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CENTRUM PRO VÝZKUM 
LEMURŮ KATA A   VSTUP DO ZOO 
V   OLOMOUCI ZÍSKALO OCENĚNÍ
Svaz zakládání a   údržby zeleně vyhlásil 
v   rámci IV. ročníku odborné konference 
výsledky soutěže Park roku 2014. 
Zoo Olomouc dosáhla na medaili, 
která jí náleží za krásné 3. místo. 
Soutěž mapuje vývoj oboru zahradní 
a   krajinářské architektury. Autorem 
architektonického projektu Centra pro 
výzkum lemurů kata a   vstupu do zoo je 
Atelier BONMOT spol. s   r.o.

Časopis Oryx si můžete stáhnout i   na našich webových stránkách 
(www.zoo-olomouc.cz/app/ke-stazeni). 

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
MALÝ DIN SE UŽ GEPARDA 
NEBOJÍ 
Otec Tyler a   matka Dáša se zasloužili 
o   další mládě u   zeber Chapmanových. 
16. září 2014 se poprvé na svět podíval 
hřebeček Din, což v   registru afrických 
jmen znamená Ohromný. „Aklimatizoval 
se výborně ve skupině, kde se i   narodil, 
protože jsme matku v   době předporodní 
neoddělovali. Z   počátku se bál 
souseda geparda, což se ale vyřešilo 
pytlovinovou zástěnou. Prospívá více 
než dobře,“ popisuje svého svěřence 
ošetřovatelka Stanislava Kořínková.
Zebry Chapmanovy chová olomoucká 
zahrada od 2. poloviny 80. let. 
Zakladatelkami chovu tehdy byly Fialka, 
Vlaďka, Dáša a   chovný hřebec Robin. 
Své poslání rozmnožovat se tehdy 
naplňovaly beze zbytku. Robina měl 
vystřídat Mochomůrka z   Liberce, ale 

na samice byl více než jedovatý. Tehdy 
již stárnoucí zebry se od něj dočkaly 
pouze agresivity a   o   nějakém páření 
nemohla být ani řeč. V   té době chov 
téměř zanikl i   díky situaci po roce 2000, 
kdy se zoologické zahrady potýkaly 
s   nedostatkem chovu schopných 
samců. Současná skupina ale neveselou 
minulost ukončila. Současné stádo čítá 
6 jedinců.

NOVINKY



UPÍR SE STAL KMOTREM ZOBOROŽCE
V   sobotu 20. 9. to v   olomoucké zahra-
dě pěkně žilo. Akce Rodinných pasů 
přilákala hlavně všechny příznivce 
Václava Upíra Krejčího. Ten se totiž ujal 
hlavního programu v   podobě pohádky, 
které se smáli i   dospělí. V   pochmurném 
počasí jeho přítomnost zoologickou 
zahradu povzbudila. Navíc se v   tento 
den dočkal svého jména i   zoborožec 
kaferský, vyrůstající od svého dětství 
v   péči ošetřovatelů. Upír Krejčí se role 
kmotra zhostil na výbornou. Bez větších 

obav si ho od jeho ošetřovatelky nechal 
posadit na ruku, obdivoval dlouhé 
řasy, velké rozpětí křídel. Co už méně 
obdivoval, byl dlouhý zobák zoborožce. 
Ten se už může pyšnit svým jménem 
Zobka. Dárek zvolil Upír po konzultaci 
s   ošetřovatelkou Petrou Vysloužilovou. 
Z   kapsy postupně vytáhla dvě bílé myš-
ky, na kterých si pochutnal. Ne Upír, ale 
Zobka, pochopitelně.
Zoborožec kaferský je černě zbarvený 
velký pták, zobák má také černý, pod 

krkem je červený lalok. Obývá křovinaté 
a   stepní oblasti v   jižní a   východní Africe. 
Často se pohybuje na zemi, kde si vyhle-
dává potravu. Žije v   malých skupinkách, 
ale jen jeden pár je dominantní, množí 
se a   ostatní mu pomáhají s   krmením 
mláďat. Snáší dvě vejce, na kterých 
sedí 5 - 6 týdnů. Samec samici v   hnízdě 
nezazdívá. Mláďata se osamostatňují po 
6 - 12 měsících, dospívají ve 4 - 6 letech 
a   dožívají se přes 30 let.

ZA PŘÍRODOU 
DO ZOO
SRŠEŇ OBECNÁ
Sršně patří mezi největší sociálně žijící 
druhy blanokřídlého hmyzu v   Evropě. 
Dokáže létat rychlostí až 50 km/h. Živí 
se především lovem hmyzu. Hnízda si 
staví z   rozžvýkaného trouchnivého dřeva 
v   dutých stromech, ptačích budkách, 
ale i   na půdách. V   buňkách otevřených 
směrem dolů vychovává své larvy. Na 
podzim po vylétnutí mladých královen 
stará kolonie zaniká.

CO NOVÉHO NA 
FACEBOOKU 
Nejnavštěvovanější turistické cíle roku 
2013: Agentura CzechTourism nedávno 
zveřejnila žebříček nejnavštěvova-
nějších turistických cílů. Naše zoo se 
umístila v   první TOP20 a   v   Olomouckém 
kraji je již tradičně na prvním místě. 
Více informací o   umístění i   tabulku 
s   výsledky najdete přímo na webových 
stránkách www.czechtourism.cz. 

VÝPRAVY DO 
HISTORIE ZOO
(Stráž lidu, 9. ledna 1960)
DALŠÍ NOVINKA V   ZOO
V   neděli obdržela zoologická zahrada na 
Kopečku u   Olomouce vzácný novoroční 
pozdrav ze Sovětského svazu. Cestou 
Koospolu obdržela krásný pár asijského 
velblouda dvouhrbého. Na rozdíl od 
velblouda, kterého zahrada získala ze ZOO 
v    Bojnici, jsou noví velbloudi plaví, což je 
barva divokých velbloudů.
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VÍTE, ŽE...
… sršeň obecná má jed s   mnohem menší 
účinností než včela, její bodnutí je ale boles-
tivější. Člověka sršně obvykle nenapadají, 
brání se pouze v   případě ohrožení hnízda.

… velbloudi dvouhrbí žijí divoce pouze 
v   poušti Gobi v   počtu jen několika set 
kusů. Všichni ostatní velbloudi patří mezi 
zvířata zdomácnělá před 5 - 6 000 lety.

… zoborožec kaferský je největším dru-
hem zoborožců, samci mohou dosahovat 
hmotnosti přes 6 kg a   rozpětí křídel 120 
- 170 cm.

PROGRAM PODZIMNÍCH AKCÍ
4. 10. 2014 10:00 – 15:00
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT
V   zoologické zahradě všichni slaví! Těšit 
se můžete na tradiční stezku ve spolu-
práci s   DDM Olomouc, která Vás seznámí 
s   životem živočichů v   zoologické zahra-
dě. Pro děti, které se soutěží zúčastní, je 
připraveno plno drobných dárků. Popře-
jte i   Vy oslavencům osobně a   prožijte 
svátek zvířat v   přírodě. Pěkné dárečky 
budou vyrobeny a   předány nejen vlkům, 
opicím, ale třeba i   nosálům.

1. 11. 17:00 – 18:30
VEČER DUCHŮ
A   nastal barevný podzim... Kráčíte ve-
černí vyzdobenou zoo, slyšíte vytí vlků 
a   tajemné zvuky, vnímáte vůni listí, vidíte 
zářící světélka v   tmavém lese, poletující 
kaloně v   doprovodu duchů… Je ve vás 
malá dušička? I   tak přijďte do zoo, kde 
si dala dostaveníčko všechna strašidla. 
Staňte se jejich společníky a   poznávejte 
život zvířat s   našimi průvodci. Nebo-
jácným, kteří vyrazí sami, radíme vzít si 

baterku, aby nám tady nestrašili až do 
rozbřesku.
• dětské vstupné pro všechny v   masce 

nebo s   lampionem 50 Kč
• pokladny otevřeny do 18:30
• areál zoo otevřen do 21:00
• průvodce vychází v   17:00, 17:30, 18:00
• slavnostně nazdobený areál
• profesionální focení před dušičkovou 

stěnou
• dárek k   dětskému vstupnému
• strašidelné malování na obličej

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
20. 9.
BABÍ LÉTO S   RODINNÝMI PASY
Tato sobota byla plná akcí nejen pro 
děti... Rodinné pasy si pro návštěvníky 
zoo přichystaly zajímavý program. 
Pro všechny příchozí bylo připraveno 
vyhlášení soutěží, představení divadla 
Genus, malování na obličej, trampolíny, 
výtvarná díla a   zlatým hřebem celého 
odpoledního programu bylo vystoupení 
Václava Upíra Krejčího.

20. 9.
S   ELFÍKEM DO ZOO
V   sobotu 20. září ve spolupráci s   Českými 
dráhami také proběhlo zábavné sloní 
a   železniční odpoledne. Bohatý program 
pro děti se skládal z   běhu ve sloních 
botách, krmení slona, skládání puzzle, 

modelu kolejiště, kde si děti mohly 
vypravit vlak a   dalších atrakcí.  Děti pak 
dostaly jako odměnu Elfíkův sešit proti 
nudě a   další dárečky.

28. 9.
DEN ROZHLEDEN
Svatováclavské zahájení Měsíce věží 
a   rozhleden proběhlo v   olomoucké zoo 

v   neděli 28. září. Kdo vystoupal až na 
vrchol rozhledny a   během výstupu se 
pokusil odpovědět na deset kvízových 
otázek, mohl na samém vrcholu zjistit 
správné odpovědi. Navíc zde pro všechny 
byla připravena jedna superotázka, za 
správnou odpověď jste tak mohli získat 
knihu Zoo v   obrazech.

FACEBOOK.COM
ZOO OLOMOUC


