰tûní rozmanitého jídelníãku pro
na‰e svûfience.

Spotfieba sena se rok od roku zvy‰uje, v leto‰ním roce se zv˘‰ila o 35 t a tak cel-
ková spotfieba dosáhla hodnoty 241,91 t. Toto zv˘‰ení nebylo v‰ak zpÛsobeno zv˘-
‰ením poãtu pfieÏv˘kavcÛ, ale zv˘‰en˘m pfiíjmem sena zvífiaty. Seno tvofií základ
krmné dávky pro lichokopytníky a sudokopytníky, ktefií jsou v na‰í zahradû chováni
v pestrém druhovém zastoupení. Jednotlivé druhy tûchto zvífiat kladou jiné poÏa-
davky na kvalitu sena a sloÏení travin a bylin. Plynulé zásobování senem v potfieb-
ném mnoÏství a rÛzné kvalitû dle poÏadavkÛ jednotliv˘ch druhÛ zvífiat nebylo vÏdy
zaji‰tûno. PfieváÏné mnoÏství sena je nakupováno ze zemûdûlsk˘ch podnikÛ, kde je
získáváno z intenzivnû obhospodafiovan˘ch luk a pastvin. Seno získávané z tûchto
pozemkÛ, byÈ dobré kvality, neodpovídá poÏadavkÛm pro v‰echny druhy zvífiat.
Seno od drobn˘ch pûstitelÛ je nakupované v men‰ím mnoÏství, ale v rÛzné kvalitû
a s niÏ‰ím podílem kulturních travin a ‰ir‰ím zastoupením rÛzn˘ch bylin a nekultur-
ních travin. V leto‰ním roce byla uzavfiena dohoda o dodávce sena z podhorsk˘ch
a horsk˘ch luk, které nejsou intenzivnû obhospodafiovány, na kter˘ch je ideální slo-
Ïení pro vzácné druhy zvífiat jako jsou kozoroÏci kavkaz‰tí, kozoroÏci sibifi‰tí, kozy
‰rouborohé, sobi, losi atd. Zanedbatelné mnoÏství z celkové roãní spotfieby sena si
zaji‰Èujeme svépomocí z vlastních pozemkÛ. 

Spotfieba dal‰ích druhÛ krmiv byla srovnatelná s pfiedchozími roky a nedo‰lo
k v˘raznûj‰ím zmûnám. V souãasné dobû Zoologická zahrada zaji‰Èuje pro své svû-
fience 124 druhÛ krmiv. Jejich poãet se kaÏd˘m rokem zvy‰uje vlivem neustálého



v˘voje krmiv v oblasti v˘Ïivy zoozvífiat. âástka vynaloÏená na krmiva v roce 2004 je
optimální a chovaná zvífiata jsou krmena kvalitními krmivy v dostateãném mnoÏství.

Feeding expenses have been growing during several last years because in the
collection of Zoologival garden Olomouc there are more species which are deman-
ding as far as the quality and constitution of their feeding formula. The highest sum
of money was payed for meat, especially beef for the cheetah female with five cubs.
The consumption of biological feeding and increased too. The fruit, vegetables and
milk products are nearly on the same level and the hypermarkets in our region help
us to supply varied foodstuffs.

Kulturnû vzdûlávací a propagaãní ãinnost
Education and publicity

Zoologickou zahradu Olomouc nav‰tívilo 374 508 osob. Je to o 33 397 osob
ménû neÏ v roce 2003. Ve srovnání s ostatními zoo v âR patfií v‰ak poãet náv‰tûv-
níkÛ, ktefií olomouckou ZOO nav‰tívili, opût k nejvy‰‰ím.

V prvním ãtvrtletí roku 2005 bude otevfien jihoamerick˘ pavilon, od kterého si
slibujeme, Ïe oÏiví zájem vefiejnosti o náv‰tûvu ZOO. 

Vzdûlávací ãinnost se opírala o dlouhodobou spolupráci s Domem dûtí a mláde-
Ïe. Vût‰ina akcí pofiádan˘ch v ZOO pro vefiejnost se bez spolupráce DDM neobejde.
Jsou zamûfieny na rozvíjení znalostí zoologie a ekologickou v˘chovu. V ZOO se
v prÛbûhu ‰kolního roku schází jedenkrát t˘dnû zooklub. V prázdninov˘ch mûsících
se zde uskuteãnil jeden turnus pfiírodovûdného pfiímûstského tábora.

B˘valí ãlenové zooklubu, ktefií jsou nyní jiÏ stfiedo‰koláky, pracovali celé letní
prázdniny v tak zvané dotykové ZOO. Zde mûli náv‰tûvníci letos poprvé moÏnost
zblízka si prohlédnout a pfiípadnû si osahat kÛÏe zvífiat, svleky hadÛ, vajíãka exotic-
k˘ch ptákÛ apod. Studenti odpovídali také na zvídavé dotazy dûtí i dospûl˘ch.

Hana Labská byla ãlenkou poradního sboru na vypracování koncepce environ-
mentální v˘chovy, vzdûlávání a osvûty Olomouckého kraje.

Tygfií kampaÀ pokraãovala v roce 2004 v ZOO jiÏ jen ve zmen‰ené formû. Triãka
a klíãenky prodávala pokladna ZOO. Získané peníze byly odeslány UCSZ, která je
odeslala na pfiíslu‰né konto v Anglii. 

Public Relations and Education Summary
Olomouc ZOO has been visited by 374 504 people in 2004, which is 33 397 less

than the year before. Even though the visitor numbers are substantially smaller
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than in the record- breaking year 2003,
they were still one of the highest when
compared to other ZOOs in Czech
Republic.

The planned opening of South Ame-
rican Rainforest Pavilion in the begin-
ning of 2005 should renew visitor inter-
est and see their numbers climb again.

When the South American Rainfo-
rest Pavilion would be opened during
the first few months of 2005 the visitors
would be able to view two new species
of anteater, armadillos, sloths, two spe-
cies of monkeys and several species of
tropical frogs.

Educational activities relied heavily
on our long- time collaboration with the
Children and Youth Centre, without
whose support, few could take place.
These activities are aimed to enhance
the children’s knowledge of zoology and
increase their ecological awareness. The
ZOO Club have their meetings on our
premises each week through the school
year and during the summer holidays,
Young naturalist camp took place here. 

Former ZOO Club members, now
secondary school students, were hel-
ping all through the holidays in a so cal-
led Touch ZOO, where the visitors had
for the first time this year, an opportuni-
ty to take a close up look or even touch
animal skins, shed snake skins, exotic
birds’ eggs and similar paraphernalia.
They also answered the visitor’s many
curious questions.

Hana Labska was a member of the
Consulting Committee, which was
instrumental in developing the concept
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Lvice se líbila i postiÏen˘m dûtem
Handicaped children also liked the lioness

Mikulá‰ská nadílka v ZOO
St Nicolas celebration in the zoo

Slavnostní zdobení vánoãního stromku
Christmass tree decoration



of Environmental Awareness and Edu-
cation for the Olomouc region. 

The Tiger Campaign continued in
2004 in a scaled down form. This year,
the T-shirts and key rings were sold by
the ticket office. The money obtained
was sent to UCSZ, which subsequently
sent it to the appropriate fund in Eng-
land. In 2004 we have contributed 4974
Kc to support the survival of wild tigers.
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Kmotrem pásovce se stala firma „Auto Hla-
váãek“
Auto Hlaváãek became the Got father of
armadillo

Náv‰tûvnost o prázdninách byla pfiíznivá
The number of visitors during holidays was
optimistical

Spolupráce s médii je na velmi dobré úrovni
Cooperation with journalists was on the
good level

Akce „Rozlouãení s prázdninami“ probûhla
ve spolupráci s DDM
Children and Youth Centre helped with the
organitzation of Ending of Holidays

24. 4. probûhl v ZOO „Den Zemû“
Earth day in zoo



Propagace v roce 2004

19. 1. První pfiedstavení mraveneãníkÛ ãtyfiprst˘ch médiím.
21. 1. Informace médiím o narození prvního mládûte roku 2004 v ZOO Olo-

mouc. (20. 1. – medvûd malajsk˘).
21. 1. Smlouva na rok 2004 o provedení reklamy s firmou Bumerang v Katalo-

gu sluÏeb Bumerang.
2. 2. Do Informaãního centra v podloubí Radnice bylo pfievedeno 1 000 ks prÛ-

vodce – Ïralok.
2. 2. Obnovení smlouvy s firmou Railreklam – o pronájmu reklamní plochy na

mark˘ze nad vstupem do vestibulu Hlavního nádraÏí v Olomouci.
2. 2. Pfiedstavení médiím prvního mládûte antilop pfiímoroÏcÛ jihoafrick˘ch.
17. 2. Celostránková reklama v seznamu mobilních telefonÛ Éter.
17. 2. Druhá informace mediím o medvídûti malajském, zvefiejnûní prvních

fotografií malé medvûdice. 
24. 2. Pfiedstavení mraveneãníkÛ velk˘ch médiím. Sprchování a ukázka krmení.
2. 3. Objednávka inzerce v ti‰tûné a internetové verzi adresáfie RELAX 2005.
9. 3. Mediální zvefiejnûní umûlého odchovu lvíãete.
15. 3.–27.3. Vylepení letáãkÛ s pozvánkou na akci Jaro u zvífiátek 27. 3. 2004
19. 3. Mediální zvefiejnûní medvídûte malajského Áji. Zástupci medií byli pozvá-

ni k natoãení a vyfotografování pravidelného váÏení mládûte.
31. 1. Mediální zvefiejnûní lenochodÛ – aprílov˘ Ïertík – lenochodi utekli!
31. 1. TV Morava – natáãení mládûte lamy.
21. 4. Pfiedstavení mládûte lemura tmavého mediím. 
25. 4. Kfitiny medvídûte Áji. Kfitila firma Sweet Expert Group, s. r. o. Fotografie

pfiedány do tisku a na na‰e webové stránky.
6. 4. Pfiedstavení mládûte velblouda dvouhrbého mediím. Matkou je 21 letá

samice Arafatka. Sameãek je jejím osm˘m potomkem.
15. 4. Kfitiny lvíãete hejtmanem Olomouckého kraje Bfiezinou. Lvíãe dostalo

jméno Betula, coÏ je latinsky bfiíza.
21. 5. Nahrávání nûkolika vstupÛ pro âesk˘ rozhlas Olomouc – novinky v ZOO.

Odeznûly i na celostátním RadioÏurnálu. 
9. 6. Mediální prezentace Sam a Samantha. Îirafa Tanganika pfiijala sirotka

Sama za vlastního a stará se o nûj stejnû jako o svou dceru Samanthu.
18. 6. Kfitiny Ïirafy Sára – Samantha
19. 6. Na akci Ahoj ‰kolo probûhly kfitiny levharta mandÏuského. Kmotrem

sponzorem zvífiete se stala Zdravotní poji‰Èovna ministerstva vnitra.
22. 7. Kfitiny gepardÛ – mediální propagace
24. 6. Kfitiny rysÛ – mediální propagace
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12. 8. Kfitiny pásovce – kmotrem je firma Auto Hlaváãek – mediální propaga-
ce

27. 8. Kfitiny mládûte piÏmonû – kmotrem je rádio Haná, které vyhlásilo sou-
tûÏ o jméno pro mládû. 

14. 9. První procházka gepardÛ ve velkém v˘bûhu – mediální propagace
v˘znamného chovu v ZOO.

1. 10. Nov˘ druh dikobrazÛ v ZOO
19. 10. Zazimování zvífiat v ZOO – mediální propagace, která mûla smûfiovat

k tomu, aby naznaãila lidem, Ïe ZOO je jednak otevfiena i v zimû, a Ïe je zde i co
k vidûní.

1. 12. Mediální propagace akce Mikulá‰ v ZOO.
1. 12.–20. 12. Mediální propagace Vánoãních veãerních prohlídek v ZOO.

Akce pro vefiejnost v roce 2004

15. 2. Oslava narozenin klokana parma, jehoÏ kmotry jsou dûti ze SdruÏení
·ance pro dûti s onkologick˘m a hematologick˘m onemocnûním. Slavnost pro-
bûhla v areálu Dûtské kliniky FN. SdruÏení se stalo zároveÀ i sponzorem klokánka.
Na jeho v˘Ïivu pfiispûlo ãástkou 4 000 Kã.

17. 2. Kfitiny lamy alpaky dûtmi ze Z· Dr. Hrubého ve ·ternberku. Dûti se
staly i kmotry. Na lamu vybraly pfies 7 582 Kã. âástka pochází hlavnû z odevzda-
n˘ch neplatn˘ch desetníkÛ a dvacetníkÛ. Mlad˘ sameãek, kter˘ se narodil 23. 9.
2003 dostal jméno Kaspár.

27. 3. Jaro u zvífiátek. Akce ve spolupráci s DDM. Dvacet soutûÏních otázek
bylo zamûfieno na soukromí zvífiat. Vlivem ‰patného poãasí, chumelilo, se soutû-
Ïe zúãastnilo pouze kolem stovky soutûÏících.

27. 3. Voln˘ vstup pro dûti z uteãeneckého tábora Zastávka u Brna. Ukázka
zákulisí ZOO (jeÏdûní na ponících, lvíãe).

24. 4. Den Zemû v ZOO. Akce pro vefiejnost pofiádaná ve spolupráci s DDM
Olomouc. Tentokrát na téma „Les“. Na nûkolika stanovi‰tích poznávaly dûti stro-
my, zvuky zvífiat, urãovaly, se kter˘mi zvífiaty se mohou v na‰em lese setkat apod.
Kromû toho se kreslilo na obliãeje, jezdilo na ponících a na pódiu na dûtském
hfii‰ti bylo pfiedstaveno lvíãe. Úãast asi 700 osob.

15. 5. Kfitiny lvíãete hejtmanem olomouckého kraje Bfiezinou. Lvice dostala
jméno Betula, coÏ je latinsky bfiíza.

29. 5. Bájeãn˘ den s Frekvencí 1. Den dûtí pofiádan˘ radiem F1. Zábavn˘ pro-
gram na dûtském hfii‰ti od 13.00 h do 16.45. SoutûÏ v areálu ZOO. Kfitiny dvou
poníkÛ.
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7.–8. 6. Prezentace stanice pro handicapovaná zvífiata – akce ve spolupráci
s Krajsk˘m úfiadem Olomouckého kraje a DDM Olomouc. KÚOK vydal letáãky
s názvem Co jsou a jak pracují stanice pro handicapovaná zvífiata. Bûhem dvou-
denní akce 7. a 8. ãervna v ZOO byly letáãky rozdávány jak ‰kolám, pfiihlá‰en˘m
na prezentaci, tak dal‰í vefiejnosti. Dûti mûly moÏnost prohlédnout si stanici,
vyslechnout pfiedná‰ku a zúãastnit se soutûÏe, která mûla podpofiit jejich znalosti
o tom, jak si poãínat pfii nálezu poranûného zvífiete z na‰í pfiírody. Zúãastnilo se
ãtrnáct tfiíd v‰ech typÛ ‰kol Olomouckého kraje. Bylo rozdáno 149 startovních
prÛkazÛ. SoutûÏila dvou aÏ tfiíãlenná druÏstva. Ceny do soutûÏe dodal KÚOK
a ZOO.

12. 6. Kfitiny lvice Betuly – zábavn˘ program na dûtském hfii‰ti. Kmotrem
lvice se stal hejtman Olomouckého kraje Bfiezina.

24. 6. Kfitiny rysÛ – kmotrem pivovar Holba
25. 6. Kfitiny Ïirafy Sáry -Samanthy – kmotr MUDr. Ale‰ Skfiivánek, gyneko-

log.
26. 6. Ahoj ‰kolo! Zábavné rozlouãení se ‰kolním rokem v ZOO. Akce pofiáda-

né ve spolupráci s DDM Olomouc. Poãet úãastníkÛ 1 500 osob.
9. 7. Celodenní náv‰tûva dûtí z letního tábora CEAF.
14. 7. Kfitiny levhartÛ. Kmotrem Starobrno a. s. Kfitin se zúãastnila i fieditelka

ZOO ve Dvofie Králové RNDr. Dana Holeãková.
12. 8. Kfitiny pásovce – kmotrem a sponzorem je firma Auto Hlaváãek
23. 8.– 27. 8. Pfiímûstsk˘ pfiírodovûdn˘ tábor – DDM + ZOO
28. 8. Rozlouãení s prázdninami – akce ve spolupráci s DDM.
9. 7. Náv‰tûva dûtí, ãlenÛ CEAF, celodenní akce, prohlídka ZOO, ukázka lvíãe-

te. V pfií‰tím roce bude valná ãást programu letního soustfiedûní ãlenÛ asociace
probíhat v olomoucké ZOO.

1. 7.– 31. 8. Dotyková ZOO. V pavilónku u v˘bûhu vlkÛ mají náv‰tûvníci po
celou dobu prázdnin moÏnost prohlédnout si a dokonce i dotknout se kÛÏí rÛz-
n˘ch zvífiat, dikobrazích ostnÛ, vajec exotick˘ch ptákÛ. Ve stánku se jim dostane
i informací od studentÛ, ãlenÛ zooklubu.

12. 8. Kfitiny mládûte pásovce. Kmotrem a sponzorem je firma Auto Hlaváãek.
23. 8.–27. 8. Pfiímûstsk˘ pfiírodovûdn˘ tábor – tradiãní akce, kterou pofiádá

DDM ve spolupráci se ZOO.
27. 8. Kfitiny mládûte piÏmonû – kmotrem mládûte je Rádio Haná.
28. 8. Rozlouãení s prázdninami. Zábavné soutûÏní odpoledne, které má dûti

smífiit s koncem prázdnin a zaãátkem ‰kolního roku. Akce DDM + ZOO. 
18. 9. Úãast na‰í ZOO na Léãebensk˘ch slavnostech v psychiatrické léãebnû

ve ·ternberku. Ve stfiedu15. 9. provedení 90 osob z léãebny po ZOO. V sobotu
úãast pfiímo na slavnostech v léãebnû, kde jsme pfiedvedli lvici, klokana, psy
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a poníky. Pacienti se mohli zvífiat
dotknout a svézt se na ponících.

20.–21. 9. Bûhem tûchto dvou dnÛ
nav‰tívilo ZOO zdarma 197 seniorÛ
a handicapovan˘ch obãanÛ. Akce ve
spolupráci s Magistrátem mûsta Olo-
mouce, odborem sociálních sluÏeb.

18. 9. Pevnost Cap – soutûÏ pro
postiÏené v areálu ZOO. SoutûÏ pofiádal
Magistrát mûsta Olomouce, odbor soci-
álních vûcí ve spolupráci s DDM a ZOO.

2. 10. Podzimní stezka ZOO. SoutûÏ
pod názvem „Bude zima, bude mráz!“
byla zamûfiena na otázky zab˘vající se
zpÛsoby pfiípravy zvífiat a ptákÛ na
zimu. Úãast 300 osob, soutûÏila dvou
a víceãlenná rodinná druÏstva. Pofiada-
tel: DDM a ZOO.

6. 10. Ukázka zvífiat – lvice, klokan,
pes v Denním stacionáfii pro mentálnû
postiÏené dûti a mládeÏ v Pfierovû.

23. 10. Den sponzorÛ a pfiátel ZOO.
Prohlídka ZOO se sponzory, náv‰tûva
dokonãovaného Jihoamerického pavi-
lonu. Ukázky zvífiat , projíÏìky na poní-
cích. Úãast pfiibliÏnû sto sponzorÛ
a pfiátel ZOO.

Besedy pro rÛzné organizace pfii pfií-
leÏitosti mikulá‰sk˘ch besídek.

1. 11. Hranice – beseda pro sociál-
nû slabé dûti. Okresní knihovna Olo-
mouc.

1. 12. Mikulá‰ v ZOO. Od 13.00 do
16.00 mohli náv‰tûvníci ZOO potkat
Mikulá‰e s ãerty a andûlem. âerti jezdili
dokonce na ponících. Mikulá‰ rozdával
sladkosti.

4. 12. Klub pfiekvapen˘ch pfiátel na
svém tradiãním mikulá‰ském setkání
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Také v roce 2004 probíhaly noãní prohlídky
The night visits in the year 2004 

Nasvícená silueta klokana
Lightenning silhouette of a kangaroo



v ZOO pokfitil mraveneãníka stromové-
ho, kterého sponzoruje a pfiednesl pfií-
slu‰né projevy.

18. 12.– 2. 1. Veãerní vánoãní pro-
hlídky ZOO. Veãernû osvûtlenou ZOO si
pfii‰lo prohlédnout 1623 osob. Vzhle-
dem k tomu, Ïe úãast vefiejnosti je stále
niÏ‰í, zvaÏuje ZOO, zda veãerní prohlíd-
ky pfiestane pofiádat.

18. 12. Slavnostní zahájení vánoc
v ZOO rozsvícením a ozdobením vánoã-
ního stromu. Ozdoby zhotovily jiÏ tra-
diãnû dûti ze zooklubu, nûkteré pfiinesly
i náv‰tûvníci. Vánoce v ZOO zahájil fiedi-
tel ZOO a primátor mûsta Olomouce.

18. 12. Tento den také probûhla
vánoãní nadílka primátora mûsta Olo-
mouce dûtem z okolních dûtsk˘ch
domovÛ. Akci pofiádá primátor mûsta
Ing. Martin Tesafiík ve spolupráci se
ZOO jiÏ pát˘m rokem. Úãastní se jí asi
75 dûtí z pûti dûtsk˘ch domovÛ v Olo-
mouckém kraji.

77

Slavnostní nasvícení nového pavilonu
The celebration lightenning of the new house

Také ubikace zvífiat záfiily do tmy
Houses of animals were shinning in the
dark

Informaãní tabulky jsou nyní instalovány na
siluety zvífiat
The new designes of tables



Informaãní systém v ZOO a nauãné panely

Instalace tabulí – siluet, na kter˘ch jsou informaãní tabulky umístûny: pfiímoroÏec,
kozoroÏec, papou‰ek, sova, los, sob, vlk.
Dokonãení postupné v˘mûny informaãních jmenovek za nové dvojjazyãné(âJ + AJ)
s obrázkem a mapkou v˘skytu.
Sjednocení sponzorsk˘ch tabulek.
V˘mûna informaãních tabulek u vchodu do ZOO a pokladen.
Nauãné panely: Co je to CITES – 7 panelÛ

Opice – v˘vojov˘ strom
Lev berbersk˘
Levhart-jaguár
Gepard
Binturong
Bongo

Sponzofii ZOO Olomouc v roce 2004
Sponsors in the year 2004

Také v roce 2004 pokraãovala moÏnost nabízená pfiátelÛm pfiírody a pfiíznivcÛm
Zoologické zahrady Olomouc pfiispût na chov a v˘Ïivu zvífiat. V roce 2004 jsme od
sponzorÛ z fiad obãanÛ, ÏákÛ základních ‰kol a studentÛ stfiedních i vysok˘ch ‰kol,
rÛzn˘ch sdruÏení, podnikatelÛ a firem získali ãástku 1 189 110 Kã. 
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Panel s informacemi o lvech berbersk˘ch
Educational board about Barbary lion

Nov˘ informaãní panel u pavilonu opic
The new educational board near the house
of primates



Z toho finanãní dary: 580 750 Kã
Naturálie 54 210 Kã
Reklama 554 150 Kã

PenûÏní dary jednotlivci:
Ema Harbichová, Nov˘ Malín
RNDr. Iva Matou‰ová, ·ternberk
JUDr. Igor Zmydlen˘, Vala‰ské Mezifiíãí
Ludûk Pohanka, Olomouc
Marie Mikulcová, Olomouc
Ing. Milan Such˘, Olomouc
Martin Karásek, Prostûjov
Bc. Milu‰e R˘znarová, Dubicko
Miroslav R˘znar, Dubicko
Martina ·i‰mová, Brand˘s nad Labem
MUDr. Jifií Novák, ·títy
PaedDr. Zdenûk Mazal, Olomouc
Mgr. Svatava Hanáková, Olomouc
MUDr. Alena Mazalová, Bfiidliãná
Mgr. MUDr. Radan Kuãa, Olomouc
PaedDr. Drahomíra Ondrová, Prostûjov
Mudr. Anna Hrochová, Olomouc
Mgr. Ing. Petr Koneãn˘, Olomouc
JUDr. Josef Jansa, Olomouc
Jan a Michal BardoÀovi, Olomouc
Alena, SoÀa a Michaela âermákovy, R˘mafiov
Vûra Mazalová, Olomouc
Alena âíÏková, Olomouc
Luká‰ Kysel˘, DroÏdín
MUDr. Pavel Herzinger, Brantice 116
MUDr. Mgr. Ivan Langer, Olomouc
Petr Prá‰il, Hluboãky
Ing. Milan Machovsk˘, Samotí‰ky
Matûj Pe‰ka, Olomouc
Ing. Antonín Kropáãek, Olomouc
Helena Skalická s rodinou, Olomouc
Ludûk Nûmec, Olomouc
MUDr. Miloslav Zdráhal, Pfierov
Olga Macáková, Libonice
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MUDr. Ale‰ Skfiivánek, Olomouc
Jana Ma‰atová, Pfierov
Jan Valenta, Olomouc
Martin Mucha, Olomouc
Lenka Muchová, Olomouc
Miroslava Nováková, Olomouc
rodina Novotná, Olomouc
Pavla Hejtmánková, Brno
Ing. Martin Tesafiík, Olomouc
sourozenci Batelkovi, Olomouc
manÏelé Zejdovi, Pûnãice
Alexandr Tomek, Velk˘ Újezd
Terezka Musilová, Velk˘ Újezd
Katefiina Trnûná, Prostûjov
Rostislav Zacpal,Pfierov
Mgr. Petr Mácha, Horní Lodûnice
Mgr. Ing. Radim Opletal, Olomouc
Mirek a Sylva Nakládalovi, Prostûjov
Lucie Kokosínská, Olomouc
David ·pidla, Olomouc
Ing. Jan Bfiezina, Uniãov
Pavla Králíková, Olomouc
Blanka ·tûpniãková, Praha
Marie Vykydalová, Olomouc-Nemilany

PenûÏité dary – firmy, sdruÏení, spoleãnosti:
Glaverbel Glavol s. r. o., Olomouc
Glaverbel Czech, a. s., Teplice
Ekofol s. r. o., Olomouc
âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody, ·ternberk
Kazeto s. r. o., Pfierov
ANAG s. r. o., Olomouc
Hostinec U posledního mohykána, Vojtûchov
TJ Kfielov – Bfiuchotín
TEROZ Lo‰tice
TABO CS s. r. o., Olomouc
Zdravotní poji‰Èovna MV âR, Olomouc
Spoleãnost pfiátel Afriky, Olomouc
Libor Ga‰paroviã, Agentura Galia, Olomouc
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Alena Ga‰paroviãová, Kamenn˘ ‰enk, Olomouc
Severomoravská energetika a. s., Ostrava
JERID s. r. o, Olomouc
HSW Signware, s. r. o, Praha
Radio HANÁ, Olomouc
YAMACO Software, Ing. Karel Janeãek, Prostûjoviãky
Klub pfiekvapen˘ch pfiátel, Olomouc
SdruÏení ·ance, Dûtská klinika FN Olomouc
Pivovar Holba, a. s., Hanu‰ovice
Pivnice u Floriána, Náklo
ZO OS KOVO pfii Obrábûcí stroje s. r. o, Olomouc
Auto Hlaváãek, a. s., Olomouc
Laboratofi klinické mikrobiologie, nemocnice ·ternberk
Koos, s. r. o., Prostûjov
Starobrno, a. s., Brno
Obãanské sdruÏení Pion˘r, II. skupina, Olomouc
Baby club Vodníãek, Olomouc
Lions Club Olomouc
ZO OS ZPTNS ·umperk
Klub sebeobrany Hakkóshikai Olomouc
Detektivní agentura Plesník – Olomouc
Pro MOST- realizaãní rozvojová spoleãnost Most
âeská spofiitelna, a. s., Praha
Kolektiv pracovníkÛ oddûlení kultury a cestovního ruchu,
MmO Olomouc
Magistrát mûsta Olomouce, odbor Ïivotního prostfiedí
HART – Alena Tököly, Olomouc
INSTA, s. r. o., Olomouc
BuJinkan Czech Dojo Praha
ZVOS NOVA s. r. o., Krnov
Kolektiv pracovníkÛ deníku Olomouck˘ den
PÛjãovna stavebních strojÛ s. r. o., Olomouc
Mladí konzervativci, Prostûjov
CADUCEUS Olomouc
Fitcentrum Gambare, Olomouc
Balneo Centrum Flora, Olomouc

PenûÏité dary – ‰koly:
SOU obchodní, st. spoleãnost FUTURO, Prostûjov
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Stfiední ‰kola odborná, ·umperk
Z· Heyrovského, Olomouc
M· Wolkerova, Olomouc
M· Husitská, Olomouc
Z· Bediho‰È
Z· Tyr‰ova ul., Fren‰tát pod Radho‰tûm
Z· Rejskova, Prostûjov
Z· kpt. Jasoika, Havífiov-Suchá
Reálné gymnázium a Z· mûsta Prostûjova
Z· ¤ezníãkova, Olomouc-Staré Hodolany
Z· Holeãkova, Olomouc
Z· E. Valenty, Prostûjov
Z· Dr. Horákové, Olomouc
SO· a SOU Pfierov
DDM Litovel, divadélko Rolniãka, Litovel
DDM Litovel, chovatelsk˘ krouÏek
Studenti domova mládeÏe pfii SZ· a VZ·,
Olomouc
Nadaãní fond pfii SZ· a VZ· Olomouc
Z· Palackého tfi., Prostûjov
Gymnázium âajkovského, Olomouc
Z· A. ·tûpánka, Dolany 
Slovanské gymnázium,
ãesko francouzská sekce, Olomouc
Z· 1. máje, Hranice
Z· Lipník nad Beãvou
SOU Tovaãov
SRP· pfii Z· Dr. Hrubého, ·ternberk
Studenti ochrany a tvorby Ïivotního prostfiedí
UP Olomouc

Reklama:
Dopravní podnik mûsta Olomouce, a. s.
Albo stoláfiství, Osek nad Beãvou
Linde Technoplyn, a. s., Praha
Navigace Plus, s. r. o., Olomouc
Mechanika Prostûjov, v. d.
Centrum Moravia s. r. o., Olomouc
Vodohospodáfiská spoleãnost, a. s., Olomouc
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Haryservis II, Olomouc
Ladislav Podlas, Olomouc
Miroslav Otáhal – ELEKTRO, Olomouc
Aspida s. r. o., Brno

Vûcné dary:
Falco Sokol CZ, a. s., VíÏky maso
Dajana Pet s. r. o, BohuÀovice krmivo pro ryby
Servis 3xD, Olomouc desinfekce
Adriana s. r. o, Tfii Dvory – Litovel tûstoviny
Trimex Olomouc s. r. o. ovoce a zelenina
Redigy s. r. o., Olomouc prezentace ZOO na Internetu
Onyx engineering, s.r.o., Olomouc napojení na Internet
VIDIE s. r. o., Olomouc desinfekãní prostfiedky
Amadeus Olomouc pfiekladatelské práce
MUDr. Josef Tenora, Olomouc japonské kfiepelky
Solné ml˘ny, a. s., Olomouc r˘Ïe
Hypermarket Carrefour, Olomouc ovoce, zelenina, peãivo
GLOBUS âR k. s., Olomouc ovoce, zelenina, peãivo
RUBICO s. r. o., Olomouc knihy
ORLING s. r. o., Ústí nad Orlicí minerály
AHOLD Czech Republic, a. s., Olomouc ovoce, zelenina
Ing. Hermann Jan , SkrbeÀ ovoce a zelenina
Sweet Expert Group, s. r. o., âesk˘ Tû‰ín cukrovinky
Rybníkáfiství Pohofielice, a. s. ryby okrasné
Kadlec, spol.s r. o., Opava podlahové váhy

V sobotu 23. 10. 2004 jsme pro v‰echny dárce a sponzory ZOO Olomouc
uspofiádali jiÏ dvanácté slavnostní setkání „Den sponzorÛ“, kter˘m jsme chtûli
jejich pfiízeÀ alespoÀ z ãásti opûtovat. Setkání bylo pojato jako seznámení
s novinkami v chovu zvífiat a ve v˘stavbû od minulého setkání. Obãerstvení na
tuto akci dodal pan Pavel Lebl, kter˘ zaji‰Èuje obãerstvení v areálu ZOO, za coÏ
mu touto cestou srdeãnû dûkujeme.

BliÏ‰í informace o sponzorování, seznam zvífiat nabízen˘ch k adopci mÛÏe
kaÏd˘ zájemce získat u pokladny, popfiípadû na adrese olomoucké zoologické
zahrady a na webov˘ch stránkách: http://zoo.olomouc.com.

V‰em souãasn˘m i budoucím sponzorÛm patfií na‰e podûkování za pomoc
a zájem o na‰i krásnou zahradu. Vûfiíme, Ïe nám i nadále zachovají svou pfií-
zeÀ.
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Péãe o zeleÀ
Gardening

V roce 2004 bylo na nákup sazenic, travního semene, substrátu a umûl˘ch rost-
lin vynaloÏeno 114 167, 39 Kã.

Jednou z hlavních akcí byla intenzivní v˘sadba v okolí i uvnitfi novû vybudované-
ho pavilonu jihoamerick˘ch zvífiat. Celkem zde bylo vysazeno 456 rostlin. V okolí
pavilonu bylo vysázeno celkem 386 kusÛ sazenic, a to napfiíklad barvínek men‰í,
mochnovec kfiovit˘, blahoãet chilsk˘, hlohynû ‰arlatová, krásnoplodka, tisy, rodo-
dendrony, habr obecn˘, borovice kleã, bambusy, okrasné trávy, rÛzné druhy trvalek
a kapradin. Na v˘zdobu vnitfiního prostoru bylo pouÏito 70 kusÛ tropick˘ch pokojo-
v˘ch rostlin, napfiíklad Ficus benjamina, Spathiphyllum sp., Rhoicissus sp. Monste-
ra deliciosa, rÛzné druhy orchidejí a dal‰í. 

V jarních mûsících probûhlo ãi‰tûní meziv˘bûhÛ v okolí pavilonu opic, v˘sadba
15 kusÛ zimostrázu a profiezávání bambusu. Bambus z jednoho meziv˘bûhu byl
pouÏit na v˘sadbu u pavilonu jihoamerick˘ch zvífiat a prostor pfiipraven pro v˘sadbu
nov˘ch vzrÛstnûj‰ích druhÛ bambusu. Ve v˘bûhu tygra sibifiského byly vysazeny
kapradiny a v ostatních v˘bûzích pavilonu ‰elem okrasné trávy a popínavky. Dále
byly osazeny novû vybudované venkovní voliéry na zimovi‰ti ptákÛ. Vysázen byl
tavolník niponsk˘, BubmaldÛv a popelav˘, habr obecn˘, jalovec virÏinsk˘ a zerav
západní.

V okolí vyhlídkové vûÏe byla doplnûna okrasná v˘sadba 39 kusy dfievin jako
sekvojovec obrovsk˘, trojpuk drsn˘, weigelie mnohokvûtá, temnoplodec ãernoplo-
d˘.

V prÛbûhu celého roku jsme provádûli údrÏbu stávajících intenzivních v˘sadeb,
jejich doplnûní, pletí, stfiíhání, seãení a opravy deskov˘ch ochran na stromech ve
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Podzimní mlha umí v ZOO kouzlit
Magic autumn in the zoo

Barevné listí dokáÏe vykreslit celou ZOO
Coloured leaves can paint the whole zoo



v˘bûzích. Vysazeny byly dal‰í 23 kusy dfievin, napfiíklad brslen evropsk˘, meruzalka
alpská, javor ãerven˘, pensylvánsk˘ a okrouhlolist˘, platan javorolist˘ a temnoplo-
dec ãernoplod˘. 

Ze skalniãek, které byly pfied ãasem vysazeny na stfiechu staré ubikace pro dhou-
ly a hyeny, byla pfied rekonstrukcí objektu na jihoamerick˘ pavilon vytvofiena ve spo-
lupráci s chovateli velká skalka kolem celého v˘bûhu piÏmoÀÛ a za pavilonem ‰elem.

Pracovníci zahradnického úseku 2x t˘dnû dováÏeli okus pro kopytníky, zejména
pro Ïirafy a losy a zbytky po okusu sváÏeli na doãasnou skládku v blízkosti budova-
né kotelny na biomasu.

Outplanting in neighbourhood of the new exposition of South America house
and making the indor plant decorations was the main task of gardeners which are in
cooperation with keepers. Many trees, woody ornamental species, grasses, ferns
and other were planted in the whole area of zoo.
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Také zima mívá své kouzlo
Also the winter has its own charm

Zahradnická ãeta pfii ‰tûpkování klestí
Gardeners preparing the special kind of
woods for the boiler house

Orchideje byly vysazeny na novém pavilonu
Orchids in the new pavilion
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Marabu africk˘ – Leptoptilos crumeniferus
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Mraveneãník velk˘ – Myrmecophaga tridactyla
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Kotul veverovit˘ – Saimiri Sciureus
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Sob polární – Rangifer tarandus
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Tygr ussurijsk˘ – Panthera tigris altaica
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PfiímoroÏec jihoafrick˘ – Oryx gazella gazella
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Adax – Addax nacomaculatus
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