
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
ZOOLOGICAL GARDEN

OLOMOUC
CZECH REPUBLIC

V¯ROâNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT

2005
SUMMARYInternational ZOO

Educators
Association

WORLD ASSOCIATION
OF ZOOS AN AQUARIUMS

“United for Conservation“

THE UNION OF THE
CZECH AND SLOVAK

ZOOLOGICAL GARDENS

A Member of



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
ZOOLOGICAL GARDEN

OLOMOUC
CZECH REPUBLIC

V¯ROâNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT

2005
SUMMARY



VáÏení pfiátelé,
uplynul˘ rok se vyznaãoval snahou

o dal‰í zkvalitnûní areálu ZOO a bojem
o náv‰tûvníka na‰í zoologické zahrady.
Voln˘ v˘bûh pro rysy se vyznaãuje
moderním pojetím a spolu s velikostí
patfií novû vybudovan˘ objekt bezesporu
k tûm moderním stavbám, které vznikly
v posledním období v na‰í ZOO. Úspû‰n˘
odchov gepardÛ nás motivoval k vybudo-
vání chovného zafiízení mimo areál
náv‰tûvníkÛ a slibujeme si od toho, Ïe
spolu se ZOO DvÛr Králové se staneme
stfiediskem pro odchov této vzácné
a ohroÏené ‰elmy v na‰í republice.

Centrální v˘topna na biomasu, vybu-
dovaná v závûru roku 2004, slouÏí svému
úãelu, i kdyÏ stále vzhledem k drobn˘m
závadám je ve zku‰ebním provozu. Své

opodstatnûní v‰ak prokázala v zimním období pfii poklesu teplot pod bod mrazu.
Co se nám stále nedafií? Prosadit a realizovat v˘stavbu pavilonu lidoopÛ a tím

mimo jiné vyfie‰it chybûjící informaãní stfiedisko s osvûtov˘m sálem. Projekt vãetnû
stavebního povolení je pfiipraven, jen finanãní zaji‰tûní chybí.

Chov cizokrajn˘ch zvífiat zaznamenal dal‰í nárÛst jak v kvalitû, tak i v kvantitû.
Evidenãní hodnota zvífiat stoupla na rekordních 11 288 000 Kã, poãet zvífiat na
1 794 kusÛ a poãet chovan˘ch druhÛ na 378. Náv‰tûvnost ZOO v roce 2005 je
397 052 osob. Je to o 23 tisíc více neÏ v roce 2004 a do 400 tisíc chybí jen krÛãek.

Závûrem bych chtûl podûkovat v‰em, kdo se na tomto dobrém v˘sledku podíle-
li, zejména zamûstnancÛm, sponzorÛm a pfiátelÛm na‰í zoologické zahrady a za
pomoc a podporu na‰emu zfiizovateli, magistrátu mûsta Olomouce.

Ing. Zdenûk Slavotínek
fieditel Zoologické zahrady Olomouc
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Ladies and Gentlemen,
The foregone year featured by effort to further qualitative growth of the ZOO

premises and attraction of more visitors to the zoological garden. The construction
of the open enclosure for lynx is remarkable for its modern concept and together
with other newly built constructions it belongs to the most attractive parts of the
ZOO. Successful rearing of cheetahs has motivated us to establishing a breeding
facility outside the visitors area, and we expect that along with the ZOO in DvÛr Krá-
love, we will become a centre for rearing this rare and endangered feline in the
Czech Republic. The biomass heating plant constructed in 2004 serves its purpose,
though still in a test operation due to some minor defects. However, it proved its
warrant during the winter time with the temperatures below the freezing point.

Unfortunately we are not successful in enforcing and realizing a construction of
Ape Pavilion and thus among others also solve the problem of a missing informati-
on centre with ad educational hall. The project including the building license is pre-
pared, yet the financial resources are not ensured.

The breeding of exotic animals represents another growth not only in quantity
but also quality. The evidence value of the animals grew to a record-breaking
11 288 000 Kã, the number of animals rose to 1794 and the number of species to
378. In 2005, the visit rate of the ZOO was 397 052 visitors, which is 23 thousand
more than in 2004 and it is only a small step toward 400 thousands.

In conclusion, I would like to thank to all those, who contributed to this excel-
lent result, namely to the staff, sponsors and friends of our zoological garden and
for the help and support to our establishing institution – the Olomouc City Council.

Ing. Zdenûk Slavotínek Director
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Zoologická zahrada Olomouc 
Název: Zoologická zahrada Olomouc
Sídlo: Darwinova 29, Svat˘ Kopeãek-Olomouc 779 00

Czech Republic
Právní forma: pfiíspûvková organizace
IâO: 096814
Telefon: +420 585 151 601
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: 299308

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
Telefon

Kontak s vefiejností, Public relations, Hana Labská 585 151 600
propagace a vzdûlávání education and publicity Martina Freudlová 585 385 382

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

Zoologick˘ Zoological
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 585 151 608

Zoolog Zoologist Ing. Jitka Vokurková 585 151 601

Krmiváfi Nutritionist Ing. Sylva Procházková 585 151 601

Vedoucí úseku Curator Lubomír Vesel˘ 585 151 608

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. 2005 ãinil 71 osob.

Redakce v˘roãní zprávy: RNDr. Libu‰e Veselá, Milan Kofiínek, Ing. Jitka Vokurková,
Hana Labská
Foto: Milan Kofiínek, Ing. Jitka Vokurková, Roman Miesler, Ing. Zdenûk Slavotínek,
RNDr. Libu‰e Veselá, Martina Freudlová
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Základní ekonomické údaje
Economy

Údaje o majetku ZOO Olomouc

Ekonomick˘ námûstek Ing. Jan Hüttner
Assistant director

Název poloÏky Stav k 1. 1. 05 v Kã Stav k 31. 12. 05 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 6 285 072,60 6 275 600,20

Stavby 57 447 398,64 64 998 086,61

Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí 5 887 851,98 6 177 050,28

Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 4 083 969,48 4 481 086,98

Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 15 505 586,50 18 162 010,04

Oprávky ke stavbám -16 556 024,61 -18 863 938,06

Oprávky k samostatn˘m movit˘m vûcem a souborÛm movit˘ch vûcí -4 731 618,75 -5 102 706,75

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -4 083 969,48 -4 481 086,98

STÁLÁ AKTIVA CELKEM 63 838 266,36 71 646 102,32



Materiál na skladû 892 809,90 739 660,90

Zvífiata 10 032 766,60 10 745 170,51

ZboÏí na skladû 474 268,43 484 296,73

Odbûratelé 193 940,10 259 905,14

Poskytnuté provozní zálohy 155 164,35 47 516,00

Ostatní pohledávky -19 358,35 -7 570,32

DaÀ z pfiíjmÛ 248 020,00 229 200,00

DaÀ z pfiidané hodnoty 371 385,00 0,00

Nároky na dotace a ostatní zúãtování se SR 4 004 098,00 0,00

Pohledávky za zamûstnanci 403 411,30 726 807,00

Pokladna 135 906,00 167 458,00

Peníze na cestû 26 752,00 170 000,00

Ceniny 136,50 996,00

BûÏn˘ úãet 2 037 909,14 1 141 813,61

BûÏn˘ úãet fondu kulturních a sociál. potfieb 413 460,77 156 787,27

Ostatní bûÏné úãty 5 783 862,30 5 845 176,74

Náklady pfií‰tích období 84 201,20 81 389,72

Pfiíjmy pfií‰tích období 208 196,00 170 317,00

OBùÎNÁ AKTIVA CELKEM 25 446 929,24 20 958 924,30

ÚHRN AKTIV 89 285 195,60 92 605 026,62

PASIVA

Fond dlouhodobého majetku 63 462 649,36 67 225 662,32

Fond obûÏn˘ch aktiv 10 910 931,48 11 623 335,39

Fond odmûn 715 177,11 818 815,11

Fond kulturních a sociálních potfieb 822 055,55 897 131,55

Fond rezervní 3 848 643,95 3 950 038,38

Fond reprodukce majetku 2 676 538,39 -1 095 946,67

V˘sledek hospodafiení bûÏného úãetního období X 357 375,90

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV CELKEM 82 954 425,77 83 776 411,98
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Dodavatelé 3 836 002,39 2 377 648,45

Ostatní závazky 241 195,00 296 103,00

Zamûstnanci 500 957,00 559 102,00

Ostatní závazky vÛãi zamûstnancÛm 0,00 0,00

Závazky ze sociál. zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní 585 077,00 536 583,00

DaÀ z pfiíjmÛ 0,00 0,00

Ostatní pfiímé danû 163 365,00 132 664,00

DaÀ z pfiidané hodnoty 0,00 276 749,00

Ostatní danû a poplatky 26 127,00 15 198,00

Dlouhodobé bankovní úvûry 375 617,00 4 420 440,00

V˘daje pfií‰tích období 0,00 15 631,00

V˘nosy pfií‰tích období 533 362,84 268 574,19

Dohadné úãty pasivní 69 066,60 -709 078,00

CIZÍ ZDROJE CELKEM 6 330 769,83 8 828 614,64

ÚHRN PASIV 89 285 195,60 92 605 026,62

Název poloÏky âástka v Kã %

Spotfieba materiálu 10 720 438,48 25,65

Spotfieba energie 2 314 936,45 5,54

Prodané zboÏí 497 296,52 1,19 

Opravy a udrÏování 387 583,28 0,93

Cestovné 424 111,82 1,01

Náklady na reprezentaci 46 377,45 0,11

Ostatní sluÏby 3 549 854,43 8,49

Mzdové náklady 13 450 000,00 32,18

Zákonné sociální poji‰tûní 4 677 036,00 11,19

Zákonné sociální náklady 283 198,00 0,68

DaÀ silniãní 6 000,00 0,02

DaÀ z nemovitostí 886,00 0,00

Ostatní danû a poplatky 7 080,00 0,02

Ostatní pokuty a penále 1 812,00 0,00

Odpis pohledávky 12 505,00 0,03

Jiné ostatní náklady 2 498 365,64 5,98

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 784 684,45 6,66

DaÀ z pfiíjmÛ 133 120,00 0,32

Náklady celkem 41 795 285,52 100,00

Údaje o nákladech a v˘nosech
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TrÏby ze vstupného 16 142 081,79 38,29

Ostatní trÏby z prodeje sluÏeb 153 665,03 0,36

TrÏby za prodané zboÏí 782 292,54 1,86

Aktivace materiálu a zboÏí 100 800,00 0,24

Aktivace vnitroorganizaãních sluÏeb 185 808,90 0,44

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 476 064,64 1,13

Úroky 140 496,56 0,33

Jiné ostatní v˘nosy 3 068 430,25 7,28

TrÏby z prodeje materiálu 534 721,71 1,27

Provozní dotace od zfiizovatele 17 500 000,00 41,52

Provozní dotace ze SR (MÎP) 3 068 300,00 7,28

V˘nosy celkem 42 152 661,42 100,00

V˘sledek hospodafiení 357 375,90

Sobûstaãnost 51,65

Údaje o dotacích

Dotace na provoz od zfiizovatele (Establishing Institution grant): 17 500 000 Kã
Dotace na provoz ze státního rozpoãtu – MÎP (State budget grant): 3 068 300 Kã
Dotace na dlouhodob˘ majetek od Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR
(State environmental fund grant): 4 004 098 Kã

Hospodafiení Zoologické zahrady Olomouc v roce 2005 skonãilo se ziskem
357375,90 Kã. Hodnota majetku spravovaného organizací vzrostla o 7 807 835,96 Kã
tj. o 12,2 %. Hodnota dlouhodobého majetku vzrostla o 7 807 835,95 Kã tj. o 12,2 %
a hodnota obûÏn˘ch aktiv klesla o 4 488 004,94 Kã tj. o 17,6 %.

V roce 2005 bylo v zoologické zahradû proinvestováno 10 582 600,95 Kã.

V˘stavba a údrÏba
Building Works and Maintenance

NejdÛleÏitûj‰í událostí roku 2005 na úseku v˘stavby bylo zahájení zku‰ebního provo-
zu v˘topny na biomasu. Provoz byl zahájen 18. 4. 2005 za úãasti ministra Ïivotního
RNDr. Libora Ambrozka,  primátora statutárního mûsta Olomouce Ing. Martina Tesafiíka,
zástupcÛ stavebních firem, zoologick˘ch zahrad a dal‰ích v˘znamn˘ch hostÛ. Dal‰í dÛle-



Ïitou akcí bylo dokonãení rekonstrukce
pavilonu JiÏní Ameriky, kter˘ byl zpfiístup-
nûn pro náv‰tûvníky na zaãátku bfiezna
2005. V dal‰ích mûsících pak je‰tû probí-
haly práce na venkovních v˘bûzích, u mra-
veneãníkÛ velk˘ch bylo postaveno termi-
ti‰tû a bazén. Na konci roku byly
u v˘chodu pfiistavûny je‰tû jedny mecha-
nické dvefie, aby se sníÏily tepelné ztráty
a ubikace pro mary stepní.

Vedle obfií voliéry byl vybudován nov˘
pfiírodní v˘bûh pro rysy a nad ním pochÛz-

ková lávka, ze které nabízíme náv‰tûvníkÛm ZOO zajímavûj‰í pohled na obyvatele tohoto
objektu.

Mezi travnat˘m Ïirafím v˘bûhem a venkovním oplocením ZOO vzniklo nové chova-
telské zafiízení pro gepardy. Jako vnitfiní ubikace byly pro nû upraveny dvû buÀky UNIMO
vãetnû nové vodovodní a elektrické pfiípojky a v˘bûh byl zabezpeãen elektrick˘m ohrad-
níkem. Dal‰í buÀky UNIMO v hospodáfiském dvofie byly kompletnû upraveny tak, aby
mohly b˘t vyuÏity jako zimovi‰tû pro rÛzná zvífiata.

V prÛbûhu roku jsme se zab˘vali v˘stavbou nového oplocení kolem nûkter˘ch stáva-
jících objektÛ. Bylo to pfiedev‰ím nové hrazení velkého travnatého v˘bûhu pro Ïirafy
a zebry. Nov˘m oplocením byl oddûlen od zbytku zoologické zahrady prostor vyuÏívan˘
sokolníky vedle dûtského hfii‰tû a v závûru roku jsme zahájili v˘mûnu plotu kolem rybníã-
ku pro vodní ptactvo pavilonu opic.

Za úãelem odvodnûní prostoru u pavilonu ‰elem zde byla provedena kanalizace
a záchytné ‰achty byly odvedeny do stávajících propustí u v˘bûhu sobÛ.

V letních mûsících jsme pracovali na vnitfiní údrÏbû zimovi‰tû plameÀákÛ. Opraveny
byly omítky a betonové podlahy vãetnû udrÏovacího nátûru. V prÛbûhu roku se pracovní-
ci úseku údrÏby a v˘stavby zab˘vali také opravami omítek a venkovními nátûry fasád na
budovách zimovi‰tû africké zvûfie a na objektech v hospodáfiském dvofie. Dále byli prove-
deny nátûry plechov˘ch stfiech nad sklady a kanceláfiemi, dfievûn˘ch stfiech u sobÛ, piÏ-
moÀÛ a surikat, plechov˘ch vrat garáÏí a skladÛ a dal‰í práce dle potfieb provozu ZOO.

Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci

Bylo provedeno ‰kolení BOZP na úseku údrÏby, dopravy, pro o‰etfiovatele a zahrad-
nick˘ úsek, dále ‰kolení fiidiãÛ, sváfieãÛ a topiãÛ. V prÛbûhu roku do‰lo k jednomu men-
‰ímu pracovnímu úrazu.
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PoÏární ochrana

Byla provedena revize pfienosn˘ch
hasících pfiístrojÛ a hydrantÛ, dále kontro-
la a ‰kolení PO, které provedl Ing. Dejl.
Revizi elektroinstalace ve vybran˘ch
objektech provedl M. Otáhal.

The most important events: finishing
of the biomass incinerator and its initia-
ting test operation, finishing of the South
America Pavilion reconstruction, con-
struction of the Lynx enclosure including
a footbridge for the visitors, breeding faci-
lities for Cheetahs.
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Nová v˘topna zahájila zku‰ební provoz
The run of the heating plant has started

Strojovna kotelny na dfievní ‰tûpku
The machine room of the heating plant pro-
cessing the wood chips

Záhájení provozu nové v˘topny 18.dubna.
Work initiation of the heating plant

Jihoamerick˘ pavilon po dokonãení 
The House of South American animals after
the reconstruction

Vnitfiní vybavení pavilonu netop˘rÛ pro‰lo
rekostrukcí
The inside decor of the nocturnal house was
reconstructed too
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Dokonãování v˘bûhÛ u nového pavilonu
The reconstruction of the outdoor enclosu-
res was finishing

Stavba termiti‰È ve v˘bûhu mraveneãníkÛ
Termitariums were built in the enclosure of
Giant Anteaters

Stavba nového rysího v˘bûhu
The building of the new enclosure for Lynx

Ukrytého rysa lze jen tûÏko nalézt
It is difficult to find the hidden Lynx



Chovatelská ãinnost v roce 2005
Breeding Activities in the Year 2005
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Zoologick˘ námûstek Dr. Ing. Radomír HabáÀ
Zoological assistant director

Zoolog RNDr. Libu‰e Veselá
Zoologist

Zoolog Ing. Jitka Vokurková
Zoologist

Kurátor pavilonu ‰elem Milan Kofiínek
Curator

Kurátor zimovi‰tû africk˘ch zvífiat Lubomír
Vesel˘
Curator

Ke 31. 12. 2005 chovala zoologic-
ká zahrada Olomouc celkem 378
druhÛ a 1794 kusÛ zvífiat v celkové
evidenãní hodnotû 11 285 404,01 Kã.
V porovnání s hodnotami z pfiedchozí-
ho roku je to o 159 kusÛ a
o 709 076,8 Kã více. Z tabulky je zfiej-
mé, Ïe k nárÛstu do‰lo pfiedev‰ím
u ptákÛ, kter˘ch ZOO Olomouc chová
o 26 druhÛ a 111 kusÛ více neÏ
v pfiedchozím roce.



The Status of Specimen and Species in the Animal Collection of ZOO Olomouc
on 31. December 2005.

Savci
Mammals

Jednou z nejradostnûj‰ích událostí roku bylo narození 3 mláìat berbersk˘ch
lvÛ. Úspûch je o to vût‰í, Ïe mláìata odchovala jejich vlastní matka, která tentokrát
byla schopná je kojit.

U levhartÛ amursk˘ch se podafiilo po urãit˘ch problémech zafiadit do chovu
mladého samce pfiivezeného z Prahy, kter˘ zplodil mládû se star‰í a zku‰enou
samicí Atas. Mnohem cennûj‰í by bylo dosáhnout odchovu od její dcery, která má
vy‰‰í podíl amurské krve, av‰ak tu se zatím pfies velkou snahu nepodafiilo spáfiit se
samcem. Pár ãern˘ch jaguárÛ je zfiejmû jiÏ za sv˘m reprodukãním obdobím a ani
sibifiské tygry se rozmnoÏit nepodafiilo.

V chovu gepardÛ i v roce 2005 probíhala spolupráce olomoucké ZOO se ZOO
DvÛr Králové. Samice Masara ze Dvora Králové odchovala sv˘ch pût koÈat naroze-
n˘ch v ãervnu 2004 aÏ do jejich odstavení a potom byla odvezena zpût do Dvora
Králové za úãelem pfiipu‰tûní geneticky velmi cenn˘m samcem. Odrostlá mláìata
byla v prÛbûhu sezóny velkou atrakcí pro náv‰tûvníky. Olomoucká samice Lory,
která ve Dvofie Králové po odstavení svého mládûte byla nakryta tímtéÏ samcem, se
zpût do Olomouce nevrátila a dal‰í vrh 3 mláìat porodila opût ve Dvofie Králové.
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KusÛ / Specimen DruhÛ / Species Cena / Price Kã

Savci Mammalia 573 98 8 734 824, 49

Ptáci Aves 476 103 1 756 128,60

Plazi Reptilia 71 25 319 664,00

ObjÏivelnící Amphibia 13 3 2 700,00

Ryby Pieces 445 67 192 668,90

Paryby Chondrichthyes 24 3 93 380,00

Bezobratlí Evertebrata 192 79 186 038,02

Celkem / Total 1 794 378 11 285 404,01

Pfiehled druhÛ a kusÛ zvífiat chovan˘ch v ZOO Olomouc
ke 31. 12. 2005
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VáÏení mládûte levharta mandÏuského Pant-
hera pardus orientalis
Weighting the Amur leopard cub

Odrostlé mládû levharta mandÏuského Pant-
hera pardus orientalis
Amur leopard offspring

Levhart mandÏusk˘ Panthera pardus orien-
talis
Amur leopard

U mal˘ch koãek nastalo v uplynulém
roce nûkolik problémÛ a v následujícím
roce bude tfieba pfiedev‰ím doplnit chov-
né páry. Podafiilo se odchovat 2 mladé
jaguarundi. KoÈata koãky amurské byla
po úhynu matky v péãi domácí koãky,
která ale kojila jen jedno z nich, a proto
ostatní byla krmena umûle. Ze psovit˘ch
‰elem se dobfie dafií ‰akalÛm ãabrako-
v˘m, kter˘ch máme v souãasné dobû
v Olomouci nadbytek. Dvû ‰tûÀata byla
odchována matkou a ‰akal ·í‰a, kter˘
slouÏí jako propagaãní zvífie, byl odcho-
ván umûle. BohuÏel Ïádného pokroku
nebylo dosaÏeno ve vûci vlkÛ iberij-
sk˘ch, neboÈ ze strany chovného pro-
gramu trvá poÏadavek pokusit se
o odchov od geneticky vzácné, ale jinak
velmi problematické samice, která byla
do na‰í ZOO pfiidûlena. Nosálové strávili
první celou sezónu v novém otevfieném
v˘bûhu, kde se jim dafií dobfie, coÏ potvr-
dili poãetním posílením sv˘ch fiad o 12
mláìat. Za pozornost také stojí zakoupe-
ní mladé perspektivní skupiny surikat,
která nahradila star‰í nemnoÏící se pár.
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Vlky iberijské jsme spojovali s velk˘mi obtí-
Ïemi Canis lupus signatus
It was difficult to join the Iberian Wolf male
and female

Vlk ãern˘ Canis lupus pambasileus
Black Wolf

Cibetka africká Civettictis civetta
African Civet

RozmnoÏit tygry Panthera tigris altaica se
stále nedafií
Siberian Tigers have not been reproduced in
our zoo up to this time

Gepardí Acinonyx jubatus paterãata pfii krmení
Feeding the five Cheetah cubs

Koãky bengálské Prionailurus bengalensis
se podafiilo dopárovat
We succeeded in completing the pair of Ben-
gal cats
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Rysi Lynx lynx jsou v novém v˘bûhu spokojeni
The pair of Lynx is satisfied with their new enc-
losure

Medvûd malajsk˘ Helarctos malayanus
Malayan Sun Bear

Îirafy Rothschildovy mají v ZOO Olomouc dlouholetou tradici. V roce 2005 se
v‰ak Ïádné mládû nenarodilo a bylo zfiejmé, Ïe nepfiíbuzn˘ samec Janus se v chovu
neosvûdãil. Bylo nevyhnutelné situaci v rámci EEP vyfie‰it, coÏ se podafiilo a v listopadu
byl pfiivezen ze samãího stáda v ZOO Beauval ve Francii dospûl˘ samec Mias v˘mûnou za
dva mladé samce z roku 2004. Na pfielomu roku byl Mias úspû‰nû zafiazen do stáda. Dále
se rozmnoÏily se 3 druhy antilop. Odchováno bylo 6 oryxÛ jihoafrick˘ch, 3 pakonû bûlo-
ocasí a 3 adaxové. Zatímco o oryxe je neustále zájem ze strany jin˘ch institucí, u pakoÀÛ
a adaxÛ tomu tak není a proto jsme se rozhodli vynechat jednu chovatelskou sezónu
a nepustit samce do skupiny.

ProtoÏe se del‰í dobu nedafií sehnat k na‰im dvûma dospûl˘m jednohrb˘m velblou-
dicím nepfiíbuzného partnera, ukonãili jsme prozatím chov tohoto druhu a obû samice
byly pfiesunuty do Vy‰kova. U velbloudÛ dvouhrb˘ch nepfiíbuzn˘ samec je, ale kromû
jednoho mládûte v pfiedchozím roce jsme se po nûm odchovu nedoãkali. Zji‰tûní pfiíãiny
tohoto nezdaru zÛstává pro nás úkolem pro pfií‰tí rok. Po nûkolik let chovala ZOO Olo-



mouc jen samce lam vikuní. V roce 2005 se situace koneãnû zmûnila k lep‰ímu
a doãkali jsme se v rámci chovného programu pfiidûlení dvou samiãek.

Velmi dobfie naopak prosperují lamy alpaky. V roce 2005 byla odchována 3 mláìa-
ta. Lamy jsou umístûny ve v˘bûhu spoleãnû s kozami kamerunsk˘mi. Tento v˘bûh pfií-
stupn˘ pro náv‰tûvníky je u vefiejnosti velmi oblíben a v prÛbûhu sezóny je neustále
pln˘ nejen zvífiat, ale i dûtí. Proto bylo rozhodnuto zpestfiit sloÏení obyvatel v˘bûhu
ovcemi kamerunsk˘mi. V posledních letech byla v ZOO Olomouc skupina dospûl˘ch
samic zeber Chapmanov˘ch se samcem, kter˘ nevyvíjel Ïádnou sexuální aktivitu. Pro-
toÏe nikde v âeské republice ani v okolních státech se nenacházel Ïádn˘ dostupn˘
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Odchovali jsme 12 mláìat nosálÛ ãerven˘ch Nasua nasua
12 young coaties have been reared
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Ze ZOO Beauval pfiibyl nov˘ Ïirafí samec
The new Rothschild’s Giraffe male origines
from Beauval in France

Fosy Cryptoprocta ferox se také nepodafiilo
rozmnoÏit
Fossa has not still been successful in repro-
duction too

chovu schopn˘ samec, a navíc se ukazo-
valo jako neschÛdné k sehrané trojici
zeber pfiifiadit nové zvífie, rozhodli jsme se
postavit nové stádo. Jedna dospûlá sami-
ce byla odvezena do Plznû a druhá do
Brna za úãelem co nejrychlej‰ího zafiazení
do chovu, tfietí zÛstala v Olomouci.
V rámci v˘mûn jsme do na‰í ZOO získali
mladou samici z Plznû a z Bojnic a dospû-
lou z Bratislavy. Dvouletého cizího hfiebce
se podafiilo získat z Anglie. Celá skupina
tûchto zvífiat, která se vzájemnû neznala,
se bez vût‰ích problémÛ spfiátelila. Mladá
samice z Plznû krátce po pfiíjezdu porodi-
la hfiebeãka, ke kterému se v‰ak chovala
velmi agresivnû a proto jsme se pokusili
o umûl˘ odchov.

U poníkÛ jsme prodali v‰echna pfieby-
teãná zvífiata vãetnû hfiebce Káji, protoÏe
v zoologické zahradû je Ïádoucí odchová-
vat hfiíbata po licentovaném otci. Ponû-
vadÏ se zdá, Ïe v souãasné dobû není
dostateãn˘ odbyt na hfiíbata, ponechali
jsme tuto sezónu v‰echny kobylky jen
jako expoziãní zvífiata, která pracují
s dûtmi ze zooklubu a pfiíleÏitostnû se na
nich vozí téÏ dûti náv‰tûvníkÛ.

KlokanÛm rud˘m, klokanÛm parma
a dama se v olomoucké ZOO dafií dobfie
a protoÏe jejich poãetní stav vzrostl, byl
jim roz‰ífien prostor o ãást v˘bûhu vel-
bloudÛ dvouhrb˘ch, ktefií tuto plochu
nevyuÏívali. Zvlá‰tû cenné jsou odchovy
u klokanÛ dama, protoÏe tento druh není
v zoologick˘ch zahradách bûÏnû zastou-
pen.

Po mnoha letech se v Olomouci naro-
dil dikobraz, ale bohuÏel se nedoÏil
dospûlosti. Pokus o rozmnoÏení hro‰íkÛ



liberijsk˘ch skonãil téÏ nezdarem, kter˘ si vysvûtlujeme nûkolikaletou pfiestávkou
v reprodukci této samice.

V pavilonu opic odchovaly svá mláìata v‰echny druhy lemurÛ, dále tamaríni pinãí,
kosmani zakrslí. O rozmnoÏení se dvakrát za rok pokusili také lvíãci zlatí, ale v obou pfií-
padech porod probûhl císafisk˘m fiezem, nejprve se narodilo jedno defektní mládû
a podruhé byla vybavena dvû mrtvá mláìata.

Makakové ãervenolící pfieÏili zimu ve v˘bûhu bez úhony na zdraví a v letních mûsí-
cích odchovali 3 mláìata, ãímÏ udûlali radost pfiedev‰ím náv‰tûvníkÛm svého otevfie-
ného v˘bûhu. ProtoÏe celá skupina, ve které jiÏ dospívají první odchované samiãky,
pocházela z jediného zdroje ze ZOO v ¤ímû, byli za úãelem oÏivení krve dovezeni 3 nepfií-
buzní samci z Berlína.

The garden is successful in its breeding attempts, the mothers’ rearing of the Amur
Leopard and Barbary Lion cubs being some of the examples. The cheetah female and its
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Îirafa Rothschildova Giraffa camelopardalis
rothschildi
Rothschild‘s Giraffe

Portrét Ïirafí samice Giraffa camelopardalis
rothschildi
The Rothschild’s Giraffe female
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Chov oryxÛ jihoafrick˘ch Oryx gazella gazel-
la se dafií
The breeding of Gemsbok prospers well in
our ZOO

Portrét dospûlého oryxe Oryx gazella gazella
Gemsbok

Odchovali jsme 3 pakonû bûloocasé Conno-
chaetes gnou
Thre White tailed Gnu calves were reared

five grown up offsprings are considered to
be very attractive for the visitors. The Olo-
mouc ZOO is also a home for Black Bac-
ked Jackals. The Coati spent the first sea-
son in their new open enclosure giving
birth to twelve young ones. The giraffes
did not reproduce in 2005. A new unrela-
ted male was taken in from the ZOO Beau-
val within the EEP Programme. Antelopes
were successful in reproduction: six
Gemsboks, three Addaxes and three White
tailed Gnus. A new herd of Chap-
mann’s Zebras was established, within the
breeding programme the ZOO obtained
two females of Vicugna. The ZOO succee-
ded in breeding Red Kangaroos, Parma
and Dama Wallaby. Their enclosure was
also remarkably extended. Pygmo Hippo
and the Porcupine failed to reproduce. Red
Faced Macaques handle winter in their
open enclosure without any evident pro-
blem and also gave birth to three young
ones. Also almost every other species of
primates reproduced. The Lion – tailed
Tamarin young ones did not survive the
caesarotomy.
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Stádo zeber Chapmanov˘ch Equus quagga
chapmanni se podafiilo v˘raznû oÏivit
The herd of Chapmann’s Zebra

Zebra Chapmanova Equus quagga chap-
manni
Chapmann’s Zebra

Umûle odchovávané hfiíbû zebry Chapmano-
vy Equus quagga chapmanni
The Chapmann’s Zebra foal was hand reared

Mládû soba polárního Rangifer tarandus
Young Reindeer



23

Jelen sibifisk˘ Cervus elaphus sibiricus
Red Deer

Stádo jelenÛ sika Cervus nippon se úspû‰nû
rozrÛstá
The number of Sika deer has been increa-
sing successfully

Noví samci kozoroÏce kavkazského Capra
caucasica
West Caucasian Tur males

PiÏmoÀ alja‰sk˘ Ovibos moschatus mos-
chatus
Muskox
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Mládû klokana rudého Macropus rufus
Red Kangaroo joey

Umûle odchované mládû klokana rudého
The Red Kangaroo joey was hand reared

Klokan rud˘ Macropus rufus
Red Kangaroo

Mlad˘ klokan rud˘ ve „vaku“
The Red Kangaroo joey in its substitutional
pocket
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Samec kozy ‰rouborohé Capra falconeri
Markhor

V roce 2005 jsme získali dvû samice vikunû
Vicugna vicugna
In the year 2005 we gained two Vicugna
females

Lvíãek zlat˘ Leontopithecus rosalia
Golden Tamarin

Lemur bûloãel˘ Eulemur fulvus albifrons
White-Fronted Brown Lemur
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Koãkodan husarsk˘ Erythrocebus patas
Pata Monkey

Samice makaka ãervenolícího Macaca fus-
cata s mládûtem
The Japanese Macaque female with the baby

Mláìata vari ãernobílého
Varecia variegata variegata Ruffed Lemur

Makaci ãervenolící Macaca fuscata bez obtí-
Ïí pfieÏili zimu
The Japanese Macaques spent the winter in
our conditions without problems



Pavilon JiÏní Ameriky
South American tropical house

V únoru 2005 byl uveden do provozu pavilon JiÏní Ameriky. Tato expozice, která
vznikla rozsáhlou rekonstrukcí staré ubikace pro hyeny a dhouly, byla po celou sezónu
velmi atraktivní pro náv‰tûvníky pfiedev‰ím proto, Ïe zde na‰li nová zvífiata, typické
pfiedstavitele velmi zvlá‰tní jihoamerické fauny, umístûné v prosklen˘ch ubikacích, obo-
hacen˘ch velk˘m mnoÏstvím tropick˘ch rostlin. Nejv˘raznûj‰ími postavami jsou dva
mraveneãníci velcí Sylva a Mirek, ktefií pfii‰li do Olomouce zaãátkem roku 2004 pfiímo
z JiÏní Ameriky. V˘bûh s nimi sdílela trojice hlodavcÛ aguti zlat˘ch a jen pozorní náv‰tûv-
níci si v‰imli uvnitfi dvou lenochodÛ, visících ve vûtvích. Ve vedlej‰í ãásti pavilonu je
velká skupina kotulÛ veverovit˘ch, kter˘m se v novém pavilonu dobfie dafií a v uplynulé
sezónû zde odchovali 8 mláìat. V téÏe ubikaci jsou neménû zajímaví ochoãení mrave-
neãníci stromoví (tamandua) Dart a Tami, které mÛÏeme obãas vidût s o‰etfiovatelkou
na procházce a tfii mladí pásovci ‰tûtinatí. Mal˘ pfiilehl˘ prostor ob˘vají kosmani zakrslí,
ktefií zde rovnûÏ pfiivedli na svût svá mláìata. Protûj‰í ãást ob˘vají malpy plaãtivé. Celá
expozice je doplnûna teráriem s uÏovkami brazilsk˘mi, ukázkami pavoukÛ a ‰ípov˘mi
Ïábami, dále mal˘m noãním teráriem s listonosy, ktefií se téÏ v novém bydli‰ti rozmno-
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Gibon lar Hylobates lar
White-Handed Gibbon
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Mládû maki trpasliãího Microcebus murinus
Lesser Mouse Lemur baby

Jihoamerick˘ pavilon
The South American house

Malpa plaãtivá Cebus olivaceus
Weeper Capuchin

Ïili. Ptáci jsou zastoupeni dvûma druhy
arÛ a amazonky ãernotemenn˘mi. Pro
náv‰tûvníky je neménû zajímavé pozo-
rovat v prosklené pfiípravnû krmiv o‰et-
fiovatele pfii práci.

Provoz expozice pfiinesl samozfiejmû
i fiadu problémÛ. Tamanduové se ukáza-
li jako velmi technicky zdatní a odhalili
ve‰keré nedostatky stavby. Malpy se
projevily jako nesná‰enlivé a patrnû
bude nezbytné pfiistavût pro nû dal‰í
v˘bûh. Lenochodi pfiedev‰ím zpoãátku
mafiili pracovníkÛm pûstování rostlin
a pásovci jim vytrvale komplikují práci.
Problémy pfiiná‰í také souÏití velk˘ch
papou‰kÛ s ostatními druhy. Ve vlhkém
a teplém prostfiedí je nutné bojovat
nejen s bakteriálními infekcemi, ale
zasahovat bylo nutno i proti rostlinn˘m
parazitÛm.

The new exposition is highly attrac-
tive for the visitors, especially for its
South American tropical fauna (Giant
Anteater, Tamandua, Sloth, Armadillos,
Squirrel Monkeys and many more) and
numerous examples of tropical plants.

Aguti zlat˘ Dasyprocta leporina
Agouti



Odchov kalonû zlatého
Rearing of Rodriguez Fruit Bat

Mládû bylo dne 11. 8. 2005 nalezeno na zemi v pavilonu noãních zvífiat
a Ïádná ze samic o nû nejevila zájem. Po prohlídce veterináfiem a konzultaci
o pfieléãení antibiotiky jsme se pokusili o první nakrmení mládûte, coÏ nám tro-
chu komplikoval fakt, Ïe mládû musí b˘t pfii krmení hlavou dolÛ. Z pfiede‰l˘ch
znalostí o sloÏení mléka letounÛ jsme se rozhodli pro krmení mlékem Tatra smí-
chan˘m s hefimánkov˘m ãajem v pomûru 1:2. Tato mléãná náhraÏka mládûti
svûdãila a od poãátku aÏ do konce nebyly Ïádné zdravotní problémy spojené
s trávením. Ze zaãátku bylo mládû krmeno v intervalech 2,5 hodiny s noãní pfie-
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U kotulÛ veverovit˘ch Saimiri sciureus se
narodilo 8 mláìat
Eight Squirrel Monkeys were born in the last
year

Mraveneãník velk˘ Myrmecophaga tridactyla
Giant Anteater

Mraveneãník ãtyfiprst˘ Tamandua tetradactyla
Tamandua

Pásovec ‰tûtinat˘ Chaetophractus villosus
Hairy Armadillo



stávkou 3,5 hodiny. Postupnû byla krmná dávka doplÀována banánovou pfiesní-
dávkou, dûtskou ovocnou ‰Èávou, maãkan˘m banánem a dal‰ím ovocem.
Mládû nejlépe mléko pfiijímalo z dûtské lahviãky s mal˘m dudlíkem. Po naroze-
ní mûlo mládû hmotnost 34 gramÛ, ve tfiech t˘dnech 66 g a v sedmi váÏilo jiÏ
126 g. Ve stáfií 10 t˘dnÛ zaãalo pfiijímat samostatnû potravu a pokou‰elo se
poprvé létat. Momentálnû je mládû umístûné na pavilonu noãních zvífiat spoleã-
nû s na‰í chovnou skupinou.

The new born Rodriguez Fruit Bat was hand reared without any health pro-
blem. The diluted evaporated milk Tatra was used as substitutional milk for fee-
ding. It was necessary to keep the young animal turned around with the head
down during feeding. At the age of 7 weeks the young bat started flying and
eating. At present it is among other bats in the nocturnal house.
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Odchovan˘ kaloÀ zlat˘ Pteropus rodricensis 
Hand reared Rodriguez Fruit Bat

Mládû kalonû pfii krmení
Feeding the hand reared Rodriguez Fruit Bat



Odchov pásovcÛ ‰tûtinat˘ch
Rearing of Hairy Armadillos

Zoologická zahrada Olomouc chová pásovce ‰tûtinaté od roku 2002. Chovn˘
pár tohoto typického obyvatele stepních i lesnat˘ch oblastí tropické JiÏní Ameriky
má v pavilonu Ïiraf svou vnitfiní ubikaci o rozmûrech asi 2 x 2 metry s moÏností
vybûhnutí do malého zaskleného prostoru. V ubikaci je budka o rozmûrech 1 x 1
metr vysoká 0,5 metru, která je vycpaná senem, aby si v ní samiãka mohla vytvofiit
hnízdo. Pásovec ‰tûtinat˘ je v‰eÏravec, jehoÏ potravní spektrum je velmi ‰iroké,
a proto není velk˘m problémem vytvofiení náhradní krmné dávky. V na‰í zoologické
zahradû krmíme rozmixovanou smûsí, jejíÏ základem je vafiené hovûzí maso, r˘Ïe,
vejce, tvaroh, banány s pfiídavkem vitamínov˘ch a minerálních pfiísad. Mnohem
vût‰í úskalí chovu spoãívá v tom, Ïe je obtíÏné zajistit samiãce klid potfiebn˘
k odchovu mláìat. Za 4 roky chovu do‰lo u pásovcÛ v Olomoucké ZOO celkem k 7
porodÛm, pfiiãemÏ jen jednou se podafiilo pásovce dochovat. Proto jsme se roz-
hodli pokusit se o umûl˘ odchov, pfiestoÏe jsme pfiedpokládali komplikace.
V dostupn˘ch zdrojích jsme nena‰li Ïádné informace o sloÏení pásovãího mléka ani
o tom, Ïe by se tento odchov nûkde podafiil. Bylo moÏno vycházet jen z nûkter˘ch
informací o umûlém odchovu lenochodÛ a o sloÏení mléka mraveneãníkÛ. 28. 5.
2005 zjistili o‰etfiovatelé, Ïe samiãka má v budce mláìata. Nane‰tûstí v tu dobu
probíhaly poblíÏ zimovi‰tû práce na stavbû gepardího v˘bûhu, které nebylo moÏno
pfieru‰it, coÏ samiãku patrnû pfiimûlo asi po t˘dnu potomstvo opustit. Malí pásovci
v‰ak zÛstali naÏivu a vcelku nepo‰kození. Náhradní mléko jsme vytvofiili z mnoho-
krát osvûdãeného kondenzovaného neslazeného mléka Tatra, pfievafiené vody
a Ïloutku. Mladé pásovce, ktefií vypadají jako zmen‰enina sv˘ch rodiãÛ v rÛÏovém
a mûkkém provedení, jsme umístili do ta‰ky na psy, která dobfie izoluje. Mláìata
v ní od zaãátku udrÏovala svou tûlesnou teplotu, pfiestoÏe okolní teplota pfiíli‰ neod-
povídala letnímu období. Krmili jsme zpoãátku devûtkrát dennû. Mláìata rostla
velmi rychle a zhruba za t˘den zdvojnásobila svou váhu. Ve vûku asi 5 t˘dnÛ, kdyÏ
uÏ mûli vyvinuté zoubky, zaãali malí pásovci dostávat krémáãky a vejce a pozdûji se
smífiili i s pásovãí míchanicí, která jim zpoãátku nechutnala. Po celou sezónu byli
dvû mladé samiãky BoÏena a RÛÏena pfiedvádûny náv‰tûvníkÛm, úãastnily se
mnoha besed, takÏe se dá fiíci, Ïe pásovec ‰tûtinat˘ se stal jedním z nejznámûj‰ích
zvífiat tohoto regionu. V souãasné dobû jsou se sv˘m star‰ím bratrem na pavilonu
JiÏní Ameriky.

It is quite easy to keep Hairy Armadillos in captivity because they are omnivo-
rous animals but it is very difficult to provide a female with conditions for rearing
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young ones without being disturbed.
Because only one of all the Armadillos
new born in ZOO Olomouc has been
reared we tried to hand rear some
youngs in spite of the fact that no
information about the milk compositi-
on or about an experience with hand
rearing was available. We used the eva-
porated milk with the yellow from the
eggs for feeding of the youngs which
were placed to the bag for small dogs.
The small Armadillos ate nine times a
day and were growing very quickly wit-
hout any health problems. At the age of
five weeks they started eating normal
food of Armadillos, it means mixture of
meat, eggs, bananas, rice, cottage,
joghurt etc. At present visitors can see
them in the South American tropical
house.

Odchov ‰akala ãabrakového
Rearing of Black-backed
Jackal puppy

31. 1. 2005 zjistil o‰etfiovatel ‰aka-
lÛ, Ïe v boudû je novorozené mládû.
Vzhledem k tomu, Ïe okolní teplota
byla v tu dobu velmi hluboko pod
bodem mrazu, dalo se pfiedpokládat,
Ïe by ‰tûnû nepfieÏilo, a proto jsme se
rozhodli pro umûl˘ odchov. ·akalÛ
ãabrakov˘ch máme v olomoucké ZOO
sice nadbytek, ale chtûli jsme se
s chováním tohoto druhu blíÏe sezná-
mit a dále ho vyuÏít jako propagaãní
zvífie. Prochladlé ‰tûnû, které váÏilo
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Mláìata pásovce ‰tûtinatého Chaetophrac-
tus villosus po narození
The new born Hairy Armadillos

Kojení mládûte pásovce
Feeding of the hand reared Hairy Armadillo

Mladí pásovci byli velmi Ïraví
The young Hairy Armadillos like to eat very
much



230 gramÛ, bylo umístûno do malé
dobfie izolující ta‰ky na psy a krmili
jsme je nafiedûn˘m kondenzovan˘m
mlékem Tatra. Srovnáme-li malého
‰akala s jin˘mi umûle odchovávan˘mi
mláìaty, dá se fiíci, Ïe jeho metabolis-
mus je velmi hospodárn˘, protoÏe
vzhledem k malé spotfiebû krmení
a k velké pohybové aktivitû byly jeho
váhové pfiírÛstky velmi v˘razné. Ve
srovnání se ‰tûnûtem dhoula, které
bylo odchováváno o nûkolik let dfiíve
byl mal˘ ‰akal témûfi od zaãátku velmi
bázliv˘ a ze strachu agresivní. To se
pozdûji v˘raznû upravilo, zatímco u malého dhoula tomu bylo naopak. Li‰il se
také vztah fen bernsk˘ch sala‰nick˘ch psÛ k obûma mláìatÛm. Zatímco mal˘
dhoul je sv˘m zápachem odpuzoval, takÏe ho odmítaly olizovat, malého ‰akala si
nepozorovanû z ta‰ky hned první den sebraly. V souãasné dobû Ïije odchovan˘
‰akal ·í‰a se sluÏebními psy, mezi kter˘mi byl odchován a pfiíleÏitostnû je pfied-
vádûn náv‰tûvníkÛm.

The jackal puppy was born at the end of January when the weather was very
cold and so it was hand reared. The young jackal was brought up in the Bernese
Mountain Dogs family. We can compare its behaviour with the dhole puppy hand
reared several years ago.

Odchov klokana damy
Rearing of the Tammar/Scrub Wallaby

Klokany dama chováme ve venkovním travnatém v˘bûhu, na zimu se pfie-
sunují do vytápûné ubikace rozdûlené na sekce. Vzhledem k umístûní více zví-
fiat na men‰ím prostoru docházelo k neshodám mezi dospûl˘mi jedinci
a následnému vyhození jednoho z mláìat z vaku. Mládû bylo nalezeno pod-
chlazené, zpoãátku dostávalo antibiotika abychom pfiede‰li infekãním onemoc-
nûním. Mládû bylo ve vûku asi tfií mûsícÛ, hmotnost 240 g a nebylo schopné
samostatného Ïivota. Po celou dobu odchovu bylo umístûno v polystyrénové
krabici vyhfiívané tepelnou deãkou. Mládû zde mûlo k dispozici vak zhotoven˘
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Umûle odchované mládû ‰akala ãabrakové-
ho Canis mesomelas
The Black – backed Jackal puppy has been
hand reared



z umûlé koÏe‰iny. Krmili jsme je ve
dvouhodinov˘ch intervalech mlékem
Tatra nafiedûn˘m hefimánkov˘m ãajem
v pomûru 1:2 a s pfiídavkem vitamínÛ.
Denní dávka v prvních dnech byla
okolo 80 ml mléka. Po jednom mûsíci
odchovu jsme mléko fiedili v pomûru
1:1. Po dvou mûsících odchovu jsme
mládûti pfiidávali mûkké peãivo, ovoce
a zeleninu. V této dobû se mládû krmilo
9 x dennû mlékem a vypilo 90–100 ml
dennû. Odchov byl ukonãen v srpnu,
kdy bylo mládû úspû‰nû umístûno
k ostatním klokanÛm, kde se bez potíÏí
zafiadil mezi ostatní zvífiata.

The Tammar/scrub Wallaby joey
was found at the age of three months
and after having been hand reared it
was inserted to the group of wallabies
in the enclosure.

Odchov koÈat koãky
krátkouché
Rearing of Amur Cat kitten

25. 4. uhynula samice koãky krát-
kouché, matka ãtyfi desetidenních
koÈat. Tato mláìata, která váÏila
200–264 gramÛ, byla pfiidûlena
náhradní matce koãce domácí, která
mûla pfiibliÏnû stejnû stará vlastní
koÈata. Koãka v‰echna mláìata pfiijala,
peãlivû je olizovala a byla ochotná je
kojit, ale pravideln˘m váÏením jsme
zjistili, Ïe jen jedno z amursk˘ch koÈat
od náhradní matky pije, a to i poté, co
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Mládû klokana dama Macropus eugenii
tûsnû po odebrání 
Tammar/Scrub Wallaby joey after leaving its
pocket

Umûl˘ odchov klokana dama
Hand reared Tammar/Scrub Wallaby joey



její vlastní koÈata byla pfiesunuta k jiné koãce. Proto jsme tfii ostatní mláìata
kojili umûle nafiedûn˘m kondenzovan˘m mlékem Tatra, náhradní matka je
pouze pfies den zahfiívala a olizovala. V‰echna koÈata jsme pravidelnû váÏili
a bylo pfiekvapující, Ïe i za uveden˘ch okolností byla váha kojeného kotûte
trvale niÏ‰í. Hodnoty se srovnaly aÏ del‰í dobu poté, co v‰echny malé koãky
zaãaly pfiijímat pevnou potravu. Je‰tû urãitou dobu po odstavení od náhradní
matky byly mladé koãky amurské krotké vÛãi lidem, av‰ak tato vazba byla brzo
pfieru‰ena a vakcinace ve tfiech mûsících byla jiÏ obtíÏnû proveditelná.

The Amur cat female which was the mother of four kittens at the age of ten
days unfortunatelly died in the last season and the young ones were offered to
a domestic cat. She accepted them willingly but only one of the kittens wanted to
suck from her. The other ones had to drink the evaporated milk Tatra. In spite of
this fact they were growing quicker.

Chov lvÛ berbersk˘ch v ZOO Olomouc
Breeding of Barbary Lion in ZOO Olomouc

V Ïivoãi‰né fií‰i nalezneme jen málo druhÛ zvífiat, které by se tû‰ily takové
pozornosti náv‰tûvníkÛ jako lvi. Proto jen málokterá zoologická zahrada lvy
nemá ve své kolekci zvífiat. Také olomoucká ZOO získala první lvici brzy po svém
zaloÏení. Pár lvÛ zde byl o mnoho let pozdûji, byla to ale zvífiata bez urãení pÛvo-
du, která mûla jen expoziãní v˘znam a vzhledem k nedostateãnému odbytu mlá-
ìat velk˘ch koãek bylo jejich rozmnoÏení vlastnû neÏádoucí.
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Koãky krátkouché byly odchovávány umûle
The Amur cat kittens have been hand reared

Kotû koãky krátkouché Prionailurus benga-
lensis euptilura
Amur cat kitten



Na poãátku 90. let bylo rozhodnuto
dále se vûnovat chovu lvÛ berber-
sk˘ch. Tento poddruh, o kterém bohu-
Ïel v dne‰ní dobû lze hovofiit spí‰e
v minulém ãase, se li‰í od ostatních
lvÛ v nûkolika znacích, z nichÏ nejná-
padnûj‰í je mohutn˘ vzrÛst a bohatá
tmavû zbarvená hfiíva samcÛ, která
probíhá mezi pfiedními konãetinami
a zasahuje aÏ na bfiicho. V pfiírodû byli
na poãátku minulého století zcela
vyhubeni a urãitá populace poãetnû
omezená na nûkolik desítek kusÛ se
udrÏela ve lvinci marockého krále.
Odtud se dostala do instituce, ze které
vznikla ZOO Rabat. Exteriérové vlast-
nosti berbersk˘ch lvÛ se u rÛzn˘ch
jedincÛ v zajetí vyskytují, av‰ak za ber-
berské je moÏno povaÏovat jen ty lvy,
jejichÏ pÛvod je prokazateln˘ a sahá
do marockého královského lvince.
Chovu schopn˘ch marock˘ch králov-
sk˘ch lvÛ je v‰ak málo a jsou navzá-
jem propleteni pfiíbuzensk˘mi vazba-
mi. Proto je velmi obtíÏné sestavit
chovn˘ pár.

Historicky první lvi berber‰tí pfiijeli
do Olomouce 27. 9. 1979 ze ZOO ve
Dvofie Králové. Byla to dospûlá lvice
a párek mláìat. Z nich sameãek v krát-
ké dobû uhynul a samice se v následu-
jícím roce vrátily zpût do Dvora Králo-
vé. První zástupce berbersk˘ch lvÛ,
kter˘ úspû‰nû zasáhl do chovu v Olo-
mouci byla lvice Zana, narozená v roce
1990 v Dorthmundu. Pfii‰la do na‰í
ZOO v prosinci 1993 ze Dvora Králové,
a o necelé dva roky pozdûji k ní pfiibyl
lev Vilém, narozen˘ 1993 v Brnû. Spo-
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Lev berbersk˘ Panthera leo leo – Vilém
Barbary Lion – Vilem

Mláìata lvÛ odchovaná v roce 1999
The Barbary Lion cubs born in 1999

Lev berbersk˘ – Benito
Barbary Lion – Benito



jení Zany a Viléma byla v tu dobu
geneticky nejvhodnûj‰í dostupná moÏ-
nost. Pfiesto první tfii vrhy této dvojice
byly zatíÏeny vrozen˘mi vadami
a matka se o nû nestarala. První umûle
odchované lvíãe v ZOO byl populární
Mat˘sek narozen˘ 24. 3. 1998. Toto
mládû bylo postiÏeno vrozenou v˘vo-
jovou vadou pfiedních konãetin, stav
bylo nutné fie‰it operativnû na VFU
Brno. Dal‰í dva vrhy, které byly zcela
v pofiádku, matka odchovala bez pro-
blémÛ sama. Byli to 2,2 narození 17. 5. 1999, z nichÏ zÛstala v ZOO Olomouc
lvice Nela a 1,1 narozeni roku 2001, následoval v‰ak úhyn chovné lvice. Partne-
rem mladé Nely se stal lev Benito, narozen˘ a umûle odchovan˘ v Madridu.
Tento pár zapoãal reprodukci hned v roce 2002, av‰ak první porod byl kompliko-
van˘ a narodila se mrtvá mláìata, dále následovaly tfii vrhy, pfii kter˘ch se matka
sice o mláìata peãlivû starala, ale nemûla dostatek mléka pro v˘Ïivu mláìat.
Nûkterá lvíãata se jí podafiilo odebrat za úãelem pokusu o umûl˘ odchov. Z nich
pocházejí umûle odchovaní lvi, které vefiejnost dobfie znala jako propagaãní zví-
fiata. Byli to Filodendron a Bromellia narození 3. 3. 2002 a Micka narozená
20. 2. 2003.

28. 9. 2005 se narodila 3 lvíãata v pomûru pohlaví 1,2 a jako svÛj první vrh je
úspû‰nû odchovala jejich matka. Podle dostupn˘ch údajÛ se v tomto roce poda-
fiilo odchovat v Evropû jen jeden dal‰í vrh, a to 3 samiãky v Port Lympne ve Velké
Británii. V nejbliÏ‰í dobû je tedy jedinou moÏnou dal‰í cestou kontaktovat tuto
chovatelskou instituci za úãelem vytvofiení nového nadûjného páru. Bude také
nutné sledovat pfiípadné chovatelské v˘sledky nûkolika dal‰ích chovu schopn˘ch
jedincÛ, ktefií v zajetí existují. Pfiípadnû se podle moÏnosti pokusit získat relativ-
nû nepfiíbuzného jedince z Rabatu, aby se i tento nepatrn˘ zbytek populace velmi
impozantního lva berberského nedostal brzo jen do vzpomínek pamûtníkÛ.

This subspecies was brought to extinction in wild nature and now lives only
in captivity with only few tens of specimens that come from the Morocco King-
dom. The Olomouc ZOO has owned a couple since 1995 and was succeeding in
reproduction of this rare animal in the years 1998 and 2000. The current lioness
was born in this ZOO, the male comes from Madrid. After a few unsuccessful
attempts and three hand reared cubs, three young ones were raised by their own
mother in 2005.
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Samice Nela s mláìaty
The female Nela with her litter
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Pohlaví
Sex

Datum
narození

Birth

Jméno
Name

Otec
Sire

Matka
Dam

Místo
narození

Birth Place

Pfiíchod
Arrival

Odchod
Departure

Poznámka
Comment

0,1 x x x x x 27. 9. 1979 23. 9. 1980 DvÛr Králové

0,1 1979 x x x DvÛr Králové 27. 9. 1979 23. 9. 1980 DvÛr Králové

1,0 1979 x x x DvÛr Králové 27. 9. 1979 4. 12. 1979 úhyn

0,1 16. 4. 1990 Zana x x Dortmund 1. 12. 1993 9. 3. 2002 úhyn

1,0 31. 12. 1993 Vilém x x Brno 1. 6. 1995 30. 5. 2002
deponace

PlzeÀ

0,2 22. 8. 1997 x Vilém Zana Olomouc 22. 8. 1997 25, 31.8.1997 úhyn

1,0 24. 3. 1998 Mat˘sek Vilém Zana Olomouc 24. 3. 1998 1. 4. 2000
cirkus, úhyn

2000

2,0 24. 3. 1998 x Vilém Zana Olomouc 24. 3. 1998 24. 3. 1998
mrtvû

narozené

0,0,5 1998 x Vilém Zana Olomouc 1998 1998
úhyn do t˘dne,

defektní

1,0 17. 5. 1999 Nemo Vilém Zana Olomouc 17. 5. 1999 26. 4. 2000
v˘mûna za 1,0

Benito

1,0 17. 5. 1999 Nero Vilém Zana Olomouc 17. 5. 1999 24. 4. 2001 Montpelliére

0,1 17. 5. 1999 Nora Vilém Zana Olomouc 17. 5. 1999 24. 4. 2001
Montpelliére,

úhyn 2001

0,1 17. 5. 1999 Nela Vilém Zana Olomouc 17. 5. 1999

1,0 12. 1. 1997 Benito x x Madrid 15. 12. 1999

1,0 15. 3. 2001 Max Vilém Zana Olomouc 15. 3. 2001 3. 4. 2002 VídeÀ

0,1 15. 3. 2001 Má‰a Vilém Zana Olomouc 15. 3. 2001 3. 4. 2002 VídeÀ

0,0,1 25. 1. 2002 x Benito Nela Olomouc 25. 1. 2002 25. 1. 2002
prodlouÏen˘
porod, úhyn

0,0,1 1. 2. 2002 x Benito Nela Olomouc 1. 2. 2002 1. 2. 2002
prodlouÏen˘
porod, úhyn

0,1 13. 10. 2002 Beata Benito Nela Olomouc 13. 10. 2002 27. 10. 2002
odchov u matky,

úhyn

0,1 3. 3. 2003 x Benito Nela Olomouc 3. 3. 2002 8. 3. 2003
odchov u matky,

úhyn

1,0 3. 3. 2003 Filodendron Benito Nela Olomouc 3. 3. 2003 6. 10. 2003
umûl˘ odchov,
Hai Kef Israel

0,1 3. 3. 2003 Bromellia Benito Nela Olomouc 3. 3. 2003 6. 10. 2003
umûl˘ odchov, 
Hai Kef Israel

0,1 20. 2. 2004 Micka Benito Nela Olomouc 20. 2. 2003 17. 3. 2005
umûl˘ odchov,

úhyn
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Pohlaví
Sex

Datum
narození

Birth

Jméno
Name

Otec
Sire

Matka
Dam

Místo
narození

Birth Place

Pfiíchod
Arrival

Odchod
Departure

Poznámka
Comment

1.0 20. 2. 2004 x Benito Nela Olomouc 20. 2. 2004 20. 2. 2004
mrtvû

narozené

0,1 22. 9. 2005 Ginny Benito Nela Olomouc 22. 9. 2005

0,1 22. 9. 2005 Sisi Benito Nela Olomouc 22. 9. 2005

1,0 22. 9. 2005 ·imon Benito Nela Olomouc 22. 9. 2005

Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

Savci Mammalia

Vaãnatci – Marsupialia

klokan dama 2.3 1.2 1.0 2.5

Macropus eugenii ESB

klokan parma 5.7 2.1.2 1.0.1 0.1 6.7.1

Macropus parma RDB=LR

klokan rud˘ 2.9 3.3 1.2 1.0 0.1 3.9

Macropus rufus ESB

klokánek králíkovit˘ 1.1 0.1 0.1

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

klokánek králíkovit˘ 0.2 0.2

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

kusu li‰ãí 1.2 2.0 1.0 1.0 1.2

Trichosurus vulpecula

Chudozubí – Xenarthra

lenochod dvouprst˘ 1.1 1.1

Choloepus didactylus ESB, RDB=DD

mraveneãník ãtyfiprst˘ 1.1 1.1

Tamandua tetradactyla ESB

mraveneãník velk˘ 1.1 1.1

Myrmecophaga tridactyla EEP, ISB, RDB=VU

pásovec ‰tûtinat˘ 2.1 0.2 2.3

Chaetophractus villosus

Pfiehled druhÛ savcÛ chovan˘ch v roce 2005
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

Letouni – Chiroptera

kaloÀ zlat˘ 17.16 3.4 9.0 5.3 6.17

Pteropus rodricensis EEP, ISB, RDB=CR

listonos svûtl˘ 0.0.12 0.0.2 0.0.14

Phyllostomus discolor

Primáti – Primates

gibon lar 1.1 1.1

Hylobates lar ESB, RDB=LR, CITES=I

gibon zlatolící 2.2.1 2.2.1

Nomascus gabriellae EEP, ISB, CITES=I

kalimiko 2.2 1.1 0.1 3.2

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

koãkodan husarsk˘ 6.5 6.5

Erythrocebus patas

kosman bûloãel˘ 2.1 2.1

Callithrix geoffroyi EEP, RDB=VU

kosman zakrsl˘ 3.4 1.2.2 0.1 4.5.2

Callithrix pygmaea

kotul veverovit˘ 7.17 1.2 5.3 7.2 0.1 6.19

Saimiri sciureus

lemur bûloãel˘ 3.3 2.0 5.3

Eulemur fulvus albifrons RDB=LR, CITES=I

lemur tmav˘ 4.2 1.0 1.0 4.2

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

lvíãek zlat˘ 1.1 1.1

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

makak ãervenolící 9.12 3.0 1.1.1 1.0 12.13.1

Macaca fuscata RDB=DD

maki trpasliãí 3.5.1 0.0.2 1.2 0.0.1 2.3.2

Microcebus murinus ESB, ISB, CITES=I

malpa plaãtivá 2.6 2.6

Cebus olivaceus
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

mirikina bolivijská 1.5 0.1 1.4 

Aotus azarai boliviensis ESB

siamang 2.1 2.1

Hylobates syndactylus ESB, RDB=LR, CITES=I

tamarín pinãí 2.4 1.1.2 0.2 3.3.2

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

tamarín vousat˘ 1.1 1.1

Saguinus imperator subgrisescens EEP, ISB

vari ãernobíl˘ 3.2 1.1 2.1 2.2 4.2

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

·elmy – Carnivora

baribal 1.0 1.0

Ursus americanus

binturong 1.2 1.2

Arctictis binturong ESB

cibetka africká 1.1 1.1

Civettictis civetta

dhoul ãínsk˘ 3.2 3.2

Cuon alpinus lepturus RDB=VU

dingo 1.0 1.0

Canis dingo

fosa 1.1 1.1

Cryptoprocta ferox EEP, ISB, RDB=EN

gepard ‰tíhl˘ 3.4 3.1 2.2 4.3

Acinonyx jubatus3 EEP, ISB, RDB=VU, CITES=I

jaguár – ãerná forma 1.1 1.1

Panthera onca ESB, RDB=LR, CITES=I

jaguarundi 1.1 2.0 2.0 0.1 1.0

Herpailurus yagouaroundi CITES=I

koãka arabská 1.1 1.1

Felis silvestris gordoni ISB, CROH=KOH

koãka bengálská 0.1 1.0 1.1

Prionailurus bengalensis
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

koãka evropská 1.1 1.0 0.1

Felis silvestris silvestris

koãka krátkouchá 1.2 1.2 0.2 0.1 2.1

Prionailurus bengalensis
euptiluraeuptilura

koãka rybáfiská 1.1 0.1 1.0

Prionailurus viverrinus EEP, ISB, RDB=LR

kolonok 2.3 0.1 0.1 0.1 1.0 1.2

Mustela sibirica

lev berbersk˘ 1.2 1.2 0.1 2.3

Panthera leo leo RDB=VU

levhart mandÏusk˘ 0.3 1.0 0.1 0.1 1.3

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

mangusta li‰ãí 1.3.6 0.0.3 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˘ 1.2 1.2

Helarctos malayanus ESB, RDB=DD, CITES=I

m˘val severní 1.2 1.2

Procyon lotor

nosál ãerven˘ 3.6 0.12 0.7 3.11

Nasua nasua

pes domácí 0.3 2.3 1.1 0.1 1.4

Canis familiaris

rys ostrovid 2.2 1.1 1.1

Lynx lynx ESB, CROH=SOH

serval 0.1 0.1

Leptailurus serval

surikata 1.1 3.3 1.1 3.3

Suricata suricatta
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

‰akal ãabrakov˘ 3.4 0.0.3 0.1 3.3.3

Canis mesomelas

tygr ussurijsk˘ 1.1 1.1

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

vlk ãern˘ 1.1 1.1

Canis lupus pambasileus CROH=KOH, CITES=I

vlk ibersk˘ 1.1 1.1

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

Damani – Hyracoidea

daman skalní 1.1 1.0 1.0 1.1

Procavia capensis

Lichokopytníci – Perissodactyla

kÛÀ domácí –
shetlandsk˘ pony

4.4 1.0 0.1 4.1 1.4

Equus caballus

osel domácí 0.1 0.1

Equus asinus

osel domácí – poitousk˘ 1.1 1.1

Equus asinus

zebra Chapmanova 0.3 1.3 1.0 0.2 2.4

Equus quagga chapmanni RDB=DD

Sudokopytníci – Artiodactyla

adax 1.5 2.1 3.6

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

alpaka 3.4 1.2 2.0 2.6

Vicugna pacos

anoa 1.1 1.1

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

bongo 1.0 1.0

Tragelaphus eurycerus
isaaci

EEP, ISB, RDB=EN

buvolec bûloãel˘ 1.2 0.1 1.1

Damaliscus pygargus
phillipsi

ESB, RDB=LR
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

hro‰ík liberijsk˘ 1.1 1.1

Hexaprotodon liberiensis EEP, ISB, RDB=VU

jelen sibifisk˘ 3.10 1.0 1.4 4.3 0.1 1.10

Cervus elaphus
sibiricus

koza domácí
– kamerunská

3.23 1.1 21.12 16.5 2.0 0.1 7.30

Capra hircus

koza domácí
– ka‰mírská

1.9 5.6 5.6 0.1 1.8

Capra hircus

koza domácí – sánská 0.2 0.1 1.1 1.1 0.2 0.1

Capra hircus

koza ‰rouborohá 3.6 0.1 3.5

Capra falconeri RDB=EN, CITES=I

kozoroÏec kavkazsk˘ 10.18 2.1 2.4 1.4 9.11

Capra caucasica ESB, RDB=EN

kozoroÏec sibifisk˘ 3.10 1.0 3.4 3.4 0.1 4.9

Capra sibirica

los evropsk˘ 0.1 0.1

Alces alces alces CROH=SOH

oryx jihoafrick˘ 1.16 3.4 3.2 1.18

Oryx gazella gazella RDB=LR

ovce domácí – kamerunská 2.3 1.0 1.3

Ovis aries

ovce domácí – vala‰ská 1.5 1.4 1.3 1.6

Ovis aries

pakÛÀ bûloocas˘ 3.7 2.1 1.0 4.8

Connochaetes gnou RDB=LR

piÏmoÀ alja‰sk˘ 2.1 1.0 1.0 1.0 1.1

Ovibos moschatus
moschatus

EEP, ISB

sika 3.6.8 1.0.4 2.0 0.0.1 2.6.11

Cervus nippon
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchov
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

sob 3.6 0.2 3.4

Rangifer tarandus

velbloud dvouhrb˘
– domácí

1.3 1.3

Camelus bactrianus

velbloud jednohrb˘ 0.2 0.2

Camelus dromedarius

vikuÀa 2.0 0.2 1.0 1.2

Vicugna vicugna ISB, RDB=LR, CITES=I

Ïirafa Rothschildova 3.10 1.0 2.0 2.10

Giraffa camelopardalis
rothschildi

EEP, RDB=LR

Hlodavci – Rodentia

aguti zlat˘ 1.2 1.2

Dasyprocta leporina

dikobraz srstnatonos˘ 1.1 1.1

Hystrix indica

psoun prériov˘ 0.0.4 0.0.2 0.0.3 0.0.3

Cynomys ludovicianus RDB=LR

svi‰È bobak 1.1 1.1

Marmota bobak RDB=LR

urzon kanadsk˘ 1.1 1.1

Erethizon dorsatum

Ptáci
Birds

V tomto roce do‰lo k v˘raznému druhovému obohacení ptaãí kolekce. Na nov˘ jiho-
americk˘ pavilon byly pofiízeny následující druhy: ara ararauna Ara ararauna, ara zeleno-
kfiídl˘ Ara chloroptera, papou‰ek ãernotemenn˘ Pionites melanocephala a papou‰ek ãer-
nouch˘ Pionus menstruus. Do spoleãné expozice s damany pfiibyly hrdliãka bubínková
Turtur tympanistria a hrdliãka kapská Oena capensis a nûkolik druhÛ drobn˘ch zrnoÏra-
v˘ch pûvcÛ. Také expozice klokanÛ byla doplnûna o emu hnûdé Dromaius novaehollan-
diae. Dále pfiibyli ibisi skalní Geronticus eremita, arasari ãernohrdlí Pteroglossus aracari



a arasari zlatolící Selenidera culik, vousáci
ãervenoÏlutí Trachyphonus erythrocepha-
lus, majny Rothschildovy Leucopsar
rothschildi, agapornisi ‰edohlaví Agapor-
nis cana, zoboroÏci bûlovlasatí Berenicor-
nis albocristatus, holubi afriãtí Treron
calva, holubi ãernotemenní Ptilinopus
melanospila, holubi králov‰tí Ptilinopus
regina, husa velká Anser anser. Nové páry
byly také získány u jiÏ chovan˘ch druhÛ:
jefiáb popelav˘ Grus grus, sova pálená Tyto
alba a vousák senegalsk˘ Lybius dubius.

Nejvíc potû‰ující událostí v roce 2005
na úseku ptákÛ byl dlouho oãekávan˘
odchov u plameÀákÛ rÛÏov˘ch Phoenico-
pterus ruber. Po ‰estileté pauze, bûhem
které ptáci pouze jednou snesli jedno
vejce, nastal obrat k lep‰ímu. Ptáci v uply-
nulém roce zaãali znovu sná‰et vejce
a odchovali celkem 6 mláìat. Tato pozitivní
zmûna byla patrnû nastartována úpravou
jejich hnízdi‰tû, vylep‰ením krmné dávky
a podáváním podpÛrn˘ch preparátÛ od
firmy Energy (Gynex, King Kong). Svou
roli také sehrál fakt, Ïe si ptáci na nové zre-
konstruované prostfiedí prostû zvykli. Hníz-
dûní v‰ak ani letos nebylo optimální, neboÈ
ptáci se na hnízdech velmi ru‰ili a vzhle-
dem k poãtu samic, z nichÏ nûkteré muse-
ly snést 2 aÏ 3 vejce, pfiitom jen jedna ãtvr-
tina byla oplozena. Vejce byla inkubována
v líhni a podkládána pod rodiãe byla aÏ
vyklubaná mláìata.

Dal‰ím v˘znamn˘m odchovem byl
opût umûl˘ odchov zoboroÏce kaferského
Bucorvus leadbeateri. Pfiede‰lá dvû mláìa-
ta (samci) byla zapojena do chovÛ v Nizo-
zemsku a Anglii, coÏ poukazuje na fakt, Ïe
odchov byl proveden dobfie, a to pfiede-
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Ara ararauna Ara ararauna
Blue and Yellow Macaw

Agapornis ‰edohlav˘ Agapornis cana, samec
Grey-Headed Lovebird



v‰ím s ohledem na pozdûj‰í úspû‰nou
socializaci ptákÛ.

V˘znamné téÏ byly dal‰í prvoodchovy
v na‰í ZOO, a to u druhÛ papou‰ek ‰ed˘
Psittacus erithacus, ledÀák obrovsk˘
Dacelo novaeguineae a agapornis ‰edohla-
v˘ Agapornis cana.

U papou‰kÛ ‰ed˘ch Psittacus eritha-
cus do‰lo k pfiirozenému odchovu tfií zdra-
v˘ch mláìat ze tfií vajec. Velice nás téÏ
potû‰il odchov agapornisÛ ‰edohlav˘ch
Agapornis cana, ktefií byli dovezeni
z odchytu na poãátku roku 2005. Pfies
velké ztráty v karanténû, jeden pár na
sklonku roku vyvedl svá první mláìata.

Chovatelsky nároãn˘ byl téÏ odchov
snovaãÛ oranÏov˘ch Ploceus aurantius,
u kter˘ch se sice pfied ãtyfimi roky odchov
podafiil, ale od té doby ptáci pfiestali úplnû
stavût hnízda a sná‰et vejce. V tomto roce
byli proto pfiesunuti do lep‰ích podmínek
a po vybrání dvou samic a jednoho samce
zaãali ihned hnízdit. Av‰ak z nejrÛznûj‰ích
pfiíãin docházelo k úhynÛm mláìat
a odchováno bylo aÏ poslední mládû.

Opakovan˘ch odchovÛ bylo docíleno
u v˘reãkÛ mal˘ch Otus scops, aratingÛ
ãernohlav˘ch Nandayus nenday, ‰ám
bûlofiitn˘ch Copsychus malabaricus, zobo-
roÏcÛ deckenov˘ch Tockus deckeni, husic
rezav˘ch Tadorna ferruginea a ãápÛ bíl˘ch
Ciconia ciconia.

Zajímav˘ byl téÏ rok u v‰ech chova-
n˘ch druhÛ zoboroÏcÛ. Krom dvou v˘‰e
zmínûn˘ch odchovan˘ch druhÛ do‰lo
k vyklubání mláìat i u zoboroÏcÛ tmav˘ch
Anthracoceros malayanus. Vejce byla ode-
brána (z obavy pfied kontaminací na hníz-
dû) a úspû‰nû umûle inkubována. Poprvé
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Ara zelenokfiídl˘ Ara chloroptera
Green-Winged Macaw

Holub africk˘ Treron calva
Reichenows Pigeon



v tomto roce do‰lo k snesení náhradní
snÛ‰ky. Pfies ve‰kerou snahu i maximální
veterinární péãi pfiesto k úspû‰nému
odchovu nedo‰lo. Na pfií‰tí rok proto plá-
nujeme odli‰n˘ postup. Také zoboroÏci
temní Aceros plicatus snesli dvû vejce,
av‰ak patrnû kvÛli mládí ptákÛ nebyla
oplozena. ZoboroÏci ‰edolící Ceratogym-
na brevis se také pokou‰eli o hnízdûní,
ale do‰lo jen na úpravu budky a opakova-
né páfiení.

Urãitou nadûjí do budoucna byly
první snÛ‰ky vajec u následujících druhÛ,
a to ãája chocholatá Chauna torquata,
racek velk˘ Larus ichthyaetus, arasari
ãernohrdl˘ Pteroglossus aracari, kondor
havranovit˘ Coragyps atratus, holub
africk˘ Treron calva, vousák ãervenoÏlut˘
Trachyphonus erythrocephalus, majna
Rothschildova Leucopsar rothschildi.

V oblasti v˘stavby na úseku ptákÛ
do‰lo k zdafiilé rekonstrukci stavebních
bunûk, které se tak staly útoãi‰tûm pro
vût‰í druhy ptákÛ v zimních mûsících.
Dále byla zapoãata oprava oplocení na
rybníãku urãeném pfiedev‰ím pro vrubo-
zobé ptáky. Kromû estetického hlediska
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Holub ãernotemenn˘ Ptilinopus melanospila
Black-Naped Fruit Dove

Nandu pampov˘ Rhea americana s mláìaty
The American Rhea with chickens

Marabu africk˘ Leptoptilos crumeniferus
Marabou Stork



se tím také zlep‰í zabezpeãení tohoto
místa proti ‰kodné zvûfii. Do budoucna
by je‰tû bylo vhodné vybudovat nûkolik
expoziãních voliér, kde by bylo moÏno
náv‰tûvníkÛm ukázat nûkteré dozajista
atraktivní druhy, které mají své místo
prozatím mimo náv‰tûvnickou ãást.

In 2005, the number of birds grew
mainly due to the new exposition of
North American fauna and also due to
the enrichment of the Rock Hyraxes’
exposition. After few of year, six flamin-
goes were raised again. African Ground
Hornbill was hand reared. For the first
time in the Olomouc ZOO, Grey-Headed
Lovebird, Grey Parrot and Laughing
Kookaburra successfully reproduced.
Many other species also reproduced,
further Hornbill species attempted to
reproduce too. The youngs of Malayan
Hornbills were artificially incubated,
however they were not reared. The
Blyths Hornbill laid two unimpregnated
eggs. A nesting bird box for Silvery-Che-
eked Hornbill was set up with subsequ-
ent attempt for mating.
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Ibis skalní Geronticus eremita
Hermit Ibis

âáp ãern˘ Ciconia nigra
Black Stork

Mláìata plameÀákÛ rÛÏov˘ch 2–3 t˘dny
Flamingo chickens at the age of 2–3 weeks
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Jednodenní mládû plameÀáka Phoenicopte-
rus ruber roseus
New hatched Flamingo chick

Mladí plameÀáci rÛÏoví ve stáfií 2. mûsícÛ
Greater Flamingo 2 months old

Racek velk˘ Larus ichthyaetus na hnízdû
Great Black-Headed Gull on the nest

Papou‰ek ãernotemenn˘ Pionites melano-
cephala
Black-Headed Caique

Srovnání vajec racka velkého a stfiíbfiitého
The comparision of the gull’s eggs
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Samec holuba ozdobného Ptilinopus ornatus
Ornate Fruit Dove

Portrét jefiába královského Balearica regulo-
rum gibbericeps
African Crown Crane

Kondor havranovit˘ Coragyps atratus
Black Vulture

Lelkoun soví Podargus strigoides
Tawny Frogmouth

Husice andská Chloephaga melanoptera
Andean Goose

Kondor královsk˘ Sarcoramphus papa
King Vulture
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ZoboroÏec tmav˘ Anthracoceros malayanus
Malayan Hornbill

ZoboroÏec ‰edolící Ceratogymna brevis
Silvery-Cheeked Hornbill

ZoboroÏec temn˘ v hnízdním období Aceros plicatus
Blyths Hornbill
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ZoboroÏec bûlovlasat˘ Berenicornis alboc-
ristatus
White-Crested Hornbill

Arassari ãernoprs˘ Pteroglossus aracari
Black Necked Aracari

Arassari zlatolící Selenidera culik – pár
A pair of Guianan Toucanet

Tukan bûlolící Ramphastos vetellinus
Channel-Billed Toucan

Perlák ãervenoÏlut˘ Trachyphonus erythro-
cephalus
Red and Yellow Barbet

Samec ‰ámy bûlofiitné Copsychus malabaricus
Common Shama Thrush



Umûl˘ odchov ledÀáka obrovského
Hand rearing of Laughing Kookaburra

U novû sestaveného páru ledÀákÛ obrovsk˘ch Dacelo novaeguineae do‰lo
v roce 2005 k prvnímu hnízdûní. Po dopárování byli oba ptáci pfiesunuti do vytá-
pûné expozice s tropickou fiekou s teplotou 25°C a vysokou relativní vlhkostí. Asi
za mûsíc samice snesla do kmenové budky tfii vejce. Po 14 dnech inkubace se
jedno ztratilo, druhé mûlo popraskanou skofiápku a do následujícího dne taktéÏ
zmizelo. ZÛstalo jen poslední vejce, které mûlo promáãklou skofiápku na znaãné
ãásti povrchu. Toto vejce bylo tedy odebráno, promáãklina byla zavoskována
a vejce bylo inkubováno umûle. V líhni byla udrÏována teplota mezi
37,3–37,5°C a vlhkost mezi 55–60 %. Aã jsme u takto po‰kozeného vejce neo-
ãekávali zdárnou inkubaci, mládû se vyklubalo po 24 dnech inkubace. Mezi tím
uhynula chovná samice, takÏe mládû ne‰lo podloÏit a museli jsme pfiistoupit
k umûlému odchovu.

Po vyklubání jsme mládû pfiesunuli do odchovny, kde byla první dva dny udr-
Ïována teplota 36°C, po té byla sniÏována jen velice mírnû aÏ do konce opefiová-
ní. První krmení bylo Ringerov˘m roztokem, od druhého dne se podávala
komerãní odchovná ka‰e Nutribird A 21 a najemno nastfiíhaná my‰í holata, od 5.
dne se pfiidával i hmyz (cvrãci, ‰vábi, Zoophobas ãervi). Postupnû se sniÏoval
pomûr podávané komerãní odchovné ka‰e, ale vÏdy byla tuhá sloÏka posypána
Nutribirdem A21. Ruãní dokrmování skonãilo pfiibliÏnû okolo 50. dne.
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Vylíhlé mládû snovaãe oranÏového Ploceus
aurantius
The new hatched Orange Weaver

Mládû snovaãe oranÏového staré 13 dnÛ
Orange Weaver at the age of 13 days



Mládû se vylíhlo slepé a holé, rÛst
pefií z pernic byl poprvé zaznamenán 7.
den. Okolo 11.–12. dne se otevíraly oãi.
V téÏe dobû byla zaznamenána stagna-
ce váhového pfiírÛstku, zfiejmû kvÛli
rÛstu pefií. 25. den bylo mládû jiÏ plnû
opefieno. 35. den bylo mládû pfiesunuto
do malé klícky a umístûno do spoleãné
voliéry s rodiãem (otcem). Otec mládû
pfiijmul a snad i pfies pletivo krmil a po
14 dnech byli pu‰tûni dohromady.
V krátké dobû mládû k otci pfiilnulo
a stalo se vÛãi lidem plaché.

Technika odchovu byla srovnatelná
s odchovem zoboroÏce kaferského,
pouze jsme u mládûte zaznamenali jiÏ
od zaãátku odchovu velkou agresivitu.
Toto zji‰tûní odpovídá i pozorováním
z pfiírody, kdy díky sourozenecké agresi
pfieÏívá jen jedno, maximálnû dvû mlá-
ìata.

A pair of Laughing Kookaburra was
reproduced for the first time in our
ZOO. Three eggs were laid but two of
them were lost in a short time and so
the last a little damaged one was put to
the incubator. The chick was hatched
not being able to be returned to parents
because of the death of the breeding
female. It was fed by Nutribird A21 and
later insects were added. After 35 days
of hand rearing we tried to place the
young Laughing Kookaburra in a small
cage together with its father, which was
successful and at the age of 50 days
hand feeding could be stopped. The
way of hand rearing was similar as to in
the case of African Ground Hornbill
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Mládû ledÀáka obrovského 12 den
Laughing Kookaburra chich at the age of 12
days

LedÀák obrovsk˘ Dacelo novaeguineae
v hnízdní budce
Laughing Kookaburra in the nest box

Klubající se mládû ledÀáka obrovského
Hatching of the Laughing Kookaburra
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

Ptáci Aves

Nanduové – Rheiformes

nandu pampov˘ 1.2.12 0.0.11 0.0.1 0.1.3 1.1.19

Rhea americana RDB=LR

Kasuárové – Casuariiformes

emu hnûd˘ 0.0.1 0.0.1

Dromaius
novaehollandiae

Veslonozí – Pelecaniformes

kormorán velk˘ 0.1.4 0.1 0.0.4

Phalacrocorax carbo CROH=OH

Brodiví – Ciconiiformes

ãáp bíl˘ 1.2 0.0.4 0.0.2 0.0.3 1.2.4

Ciconia ciconia CROH=OH

ãáp ãern˘ 0.3 1.0.1 0.1 1.2.1

Ciconia nigra ESB, CROH=SOH

ibis skalní 0.1.9 0.1.9

Geronticus eremita EEP, ISB, RDB=CR, CITES=I

marabu africk˘ 2.1 0.1 2.0

Leptoptilos crumeniferus ESB

plameÀák rÛÏov˘ 16.19 0.0.6 1.1 15.18.6

Phoenicopterus
ruber roseus

volavka popelavá 0.0.3 0.0.1 0.0.4

Ardea cinerea

Vrubozobí – Anseriformes

berne‰ka bûlolící 1.1.1 1.1.1

Branta leucopsis

chicken, the difference was in aggressivity which causes that only one Laughing
Kookabura chicken can stay in the nest in nature.

Pfiehled druhÛ ptákÛ chovan˘ch v roce 2005
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

ãája chocholatá 1.1 1.1

Chauna cristata

husa kufií 1.1 1.1

Cereopsis
novaehollandiae

husa polní 1.2 1.2

Anser fabalis

husa tibetská 2.1 2.1

Anser indicus

husice andská 0.1 1.0 1.1

Chloephaga melanoptera

husice egyptská 5.1.2 0.0.1 5.1.1

Alopochen
aegyptiacus

husice li‰ãí 1.2 0.2 0.1 1.3

Tadorna tadorna

husice rezavá 1.2.5 0.0.2 0.0.2 0.0.1 1.2.4

Tadorna ferruginea

kachna divoká 2.1 2.1

Anas platyrhynchos

kachniãka karolinská 4.1 4.1

Aix sponsa

kachniãka mandarinská 0.2.1 0.1 0.1.1

Aix galericulata

Dravci – Falconiformes

kondor havranovit˘ 2.2 1.0 1.2

Coragyps atratus

kondor královsk˘ 1.1 1.1

Sarcoramphus papa ESB

kondor krocanovit˘ 2.1 0.1 2.0

Cathartes aura

luÀák hnûd˘ 0.1 0.1

Milvus migrans CROH=KOH
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

moták pochop 1.1 1.1

Circus aeruginosus CROH=OH

orel okrov˘ 1.1 1.1

Aquila rapax

po‰tolka vrabãí 1.1 1.0 0.1

Falco sparverius

sup bûlohlav˘ 3.0 3.0

Gyps fulvus ESB

sup hnûd˘ 1.1 1.1

Aegypius monachus EEP, RDB=LR

Hrabaví – Galliformes

baÏant leskl˘ 2.1 2.0 0.1

Lophophorus impejanus CITES=I

kfiepelka japonská 0.0.11 0.0.24 0.0.28 0.0.7

Coturnix japonica

kur bankivsk˘ 8.3 0.0.17 8.3.17

Gallus gallus

páv korunkat˘ 5.6 1.1 4.5

Pavo cristatus 

perliãka kropenatá 4.1 0.0.7 4.1.7

Numida meleagris

Krátkokfiídlí – Gruiformes

jefiáb bûlo‰íjí 1.1 1.1

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

jefiáb královsk˘ 6.11 0.1 6.10

Balearica regulorum
gibbericeps

jefiáb mandÏusk˘ 1.1 1.1

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

jefiáb popelav˘ 1.1 1.1 2.2

Grus grus CROH=KOH

BahÀáci – Charadriiformes

ãejka chocholatá 1.1.3 0.0.2 1.1.1

Vanellus vanellus
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

racek stfiíbfiit˘ 0.1.5 0.0.1 0.0.1 0.1.3

Larus argentatus

racek velk˘ 5.2 5.2

Larus ichthyaetus

Mûkkozobí – Columbiformes

holub africk˘ 1.1 1.1

Treron calva

holub BartlettÛv 2.0 1.0 1.0

Gallicolumba criniger ESB, RDB=EN

holub ãarokrásn˘ 1.0 1.0

Ptilinopus magnificus

holub ãernotemenn˘ 1.1 1.1

Ptilinopus
melanospila

holub královsk˘ 1.1 1.1

Ptilinopus regina

holub nikobarsk˘ 1.1 1.1

Caloenas nicobarica RDB=LR, CITES=I

holub ozdobn˘ 1.0 1.0

Ptilinopus ornatus

hrdliãka bubínková 0.0.2 0.0.1 0.0.1

Turtur tympanistria

hrdliãka chechtavá 0.0.6 0.0.13 0.0.19

Streptopelia roseogrisea

hrdliãka kapská 0.0.2 0.0.1 0.0.1

Oena capensis

Papou‰ci – Psittaciformes

alexandr mal˘ 0.0.1 0.0.1

Psittacula krameri

amazoÀan modroãel˘ 1.0 1.0

Amazona aestiva

ara ararauna 1.1 1.1

Ara ararauna
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

ara zelenokfiídl˘ 1.1 0.1 1.0

Ara chloroptera

aratinga ãernohlav˘ 0.0.11 0.0.5 0.0.16

Nandayus nenday

korela chocholatá 0.0.5 0.0.1 0.0.5 0.0.11

Nymphicus hollandicus

papou‰ek ãernotemenn˘ 1.1 1.1

Pionites melanocephala

papou‰ek ãernouch˘ 1.1 1.1

Pionus menstruus

papou‰ek mni‰í 0.0.6 0.0.16 0.0.1 0.0.4 0.0.5 0.0.14

Myiopsitta monachus

papou‰ek rÛznobarv˘ 1.1 1.1

Eclectus roratus

papou‰ek senegalsk˘ 0.1 0.1

Poicephalus senegalus

papou‰ek vlnkovan˘ 0.8.11 0.7.5 0.1.4 0.0.2

Melopsittacus undulatus

papou‰ík rÛÏovohrdl˘ 0.0.20 0.0.12 0.0.6 0.0.2

Agapornis roseicollis

papou‰ík ‰edohlav˘ 2.1.7 0.3 0.0.7 2.4

Agapornis cana

rosela Pennantova 0.2 0.2

Platycercus elegans

Ïako ‰ed˘ 3.3 1.1.1 1.1.1 3.3

Psittacus erithacus

Sovy – Strigiformes

kalous u‰at˘ 0.0.15 0.0.5 0.0.1 0.0.7 0.0.14

Asio otus

pu‰tík obecn˘ 1.1.3 0.0.1 0.0.2 1.1.2

Strix aluco

sova pálená 0.0.1 0.0.2 0.0.1 0.0.2

Tyto alba CROH=SOH
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

sovice snûÏní 1.1 1.1

Nyctea scandiaca

v˘reãek mal˘ 4.7 0.0.1 0.1 4.6.1

Otus scops CROH=KOH

Lelkové – Caprimulgiformes

lelkoun soví 0.1 0.1

Podargus strigoides

Srostloprstí – Coraciiformes

ledÀák obrovsk˘ 1.1 0.1 0.0.1 0.1 1.1.1

Dacelo novaeguineae

toko DeckenÛv 5.3.2 1.0 2.0 0.1.2 4.2

Tockus deckeni ESB

zoboroÏec bûlovlasat˘ 0.1 0.1

Berenicornis albocristatus

zoboroÏec kafersk˘ 3.2 0.0.1 2.0 1.2.1

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

·plhavci – Piciformes

arassari ãernohrdl˘ 1.3 0.1 0.1 1.1

Pteroglossus aracari

arassari zlatolící 1.1 1.1

Selenidera culik

perlák ãervenoÏlut˘ 3.2 1.0 2.2

Trachyphonus
erythrocephalus

perlák chocholat˘ 0.0.1 0.0.1

Trachyphonus darnaudii

tukan bûlolící 1.1 1.1

Ramphastos vitellinus
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Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other
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Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

tukan rudozob˘ 1.1 1.1

Ramphastos tucanus

vousák senegalsk˘ 0.1 1.1 0.1 1.1

Lybius dubius

Pûvci – Passeriformes

amarant mal˘ 0.0.6 0.0.1 0.0.5

Lagonosticta senegala

astrild purpurov˘ 0.0.6 0.0.6

Pyrenestes ostrinus

astrild vlnkovan˘ 0.0.6 0.0.6

Estrilda astrild 

brkoslav severní 0.1 2.0 2.1

Bombycilla garrulus CROH=OH

kardinál korunkat˘ 1.1 1.1

Paroaria coronata

kraska ãervenozobá 1.1 1.1

Urocissa erythrorhyncha

kraska malá 0.0.2 0.0.2

Cissa thalassina

loskuták posvátn˘ 1.1 1.1

Gracula religiosa

louskáãek ãervenohlav˘ 0.0.2 0.0.2

Spermophaga ruficapilla

majna Rothschildova 2.2 2.2

Leucopsar rothschildi EEP, RDB=CR, CITES=I

majna Ïlutolící 1.3 1.3

Mino dumontii

mot˘lek modrohlav˘ 0.0.8 0.0.1 0.0.7

Uraeginthus cyanocephala

snovaã oranÏov˘ 8.2.1 0.0.1 0.0.1 8.2.1

Ploceus aurantius

straka malajská 1.1 1.1

Dendrocitta occipitalis



63

Název
Species

Stav k
1. 1. 05
Status

Pfiíchod
Arrival

Odchovy
mláìat
Births

Odchod
Departure

Jiné
úbytky
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k
31. 12. 05

Status

‰áma bûlofiitná 1.1 1.0 2.1

Copsychus malabaricus

‰paãek zlatoprs˘ 1.0 0.1 1.1

Cosmopsarus regius

Terária
Vivary

Teraristická expozice na pavilonu Ïiraf byla v roce doplnûna o nûkolik nov˘ch
druhÛ. Z je‰tûrÛ jsme pofiídili zajímavé zástupce australské fauny agamy límcové
Chlamydosaurus kingii, doplnili jsme skupinu agam bradat˘ch Pogona vitticeps.
Nejzajímavûj‰ím novinkou je chovn˘ párek varanÛ timorsk˘ch Varanus timorensis.
Z hadÛ jsou nov˘m druhem krajty Macklotovy Liasis mackloti a malí zástupci hroz-
n˘‰ovit˘ch hadÛ hrozn˘‰ci pestfií Eryx colubrinus loveridgei. Zajímavé uÏovky bra-
zilské Spilotes pullatus, zapÛjãené do ZOO soukrom˘m chovatelem, byly pfiesunuty
do terária na jihoamerick˘ pavilon kam koncepãnû patfií. Zmûna podmínek by
mohla u tûchto perspektivních zvífiat vést k úspû‰nému rozmnoÏení. Z deponace
v jihlavské ZOO se vrátili zpût korovci jedovatí Heloderma suspectum. Po zazimo-
vání doufáme, Ïe dojde k jejich úspû‰nému rozmnoÏení.

Také v následujícím roce se budeme snaÏit doplnit nespárovaná zvífiata a pfií-
padnû pofiídit nové zajímavé a vzácné druhy plazÛ. Doufáme, Ïe se nám podafií
expozici zkvalitnit tak, aby byla atraktivní pro laickou i odbornou vefiejnost.

Mladé agamy límcové Chlamydosaurus kingii
Young Frilled Lizard

Scink Tribolonotus gracilis
Skink
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Hrozn˘‰ek pestr˘ Eryx colubrinus loveridgei
Kenya Sand Boa

Portrét uÏovky brazilské Spilotes pullatus
Tiger Ratsnake

Pralesniãka pruhovaná Phyllobates vittatus
Golfodulcean Poison Arrow Frog

Pralesniãka batiková Dendrobates auratus
Green and Black Poison Arrow Frog

Pralesniãka Boulengerova Epipedobates
boulengeri
Marbled Poison Frog

Rosnice sinná Pelodryas caerulea
New Guinea Tree Frog



The terrarium exposition located in
the giraffes pavilion was enriched for new
species. The most interesting event was
the rearing of Dwarf crocodiles whose two
youngs can be seen in the terrarium.

Odchov krokod˘lÛ
ãelnat˘ch
Rearing of Dwarf Crocodile

Nejnovûj‰ím a patrnû i nejzajímavûj‰ím
odchovem bylo v roce 2005 rozmnoÏení
krokod˘lÛ ãelnat˘ch Osteolaemus tetra-
spis. Tento druh krokod˘lÛ chováme jiÏ od
poloviny devadesát˘ch let, kdy jsme je jako
dospûlá zvífiata získali ze ZOO ve Dvofie
Králové. Zpoãátku bylo velk˘m problémem
spojení obou zvífiat. Samec napadl samici,
která mûla velké trÏné rány na hfibetû,
z nichÏ se zotavovala více neÏ pÛl roku.
Posléze se nám je úspû‰nû podafiilo spojit
dohromady. Samice zaãala sná‰et vejce,
kter˘ch bylo v nûkter˘ch letech i okolo
dvaceti kusÛ. BohuÏel byla témûfi vÏdy
neoplozená. Po pfiesunutí krokod˘lÛ do
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Sklípkan parahybsk˘ Lasiodora parahybana
Brazilian Salmon Pink Birdeater

Líhnutí krokod˘la ãelnatého Osteolaemus
tetraspis
Dwarf Crocodile hatching

Vylíhlá mláìata krokod˘la ãelnatého
Young Dwarf Crocodile

Portrét krokod˘lího mládûte Osteolaemus
tetraspis
Dwarf Crocodile – young specimen



nové expozice na pavilonu ‰elem jsme nûkolikrát získali vejce, v nichÏ se zaãal vyvíjet
zárodek, bohuÏel v‰ak vÏdy po nûkolika t˘dnech odumfiel. Ke snÛ‰ce do‰lo 21. 4. 2005.
Z ‰esti dobr˘ch (dvû byla rozbitá) vajec zÛstala dvû, která byla oplozená. Úspû‰nû jsme je
inkubovali pfii teplotû 29–31°C a 80–90 % vlhkosti. Z nich se po více neÏ tfiímûsíãní inku-
baci vylíhla 6. 8. a 8. 8. dvû zdravá mláìata. Ta mohou nyní náv‰tûvníci vidût v terarijní
expozici na pavilonu Ïiraf.
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Stav k
1. 1. 05
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Pfiíchod
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Odchovy
mláìat
Births

Odchod
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31. 12. 05

Status

Plazi Reptilia

Îelvy – Chelonia

klapavka bûloústá 0.0.3 0.0.1 0.0.2

Kinosternon leucostomum

Ïelva ãtyfiprstá 0.1 0.2 0.1 0.2

Testudo horsfieldii RDB=VU

Ïelva ostruhatá 0.0.6 0.0.6

Geochelone sulcata RDB=VU

Ïelva zelenavá 1.0 0.1.2 0.1 1.0.2

Testudo hermanni RDB=LR

Krokod˘li – Crocodylia

krokod˘l ãelnat˘ 1.1 0.0.2 1.1.2

Osteolaemus tetraspis ESB, RDB=VU, CITES=I

·upinatí – Squamata

agama bradatá 0.0.3 0.0.1 0.0.2

Pogona vitticeps

agama límcová 0.0.3 0.0.3

Chlamydosaurus kingii

agama vousatá 0.0.3 0.0.3

Pogona barbata

bazili‰ek zelen˘ 0.0.1 0.0.1

Basiliscus plumifrons

gekonãík noãní 1.3.13 0.0.8 0.0.15 1.3.6

Eublepharis macularius

hrozn˘‰ DumerilÛv 1.2.4 0.0.2 1.2.2

Acrantophis dumerili RDB=VU,CITES=I

Pfiehled druhÛ plazÛ chovan˘ch v roce 2005
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1. 1. 05
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Pfiíchod
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mláìat
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Odchod
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Stav k
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Status

hrozn˘‰ psohlav˘ 1.3 1.3

Sanzinia
madagascariensis ESB, RDB=VU, CITES=I

hrozn˘‰ek pestr˘ 1.1 1.1

Eryx colubrinus
loveridgei

korálovka sedlatá 3.3 0.1 3.2

Lampropeltis
triangulum campbelli

korovec jedovat˘ 0.0.4 0.0.4

Heloderma
suspectum cinctum

EEP ISB, RDB=VU

krajta Macklotova 0.2 0.2

Liasis mackloti

leguán zelen˘ 0.0.1 0.0.1

Iguana iguana

pagekon obfií 1.1 1.1

Rhacodactylus
leachianus

pagekon fiasnat˘ 3.2 1.2 2.0

Rhacodactylus
ciliatus

psohlavec hnûd˘ 0.0.6 0.0.6

Corallus cooki

scink 0.0.3 0.0.2 0.0.1

Tribolonotus gracilis

uÏovka brazilská 0.0.2 0.0.2

Spilotes pullatus

uÏovka stromová 0.1 0.1

Elaphe longissima CROH=KOH

varan timorsk˘ 1.1 1.1

Varanus timorensis



Akvária
Aquary

Akvarijní expozice v leto‰ním roce nedoznala vût‰ích zmûn. Byla zprovoznûna tfii
men‰í akvária za vchodem do pavilonu ‰elem. Jsou urãena k chovu drobnûj‰ích korá-
lov˘ch rybek a bezobratl˘ch ÏivoãichÛ. Jsou zde umístûny krevety pruhované Lysma-
ta amboinensis, krevety Lysmata debelius, parmovci skvûlí Pterapogon kauderni,
klauni oãkatí Amphiprion ocellaris, koníãci kuda Hippocampus kuda a mnoho dal‰ích
zajímav˘ch mofisk˘ch ÏivoãichÛ. V korálovém akváriu byla provedena celková rekon-
strukce vnitfiního vybavení a pfiestavba korálov˘ch kamenÛ uvnitfi akvária. PrÛbûÏnû
byly doplÀovány akvarijní expozice nov˘mi jedinci korálov˘ch rybek i bezobratl˘mi
Ïivoãichy. Z vût‰ích druhÛ ryb jsme dovezli tfii solt˘ny Sphyraena barracuda z nizo-
zemské ZOO v Emmenu, které jsme zafiadili do akvária k námi chovan˘m jedincÛm.
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ObojÏivelníci – Amphibia

Îáby – Anura

pralesniãka Boulengerova 0.0.10 0.0.4

Epipedobates boulengeri

pralesniãka pruhovaná 0.0.10 0.0.3

Phyllobates vittatus

rosnice siná 0.0.6 0.0.6

Pelodryas caerulea

Korálové akvárium
Reef Aquarium

Zavinutec tygrovan˘ Cypraea tigris
Tiger Cowrie
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Kreveta pruhovaná Lysmata amboinensis
Cleaner Shrimp

Îralok lagunov˘ Triaenodon obesus
Whitetip Reef Shark

Îralok ãernoploutv˘ Carcharhinus melano-
pterus
Reef Blacktip Shark

Solt˘n barakuda Sphyarena baracuda
Great Barracuda

Jednotrn ‰tûtkoocas˘ Acreichthys tomentosus
Seagrass Filefish

Hlaváã hnûdopruh˘ Amblygobius phalaena
Banded Goby



V roce 2005 se nám na akváriích
podafiilo odchovat nûkolik druhÛ Ïivoãi-
chÛ. Z bezobratl˘ch to bylo nûkolik druhÛ
korálnatcÛ, jsou to napfiíklad rÛzné druhy
rodÛ Sarcophyton, Discosoma a Sinula-
ria, dále potom rodu Capnella, Anthelia,
Xenia, Zoanthus. Podafiilo se nám také
rozmnoÏit nûkolik sasanek Heteractis
magnifica. V‰echny tyto odchovy byly
pouÏity na doplnûní obfiího akvária se Ïra-
loky. Z vûtevníkÛ jsme v na‰ich expozi-
cích rozmnoÏili nûkolik kusÛ rodu Cau-
lastrea, Euphyllia a Acropora.

The exposition for maritime aquaria
was continually supplemented by new
species. We managed to breed some
species of invertebrates along with Sea-
horses and Arabian Carpetsharks.

Ochov koníãkÛ tmav˘ch
Rearing of Kuda Sea Horse

Z ryb se nám podafiilo rozmnoÏit
koníãky tmavé Hippocampus sp. dodáva-
né pod názvem „mal˘ kuda“. Tento koníãek
je k nám importován z Cejlonu a patfií mezi
snadnûji chovatelné druhy. Na‰i chovní
jedinci pocházejí z odchovu. Koníãci dobfie
pfiijímají mraÏené mofiské kor˘‰e. Samce
jsme oddûlovali do malé odchovné nádrÏe,
kde po asi dvou t˘dnech vypustil z vaku
plnû Ïivotaschopn˘ potûr velikosti 5–6 mm
schopn˘ pfiijímat ãerstvû vylíhlé nauplie
ÏábronoÏky solné Artemia salina. Podafiilo
se nám odchovat 20 kusÛ tûchto koníãkÛ,
kter˘mi jsme doplnili na‰i expozici.
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Vfieténka Dactylopus dactylopus
Fingered Dragonet

Koníãek kuda Hippocampus kuda
Kuda Sea Horse



Odchov ÏralÛãkÛ persk˘ch
Rearing of Arabian
Carpetsharks

Dal‰ím na‰ím odchovem jsou mlá-
ìata ÏralÛãkÛ persk˘ch Chiloscyllium
arabicum, které odchováváme pravidel-
nû od roku 2001 a mnoÏí se uÏ i první
námi odchovaní jedinci. Samice nám
pravidelnû kaÏd˘ rok pfiichycují vajeãné
kapsule ke kamenÛm a mofisk˘m
fiasám. Kapsule odebíráme do samo-
statné nádrÏe. Tam se z nich asi po
tfiech mûsících líhnou vyvinutí malí Ïra-
lÛãci, které po tfiech dnech zaãínáme
krmit ãerstv˘m rybím masem s vitamí-
ny. V roce 2005 se nám vylíhlo 15 mlá-
ìat a dal‰í zatím „ãekají“ v kapsulích.
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Vajeãná kapsule ÏralÛãkÛ persk˘ch Chilos-
cyllium arabicum
The egg pocket of Arabian Carpetsharks

Trubkotlamka ãínská Aulostomus chinensis 
Trumpetfish

Ostenec bûloskvrnn˘ Balistoides conspicillum
Clown Triggerfish

Zobec obecn˘ Chelmon rostratus
Copperband butterflyfish 
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Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

Ryby Pisces

Holobfii‰í – Anguilliformes

Muréna hvûzdovitá 2

Echidna nebulosa

Muréna nosatá 2

Rhinomuraena quaesita

muréna síÈkovaná 1

Gymnothorax favagineus

Máloostní – Cypriniformes

jelec jesen – zlat˘ 29

Leuciscus idus f. orfus CROH=OH

kapr obecn˘ – nishikigoi 1

Cyprinus carpio RDB=DD

karas zlat˘ v˘chodoasijsk˘ 87

Carassius auratus auratus

Trnobfii‰í – Characiformes

neonka ãervená 100

Paracheirodon axelrodi

neonka obecná 30

Paracheirodon innesi

piraÀa Nattererova 26

Pygocentrus nattereri

Volnoostní – Gasterosteiformes

koníãek 8

Hippocampus sp.

koníãek kuda 7

Hippocampus kuda RDB=VU

trubkotlamka ãínská 1

Aulostomus chinensis

Ropu‰nicotvární – Scorpaeniformes

perut˘n ohniv˘ 3

Pterois volitans

Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

Ostnoploutví – Perciformes

1

Scarus psittacus

1

Bodianus perditio

1

Labracinus lineatus

2

Amblygobius phalaena

18

Chrysiptera parasema

2

Gnathanodon speciosus

10

Chrysiptera hemicyanea

4

Pholidichthys leucotaenia

2

Labracinus cyclophthalmus

4

Pseudanthias tuka

1

Cephalopholis miniata

bodlok bûloprs˘ 8

Acanthurus leucosternon

bodlok bezroh˘ 2

Naso lituratus

bodlok DesjardinÛv 1

Zebrasoma desjardinii

bodlok fialov˘ 2

Zebrasoma xanthurum

bodlok hnûd˘ 1

Zebrasoma scopas

Pfiehled druhÛ ryb, paryb
a bezobratl˘ch chovan˘ch v roce 2005
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Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

Ostnoploutví – Perciformes

bodlok japonsk˘ 2

Acanthurus japonicus

bodlok modr˘ 1

Acanthurus coeruleus

bodlok pestr˘ 3

Paracanthurus hepatus

bodlok prouÏkovan˘ 1

Acanthurus lineatus

bodlok Ïlut˘ 5

Zebrasoma flavescens

bradáã ‰upinoploutv˘ 0

Pseudanthias squamipinnis

kanic tmav˘ 2

Cephalopholis argus

kanícek fialovoÏlut˘ 1

Gramma hemichrysos

klaun ClarkÛv 2

Amphiprion clarkii

klaun oãkat˘ 4

Amphiprion ocellaris

klaun sedlat˘ 4

Amphiprion ephippium

klaun uzdiãkat˘ 2

Amphiprion frenatus

klaun zdoben˘ 4

Amphiprion percula

klipka 2

Heniochus varius

klipka 1

Chaetodon lunula

klipka ãervenoocasá 2

Chaetodon collare

klipka dlouhonosá 1

Forcipiger longirostris

Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

Ostnoploutví – Perciformes

klipka hrotcová 2

Heniochus acuminatus

knûÏík 1

Coris gaimard

králíãkovec li‰ãí 4

Siganus vulpinus

oblohlav vysokoploutv˘ 1

Calloplesiops altivelis

parmovec skvûl˘ 2

Pterapogon kauderni

pomec skvûl˘ 1

Pomacanthus navarchus

praporkovec pruhovan˘ 7

Kuhlia mugil

pyskoun rozpÛlen˘ 4

Labroides dimidiatus

sapín 8

Chromis viridis

sapínovec Ïlutofialov˘ 1

Pseudochromis paccagnellae

slizoun 1

Salarias fasciatus

solt˘n barakuda 4

Sphyraena barracuda

vfieténka mandarín 1

Synchiropus splendidus

zobec obecn˘ 1

Chelmon rostratus

âtverzubci – Tetraodontiformes

1

Odonus niger

1

Melichthys niger
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Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

âtverzubci – Tetraodontiformes

1

Acreichthys tomentosus

ãtverzubec bûloskvrnn˘ 1

Arothron hispidus

jeÏík dlouhotrnn˘ 1

Diodon holocanthus

ostenec bûloskvrnn˘ 1

Balistoides conspicillum

ostenec oranÏovoprouÏkat˘ 1

Balistapus undulatus

Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

Paryby Chondrichthyes

Malotlamci – Orectolobiformes

ÏralÛãek persk˘ 2.4.15

Chiloscyllium arabicum

Îralouni – Carcharhiniformes

Ïralok ãernoploutv˘ 1.1

Carcharhinus melanopterus RDB=LR

Ïralok lagunov˘ 0.1

Triaenodon obesus RDB=LR 

Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

Bezobratlí – Evertebrata

Îahavci – Cnidaria

laloãník 1

Xenia sp.

útesovník 2

Favia sp.

Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

Îahavci – Cnidaria

houbovník 1

Fungia sp.

útesovník plástvov˘ 1

Favia favus

laloãník 1

Nephthya sp.

rifovník 2

Scolymia sp.

sasankovec 3

Zoanthus sp.

korálovník 1

Ricordea sp.

vûtevník 7

Acropora sp.

trsovník 1

Plexaura sp.

korálovník 3

Discosoma sp.

turbinatka 5

Euphyllia sp.

korálovník 2

Ricordea yuma

houbovník 2

Pavona cactus

laloãnice 3

Sinularia sp.

dendrofyla 1

Turbinaria sp.

laloãnice 2

Lobophytum sp.

rifovník 2

Symphyllia sp.

laloãnice 1

Sinularia dura
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Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

Îahavci – Cnidaria

laloãnice 18

Sarcophytum sp.

laloãník 1

Heteroxenia sp.

laloãník ‰ed˘ 3

Anthelia glauca

pórovník 1

Pocillopora sp.

dírkovník obecn˘ 1

Porites porites

rifovník 2

Lobophyllia sp.

útesovník pichlav˘ 1

Hydnophora exesa

vûtevník kfiehk˘ 2

Acropora formosa

papírník 1

Pectinia paeonia

laloãnice 1

Sinularia mollis

turbinatka 1

Catalaphyllia sp.

houbovník choro‰ovit˘ 1

Pachyseris rugosa

turbinatka li‰tovitá 1

Plerogyra sinuosa

merulína plochá 1

Merulina ampliata

turbinatka 1

Euphyllia cristata

rifovník WelsÛv 1

Blastomussa wellsi

stolon zelen˘ 4

Clavularia viridis

Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

Îahavci – Cnidaria

rohovitka azbestová 1

Briareum asbestinum

laloãnice elastická 1

Sarcophytum glaucum

rohovitka svazãitá 1

Rumphella aggregata

turbinatka hladká 1

Euphyllia glabrescens

pórovník rÛznotvar˘ 2

Stylophora pistillata

rifovník zubat˘ 2

Lobophyllia hempricii

laloãnice houbovitá 1

Sarcophytum ehrenbergi

laloãnice 2

Sinularia asterolobata

houbovník li‰tovit˘ 1

Trachyphyllia geoffroyi

trsovník 2

Menella sp.

rohovitka 2

Gorgonia sp.

sasanka skrytá 1

Heteractis crispa

laloãnice 1

Sinularia notanda

útesovník 1

Calaustrea furcata

trsovník 1

Pseudoplexaura sp.

sasanka velkolepá 1

Heteractis magnifica

sasanka ãtyfibarevná 3

Entacmaea quadricolor
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Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

Îahavci – Cnidaria

sasanka Haddonova 5

Stichodactyla haddoni

houbovník 1

Wellsophyllia radiata

1

Cladiella sp.

4

Heteractis sp.

1

Actinodiscus sp.

2

Nemenzophyllia sp.

1

Capnella imbricata

1

Rhodactis mussoides

âlenovci – Arthropoda

langusta 3

Panulirus sp.

kreveta pruhovaná 8

Lysmata amboinensis

krab 6

Calcinus elegans

langusta 1

Panulirus ornatus

sklípkan parahybsk˘ 1

Lasiodora parahybana

sklípkan hrabav˘ 1

Aphonopelma seemanni

1

Percnon gibbesi

6

Lysmata debelius

Název
Species

Stav k
31. 12. 05

Status

Mûkk˘‰i – Mollusca

zéva 5

Tridacna sp.

zej 1

Dolabella sp.

zavinutec tygrovan˘ 1

Cypraea tigris

zéva velká 1

Tridacna maxima RDB=LR

OstnokoÏci – Echinodermata

jeÏovka 10

Diadema sp.

jeÏovka diadémová 20

Diadema setosum

hvûzdice Linckova 1

Protoreaster lincki

2

Archaster typicus

1

Mespilia globulus

1

Echinothrix calamaris



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

Zasedání komisí UCSZ v ZOO Olomouc 22.–23. 2. 2005
Komise pro poloopice, starosvûtské a novosvûtské primáty, malé a velké koãko-

vité ‰elmy se se‰ly na spoleãném zasedání v Horce u Olomouce na Lovecké chatû.
Za velmi nepfiízniv˘ch povûtrnostních podmínek jsme se sjeli v ZOO Olomouc. Vût-
‰ina fiidiãÛ musela zvládnout snûhovou vichfiici pfiímo pod Svat˘m Kopeãkem.
S men‰ím zpoÏdûním jsme se po spoleãné prohlídce ZOO Olomouc pfiesunuli na
místo jednání. Bûhem prvního dne aÏ dlouho do noci probíhalo jednání primátích
komisí, které bylo naplnûné velk˘m mnoÏstvím pfiíspûvkÛ, ke kter˘m byla vÏdy roz-
sáhlá diskuze. Následující den byl vûnován koãkovit˘m ‰elmám. Jednání bylo
ukonãeno spoleãn˘m obûdem a po té jsme se v‰ichni rozjeli k domovu.
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Lev berbersk˘ Panthera leo leo
Barbary Lion



Komise UCSZ pro chov Ïiraf a antilop ve Dvofie Králové 13.–14. 4. 2005
Komise pro chov Ïiraf a antilop Unie ãesk˘ch a slovensk˘ch zoologick˘ch zahrad se

se‰la tentokrát ve Dvofie Králové, a to 13.–14. dubna 2005. Zoologickou zahradu Olo-
mouc zde zastupovali zoologové Dr. Ing. Radomír HabáÀ, RNDr. Libu‰e Veselá a chova-
telé Boris Hájek a Petr Haberland. Na‰ím pfiíspûvkem na tomto setkání byla prezentace
dvou zajímav˘ch událostí z pfiedchozího roku. Byl to jednak problematick˘, nicménû
nakonec velmi úspû‰n˘ odchov dvou Ïirafích mláìat jednou matkou poté co matka star-
‰ího z nich uhynula, a dále úprava chrupu Ïirafy elektrickou zubní frézou.

Mezinárodní setkání pracovníkÛ ãesk˘ch, polsk˘ch a slovensk˘ch ZOO v Bojni-
cích 23.–25. 6. 2005

Zástupci na‰í ZOO se zúãastnili také Mezinárodního setkání pracovníkÛ ãesk˘ch, pol-
sk˘ch a slovensk˘ch ZOO v Bojnicích. Na programu byla celá fiada jednání, na odborném
programu vystoupili zástupci nûkolika zoologick˘ch zahrad se velmi zajímav˘mi pfiíspûv-
ky. Souãástí byl i kfiest knihy „Na‰a ZOO Bojnice“ autorÛ Vladimíra ·ranka a Ivana KmeÈa
vydaná k v˘roãí zaloÏení bojnické ZOO. Akce dále pokraãovala prohlídkou ZOO a zavr‰il ji
bohat˘ kulturní program na bojnickém zámku. Zoologickou zahradu Olomouc zde zastu-
povali Ing. Slavotínek, Hana Labská, Martina Freudlová a Milan Kofiínek.

78

Zámek v Bojnicích je dominantou ‰irokého
okolí i ZOO
The castle in Bojnice is a dominant of the
ZOO and the wide surroundings.

Závûr jednání s kulturním programem pro-
bûhl na zámku
The conference was finished in the castle



EAZA – Velká Británie, Bath 5.–12. 9.
2005

V˘roãní konferenci EAZA tentokrát
organizovala ZOO Bristol v Anglii. Pro
konferenci zvolili krásné mûsto Bath
s fiímsk˘mi láznûmi a s velkou spoustou
dal‰ích historick˘ch pozoruhodností.
Celá konference probíhala na pÛdû
místní univerzity, která se nachází na
jednom z vrcholkÛ mûsta. Celou konfe-
rencí vládla pracovní a pfiátelská atmo-
sféra bûhem níÏ jsme si vzájemnû pfie-
dávali mnoho zku‰eností a konzultovali
strategii pfii ochranû ohroÏen˘ch druhÛ
zvífiat. Úãastníci konference: Ing. Rado-
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Krmení tuãÀákÛ v ZOO Bristol
Feeding of Penguins in Bristol ZOO

Nestor kea v ZOO Bristol
Kea in Bristol ZOO

Chápan ãern˘ v ZOO Twycross
Black Spider monkey in Twycross ZOO

NosoroÏci v safari Whipsnade
Rhinos in the Safari Whipsdnade

Bonobo v ZOO Twycross
Bonobo in Twycross ZOO



mír HabáÀ, Ing. Jitka Vokurková a Hana
Labská se úãastnili vût‰iny jednání,
která se t˘kala ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat
jeÏ chováme v ZOO Olomouc. Souãástí
konference byla také pfiíprava kampanû
na záchranu ohroÏen˘ch nosoroÏcÛ, jíÏ
se budeme také aktivnû úãastnit. Bûhem
cesty do vzdálené Anglie jsme nav‰tívili
zoologické zahrady ve Whipsnade,
Longleat, Bristol a Twycross. V safari-
parcích Whipsnade a Longleat jsme
mohli obdivovat velká stáda nosoroÏcÛ
a dal‰ích vzácn˘ch kopytníkÛ ve velk˘ch
v˘bûzích. ZOO Bristol je tradiãní mûst-
skou ZOO s men‰ími v˘bûhy zajímavû
fie‰en˘mi pomocí samostatn˘ch ostrÛv-
kÛ. Na tûchto ostrÛvcích se nacházela
pfieváÏnû amazonská fauna. Twycross
ZOO chová 51 druhÛ primátÛ, vût‰inou
se jedná o velmi ojedinûlé kolekce gibo-
nÛ, koãkodanÛ a drápkat˘ch opic. Cho-
vají také v‰echny druhy lidoopÛ. Naãer-
panou inspiraci ze zahraniãních ZOO
vyuÏijeme do budoucna v na‰ich pod-
mínkách.

WAZA – USA, New York
2.–6. 10. 2005

Zoologická zahrada Olomouc, jakoÏ-
to ãlen Svûtové asociace zoologick˘ch
zahrad a akvárií (WAZA) se zúãastnila
konference, která se v leto‰ním roce
konala 2.–6. 10. 2005 v New Yorku,
USA. KaÏdoroãnû se zde schází zástupci
svûtov˘ch prestiÏních zoologick˘ch
zahrad. Dochází tak k prohlubování vzá-
jemné spolupráce, k navázání nov˘ch
kontaktÛ a zejména k v˘mûnû dÛleÏit˘ch
informací. Konference probûhla pod
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Panoráma Mexiko City
The panorama of the Mexico City

Bizoni v ZOO v Mexiko City
The Buffalos in the Mexico City ZOO

V˘bûh Ïiraf v ZOO v Mexiko City
The Giraffes’ enclosure in the Mexico City ZOO



zá‰titou zoologické zahrady Bronx. Za na‰i ZOO se akce zúãastnili Ing. Zdenûk Sla-
votínek a Dr. Ing. Radomír HabáÀ.

Pfii cestû do New Yorku jsme se zastavili v hlavním mûstû Mexika, kde jsme
nav‰tívili místní ZOO. Tato obrovská zoologická zahrada je umístûna v Chapultepec-
kém parku, kter˘ má rozlohu 400 hektarÛ. ZOO je geograficky ãlenûná a náv‰tûvník
zde mÛÏe shlédnout velké kolekce dravcÛ, antilop, ‰elem a primátÛ. Mexická ZOO
chová kolekci pand velk˘ch, z nichÏ tfii se narodily v této zahradû, coÏ je moÏno
povaÏovat za mimofiádn˘ úspûch.

Dal‰í velmi zajímavou zoologickou zahradou, kterou jsme nav‰tívili, byla Bronx
ZOO v USA. Jednou ze zdej‰ích unikátních expozic je Kongo, kde jsou chovány
gorily, okapi, ‰tûtkouni a fiada dal‰ích zvífiat z tohoto biotopu. Detailnû fie‰ená expo-
zice dává náv‰tûvníkÛm pocit, Ïe jsou ve skuteãné pfiírodû a Ïe zde neexistují Ïádné
bariéry oddûlující zvífiata od náv‰tûvníkÛ. Ptaãí svût, africká savana, tygfií v˘bûh
a svût dÏungle jsou dal‰í velmi zajímavé expozice. Velké mnoÏství shlédnut˘ch pod-
nûtÛ nás inspirovalo k rÛzn˘m nápadÛm, které je moÏné vyuÏít i v na‰ích podmín-
kách.

Publikaãní ãinnost
Pracovník Zoologické zahrady Olomouc Roman Miesler s manÏelkou Barbo-

rou Mieslerovou vydali v nakladatelství Epava knihu „PrÛvodce umûl˘m odcho-
vem ptákÛ“. V této knize jsou nejen shromáÏdûné informace t˘kající se chovu
exotick˘ch ptákÛ v zajetí, ale pfiedev‰ím je zde zpracováno velké mnoÏství vlast-
ních zcela originálních zku‰eností, které autofii získali pfii odchovu ptaãích mláìat
v zoologické zahradû Olomouc. Pfiedností této knihy je, Ïe i kdyÏ má vysokou
odbornou úroveÀ, je psána srozumiteln˘m jazykem a proto je pfiístupná ‰iroké
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Tyranosaurus rex v Metropolitním muzeu
New York
Tyranosaurus in the Metropolitan Museum
in New York

Leguán Ctenosaura sp. v Mexiku
Ctenosaura sp. In Mexico



vefiejnosti. Podle autorÛ není tato kniha
zam˘‰lena jako doporuãení odchovávat
ptáky umûle, ale má pomoci chovatelÛm
získat potfiebné informace k tomu, aby
v pfiípadû nouze byli schopni  i tato mlá-
ìata odchovat.

Chovatelská stanice
bernsk˘ch sala‰nick˘ch psÛ

V roce 2005 jsme v zoologické zahra-
dû Olomouc obnovili dfiívûj‰í tradici
v chovu bernsk˘ch sala‰nick˘ch psÛ.
V letních mûsících byl odchován velmi
kvalitní vrh „I“, ze kterého jsme ná‰ chov
doplnili dvûma mlad˘mi fenkami. Pone-
chali jsme také mladého psa, kter˘ byl
je‰tû v tomtéÏ roce úspû‰n˘ v kategorii
dorostu na klubové v˘stavû Klubu ‰v˘car-
sk˘ch sala‰nick˘ch psÛ. Na‰i psi nejsou
v zoologické zahradû chováni jako expo-
náty, ale vzhledem k velmi pfiátelské
povaze charakteristické pro toto plemeno
jsou vhodní pro úãast na v‰ech propa-
gaãních akcích a na besedách urãen˘ch
pfiedev‰ím pro malé, nemocné nebo
postiÏené dûti, a proto jsou u vefiejnosti
velmi oblíbeni.
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Obálka knihy „PrÛvodce umûl˘m odchovem
ptákÛ“
The cover of the book about hand rearing of
birds

Bern‰tí sala‰niãtí psi v ZOO Olomouc
Bernese Mountain Dogs in ZOO Olomouc

Psi v nemocnici pfii „canis terapii“
Canis therapy with our dogs in the hospital



The Director Zdenûk Slavotínek and
the Assistant Director Radomír HabáÀ
attended the WAZA conference, which
took place in New York, USA from 2 to 6
October 2005 and thereat visited ZOOs in
Bronx and Mexico. The zoologists Rado-
mír HabáÀ and Jitka Vokurková accompa-
nied by the propagation assistant Hana
Labská participated at EAZA Conference
in Bath, UK. Subsequently they visited
numerous Zoological gardens in the UK.
In February 2005 Olomouc was the host
city for Meeting of commissions for bree-
ding primates and felines. Four zoologists
and keepers from the Olomouc ZOO took
part in discussion concerning breeding
subungulates that was organizes by the
Zoological garden in DvÛr Králové in April
2005. Mr. and Mrs. Miesler published
a book on hatching and keeping birds.
Bernese Mountain Dogs are largely popu-
lar with the wide public.
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·tûnû bernského sala‰nického psa
The Bernese Mountain Dog puppy

Nakládáni oryxÛ k transportu
Loading of a Gemsbok for transport

Dûti z jezdeckého krouÏku na Hubertovû jízdû
Children from ZOO Club took part in the
Hubert’s ending of the season

Pfiedvádûní ochoãeného klokana
Showing of the hand reared Wallaby
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EEP – chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny zafiazen˘ch do Evropsk˘ch záchrann˘ch chovÛ

druh species pohlaví poãet jedincÛ

korovec jedovat˘ Heloderma suspectum cinctum 0.0.4 4

ibis skalní Geronticus eremita 0.1.9 10

jefiáb bûlo‰íjí Grus vipio 1.1 2

jefiáb mandÏusk˘ Grus japonensis 1.1 2

majna Rothschildova Leucopsar rothschildi 2.2 4

sup hnûd˘ Aegypius monachus 1.1 2

adax Addax nasomaculatus 3.6 9

anoa Bubalus depressicornis 1.1 2

bongo Tragelaphus eurycerus isaaci 1.0 1

fosa Cryptoprocta ferox 1.1 2

gepard ‰tíhl˘ Acinonyx jubatus 4.3 7

gibon zlatolící Nomascus gabriellae 2.2.1 5

hro‰ík liberijsk˘ Hexaprotodon liberiensis 1.1 2

kalimiko Callimico goeldii 3.2 5

kaloÀ zlat˘ Pteropus rodricensis 6.17 23

klokánek králíkovit˘ Bettongia penicillata 1.0 1

klokánek králíkovit˘ Bettongia penicillata ogilbyi 0.2 2

koãka rybáfiská Prionailurus viverrinus 1.0 1

kosman bûloãel˘ Eulemur macaco macaco 2.1 3

lemur tmav˘ Eulemur macaco macaco 4.2 6

levhart mandÏusk˘ Panthera pardus orientalis 1.3 4

lvíãek zlat˘ Leontopithecus rosalia 1.1 2

mraveneãník velk˘ Myrmecophaga tridactyla 1.1 2

piÏmoÀ alja‰sk˘ Ovibos moschatus moschatus 1.1 2

tamarín pinãí Saguinus oedipus 3.3.2 8

tamarín vousat˘ Saguinus imperator subgrisescens 1.1 2

tygr ussurijsk˘ Panthera tigris altaica 1.1 2

vari ãernobíl˘ Varecia variegata variegata 4.2 6

vlk ibersk˘ Canis lupus signatus 1.1 2

Ïirafa Rothschildova Giraffa camelopardalis rothschildi 2.10 12

celkem 135
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ESB – chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny v rámci evropsk˘ch plemenn˘ch knih

druh species pohlaví poãet jedincÛ

hrozn˘‰ psohlav˘ Sanzinia madagascariensis 1.3 4

krokod˘l ãelnat˘ Osteolaemus tetraspis 1.1.2 4

ãáp ãern˘ Ciconia nigra 1.2.1 4

holub BartlettÛv Gallicolumba criniger 1.0 1

kondor královsk˘ Sarcoramphus papa 1.1 2

marabu africk˘ Leptoptilos crumeniferus 2.0 2

sup bûlohlav˘ Gyps fulvus 3.0 3

toko DeckenÛv Tockus deckeni 4.2 6

zoboroÏec kafersk˘ Bucorvus leadbeateri 1.2.1 4

zoboroÏec temn˘ Aceros plicatus 1.1 2

zoboroÏec tmav˘ Anthracoceros malayanus 1.1 2

binturong Arctictis binturong 1.2 3

buvolec bûloãel˘ Damaliscus pygargus phillipsi 1.1 2

gibon lar Hylobates lar 1.1 2

jaguár – ãerná forma Panthera onca 1.1 2

klokan dama Macropus eugenii 2.5 7

klokan rud˘ Macropus rufus 3.9 12

kozoroÏec kavkazsk˘ Capra caucasica 9.11 20

lenochod dvouprst˘ Choloepus didactylus 1.1 2

maki trpasliãí Microcebus murinus 2.3.2 7

medvûd malajsk˘ Helarctos malayanus 1.2 3

mirikina bolivijská Aotus azarai boliviensis 1.4 5

mraveneãník ãtyfiprst˘ Tamandua tetradactyla 1.1 2

rys ostrovid Lynx lynx 1.1 2

siamang Hylobates syndactylus 2.1 3

celkem 106

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

druh species pohlaví poãet jedincÛ

koãka arabská Felis silvestris gordoni 1.1 2

vikuÀa Vicugna vicugna 1.2 3

celkem 5
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Chov zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ podle zákona ã. 114/1992 Sb.

druh species pohlaví poãet jedincÛ

jelec jesen – zlat˘ Leuciscus idus f. orfus 0.0.29 29

uÏovka stromová Elaphe longissima 0.1 1

brkoslav severní Bombycilla garrulus 2.1 3

ãáp bíl˘ Ciconia ciconia 1.2.4 7

jefiáb popelav˘ Grus grus 2.2 4

kormorán velk˘ Phalacrocorax carbo 0.0.4 4

luÀák hnûd˘ Milvus migrans 0.1 1

moták pochop Circus aeruginosus 1.1 2

sova pálená Tyto alba 0.0.2 2

v˘reãek mal˘ Otus scops 4.6.1 11

los evropsk˘ Alces alces alces 0.1 1

vlk ãern˘ Canis lupus pambasileus 1.1 2

celkem 67

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

druh species pohlaví poãet jedincÛ

zéva velká Tridacna maxima 0.0.1 1

Ïralok ãernoploutv˘ Carcharhinus melanopterus 1.1 2

Ïralok lagunov˘ Triaenodon obesus 0.1 1

hrozn˘‰ DumerilÛv Acrantophis dumerili 1.2.2 5

Ïelva ãtyfiprstá Testudo horsfieldii 0.2 2

Ïelva ostruhatá Geochelone sulcata 0.0.6 6

Ïelva zelenavá Testudo hermanni 1.0.2 3

holub nikobarsk˘ Caloenas nicobarica 1.1 2

nandu pampov˘ Rhea americana 1.1.19 21

kapr obecn˘ – nishikigoi Cyprinus carpio 0.0.1 1

koníãek kuda Hippocampus kuda 0.0.7 7

dhoul ãínsk˘ Cuon alpinus lepturus 3.2 5

klokan parma Macropus parma 6.7.1 14

koza ‰rouborohá Capra falconeri 3.5 8

lemur bûloãel˘ Eulemur fulvus albifrons 5.3 8
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RDB – chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny uveden˘ch v ãervené knize IUCN

druh species pohlaví poãet jedincÛ

lev berbersk˘ Panthera leo leo 2.3 5

makak ãervenolící Macaca fuscata 12.13.1 26

oryx jihoafrick˘ Oryx gazella gazella 1.18 19

pakÛÀ bûloocas˘ Connochaetes gnou 4.8 12

psoun prériov˘ Cynomys ludovicianus 0.0.3 3

zebra Chapmanova Equus quagga chapmanni 2.4 6

celkem 157

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

druh species pohlaví poãet jedincÛ

koza domácí – ka‰mírská Capra hircus 1.8 9

ovce domácí – kamerunská Ovis aries 1.3 4

ovce domácí – vala‰ská Ovis aries 1.6 7

celkem 20

Stanice pro handicapovaná zvífiata
The rescue station for the handicaped animals

âinnost „Stanice pro handicapovaná zvífiata“ pokraãovala úspû‰nû i v leto‰ním
roce. Provoz stanice probíhal opût pod zá‰titou odboru Ïivotního prostfiedí Krajské-
ho úfiadu Olomouckého kraje. Krajsk˘ úfiad zajistil ãinnost stanice finanãními pro-

Vydra fiíãní Lutra lutra na na‰í stanici
Otter in our rescue station

Také netop˘fii jsou zde ãast˘mi hosty
Bats are quite common here



stfiedky, ZOO Olomouc poskytla prosto-
ry a zaji‰Èuje veterinární péãi, o‰etfiová-
ní a svoz poranûn˘ch ÏivoãichÛ. Velmi
dobrá spolupráce je i s Mûstskou policií
Olomouc a Hasiãsk˘m záchrann˘m
sborem v Olomouci, ktefií v nûkolika
pfiípadech zajistili odchyt a dovoz han-
dicapovan˘ch ÏivoãichÛ. Zejména nám
pomohli v pfiípadech, kdy pro odchyt
v extrémních podmínkách chybí na‰í
ZOO potfiebné vybavení a pracovníci.
Jedná se pfiedev‰ím o odchyty ptákÛ na
volné vodû a ve vût‰ích v˘‰kách. Dále
bychom rádi podûkovali za v˘bornou
spolupráci Agentufie ochrany pfiírody
a krajiny v Olomouci pfiedev‰ím za
pomoc pfii vypou‰tûní netop˘rÛ i za
pomoc pfii odchytu nûkter˘ch Ïivoãi-
chÛ.
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Handicapovaní ãápi bílí Ciconia ciconia se
v ZOO mnoÏí
Handicaped White Storks are reproducing well

Mláìata sov se dafií úspû‰nû dochovat
It is quite easy to rear young owls

Mladá Ïluna zelená Picus viridis
Green Woodpecker



V roce 2005 bylo na stanici pfiijato 237 zvífiat ve 44 druzích. Z toho bylo zpût do
volné pfiírody vypu‰tûno 71 ÏivoãichÛ, 6 zvífiat zÛstalo v expozicích ZOO, 14 kusÛ
zÛstalo k 31. 12. 2005 na stanici. Sokolníci pfievzali k doléãení a kondiãnímu v˘cvi-
ku 79 dravcÛ a sov. Z tohoto poãtu vypustili 42 dravcÛ, 6 jich zÛstává v sokolnické
expozici jako trvalé handicapy a 2 dravce je‰tû po doléãení vypustí v pfií‰tím roce.

Z nejzajímavûj‰ích pfiírÛstkÛ v leto‰ním roce lze jmenovat tyto Ïivoãichy: neto-
p˘r parkov˘, ãáp ãern˘, vãelojed lesní, brkoslav severní, slípka zelenonohá, chfiástal
vodní, zmije obecná-ãerná forma. Patrnû nejvzácnûj‰ím druhem Ïivoãicha na stani-
ci byl dospûl˘ samec vydry fiíãní odchycen˘ a dovezen˘ v fiíjnu pracovníky Agentu-
ry ochrany pfiírody a krajiny. Vydra byla nalezena poblíÏ vodárny v Pasece. Zpoãát-
ku byla velmi apatická, aÏ na malé v˘jimky pfii vyru‰ení neustále spala a projevovaly
se u ní v˘razné poruchy motoriky. Podezfiení bylo na akutní otravu. Po provedeném
vy‰etfiení a nasazení cílené terapie se zaãala rychle zotavovat a po pfieléãení ode‰la
do stanice v Pavlovû, kde mají zafiízení pro rehabilitaci vyder. Po úplném zotavení
byla vypu‰tûna zpût do volné pfiírody v CHKO Litovelské Pomoraví.

In 2005, we accepted 237 animals represented by 44 species. The most inter-
esting was the male of otter, black stork, bats, etc.
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âerná forma zmije obecné Vipera berus
Common Adder black form

Veverka obecná Sciurus vulgaris
Tree Squirrel

JeÏek 54
Netop˘r rezav˘ 4
Netop˘r parkov˘ 1
Netop˘r pestr˘ 2
Zajíc polní 2
Veverka obecná 2
Koza domácí 1

Kuna skalní 4
Vydra fiíãní 1
BaÏant královsk˘ 1
âáp ãern˘ 2
LabuÈ velká 5
âáp bíl˘ 2
Racek chechtav˘ 1



Chfiástal vodní 1
Slípka zelenonohá 1
Holub hfiivnáã 3
Kalous u‰at˘ 12
Pu‰tík obecn˘ 6
V˘r velk˘ 3
Krahujec obecn˘ 3
Kánû lesní 18
Po‰tolka obecná 52
Vãelojed lesní 4
Moták pochop 2
Vla‰tovka obecná 5
Ror˘s obecn˘ 15
Strakapoud mal˘ 2
Îluna zelená 2
S˘kora koÀadra 2
Pûnkava obecná 1
Brkoslav severní 2
Dlask tlustozob˘ 1
Kos ãern˘ 5

·paãek obecn˘ 2
Drozd zpûvn˘ 2
Sojka obecná 2
Kavka obecná 2
Straka obecná 1
Vrána ‰edivka 1
Havran polní 1
Krajta královská 2
UÏovka obojková 1
Zmije obecná 1
Celkem 237

Rozdûlení dle v˘sledku:
Vypu‰tûno 71
Sokolníci 79
Expozice ZOO 6
Jiné odchody 10
Úhyn 50
Euthanasie 7
ZÛstává na stanici 14
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Expozice dravcÛ pfii ZOO Olomouc
Falconers

Expozice dravcÛ, která je jiÏ tfietí rok stálá a náv‰tûvníkÛm volnû pfiístupná, pro-
vádûla prezentaci handicapovan˘ch dravcÛ pfiijat˘ch do „Stanice pro handicapova-

ná zvífiata pfii ZOO Olomouc“.
Cílem expozice je pfiiblíÏit náv‰tûvní-

kÛm ZOO problematiku péãe a opûtov-
ného vypou‰tûní nalezen˘ch dravcÛ
zpût do volné pfiírody po jejich vyléãení.
Nejvût‰í zájem byl o prezentaci dravcÛ,
pfii které si mohou náv‰tûvníci prohléd-
nout z tûsné blízkosti v˘ra velkého, kánû
lesní nebo mladé po‰tolky obecné.

Na provoz a péãi o handicapované
dravce náv‰tûvníci ZOO pfiispûli ãástkou

Kánû lesní Buteo buteo
Common Buzzard



68 563 Kã. Za jejich pfiíspûvky jim patfií upfiímné podûkování. Bûhem roku 2005
bylo do expozice pfiijato 79 nalezen˘ch ptákÛ.

Expozice dravcÛ úzce spolupracuje se ZOO Olomouc a v roce 2005 se zúãastni-
la v‰ech v˘znamn˘ch akcí ZOO a uspofiádala nûkolik besed o ochranû dravcÛ a sov.
Z toho poãtu bylo:

> Vypu‰tûno do volné pfiírody 42 kusÛ
> Pfiedáno sokolníkÛm 2 kusy
> Expozice ZOO Olomouc 4 kusy
> Pfiíprava na vypu‰tûní 2 kusy
> Uhynulo 14 kusÛ
> Euthanasie 8 kusÛ
> Trvale handicapováno 6 kusÛ

Druhy a poãty dravcÛ pfiijat˘ch v roce 2005:
> Po‰tolka obecná 42 kusÛ
> Kánû lesní 12 kusÛ
> Kalous u‰at˘ 8 kusÛ
> Pu‰tík obecn˘ 6 kusÛ
> Vãelojed lesní 3 kusy
> V˘r velk˘ 3 kusy
> Krahujec obecn˘ 2 kusy
> Moták pochop 2 kusy

The main goal of the falconers is to let out the found birds of prey after resto-
ring to health back to nature and their presentation to the visitors.

Zpracoval: Milan Hulík
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Pfiistávající dravec
The bird is setting down

V˘r velk˘ Bubo bubo
Eurasian Eagle Owl



Veterinární péãe
The Veterinary Care

Zoologická zahrada Olomouc je pod
stál˘m dohledem Krajské veterinární sprá-
vy v ãele s MVDr. ZdeÀkem Králíkem.
Problémy t˘kající se epizootologické situa-
ce fie‰íme s paní MVDr. Hanou Brázdovou.
Povinná preventivní vy‰etfiení i vy‰etfiení
nezbytná pfii dovozech a v˘vozech zvífiat
provádí Státní veterinární ústav vede-
n˘ MVDr. Janem Bardonûm. Veterinární
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Sokolníci pfii ukázkách dravcÛ
The falconers are showing their birds

Samice jestfiába Accipiter gentilis na hnízdû
Accipiter gentilis Northern Goshawk on the
nest

Privátní veterináfi MVDr. Lenka Chrastinová
The private veterinary doctor



péãi v zoologické zahradû zaji‰Èuje soukromá veterinární lékafika MVDr. Lenka Chrastino-
vá, kterou zastupuje MVDr. Michal Pospí‰il, kter˘ pro nás provádí také RTG a sonogra-
fická vy‰etfiení.

Veterinární péãe v ZOO se opírá pfiedev‰ím o pravidelnou prevenci. Provádíme vakci-
naci v‰ech ‰elem a zvífiat, která jsou v pfiímém kontaktu s náv‰tûvníky a dále mláìat
kopytníkÛ. Podle potfieby se provádí koprologická, bakteriologická a serologická vy‰et-
fiení. K dal‰ím preventivním úkonÛm patfií úprava paznehtÛ u nûkter˘ch kopytníkÛ
(kozoroÏci, piÏmoni, kozy ‰rouborohé), kterou je potfieba provádût v celkové anestezii.

Nûkteré ze zajímav˘ch pfiípadÛ, fie‰en˘ch v roce 2005:
> Poruchy pohybového aparátu u Ïirafy Aminy projevující se nepravideln˘m kulhá-

ním a zbytnûním karpálních kloubÛ jsme fie‰ili za pouÏití nesteroidních antiflogistik
a u pfieÏv˘kavcÛ ne zcela obvyklou aplikací equinního pfiípravku Alavis MSM.

> ZtíÏené porody u antilop jsme fie‰ili dvakrát: vybavení mládûte u sedované samice
oryxe jihoafrického a císafisk˘ fiez adaxe nubijského.

> Chronickou dermatitidu mraveneãníka velkého, nereagující na bûÏnou terapii, se
podafiilo stabilizovat podporou imunitního systému pfiípravkem Pleuramax.

> Kastrace samcÛ makakÛ ãervenolících byla podpofiena estrogenovou terapií
z dÛvodu bezproblémového zafiazení nov˘ch nepfiíbuzn˘ch samcÛ do skupiny.

> Dvakrát byl provádûn císafisk˘ fiez u lvíãka zlatého. Poprvé se jednalo o velké mládû
s malformacemi v obliãejové ãásti a podruhé to byla dvû kompletnû vyvinutá, ale
mrtvá mláìata. Samice se po obou zákrocích rychle zotavila, av‰ak v druhém pfií-
padû jsme po jejím „samoo‰etfiení“ museli následující den provést revizi rány
a uzavfiít ji intradermálním stehem.

> Na pavilonu ‰elem jsme léãili dlouhodobé zaÏívací problémy tygra ussurijského.
Po ‰estit˘denní aplikaci preparátu Klacid a Lanzul problémy vymizely a kondice
tygra se upravila.

> U samice tygra bylo ve spolupráci s lékafii z FN Olomouc provedeno vy‰etfiení ova-
rií a dûlohy pomocí ultrazvuku, odebraly se vzorky dûloÏní sliznice a krve ke stano-
vení hladiny hormonÛ. PfiedbûÏná diagnóza byla stanovena jako polycystická ová-
ria, ale vy‰etfiení bude tfieba v urãit˘ch intervalech souvisejících s fiíjov˘m cyklem
opakovat.

> Opakovanû bylo o‰etfieno zarÛstání drápÛ u samice jaguára.
> U lvÛ berbersk˘ch se i pfii prvním pfiirozeném odchovu u jednoho kotûte projevily

neurologické pfiíznaky pfiipomínající epileptick˘ záchvat. Po aplikaci diazepamu
a magnezia se pfiíznaky do hodiny upravily. Je tfieba zváÏit genetickou predispozici
a pfiípadnû deficit nûkter˘ch minerálních látek a vitamínÛ ve v˘Ïivû matky i koÈat.

> U lva berberského Benita jsme provedli odbûr vzorkÛ a biopsii kÛÏe z dÛvodu pode-
zfiení na mykotickou infekci, které se ale nepotvrdilo.
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> Partnerské rozpory vlkÛ iberijsk˘ch bylo tfieba fie‰it opakovan˘m o‰etfiením
kousn˘ch a trÏn˘ch ran feny.

> Starého medvûda kodiaka jsme z dÛvodu onemocnûní pátefie dlouhodobû léãili
nesteroidními antiflogistiky a pfiípravky s chondroitinsulfátem.

> Ve spolupráci s IZVG Berlín bylo provedeno vy‰etfiení reprodukãních orgánÛ
samce a samice fosy. Probíhá pravidelné sledování hormonálních zmûn z dÛvo-
du objasnûní problému reprodukce tûchto vzácn˘ch savcÛ.

> Nepfiedpokládan˘ porod klisny zebry Chapmannovy skonãil pokusem o umûl˘
odchov hfiíbûte, které matka nepfiijala. U tohoto mládûte byly pfies podané imu-
noglobuliny fie‰eny opakované infekce d˘chacích cest a pohybového aparátu.

> Na pavilonu noãních zvífiat se u nûkolika kusÛ kaloÀÛ zlat˘ch objevily pfiíznaky
hluboké keratitidy, které se u jednoho pacienta topickou aplikací lékÛ podafiilo
vyfie‰it, jedno zvífie muselo b˘t v dÛsledku trvalého po‰kození zraku utraceno.
Vzhledem k úhynu dal‰ích jedincÛ byla provedena rÛzná dal‰í vy‰etfiení, kter˘mi
jako moÏná pfiíãina byla zji‰tûna infekce bakterií Salmonella infantis. Stojí za
úvahu zváÏit moÏnost souvislosti zmûn na rohovce s v˘skytem této infekce
v chovu.

V závûru bychom chtûli podûkovat v‰em, ktefií se s námi podíleli na fie‰ení problé-
mÛ zdraví zvífiat v na‰í zoologické zahradû.

The base of the medical care in the ZOO is preventive medicine: Vaccination,
devorming and parasitological examination, hoof care.
Some of the intreresting cases:

> lameness of the giraffe
> dystocia in antelopes – caesarian section (Addas nasomacullatus)
> assisted birth in complete anestezia (Oryx gazella gazella)
> dermatitis in giant anteater
> two times resolved caesarien sections in lion tamarin
> surgical castration and estrogen therapy in macaques
> gastric ulcers in Siberian tiger
> gynecological examinations in tiger female
> neurological disorders in cubes of Barbary lion
> dermatological examination and biopsia cutis in the male of Barbary lion
> often surgical repair of the wound in Iberian wolf female
> discopatia in the Kodiak bear
> keratitis in Rodriguez fruit bat
> examinations of the reproductive system in the male and female fossa were

made together with the doctors from IZVG team from Berlin

94



95

Defektní mládû lvíãka zlatého
The handicaped young Lion Tamarin

Císafisk˘ fiez u lvíãka zlatého
Cesarien section of Lion Tamarin

Mláìata jsme bohuÏel vybavili mrtvá
Dead young ones

Anestezie probûhla bez obtíÏí
Anestesia of tiger was without problem

Ultrazvukové vy‰etfiení tygfiice
Sonographic examination of Tiger female
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Ultrazvukové vy‰etfiení jaguára
Sonographic examination of Jaguar

Pfiíprava fosy na celkové vy‰etfiení
Preparing Fossa for examination

Vy‰etfiení reprodukãních orgánÛ
Examination of the reproductive tract

Odbûr semene od samce fosy
Controlled ejaculation of the Fossa male



V˘Ïiva a krmení
Nutrition

V roce 2005 zvífiata chovaná v ZOO
Olomouc spotfiebovala krmiva v hodno-
tû 5 367 790,12 Kã, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe
hodnota denní spotfieby krmiv je
14 706,27 Kã . âást tûchto nákladÛ byla
pokryta z dotací Ministerstva Ïivotního
prostfiedí, které byly urãeny na chov
a v˘Ïivu vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ
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Imobilizovan˘ gepard
Immobilised Cheetah

Zdravotní kontrola vrhu lvíãat
Health controll of the Lion cubs

BandáÏ zadní konãetiny u mládûte zebry
Bandaging of the hindlimb of zebra

Endoskopie mládûte nandu
Endoscopy of young nandu

Krmiváfika Ing. Sylva Procházková
Nutritionist



zvífiat v âeské republice a na chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny v rámci Evrop-
sk˘ch záchrann˘ch programÛ (EEP).

V grafu je znázornûn v˘voj nákladÛ na krmivo na jeden den za období
1995–2005, kde je patrn˘ kaÏdoroãní nárÛst, kter˘ je zapfiíãinûn˘ postupn˘m zdra-
Ïováním krmiv a také zvy‰ováním poãtu zvífiat vyÏadujících kvalitnûj‰í krmiva.
V roce 2003 náklady na krmivo stagnovaly, protoÏe se podafiilo nakoupit fiadu krmiv
za velmi zajímavé ceny. V roce 2004 a 2005 je patrn˘ dal‰í nárÛst nákladÛ na krmi-
vo a den.
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V˘voj nákladÛ na krmivo v Kã na den

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005

Kã

15 000

13 000

11 000

9 000

7 000

5 000

Spotfieba nûkter˘ch vybran˘ch druhÛ krmiv v roce 2005
Krmivo Spotfieba za rok Cena za rok Krmivo Spotfieba za rok Cena za rok

Hovûzí maso 49,95 t 1 468 373,72 Pi‰koty 550 ks 7 738,50

DrÛbeÏ 1,84 t 91 441,20 Med 98 kg 7 350,00

Králíci 3,89 t 194 915,50 Mléko 260 l 3 367,00 

My‰i, morãata 43 463 ks 200 696,00 Tvaroh 1,26 t 73 533,00 

Ryby sladkovodní 4,26 t 87 415,20 Tvrd˘ s˘r 161,2 kg 15 460,70 

Hmyz 504,3 l 142 057,00 Kompoty 822 ks 12 913,62

Jadrná krmiva 73,44 t 715 411,70 Kroupy 0,51 t 4 386,15 

Seno 248,62 t 346 671,35 R˘Ïe 2,68 t 26 022,80

Zelenina, ovoce 64,59 t 1 114 255,76 Tûstoviny 0,42 t 4 593,56 

Minerální látky 1,54 t 79 879,65 Vejce 13 488 ks 41 139,12

Rok
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Z tabulky je patrné, Ïe nejvût‰í ãástky z rozpoãtu jsou vynakládány na maso,
jadrné krmivo, ovoce a zeleninu. Celková suma vynaloÏená na hovûzí maso se
v leto‰ním roce dostala pfies ãástku jednoho milionu. Tato ãástka za hovûzí maso
byla ovlivnûna odchovem pûti gepardích mláìat, které vyÏadují kvalitní svalovinu.
V roce 2005 byla zv˘‰ena i spotfieba králíkÛ, my‰í a morãat, které jsme zafiadili ve
vût‰ím mnoÏství do jídelníãku masoÏravcÛ na úkor hovûzího masa, ãímÏ byla zpest-
fiena krmná dávka pro masoÏravce. Hovûzí maso se pfiesto podílí nejvût‰í mûrou na
v˘Ïivû zvífiat a tvofií hlavní ãást finanãních nákladÛ na krmení. PfieváÏná ãást hovû-
zích ãtvrtí je nakupována 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 získáváme jak
v Ïivém tak i v mraÏeném stavu. Nárazovû se podafií zajistit i vût‰í mnoÏství vyfiaze-
n˘ch Ïiv˘ch kufiat, která jsou postupnû zkrmována podle potfieby. Nepostradatel-
n˘m krmivem jsou vyfiazená jednodenní kufiátka, která se objevují v jídelníãku v‰ech
masoÏravcÛ z dÛvodu vysoké v˘Ïivné hodnoty a cenové dostupnosti. Jsou získává-
na v dostateãném mnoÏství po cel˘ rok. Do této skupiny biologick˘ch krmiv patfií
i my‰i, potkani, králíci a holubi, které jsme schopni zajistit v potfiebném mnoÏství.
Cena tûchto druhÛ zvífiat je v‰ak podstatnû vy‰‰í a proto se nakupují pouze v men-
‰ím mnoÏství za úãelem zpestfiení krmné dávky. V zoologické zahradû se sice cho-
vají 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 2005 olomoucké supermarkety
nezanedbatelnou ãást ovoce, 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 zÛstala na stejné úrovni v leto‰ním roce a celkovû dosáhla témûfi
250 tun. Tato spotfieba byla udrÏena na stejné úrovni díky suchému a slunnému
létu, kdy byly ideální podmínky pro sklizeÀ, s ãímÏ souvisí i lep‰í kvalita sena a tím
i lep‰í pfiíjem zvífiaty. Seno tvofií základ krmné dávky pro lichokopytníky a sudoko-
pytníky, ktefií jsou v na‰í zahradû chováni v pestrém druhovém zastoupení. Jednot-
livé druhy tûchto zvífiat kladou jiné poÏadavky na kvalitu sena a sloÏení travin
a bylin. Plynulé zásobování senem v potfiebné mnoÏství a rÛzné kvalitû dle poÏa-



davkÛ jednotliv˘ch druhÛ zvífiat nebylo vÏdy zaji‰tûno. PfieváÏné mnoÏství sena je
nakupováno ze zemûdûlsk˘ch podnikÛ, kde je získáváno z intenzivnû obhospodafio-
van˘ch luk a pastvin. Seno získávané z tûchto pozemkÛ, byÈ dobré kvality, neodpo-
vídá poÏadavkÛm pro v‰echny druhy zvífiat. Seno od drobn˘ch pûstitelÛ je nakupo-
vané v men‰ím mnoÏství, ale v rÛzné kvalitû, s niÏ‰ím podílem kulturních travin
a ‰ir‰ím zastoupením rÛzn˘ch bylin a nekulturních travin. V leto‰ním roce byla uza-
vfiena dohoda o dodávce sena z podhorsk˘ch a horsk˘ch luk, které nejsou intenziv-
nû obhospodafiovány, na kter˘ch je ideální sloÏení bylin a trav pro vzácné druhy zví-
fiat 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.
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Hovûzí maso tvofií základ krmné dávky ‰elem
The feeding of big cats is based on beef

Krmní hlodavci jsou vynikajícím doplÀkem
potravy
The biological food is an excellent supple-
ment of food

Cvrãek domácí – základ potravy mal˘ch
opic, mnoha ptákÛ i plazÛ
The feeding of marmosets and many bird
and reptile species is based on Crikets

Saranãe stûhovavá
Migratory Locust



Spotfieba dal‰ích druhÛ krmiv byla srovnatelná s pfiedchozími roky a nedo‰lo
k v˘raznûj‰ím zmûnám. V souãasnosti ZOO Olomouc zaji‰Èuje pro své svûfience
135 druhÛ krmiv. Tento poãet se kaÏdoroãnû zvy‰uje z dÛvodu v˘voje v oblasti v˘Ïi-
vy a krmení a z dÛvodu zvy‰ování poãtu druhÛ zvífiat. âástka vynaloÏená na krmiva
v roce 2005 je optimální a chovaná zvífiata jsou krmena kvalitními krmivy v dosta-
teãném mnoÏství.

The largest amount of finances was expended to buying beef for carnivores, in
particular for five young cheetahs that require a larger volume of meat of high qua-
lity. Further, we use poultry, rabbits, mice, chickens, hamsters, etc. Fruit and vege-
tables are bought in from a wholesale. We also obtain a certain amount of fruit and
vegetables, dairy, bakery and other groceries from the supermarkets. 250 tons of
hay of various quality were consumed in 2005. The Olomouc ZOO ensures more
than 135 kinds of food for its animals.

Kulturnû vzdûlávací a propagaãní ãinnost
Education and Public Relations

Zoologická zahrada Olomouc se
v roce 2005 tû‰ila velkému zájmu vefiej-
nosti. Tomu nasvûdãuje skuteãnost, Ïe
jsme se v poãtu náv‰tûvníkÛ tûsnû pfiiblí-
Ïili hranici 400 tisíc. Celkem pro‰lo vstup-
ní branou 397 052 osob. NejpfiitaÏlivûj‰í
byla pravdûpodobnû nová expozice jihoa-
merické fauny s velmi atraktivními druhy
zvífiat a v druhé ãásti sezóny také mláìata
velk˘ch koãek v pavilonu ‰elem.

K dobré náv‰tûvnosti napomohla
ãastá mediální propagace na‰ich zvífiat,
bylo to napfiíklad první mládû narozené
v roce 2005 – kotul veverovit˘, pavilon
JiÏní Ameriky, umûle odchovaná koÈata
koãek krátkouch˘ch, mládû ‰akala a klo-
kana rudého, pásovcÛ i dal‰í narozená
mláìata – ãápi, nosálové, lamy, lvi ber-
ber‰tí. Po celou sezónu jsme se snaÏili
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Hana Labská – propagace a vzdûlávání
Education and Public Relations



náv‰tûvníkÛm co nejvíce pfiiblíÏit zvífiata. V areálu byly instalovány dal‰í dva nauãné
panely s tématem rys ostrovid a Ïirafy. Komentované krmení v uplynulém roce
neprobíhalo, ale chovatelé pfiedvádûli umûle odchovaná a krotká zvífiata, která si
mohli náv‰tûvníci pohladit nebo si je pochovat. V roce 2005 to byla pfiedev‰ím
samiãka klokana parma Sisinka s mládûtem ve vaku, pásovci BoÏena a RÛÏena,
‰akal ·í‰a, mraveneãníci stromoví a fiada dal‰ích. V areálu pfiedvádûli své dravce
sokolníci, pfii rÛzn˘ch akcích jsme vozili dûti náv‰tûvníkÛ na ponících a atraktivní
byla téÏ dotyková ZOO.

Vzdûlávací ãinnost se i letos opírala o dlouholetou spolupráci s domem dûtí
a mládeÏe v Olomouci. Jedenkrát t˘dnû se schází zooklub, v prÛbûhu roku probûhlo
nûkolik akcí pro vefiejnost zamûfien˘ch na zoologii a ekologii. Poslední t˘den prázd-
nin probûhl v ZOO pfiímûstsk˘ pfiírodovûdn˘ tábor. KolegÛm z Domu dûtí a mládeÏe
v Olomouci, pfiedev‰ím RNDr. Evû Havlické a Mgr. Hanû VyslouÏilové, dûkujeme za
trvalou spolupráci.

V prÛbûhu roku probûhla také fiada besed v matefisk˘ch a základních ‰kolách.
Zvlá‰tû dobrou spolupráci máme s nejbliÏ‰ími základními ‰kolami, a to Z· Dvorské-
ho ul. Na Svatém Kopeãku a Z· Gagarinova ul. V DroÏdínû.

Nearly 400 thousand visitors visited the ZOO in 2005. During the year, a number
of events were organized for the public, mainly focusing on ecology and zoology.
The media propagation of animals also helps to raise the visit rate. Presentation of
tame hand reared animals belongs to one of the most popular events. The represen-
tatives of the ZOO seek to enable contact with animals also to disabled people and
children.

Nejv˘znamnûj‰í akce v roce 2005
The most important events in 2005

10. 2. Beseda na Dûtské klinice Fakult-
ní nemocnice v Olomouci.
23. 2. Slavnostní otevfiení Jihoameric-
kého tropického pavilonu za úãasti
pfiedstavitelÛ Magistrátu mûsta Olo-
mouce a hostÛ ze zoologick˘ch zahrad. 
23. 2. oslava 1. narozenin lvice Micky.
11. 3. Valná hromada ZOO: Tradiãní
shromáÏdûní v‰ech zamûstnancÛ se
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v leto‰ním roce konalo v restauraci „Na
Fojtství“, kde byly zhodnoceny v˘sled-
ky uplynulého roku.
20. 3. Jaro u zvífiátek – akce pofiádaná
DDM.
28. 3. Velikonoce: Na Velikonoãní pon-
dûlí nav‰tívilo na‰i ZOO 9 445 náv‰tûv-
níkÛ.
5. 4. Kfitiny jehÀátek ovce vala‰ky. Jeh-
Àátka pokfitily dûti z M· Komenského ze
·ternberka.
16. 4. Den zemû – ekologicky zamûfiené
soutûÏe pro rodiny a pfiátelské kolektivy,
které pofiádal DDM.
18. 4. Slavnostní zahájení provozu
v˘topny na biomasu v ZOO. Akce se
úãastnili ministr Ïivotního prostfiedí
RNDr. Libor Ambrozek, primátor mûsta
Ing. Martin Tesafiík, zástupci partnerské-
ho mûsta Luzern, generální fieditel
Îelezniãních staveb Brno a fieditel divi-
ze, která v˘topnu stavûla.
5. 5. Vyhlá‰ení v˘tvarné soutûÏe pro
matefiské ‰koly olomouckého regionu.
14. 5. Náv‰tûva SdruÏení ‰ance – dûtí
onkologicky a hematologicky léãen˘ch
a jejich rodiãÛ. Toto sdruÏení sponzoru-
je klokana Sisinku.
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23. 5. Náv‰tûva delegace marocké a turecké mládeÏe, která pfievzala patronát nad
berbersk˘mi lvy a nad mládûtem ‰akala. Mladí Maroãané zasadili poblíÏ pavilonu
‰elem dva cedry, které jsou typickou dfievinou oblast pÛvodního v˘skytu tûchto lvÛ.
25. 5. Náv‰tûva nevidom˘ch dûtí ze speciální základní ‰koly v Opavû. Dûtem jsme
umoÏnili seznámit se hmatem s nûkter˘mi zvífiaty, napfiíklad kÛzletem, Ïelvou,
ãápem a také sáhnout si na mládû do vaku klokana Sisinky.
27. 5. Úãast na kolokviu pofiádaném brnûnskou zoologickou zahradou a oddûlením
dûtské onkologie brnûnské nemocnice. Této akce se zúãastnila Hana Labská
a RNDr. Libu‰e Veselá.
28. 5. Bájeãn˘ den s Frekvencí 1: Na této akci vystoupil i zpûvák Petr Muk.
25. 6. Ahoj ‰kolo – akce pofiádaná ve spolupráci s DDM. Pfii této pfiíleÏitosti byly
vyhlá‰eny v˘sledky v˘tvarné soutûÏe Zvífiata v ZOO oãima dûtí. Nejlep‰í práce byly
vystaveny na dûtském hfii‰ti a vítûzÛm jednotliv˘ch kategorií byly pfiedány ceny.
Kfitiny mláìat koãky amurské. Kmotrem se stal sponzor akce, fieditel olomoucké
poboãky Zdravotní poji‰Èovny ministerstva vnitra JUDr. Kurti‰, tato poji‰Èovna také
dodala ceny do soutûÏe. Jména koãkám vymysleli pacienti dûtské kliniky FN v Olo-
mouci.
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29. 6. Náv‰tûva v Ústavu sociální péãe
v Pfierovû, kde jsou velmi tûÏce tûlesnû
i mentálnû postiÏené dûti. Zúãastnili se
pásovci, papou‰ek senegalsk˘, klokan
Sisinka, ‰akal ·í‰a a bern‰tí sala‰niãtí
psi.
1. 7.–31. 8. Dotyková ZOO: Po celou
dobu prázdnin probíhala akce „Dotyková
ZOO“, kde se mohli náv‰tûvníci z blízka
seznámit s kÛÏemi, pefiím, vejci a dal‰í-
mi preparáty. Akce se konala i o víken-
dech bûhem kvûtna a ãervna.
15. 7. Pfiivítání 200 000. náv‰tûvníka
ZOO.
22.–26. 8. Pfiímûstsk˘ tábor pofiádan˘
ve spolupráci s DDM má jiÏ dlouhou tra-
dici.
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15. 7. 2005 Pfiímûstsk˘ tábor
Kemp for children in ZOO

Dotyková ZOO
Touch ZOO



4. 9. Kfitiny mládûte piÏmonû rádiem
Haná. Kmotrem se stal finalista Superstar
Michal Foret. 
10. 9. Se zvífiátky do pohádky – akce pro
malé dûti pofiádaná stavební spofiitelnou
Modrá pyramida.
17. 9. Den sponzorÛ ZOO – 13. den spon-
zorÛ probûhl ke spokojenosti v‰ech
zúãastnûn˘ch. Sponzofii byli seznámeni
s rozvojem ZOO, následovala prohlídka
areálu a nakonec nechybûlo malé poho‰tû-
ní.
1. 10. Safari stezka – pfiírodovûdná soutûÏ
pro malé i velké pofiádaná ve spolupráci
s DDM Olomouc.
2. 10. Rozhlédnûte se doma se soutûÏí
Podzim ve v˘‰kách. Akce pofiádaná
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agenturou Czech Tourism na podporu
domácího cestovního ruchu. Náv‰tûvní-
ci vyhlídkové vûÏe v ZOO se zde mohli
setkat s ministrem pro místní rozvoj
Mgr. Radko Martínkem. Pfiítomen byl
i primátor mûsta Olomouce Ing. Martin
Tesafiík.
2. 10. Evropsk˘ festival ptactva 2005. Na
podzim je moÏno v mnoha oblastech
pozorovat více druhÛ ptactva neÏ v jin˘ch
obdobích. Pozorování volnû Ïijících ptákÛ
probûhlo i v ZOO pod vedením ãlenÛ
Moravského ornitologického spolku Jifiího
·afránka a Václava Pl‰ka.
3.–4. 10. Den seniorÛ – vstup zdarma pro
seniory.
5. 10. O pohár primátora mûsta Olo-
mouce – 5. roãník branného závodu.
Akci pofiádá pod zá‰titou primátora
mûsta pro základní ‰koly mûstská policie
v Olomouci.
14.–16. 10 Exota Olomouc: Na‰e ZOO
mûla stánek s propagaãními materiály na
tradiãní v˘stavû exotického ptactva.
31. 10. Slavnostní otevfiení nového v˘bû-
hu pro rysy. Pásku pfiestfiihl primátor
mûsta Olomouce Ing. Martin Tesafiík spolu
s dûtmi ze Z· Svat˘ Kopeãek.
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Vyhlídková vûÏ
View Tower
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10. 11. Beseda na Dûtské klinice FN
v Olomouci
10.–11. 11. úãast na konferenci ‰kol Olo-
mouckého kraje rozvíjejících ekologickou
v˘chovu „·kola pro spoleãn˘ svût“. Pro-
pagace ZOO na této akci.
4. 12. Mikulá‰ská nadílka pro dûti z dût-
sk˘ch domovÛ v Olomouci a jejím okolí.
Akce se zúãastnily dûti z dûtsk˘ch domovÛ
z Olomouce, Lipníka a Pfierova. Patronát
a finanãní zá‰titu nad akcí pfievzal jako kaÏ-
doroãnû primátor mûsta Olomouce Ing.
Martin Tesafiík. Program na terase vyhlíd-
kové vûÏe zaji‰Èovalo také Rádio Haná, rov-
nûÏ tradiãní partner této akce. Pfii této pfiíle-
Ïitosti probûhly kfitiny lvíãat lva
berberského. Kmotry lvíãat se stali primá-
tor mûsta Olomouce Ing. Martin Tesafiík,
námûstek primátora Bc. Miroslav Petfiík
a TV Morava a. s. Lvíãata dostala jména
Haná, Adélka a Leonardo.
17. 12 Slavnostní zdobení vánoãního
stromeãku v ZOO – akce pofiádané ve spo-
lupráci s DDM Olomouc se zúãastnily dûti
ze Z· na Svatém Kopeãku a ãlenové zook-
lubu i vefiejnost.
20. 12. Beseda na Dûtské klinice FN
v Olomouci.
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21. 12. SoutûÏ pro Z· v Tr‰icích, která pfii-
spûla na chov berbersk˘ch lvÛ.
22. 12–1. 1. 2006 Veãerní vánoãní pro-
hlídky – za úãasti 2 013 osob, to je o 390
náv‰tûvníkÛ více neÏ v pfiedchozím roce.
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Nasvícení pavilonu opic
Illuminated house of monkeys

Z noãních prohlídek
Night visits

Osvûtlen˘ pavilon netop˘rÛ
Illuminated house of bat

Nov˘ informaãní panel
A new information panel



Sponzofii ZOO Olomouc
v roce 2005
Sponsors in the year 2005

V sobotu 17.9.2005 jsme pro v‰ech-
ny dárce a sponzory ZOO Olomouc
uspofiádali jiÏ tfiinácté 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˘stav-
bû 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 zoolo-
gické zahrady a na webov˘ch stránkách:
http://zoo.olomouc.com

V‰em souãasn˘m i budoucím spon-
zorÛm patfií na‰e podûkování za pomoc
a zájem o na‰i krásnou zahradu. Vûfiíme,
Ïe nám i nadále zachovají svou pfiízeÀ.
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Z vyhlídkové vûÏe ZOO je nádhern˘ rozhled
po okolí
The outlook from the view tower is beautiful

Vedoucí dopravy Jifiina Bergmanová
Transportation service and sponzoring

Nauãn˘ panel u nového v˘bûhu rysÛ
The information panel at the new enclosure
for Lynx



Také v roce 2005 pokraãovala moÏ-
nost nabízená pfiátelÛm pfiírody a pfiíz-
nivcÛm zoologické zahrady Olomouc
pfiispût na chov a v˘Ïivu zvífiat. V roce
2005 jsme od sponzorÛ z fiad obãanÛ,
ÏákÛ základních ‰kol a studentÛ stfied-
ních i vysok˘ch ‰kol, rÛzn˘ch sdruÏení,
podnikatelÛ a firem získali ãástku
1 496 754 Kã.

Z toho finanãní dary: 586 602 Kã
Naturálie: 175 069 Kã
Reklama: 735 083 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
Luká‰ Kysel˘, DroÏdín
MUDr. Pavel Herzinger, Brantice 116
MUDr. Mgr. Ivan Langer, Olomouc
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Obãerstvení zajistil pan Pavel Lebl
Mr. Lebl has prepared the refreshment

Závûr probíhál v hospodáfiském dvofie
The ending in the yard space

Zahájení dne sponzorÛ
The opening of the sponzors’ day



Petr Prá‰il, Hluboãky
Ing. Milan Machovsk˘, Samotí‰ky
Matûj Pe‰ka, Olomouc
Ing. Antonín Kropáãek, Olomouc
Ludûk Nûmec, Olomouc
Olga Macáková, Libonice
Lenka Kezniklová, Zábfieh
Pavel Sajdák, Horní Lodûnice
MUDr. Ale‰ Skfiivánek, Olomouc
Jana Ma‰atová, Pfierov
Jan Valenta, Olomouc
Dalibor Balog, ·ternberk
Lenka Muchová, Olomouc
Miroslava Nováková, Olomouc
Ing.Jarmila Kfienková, Ostrava
Pavla Hejtmánková, Brno
Ing. Martin Tesafiík, Olomouc
sourozenci Batelkovi, Olomouc
manÏelé Zejdovi, Pûnãice
Alexandr Tomek, Velk˘ Újezd
Terezka Musilová, Velk˘ Újezd
Marta Navrátilová, Vrahovice
Rostislav Zacpal, Pfierov
MUDr. Petr Dolák, R˘mafiov
Mgr. Ing. Radim Opletal, Olomouc
Mgr.Radko Martínek,
ministr pro místní rozvoj
Lucie âundrlová, Olomouc
David ·pidla, Olomouc
Pavla Králíková, Olomouc
Katefiina Adámková, Prostûjov
Marie Vykydalová,
Olomouc – Nemilany
Terezie Sochorová, Olomouc

PenûÏité dary – firmy, sdruÏení,
spoleãnosti
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
Alena Ga‰paroviãová, Kamenn˘ ‰enk,
Olomouc
Severomoravská energetika a. s.,
Ostrava
JERID s. r. o, Olomouc
Bratrstvo bunûãné pracky, Olomouc
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
Bazény – SHARK PLAST,
Velké Popovice
Baby club Vodníãek,
Olomouc
Lions Club Olomouc
ZO OS ZPTNS ·umperk
Klub sebeobrany Hakkóshikai Olomouc
Detektivní agentura Plesník – Olomouc
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Charita Olomouc,
Azylov˘ dÛm Samaritán, Olomouc
Zahradní v˘ãep „U kamzíka“,
BohuÀovice
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
VLP, a. s. Divize Stfiední Morava

PÛjãovna stavebních strojÛ s. r. o.,
Olomouc
Mladí konzervativci, Prostûjov
CADUCEUS Olomouc
Fitcentrum Gambare, Olomouc
Balneo Centrum Flora, Olomouc
TV Morava, Olomouc
JOHN GRANE Sigma, a. s. Lutín
SWEET EXPERT GROUP, s. r. o.,
âesk˘ Tû‰ín
Technické sluÏby, a. s. Olomouc
ANTARES AZV, s. r. o.,
Pfierov-Dluhonice

113

PenûÏité dary – ‰koly
SOU obchodní, st. spoleãnost FUTURO, Prostûjov
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 MANTIS, Litovel
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
Masarykova Z· a M· Velká Bystfiice
Katedra asijsk˘ch studií FF UP Olomouc
Z· Urãice
SRP· pfii Z· SpojencÛ, Olomouc
Gymnázium Olomouc-Hejãín
Z· Hálkova, Olomouc
M· Komenského, ·ternberk
Z· Tr‰ice

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 Olomouc, a. s.,
âeská spofiitelna, a. s. Olomouc
ProMost-realizaãní rozvojová spoleãnost, a. s. Most
Haryservis II, Olomouc
Ladislav Podlas, Olomouc
Miroslav Otáhal – ELEKTRO, Olomouc
Aspida s. r. o, Brno
Martin Morava – Extra Print CZ Praha
CK PE¤EJ TOUR Olomouc
ROKOSPOL, a. s. Uhersk˘ Brod
MORAVA, Prádelna a ãistírna, Olomouc

Vûcné dary
GLAVERBEL GLAVOL, s. r. o. Olomouc sklo
GLAVERBEL CZECH a. s. Teplice sklo
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
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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
Sweet Expert Group, s. r. o., âesk˘ Tû‰ín cukrovinky
Kadlec, spol. s r. o., Opava podlahové váhy
PENAM, a. s. Olomouc peãivo
ENERGY group, a. s. Praha bylinné preparáty
EURO Sol s. r. o. Olomouc kusová sÛl
JV-FRUIT s. r. o. Olomouc potraviny
INTERSPAR 21 Prostûjov krmivo pro zvífiata

Péãe o zeleÀ
Gardening

Na nákup sazenic, travního semene, umûl˘ch rostlin, kvûtin a substrátu bylo
vynaloÏeno 67 337,46 Kã.
K hlavním akcím v roce 2005 patfiilo:
> Dokonãení sadovnick˘ch úprav v okolí a uvnitfi pavilonu jihoamerick˘ch savcÛ.

Ve vnitfiních prostorách pavilonu byly pouÏity rÛzné druhy hrnkov˘ch rostlin
jako napfi. orchideje Phalaenopsis sp., Cattleya sp., Cymbidium sp. a Ficus
pumila. Ve venkovních v˘bûzích byly pokusnû vysazeny 1ks blahoãetu ãilského,
1ks cesmíny ostrolisté a 3 ks bambusovníku Bambusa multiplex. Zatravnûn byl
v˘bûh mraveneãníkÛ velk˘ch.

> V˘sadby okrasn˘ch dfievin v hospodáfiském dvofie nad kotelnou. Vysazeno zde
bylo 8 ks jehliãnat˘ch dfievin a to cedr himalájsk˘ 1ks, jedle balzámová 1ks,
borovice pokroucená 1ks, jedle kavkazská 2ks, jedle ojínûná 1ks, jedle korejská
1ks a jedle fiecká 1ks.

> V˘sadby vzrostl˘ch dfievin nad „vrstevnicovou cestou“: habr obecn˘ 7 ks, dub zimní
15 ks, modfiín japonsk˘ 3 ks a 1 ks borovice Jeffreyovy.
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> Doplnûní v˘sadeb ve v˘bûzích:
– ve v˘bûhu p‰trosÛ nandu byl vysazen 1ks jinanu dvoulaloãného
– ve v˘bûhu klokanÛ byly vysazeny 2 ks lípy malolisté, 1ks borovice ãerná a 1ks
moru‰ovníku
– u voliéry se sovami na „vrstevnicové cestû“ byly doplnûny v˘sadby Cupressocypa-
ris leylandii
– u voliéry plameÀákÛ starosvûtsk˘ch byl vysazen 1ks smrku pichlavého a 1ks
stfiemchy obecné
– u v˘bûhu piÏmoÀÛ 1ks ambronû západní
– u vyhlídkové vûÏe 1ks javoru klenu
– ve v˘bûhu koz ‰rouboroh˘ch 1ks liliovníku tulipánokvûtého

> Doplnûní v˘sadeb v meziv˘bûzích pavilónu opic. Jednalo se o v˘sadbu 2 ks Phyllos-
tachys vivax

> Zatravnûní v˘bûhÛ, napfi. „Safari v˘bûh“, v˘bûh gepardÛ, rysÛ a dal‰í.
> V˘sadba Ïivého plotu u roz‰ífieného v˘bûhu klokanÛ. PouÏito bylo 20 ks sazenic pta-

ãího zobu vejãitolistého.
> ÚdrÏba intenzivních v˘sadeb a Ïiv˘ch plotÛ v areálu ZOO. V prÛbûhu celého roku

jsme provádûli údrÏbu stávajících intenzivních v˘sadeb, jejich doplnûní, pletí, stfiíhá-
ní, seãení a opravy deskov˘ch ochran na stromech ve v˘bûzích.

> Tfiikrát t˘dnû jsme dováÏeli „okus“ pro kopytníky, zejména pro Ïirafy a losy a sváÏeli
zbytky z „okusu“ na doãasnou skládku v blízkosti budované v˘topny na biomasu.

Outplanting of amenity trees and bushes in the enclosures and around the enc-
losures and pavilions as well as in the administrative part of the ZOO happened in
2005. The staffs from the gardening section also takes care of supplement of bran-
ches and herbal refuse for animals and ensures delivery transport of material for
the biomass incinerator.
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Mladé v˘sadby jsou vidût po celé ZOO
Young plants are in the whole ZOO

Zahradníci pfii kácení sou‰e
Difficult work of our gardeners
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Podzimní les h˘fií barvami
The forest in autumn is full of colours

V˘sadby popínavek u pavilonu ‰elem
The outplanting of climbing plants near the
house of big cats

Náprstník ãerven˘ roste volnû v areálu ZOO
Red digitalis in the area of the ZOO

Orchidejím se na jihoamerickém pavilonu dafií
Orchids prosper well in the South American
house



118

Zimní ZOO má také své kouzlo
The magic winter ZOO
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