Novinky 2009
Večerní vánoční prohlídky
Vloženo: 30. 12. 2009

Večerní vánoční prohlídky probíhají v olomoucké zoologické zahradě již po desáté. Letos byly zahájeny v
sobotu 19.prosince a potrvají s výjimkou Štědrého dne a Silvestra až do 3. ledna 2010. Do zahájení svátků
nebyl zájem veřejnosti o prohlídku vánočně vyzdobené a osvětlené zoo velký. Průvodci tak měli možnost
„vybrousit formu“ a připravit se na velký nápor zájemců o bližší výklad, který je čekal hned 25. prosince. Od
tohoto dne se počet návštěvníků, kteří projdou branou zoo po šestnácté hodině, den ode dne zvyšuje. Rekord
padl včera, kdy si večerní zoo přišlo prohlédnout 530 lidí. Zatím této nabídky zoo využilo 2 556 osob. Další
zájemce uvítá zoologická zahrada až v pátek 1. ledna a poslední z těch, kteří si nestihli zoo projít po setmění
budou mít možnost až do 3. ledna.

Štědrý den v zoo
Vloženo: 24. 12. 2009

V Olomoucké zoologické zahradě bylo na Štědrý den opravdu rušno. Nejvíce návštěvníků přišlo během
dopoledne, odpoledne kolem čtvrté hodiny, kdy se uzavřela pokladna zoo, se zde pohybovalo již jen několik
nadšenců, kteří zřejmě ke štědrovečerní večeři zasednou později. Mnoho lidí považuje za rodinnou tradici jít
na štědrý den do zoo. V loňském roce jich přišlo 860, letos více jak dvanáct set.
Pro zvířata v zoo je Štědrý den jako každý jiný, krmnou dávku mají stále stejnou, také péče chovatelů, kteří
měli tento den službu, musí být stejná jako jiné dny. Zoo se může pochlubit i novými přírůstky. 24. prosince
na svět přišel beránek ovce kamerunské, celý elegantně černý, s bílou skvrnou na hrudi a tlupa opic kotulů
veverovitých se rozrostla o dalšího, v tomto období již pátého, potomka. Obě mláďata mohou návštěvníci od
prvního dne jejich života vidět. Beránek je ve výběhu na dětském hřišti, malý kotul se pevně přidržuje zad
své matky v jihoamerickém tropickém pavilonu.

Večerní vánoční prohlídky
Vloženo: 18. 12. 2009

Přijďte do zoo v období od 19. prosince do 3. ledna (kromě 24. a 31.prosince) a zažijte prohlídky večerní zoo
s vánoční atmosférou a osvětlením. Pokladna je otevřena do 19. hodin, zoo se uzavírá ve 20. hodin.
Komentované prohlídky zoo s průvodcem budou začínat vždy v 17:00 a v 18:00 hodin u vchodu do zoo. Pro
návštěvníky večerních prohlídek čeká malý dárek – vánoční punč zdarma.

Žirafí narozeniny
Vloženo: 17. 12. 2009

Veronika se narodila v naší zoo před dvaceti dvěma lety. Za svůj život se stala matkou osmkrát a narodilo se
jí devět mláďat. V roce 1999 porodila dvojčata, která se dožila dospělosti. Samec Kabu žije nyní v ostravské
zoo, samice Kabuki zůstala doma. Veronika je také mnohanásobnou babičkou. Dokonce nyní pečuje o své
vnouče, samičku Hanou, která se narodila její dceři Kazi v dubnu letošního roku. Kazi uhynula koncem
května, a tak péči o její ani ne dvouměsíční mládě převzali chovatelé a roli matky její babička Veronika. V

březnu letošního roku čekáme, že se stane matkou po deváté. Veronika je k dnešnímu dni čtvrtou nejstarší
žirafou v republice. Dvaceti sedmi a dvaceti čtyřleté samice žijí v zoo ve Dvoře Králové nad Labem, dvaceti
tříletá žirafa Alexis v pražské zoo.
K významnému životnímu jubileu přijde žirafí seniorce popřát a hlavně předat chutný ovocně zeleninový
dort první náměstek primátora města Olomouce Mgr. Svatopluk Ščudlík.

Vánoční strom pro zvířata
Vloženo: 13. 12. 2009

V sobota 19. prosince od 10:00 se bude v areálu zoologické zahrady konat zdobení vánočních stromečků pro
zvířata. Originální ozdoby z přírodních materiálů a dobrot pro zvířátka si můžete přinést s sebou. Pro děti je
připravena i zábavná stezka motivovaná zimní přírodou. Akce budou probíhat po celém areálu zoo.

Zvířata ze zoo v betlémě
Vloženo: 11. 12. 2009

Zvířata ze zoo si můžete v živém betlému na nádvoří olomoucké radnice prohlédnout od 7. do 22. prosince v
době od 8:00 do 16:00.
Od 15. do 21. prosince bude také na Vánočních trzích na Flóře umístěn živý betlém se zvířaty zoologické
zahrady. Najdete jej mezi pavilony A a E.

Vánoční dílny
Vloženo: 7. 12. 2009

Přijďte v sobotu 12. prosince do Zoologické zahrady Olomouc a při návštěvě si s námi můžete vyrobit
vánoční svícny a dekorace, nazdobit perníčky nebo popřát zvířátkům ze zoo. Vánoční dílny budou probíhat
od 11:00 do 15:00 u dětského hřiště v areálu zoo. Přírodní materiál na výrobu ozdob pro zvířátka si můžete
přinést s sebou (rozinky, buráky, sušené ovoce).

Mikulášská nadílka v zoo
Vloženo: 30. 11. 2009

Pokud zavítáte v sobotu 5. prosince do Zoologické zahrady Olomouc, můžete si zpestřit prohlídku zoo
setkáním s Mikulášem, andělem i čerty. Na vyhlídkové věži v areálu zahrady se s nimi mohou malí
návštěvníci potkat mezi 11:00 – 15:00 hodinou. Děti, které přijdou v převleku Mikuláše, čerta nebo anděla
budou mít snížené vstupné a pokud ještě poví nějakou básničku nebo Mikulášovi zazpívají, jistě neodejdou
bez sladké odměny. Rodiče, kteří chtějí darovat svým dětem balíčky, je mohou se jménem nechat v den akce
na pokladně do 14:30.

Žirafa na pedikúře
Vloženo: 27. 11. 2009

Jedna z třinácti žiraf, chovaných v současné době v olomoucké zoo, osmiletá Lerbie, měla dlouhodobě
problémy s přerůstáním paznehtů. Protože by v dohledné době měla kloubní problémy a následně i potíže s
chůzí, rozhodli se chovatelé předejít tomu úpravou paznehtů. Lerbie musela „na pedikúru“. Dobrovolně si
takový zákrok divoké zvíře samozřejmě udělat nenechá. Jediným řešením je uspání. Narkóza velkého zvířete
a ještě k tomu žirafy, je ovšem velmi riskantní. K náročnému zákroku byli přizvání zkušení pracovníci ze zoo
ve Dvoře Králové nad Labem Luděk Čulík a Radek Hlávka, kteří mají s chovem a uspáváním žiraf
dlouholeté zkušenosti. Podobný zákrok řídili již více jak stokrát. Jakmile žirafa upadala do narkotického
spánku, bylo třeba v případě Lerbie osmi silných mužů, kteří jednak zachytili padající tělo a hlavně hlavu,
která musí být po dobu narkózy držena nahoru. Žirafy mají speciálně upravené cévy, aby krev mohla
vystoupat až šest metrů vysokému zvířeti až do mozku. Pokud krk a hlava leží na zemi, mozek by se zvířeti
překrvil a následoval by úhyn.
V umělém spánku byla Lerbie 45 minut. V jeho průběhu absolvovala nejenom ošetření přerostlých paznehtů,
ale i kontrolní odběr krve. Poté jí veterinární lékařka Lenka Chrastinová podala látku, po které se z narkózy
probrala. Nyní je již opět se svým stádem.

Sob polární
Vloženo: 20. 11. 2009

Se soby se můžeme setkat v severních částech Evropy Asie a Severní Ameriky. Vytvářejí zde několik
poddruhů, někteří žijí ve světlých severských lesích, jiní v otevřené tundře. Euroasijští sobi byli částečně
zdomácněni a místní obyvatelé jsou na nich existenčně závislí. Severoameričtí sobi se nazývají karibu. Před
zimou chrání soby hustá dlouhá srst, široká kopyta brání proboření do hlubokého sněhu. Hlavní složkou
jídelníčku jsou v létě různé byliny a výhonky, v zimě hlavně lišejníky. Parohy mají samci i samice. Sobi jsou
proslulí svými dlouhými migracemi, na které se vydávají hlavně na jaře a na podzim. Za rok mohou urazit i
5000 km, jsou schopni přeplavat i široké vodní plochy. Březost trvá 210 – 240 dnů, počet mláďat 1 – 2,
hmotnost dospělého jedince: 60 – 300 kg.
Olomoucká zoo chová soby od podzimu roku 1994. Mláďata se rodí vždy v květnu.
V roce 2008 se narodila dvě mláďata (1,1). Od roku 1994 se zde narodilo se 44 mláďat, momentálně máme
4,6. V roce 2009 se narodila dvě mláďata – samičky a dvě samice dospělé byly dovezeny 20.11. ze
Stockholmu.
Nově příchozí samice budou zatím v karanténním výběhu. Během karantény si budou zvykat na naši
krmnou dávku. Z krmivářského hlediska je sob zvíře dosti obtížně chovatelné. V letním období jsou sobi
velmi nároční na potravu bohatou na bílkoviny. V zimním období je hlavní složkou jejich potravy lišejník.
V roce 2008 chovala soby ještě zoo v Brně, Chomutově a Praze. Naše stádo bude od dnešního dne
dvanáctičlenné.

Vánoční program v Zoo Olomouc
Vloženo: 20. 11. 2009

Výběh pro medvědy baribaly a vlky arktické
Vloženo: 10. 11. 2009

Stavba nových výběhů pro medvědy baribaly a vlky arktické se chýlí ke konci. Nová moderní expozice
vzniká na místě bývalého výběhu jelenů na ploše větší než jeden hektar. Výběh je situován do členitého
terénu s protékajícím potůčkem, který bude těmto zvířatům, pocházejícím ze Severní Ameriky, připomínat
jejich přirozené životní prostředí. Společně s párem medvědů bude ve výběhu žít i skupina vlků arktických.
Ze soužití těchto dvou druhů šelem nemáme obavy. Medvěd je všežravec a případný útok na vlka by byl
motivován spíše připomenutím, kdo je v tomto teritoriu pánem. Výběh bude tvořen společnou částí, ve které
se šelmy budou mít možnost potkat, a dále částí přístupnou jen vlkům, kam se mohou uchýlit a případně zde
i odchovávat mláďata. Návštěvníci budou mít několik možností pozorovat dění ve výběhu. Jednak ze srubu,

jehož spodní část bude sloužit jako medvědí ubikace a dále z několika lávek a vyhlídek nad výběhem. O
dokončení výběhu a jeho otevření budeme veřejnost včas informovat na našich webových stránkách i v
médiích.

Jihoamerický pavilon opět otevřen
Vloženo: 6. 11. 2009

Od pátku 6. listopadu je veřejnosti opět zpřístupněn Jihoamerický pavilon, který od září prošel rozsáhlou
rekonstrukcí. Všichni obyvatelé pavilonu se již vrátili z náhradních ubikací zpět do nového domova.
Návštěvníci se mohou těšit také na nové přírůstky. Pavilon se stane domovem mláděte lenochoda
dvouprstého, které je vůbec prvním odchovem lenochodů v Zoo Olomouc. Sameček je odchováván uměle.
Protože je stále odkázán na péči své ošetřovatelky, Jihoamerický pavilon je mu zatím přechodným domovem.
Bude zde pobývat pouze se svojí ošetřovatelkou.

Večerní lampiónové prohlídky v zoo plné strašidel
Vloženo: 2. 11. 2009

V sobotu 31. října jsme v zoologické zahradě pro své návštěvníky připravili dušičkový program. Dopoledne
bylo věnováno podzimní tvorbě, především výrobě dýňových strašáků. Všechny výrobky byly velmi zdařilé, a
proto jsme jimi ozdobili areál zoo a večer je také rozsví潋li.
Po setmění dorazila do zoo opravdová strašidla, která v doprovodu svých rodičů a za světel lampiónů prošla
celou zoologickou zahradu a mohla se tak seznámit se zvířátky, která v zoo žijí. Všechna strašidýlka dostala
na závěr malý dáreček a my doufáme, že za rok se opět v zoo setkáme.

Jsme rádi, že se vám v Zoo Olomouc líbí
Vloženo: 29. 10. 2009

Přečtěte si s námi vzkaz, který zanechal pro pana ředitele jeden z našich malých návštěvníků a velmi si přál,
aby se dopis dostal do jeho rukou. Psaní jsme předali, ale tak velmi nás potěšilo, že se s ním musíme podělit i
s dalšími příznivci naší zoo.
Děkujeme malému autorovi za tuto krásnou pochvalu, a těšíme se na Vaši další návštěvu v Zoo Olomouc.

Večerní lampiónové prohlídky plné strašidel
Vloženo: 21. 10. 2009

Přijďte poslední říjnovou sobotu navštívit zvířátka do Zoo Olomouc a příjemně se s nimi bát. A co vše na
Vás čeká?
Vše vypukne 31. 10. v 10:00 na dětském hřišti v areálu zoologické zahrady. Tam už budou připraveny dýně
různých velikostí, z kterých budeme tvořit strašidelná i veselá strašidýlka až do 15:00. Všechny výtvory pak
budou použity k dekoraci a nasvícení areálu zoologické zahrady na večerní prohlídku.
A protože dny se stále krátí tak už od 17:00 se můžeme vydat večerní zoo na lampiónové prohlídky a

abychom se i trošku báli, všechny masky a převleky strašidelné, zvířecí i jiné jsou vítány. Všichni, kteří na
večerní prohlídky dorazí v maskách, budou hned u vstupu příjemně překvapeni. Vlastní lampióny vezměte s
sebou.
Všichni návštěvníci s lampióny vyrazí společně s průvodcem, který bude čekat v 17:00 u pokladen a večerní
prohlídku Vám ozvláštní ještě zajímavým povídáním a novinkami ze života zvířat v zoo. Pokud si budete
chtít projít zoo sami, samozřejmě můžete, avšak místo lampiónu si vezměte raději baterku.
Pokladny zůstanou otevřeny až do 17:00 a areál zoologické zahrady do 19:30 hod.

Stěhování hrošíka Huga
Vloženo: 21. 10. 2009

Dnešní den byl pro naši zoo opravdu hektický. Ráno jsme se rozloučili s mladým žirafím samcem Paulem,
který odcestoval do bratislavské zoo. V jednu hodinu odpoledne jsme vypravili na cestu, tentokrát do Zoo
Gdaňsk – Oliva hrošíka liberijského Huga. Hugo se narodil 19. srpna roku 2008. Už jeho příchod na svět byl
zajímavý. Narodil se totiž v pravé poledne. V tu dobu bylo v zoo hodně návštěvníků, a tak mnozí z nich měli
možnost sledovat porod mláděte z bezprostřední blízkosti. Jeho první narozeniny oslavil v zoo i světoznámý
houslista Jaroslav Svěcený, který dokonce Hugovi zahrál na housle.
Hrošíkům liberijským hrozí v přírodě vyhubení. Proto jsou zařazeni do Evropských záchranných programů.
Na mladého samce již čekají vhodné partnerky v gdaňské zoo. Hugo odjíždí do nového působiště na
doporučení koordinátorky chovu hrošíků liberijských. Samců je v zajetí chováno málo, takže prakticky od
jeho narození se vědělo, že Hugo se v olomoucké zoo zdrží jen po nezbytnou dobu, a pak ho již budou čekat
povinnosti spojené se zachováním rodu.

Paul se stěhuje do Bratislavy
Vloženo: 21. 10. 2009

21. října, krátce po osmé hodině, se vydal na cestu do bratislavské zoo téměř dvouletý samec žirafy
Rothschildovy Paul. Narodil se 26. ledna v roce 2008 tehdy desetileté samici Kimberley a pětiletému
Marcovi.
V květnu téhož roku se jeho kmotrem stal tehdejší hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík. Paul
dobře prospíval, a tak mohl být koncem roku 2008 zařazen do stáda ostatních žiraf. Protože již začal
dospívat, hrozil konflikt s jeho otcem Marcem. V žirafím stádu vládne vždy jen jeden samec, který nesnese

soupeře, byť je to jeho vlastní syn. Paulova výška i věk jsou nyní vhodné k tomu, aby opustil stádo a začal žít
v novém domově. Tím se mu stane bratislavské zoologická zahrada, kde se stane čtvrtým členem samčí
skupiny. Zde bude čekat na rozhodnutí koordinátora chovu žiraf, zda se pro něj najde stádo samic v některé
evropské zoo. Samčí skupiny jsou u sociálně žijících zvířat obvyklým řešením, kam s přebytečnými jedinci.
Samci si vytvoří hierarchii, kterou dodržují. Vzájemně mezi sebou nesoupeří, pokud ovšem nejsou na blízku
samice.
Převoz Paula provedl zkušený odborník na transporty exotických zvířat Zdeněk Bárta z Východočeské
zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem.

Tamarín vousatý
Vloženo: 9. 10. 2009

Velmi nápadný druh drápkatých opic. Na horním rtu má nápadný dlouhý bílý knír.
Výskyt: pralesy mezi Rio Madre de Dios a Rio Purús.
Domovem všech drápkatých opic je tropická Jižní Amerika. Jméno dostaly podle toho, že na palci mají
plochý nehet, ale ostatní prsty mají nehty přeměněné v drápky, které jsou pro život v pralese velice užitečné.
Březost přibližně 130 dnů. Rodí obvykle dvě mláďata. Mláďata nosí samec a další členové rodiny, samici je
dávají pouze na nakojení.
V roce 2004 na základě doporučení koordinátora EEP se nám podařilo získat dva nepříbuzné jedince tohoto
druhu. Samce Liso ze ZOO Lisabon , narozeného 15.6. 2004 a samici Hope ze Zoo Belfast v Irsku. Narozena
12. 8. 2004. Pár se dobře sžil, a tak jsme se prvního odchovu dočkali, jakmile dosáhli pohlavní dospělosti 25.
2. 2006. Hope a Liso se o mláďata vzorně starali.
3. března 2007 se páru narodila další mláďata. Otec i starší sourozenci opět o nová mláďata vzorně pečují.
18. ledna 2008 se narodila další dvě mláďata. Jedno z nich však po dvou dnech života uhynulo. Rodina se o
nového potomka jako obvykle dobře stará. Skupina je složena z rodičovského páru, dvou dvouletých, dvou
téměř ročních a jednoho letošního mláděte.
Další vývoj rodinné historie skupiny tamarínů vousatých:
17.7.2008 –dvojčata 1,1
9.3.2009trojčata 1,0,2 – jedno z mláďat bylo od měsíce věku krmeno uměle.
22.9.2009 –dvojčata 0,0,2
V současné době k 8.10. 2009 rodina čítá 11 členů.
V zázemí je uměle dochovaný jedinec s novou samicí ze ZOO Plzeň.

Safari stezka
Vloženo: 8. 10. 2009

Dům dětí a mládeže v Olomouci ve spolupráci se zoologickou zahradou připravili na sobotní dopoledne
zábavný program pro celé rodiny s dětmi. „Safari stezkou“ mohou děti projít v sobotu 10. 10. od 10:00 do
13:00 v areálu zoologické zahrady. Jak sám název napovídá, děti budou procházet stezkami s několika
zastávkami na stanovištích, kde budou řešit zábavné úkoly ze světa zvířat. Hned za pokladnami budou na
prvním stanovišti připraveni organizátoři s úvodními instrukcemi a soutěžními kartičkami. Připraveny jsou
dvě trasy rozdílné ve své náročnosti, takže se mohou účastnit i ti starší. Všichni soutěžící budou po
absolvování stezky po zásluze odměněni.
Za špatného počasí bude akce přesunuta na jiný termín.

Chyťte si svoji zebru
Vloženo: 30. 9. 2009

Krátce po desáté hodině si převzal svůj „úlovek“ v podobě skútru Peugeot Vivacity s originálním designem
v podobě kůže zebry pan Ing. Zdeněk Liška z Příboru. Jednatřicetiletý učitel informatiky na základní škole
šel na „lov“ opravdu vědecky. Všechno začalo tím, že na výlet do olomoucké zoo se s manželkou, její
babičkou a psem Garpem nechtěli vydat jen tak bez informací. Prohlédli si nejdříve webové stránky
olomoucké zoo. Paní Lišková při té příležitosti zjistila, že v zoo probíhá soutěž o nejpřesnější odhad
návštěvnosti zoo do 31. srpna 2009. Společně s manželem pozorně sledovali nápovědy,které byly na
stránkách zoo zveřejněny. Pak již stačilo jen vypočítat průměrnou denní návštěvnost, přidat určitý počet
návštěvníků na víkendy, kdy je návštěvnost vyšší a výsledek vědeckého přístupu přinesl ovoce v podobě
výhry. Pan Liška se „sekl“ jen o jednoho návštěvníka. Do 31. srpna 2009 navštívilo olomouckou zoo 309
501, Liškovi tipovali o jednoho návštěvníka méně, tedy 309 500.

Den sponzorů
Vloženo: 30. 9. 2009

Letos už po sedmnácté se konalo setkání sponzorů a přátel zoo, kteří přijali pozvání na sobotu 26. 9., kdy
proběhl v areálu zoologické zahrady Den sponzorů. Každoročně chceme touto cestou všem, kteří nezištně
podporují zoo a svým finančním příspěvkem přispívají na krmivo a vylepšení životních podmínek vybraných
zvířat. Na akci dorazilo téměř 200 osob. Sponzorské příspěvky za rok 2009 vzrostly oproti loňskému roku z
1 014 266 Kč na 1 650 990 Kč.
Na programu dne byla samozřejmě prohlídka zoo, pro zájemce i s vláčkem, doplněna komentovaným
krmením a poté občerstvení. Na děti čekalo několik kontaktních zvířátek k pomazlení.

Po stopách medvěda baribala
Vloženo: 29. 9. 2009

První svatba v Zoologické zahradě v Olomouci
Vloženo: 21. 9. 2009

V sobotu 19. září proběhl první svatební obřad v historii Zoologické zahrady Olomouc. V krásném
prostředí „Safari výběhu“, přímo mezi nádhernými přímorožci jihoafrickými, si v 11:45 řekli své „ano“
novomanželé Kalábovi ze Skrbeně u Olomouce. Po obřadu na svatebčany čekala ještě hodinová projížďka
svatebním vláčkem po areálu zoologické zahrady, zpestřená ukázkou a krmením zvířat. Novomanželé se
poprvé potkali v zoologické zahradě, a právě proto si zvolili jako místo konání jejich „velkého dne“ opět
kouzelné prostředí zoo, kde celému dění ze všech stran přihlíželi zvířecí pozorovatelé jako žirafa, velbloud
nebo poníci. Novomanželský pár se stal zároveň adoptivními rodiči geparda štíhlého, kterého si sami také
nakrmili.

Den s rodinnými pasy
Vloženo: 14. 9. 2009

V sobotu 19. 9. 2009 bude v Zoologické zahradě v Olomouci probíhat Den s rodinnými pasy. Po celý den je
připraven zábavný program pro rodiny s dětmi. Na děti čeká několik atrakcí v podobě trampolíny a
skákacího hradu nebo stanovištní soutěže zaměřené jak na fyzickou zdatnost, tak na znalosti ze světa zvířat.
Svým vystoupením nás potěší také známý umělec pan Václav Upír Krejčí.

Kočka rybářská
Vloženo: 11. 9. 2009

Kočka rybářská je většího vzrůstu než kočka domácí. Samci jsou větší než samice. Jsou to podsadité silné
kočky s kratšími končetinami a krátkým ocasem. Zvláštností kočky rybářské jsou plovací blány mezi prsty
předních končetin. Kočka rybářská nedokáže na rozdíl od svým blízkých příbuzných, úplně zatáhnout drápy.
Kočky rybářské žijí v jižní a jihovýchodní Asii. Žijí v močálech a mokřinách, na březích potoků a řek.
Obývají také mangrovové porosty.
Jsou to plachá samotářská zvířata. Živí se převážně rybami. Drápy na předních končetinách používají jako
harpunu, pro kořist se dokáží i potopit. Kromě ryb nepohrdnou ani žábami, raky, měkkýši a vodním hmyzem.
Na souši loví drobné obratlovce.
Páří se jedenkrát ročně, březost trvá 63 dnů, samice rodí jedno až čtyři koťata, obvykle jsou ve vrhu dvě.
Koťata se v deseti měsících věku osamostatňují. Dožívají se až 12 let. Jejich jediným známým nepřítelem je
člověk. Ohrožuje je hlavně vysoušením mokřadů, zemědělskou výrobou, kácením vegetace a lovem kvůli
kožešině.
V České republice tuto kočku můžeme spatřit ještě v zoo: Děčín, Ostrava, v Praze a v Ústí nad Labem.
Tři koťata, jeden samec a dvě samičky se v olomoucké zoo narodila 3. 7. 2009. Jejich rodiče přišli donaší
zoo v roce 2006. Koťata odchováváme každoročně. Plemennou knihu koček rybářských v rámci EAZA vede
Zoo Děčín.

Lenochodi v Zoo Olomouc
Vloženo: 3. 9. 2009

Lenochod dvouprstý je nejznámějším zástupcem své čeledi lenochodovitých Ve svém životě lenochodi
vsadili na pomalost a s tím spojenou nenápadnost, na rozdíl od ostatních druhů zvířat, která se v případě
nebezpečí snaží zachránit rychlým únikem. Od ostatních savců se liší ještě řadou dalších vlastností. Na
předních končetinách, jak vyplývá z jeho názvu, mají dva prsty na zadních však již tři. Zajímavostí také je,
že krční část páteře lenochodů je tvořena šesti až devíti obratli na rozdíl od ostatních obratlovců, kteří jich

mají sedm. Dospělý lenochod je dlouhý až 70 cm a jeho hmotnost se pohybuje od 4 do 8 kilogramů. Tělo
má pokryté dlouhou srstí, která je v přírodě, vlivem řas, zbarvená hnědozeleně. Srst na břiše je uspořádána
tak, jako u jiných zvířat na zádech. Vzhledem k tomu, že lenochod většinu života visí na větvi břichem
vzhůru, jeho srst roste tak , aby po ní voda dobře stékala. Také orgány v těle mají umístěny obráceně.
Lenochodi obývají tropické pralesy. Na zem slézají jen z donucení při přelézání ze stromu, který již spásli.
Na zemi se také vyměšují. Živí se hlavně listím a ovocem. Pomalost se projevuje i při vyměšování, které
probíhá jednou za deset dnů, ale může to být i za měsíc. Tento úkon provádějí z důvodů bezpečnosti
převážně v noci. Malé potřebě vyměšovat zbytky nestrávené potravy, napomáhá zvláštní druh brouků, který
sídlí lenochodům v konečníku. Jejich největším přirozeným nepřítelem je jaguár a ocelot, z ptáků harpyje
pralesní a orel chocholatý. Dožívají se přes dvacet let věku.
Výskyt: Venezuela, severní Brazílie, Guyana, Surinam, Francouzská Guyana.
Plemennou knihu lenochodů chovaných v zajetí vede zoo v Halle. Lenochod dvouprstý je veden v Červené
knize údajů, jako slabě ohrožený druh.
Kromě naší zoo najdeme lenochody dvouprsté v ČR ještě v zoo:Jihlava, Lešná – Zlín, Praha a Ústí nad
Labem. Olomoucká zoo chová tento druh zvířat od roku 2004. První pár byl dovezen z Guyany. Tento pár se
však nerozmnožil.
V roce 2007 přišla samice narozená v zoo Ústí nad Labem. 27.6.2009 se jí narodilo mládě, které je u matky.
Protože se o něj dobře stará, jeho pohlaví zatím neznáme. V červenci 2009 byl dovezen další pár lenochodů.
Samice po transportu 21.7. porodila mládě, ale odmítla se o něj starat. Proto musela nastoupit matka
náhradní. Tohoto úkolu se ujala chovatelka paní Hana Dostálová. Mládě se jmenuje Bohouš, je to samec a
prospívá dobře.

Víkend plný rekordů a veselé loučení s prázdninami v Zoo Olomouc
Vloženo: 1. 9. 2009

Zoologická zahrada Olomouc připravila pro své návštěvníky na poslední prázdninový víkend unikátní
zážitky – Víkend plný rekordů a veselé rozloučení s prázdninami. Na oslavu prvních narozenin mláděte
hrošíka liberijského Huga byl pozván světoznámý houslista Jaroslav Svěcený, který také při této příležitosti
potěšil návštěvníky Zoo Olomouc krátkým vystoupením.
V sobotu 29. 8. se mohli návštěvníci zúčastnit pokusu o překonání pěti českých rekordů. Usilovali jsme
například o získání rekordu v nejvyšším počtu lidí v osobním automobilu či nejdelším vlnícím se hadovi,
snažili jsme se pomalovat co nejvíce obličejů zvířecími motivy a získat co nejvíce otisků dlaní. Rovněž jsme
pozvali do zoo ty, kteří se mohou pyšnit zvířecím příjmením.

Do plně vybaveného osobního automobilu jsme plánovali dostat 13 osob starších patnácti let, ale v
dramatickém závěru pokusu o překonání tohoto rekordu se nám nakonec podařilo do auta vměstnat 16 lidí.“
řekl organizátor akce Luděk Richter, vedoucí marketingového oddělení Zoo Olomouc.
Pracovnice marketingového oddělení Zuzana Loutocká doplňuje: „Bylo to velmi vzrušující! Při řazení
zaregistrovaných návštěvníků do nejdelšího vlnícího se hada nám k překonání rekordu stále několik lidí
chybělo, v poslední minutě se do hada podařilo zařadit i pár nově příchozích a nakonec jsme původní rekord
překonali o 24 lidí na současných 143.“

„Skvělý zážitek, určitě se takové akce ráda zúčastním i příště.“ dodává jedna z celkem 354 účastníků pokusu
o překonání rekordu nejvíce pomalovaných obličejů Markéta Dočkalová.
„Akce se velmi vydařila. Jsme rádi, že i navzdory špatnému počasí nás přišlo podpořit velké množství lidí a
společně s nimi se těším na její pokračování v příštím roce.“ uzavírá víkendové klání ředitel zoo Radomír
Habáň.
I přes nepříznivé deštivé počasí do Zoo Olomouc zavítalo velké množství návštěvníků a s jejich pomocí se
nám podařilo překonat i zbývající dva rekordy: v areálu zoo se během dne sešlo 52 nositelů zvířecích
příjmení a svou dlaň otisklo na rozměrné plátno na 751 návštěvníků. Tímto se Zoologická zahrada Olomouc
zapsala do České knihy rekordů pěti novými záznamy.
Neděle 30. 8. byla věnována dětem a jejich snažení překonat zvířecí rekordy.

Na závěr uvádíme jména výherců, kteří na jednotlivých stanovištích získali nejlepší časy a stali se držiteli
rekordů:
Nejrychlejší a nejdelší klokaní skoky – Dominika Klapilová s časem 9 s
Rychlostní test znalostí – Jan Blabla s časem 4 s
Nejrychlejší račí chůze – Barbora Žeravíková s časem 5 s
Gepardí běh přes překážky – Jakub Pospíšilík s časem 3 s
Nejrychlejší velbloudí karavana – Barbora Gavarová s časem 9 s
Nejrychleji se valící koule vrubouna posvátného – v této disciplíně se nám sešlo 11 nejlepších časů (1 s)a tak
jsme museli vylosovat jednoho výherce, kterým se stala Eliška Bušinová
Všem vítězům blahopřejeme a posíláme zasloužené odměny.

Registrace rekordů
Vloženo: 27. 8. 2009

Registrace k jednotlivým rekordům bude probíhat přímo před vchodem do zoo takto:
Nejvíc lidí v automobilu Peugeot 607: od 8:00 hod.
Zvířecí příjmení: od 9:00 hod.

Nejdelší vlnící se had: od 9:30 hod.
Nejvíce otisků dlaní a pomalovaných obličejů: od 12:00 hod
Registrace k jednotlivým rekordům bude ukončena po naplnění potřebného množství účastníků k překonání
rekordu!!!

300 000. návštěvník
Vloženo: 27. 8. 2009

Letošní třístý tisící návštěvník olomoucké zoologické zahrady prošel její branou 27. srpna v 10.05 hodin.
Stal se jím pan Radek Maca z Nového města na Moravě. Do Olomouce přivezl svoji dceru, k vykonání
zkoušky na vysoké škole. Čekání na výsledek zkoušky se rozhodli zpříjemnit se svým v září šestiletým
synem Tomášem návštěvou zoo.
Oba Macovi měli vstup do zoo tento den zdarma, a jako dárek dostali ještě dalších deset vstupů. Kromě toho
propagační materiály Zoo Olomouc, a krásnou knihu Zoo v obrazech.
Malý Tomáš se nejvíce těšil na lva a hrošíka. Na třístého tisícího návštěvníka však čekalo ještě další
překvapení. Uvítat jej přišly v doprovodu chovatelek patnáctiletá samice hroznýše královského a měsíční
mládě lenochoda. Malý lenochod se nechal pohladit bez problémů, hroznýši samice také. Dát si hroznýše
kolem krku však již vyžaduje odvahu. Tohoto úkolu se pan Radek zhostil se ctí.

Víkend plný rekordů
Vloženo: 17. 8. 2009

Zoborožec šedolící
Vloženo: 3. 8. 2009

Výskyt: Etiopie, Súdán, Keňa, Tanzanie, Zimbabwe – pobřežní a horské lesy
Hmotnost: 1050 – 1450 g
Výška těla: 60 – 70 cm
Tento druh zoborožce je typický mohutným krémově zbarveným hřebenem na zobáku. Samice jej má menší.
Zbarvení těla je černé, pouze hlava je stříbrošedá a dolní polovině hřbetu je bílý pruh.
Způsob života: většinu roku žijí v párech, mimo období hnízdění vytvářejí často při hledání potravy hejna.
Potrava: plody, hmyz, vejce ptáků
Délka inkubace: 40 dnů, počet vajec: 1 – 2, doba odchovu mláďat 80 dnů.
Hnízdí v dutinách stromů, skalních štěrbinách a hliněných březích. Hnízdní dutinu zazdívají oba rodiče.
Samice je tak chráněna proti útokům šelem, opic nebo hadů. Po zazdění samec podává samičce potravu
pouze úzkou štěrbinou. Jakmile samice přepeří a mláďata jsou již dostatečně samostatná, samice rozbije
zazděný otvor a dutinu opustí. Oba rodiče mláďata i nadále krmí až do doby, kdy jsou schopná létat.
Ochrana druhu: v současné době není ohrožen vyhubením.
Chov v olomoucké zoo:
Tento druh zoborožců chováme od roku 2003. V současné době máme dva páry.V roce 2009 se podařilo
poprvé odchovat mláďata. Jsou dvě a jsou to samci. Mláďata i s matkou opustila budku začátkem července.
Hnízdit začal pár již v březnu. Samec i samice společně zazdili vletový otvor do hnízdní budky a ponechali
jen malý otvor, kterým samec samičku krmil a posléze i mláďata. Co přesně se dělo uvnitř ví už jen samička.
Každopádně začátkem července samice otvor rozbila a ukázalo se, že v bezpečí dobrovolného uvěznění
vyvedla dva potomky. Nyní již jsou rodiče i s mláďaty ve voliéře.
Druhý pár je mladý sestavený teprve v roce 2009. Zatím nehnízdí.

Plameňák růžový
Vloženo: 3. 8. 2009

Jediný druh plameňáků, který žije a hnízdí i v jižní Evropě. Delta řeky Rhony, Španělsko.
Díky vysokým nohám, dlouhému krku a růžovému zbarvení si plameňáky nelze splést s jinými druhy ptáků.
Žije u stojatých vod, hlavně u velkých jezer, sladkých i slaných, má rád i tak zvané brakické vody, to
znamená ty, kde se slaná mořská voda mísí se sladkou říční – v deltách řek a lagunách Živí se drobnými
řasami a korýšky, které procezují z vody Korýši, díky obsaženým karotenům, dodávají jejich peří růžové
zbarvení. Zobák mají zahnutý a horní čelist je větší než dolní. Také je pohyblivá. Čelisti obsahují drobné
lamely, které působí jako síto. Plameňáci žijí v početných koloniích, sestavených z párů a dosud nezadaných
jedinců. V době hnízdění staví rodiče z bláta homolovitou hnízdní kupu s jamkou na vrcholku. V zahřívání
vajec se oba střídají.
Početné skupiny plameňáků obývají rozsáhlé laguny a jezera dlouhé růžové nohy, které mají mezi krátkými
prsty plovací blány. Tělo je růžovobílé, s nohama průměrně 120  140 cm vysoké a dosahuje hmotnosti 2100
4100 g. Dlouhý krk a hlava jsou čistě růžové, mnohdy i dočervena. Mají také dlouhá, výrazně zbarvená
křídla, která dosahují rozpětí 140170 cm. Obě pohlaví se od sebe nijak nápadně neliší. Jejich zvláštně
vyvinutý a tvarovaný zobák jim umožňuje vyhledávat a filtrovat potravu z mělké vody. Zobák přitom drží
tak, aby byl horizontálně ponořen do vody. Proud vody protéká zobákem a plameňák tiskne svůj masitý
jazyk na vláknité lamely, které zachytí částečky potravy, kterou se stává jak živočišný, tak rostlinný
plankton. Voda poté odteče po stranách zobáku ven.
Plameňáci se rozmnožují ve skupinách, které mohou čítat i několik tisíc kusů. Páření předchází hromadný
tok. Hnízda, vzhledem připomínající homoli, si plameňáci růžoví staví z bláta a hlíny. Samice hnízdo
vymodeluje zobákem a snáší do něj obvykle jedno, vzácněji dvě křídově bílá vejce. Mláďata jsou několik
měsíců plně odkázána na péči rodičů, kteří jim stále nosí potravu, kterou vyvrhují mláďatům přímo do
zobáku. Na této stravě jsou závislá do té doby, dokud se jim nevyvine vlastní filtrační aparát. Po asi 65 až 70
dnech se dokáží vznést, a proto začínají své rodiče následovat na krátké vzdálenosti.
Plameňáci růžoví jsou velice oblíbenou atrakcí v zajetí, zvláště zoologických zahradách.
V Česku se plameňák růžový chová téměř ve všech zoologických zahradách.
V olomoucké zoo chováme plameňáky od roku 1978. První odchov se však podařil až v roce 1996.
V letošním roce se vylíhlo 7 mláďat.
Celkem jich zde nyní žije 21samců, 21 samic a 14 mláďat.
Mláďata odchováváme celkem pravidelně, loni se podařilo odchovat rovněž 7 mláďat.

3. nápověda k soutěži "Chyťte si svoji zebru"

Vloženo: 1. 8. 2009

Návštěvnost k 30. 7.:
2009  238 093 osob
2008  224 619 osob
2007  262 776 osob

UCSZ připravila sérii VIP ZOOPASů.
Vloženo: 23. 7. 2009

Unie českých a slovenských zoologických zahrad pro vás připravila limitovanou sérii VIP ZOOPASů.
Držitele a jeho rodinu opravňují ke vstupu do 19 českých a slovenských zoologických zahrad.
Držitel ZOOPASU, který navštíví nejméně 10 zoologických zahrad a návštěva bude označena razítkem
příslušné zoo, bude zařazen do slosování. Zároveň bude pozván na slavnostní vyhlášení cen UCSZ, odchov
roku a stavba roku, které se bude konat vždy poslední čtverek v březnu v Trojském zámku. Výherce obdrží
ZOOPAS na další rok a upomínkové předměty ze všech členských zoo. Zároveň mu bude umožněna
exkluzivní návštěva zázemí zoo, dle vlastní volby, včetně přímého setkání se zvířaty, tam kde to povaha věci
umožní.
Platnost ZOOPASu je 365 dnů od dne vydání.
ZOOPAS si můžete zakoupit v každé členské Zoo UCSZ na 1200 Kč.

200 000. návštěvník
Vloženo: 14. 7. 2009

Dvoustého tisícího návštěvníka letošního roku uvítala olomoucká zoologická zahrada krátce po třinácté
hodině 13. července. Stala se jím paní Lenka Špičáková, která vzala s sebou do zoo na výlet devítiletou
dceru Veroniku, osmiletou Kačku a pětiletého Matýska. Výletníci jsou z Hněvotína a zoo navštívili letos
poprvé. Do zoo šli tentokrát všichni čtyři zdarma. Dále dostali ještě poukázku na dalších deset vstupů do
zoologické zahrady. Součástí daru dvousté tisící návštěvnici byla kniha Zoo v obrazech a další drobné
propagační předměty.
V loňském roce prošel dvoustý tisící návštěvník branou zoo až 23. července.

Charza žlutohrdlá
Vloženo: 14. 7. 2009

Nový druh, který ZOO Olomouc představila v letošní sezóně svým návštěvníkům, je v zoologických
zahradách unikátní a jeho název charza žlutohrdlá neříká nic nejen velké části laické veřejnosti, ale většinou
ani osobám v tomto směru informovaným. Dostupné informace o tomto druhu jsou jen útržkovité a mnohdy i
rozporuplné. Běžná přírodovědná literatura nebo internetové zdroje se charzami příliš nezabývají a vzhledem
k jejich výskytu a způsobu života není se co divit, že je neznáme ani z fotografií. Olomoucká zoo získala
charzy žlutohrdlé ze zoologické zahrady v Jekatěrinburgu, což je jedna z asi 10 zoologických zahrad na
světě, které je mají ve své kolekci a jako jedna z mála je i množí.

Charza je poměrně statná kunovitá šelma, která obývá v několika poddruzích rozsáhlé oblasti Asie od
Korejského poloostrova přes Dálný východ, Čínu, Himaláje, Nepál, Tchajwan, až po Indii a Indonésii.
Vyskytuje se v subtropických i chladnějších horských lesích i v záplavových oblastech. Naše charzy náleží k
poddruhu, který je dobře vybaven k životu v chladných oblastech a měl by bez problémů přečkat naši zimu.
Tyto šelmy jsou velmi pohyblivé a jsou stále při chuti, takže se před nimi musí mít na pozoru nejen drobní
živočichové, především hlodavci a ptáci, ale i mláďata menších kopytníků. Ačkoliv je na první pohled
patrné, že se jedná o velmi schopné predátory, jejich potrava je jako u většiny kunovitých šelem docela
pestrá a i některé složky jejich krmné dávky v zoologické zahradě zdaleka nesplňují představy návštěvníků o
potravě šelem. Charzy totiž kromě velkého množství biologické potravy dostávají například také nastrouhaná
jablka s medem, vejce a ořechy. Pro návštěvníky jsou tato čilá, hbitá a přitom obezřetná zvířata zajímavá i
tím, že vzhledem k jejich denní aktivitě je možno sledovat je téměř neustále v pohybu. Tyto krásné, elegantní
a atraktivně zbarvené šelmy se vyskytují v těch částech naší planety, kam se většina z našich lidí nikdy
nedostane a proto je návštěva olomoucké zoologické zahrady výbornou příležitostí, jak se s nimi seznámit.
Nacházejí se na vrstevnicové cestě naproti výběhů psovitých šelem.

Prázdninové akce
Vloženo: 9. 7. 2009

Velké letní prázdniny jsou v plném proudu a na děti čeká všude spousta letních aktivit a programů. Také v
Zoologické zahradě v Olomouci jsme připravili prázdniny plné zábavných akcí pro celé rodiny. Na co se
můžete těšit:
Velká letní soutěž o skútr
Až do konce letních prázdnin stále běží Velká letní soutěž o skútr, kde na šťastného výherce čeká skútr
Peugeot Vivacity s originálním designem.
Dotyková zoo
Oba prázdninové měsíce je otevřena naše dotyková zoo u pavilonu Jižní Ameriky. Každý má možnost si
vystavené exponáty pečlivě prozkoumat nebo se třeba pomazlit s živými domácími mazlíčky.
Malování na obličej
O víkendu 11. a 12. 7. si mohou nechat návštěvníci od profesionála namalovat na obličej různé motivy dle
vlastního výběru nebo se proměnit v nějaké zvířátko. Malování na obličej bude umístěno v altánku u výběhu
gepardů.

Hrátky s přírodou
Na sobotu 15. 8. připravil Český svaz ochránců přírody ve spolupráci se Zoologickou zahradou zábavný
program pro děti s názvem „Hrátky s přírodou“. Od 10:00 do 14:00 si můžete hravou formou vyzkoušet
vnímání přírodnin pomocí smyslů a pozorování lupou.
Program bude v průběhu prázdnin doplňován a aktualizován.

Kosman stříbřitý
Vloženo: 2. 7. 2009

Zoo Olomouc chová pár kosmanů stříbřitých od jara roku 2009. Po měsíční karanténě byl pár umístěn do
expozice v pavilonu opic. Oba jsou dvouletí, samec pochází z Holandska z Epe Zoo, samička z maďarského
Szegedu. V přírodě žijí východně a jižně od řeky Amazonky ve východní Brazílii. V tropických pralesích
upřednostňují na spaní dutiny stromů a hustou vegetaci. Samice obvykle rodí mláďata dvakrát ročně, březost
trvá 145 dnů. Mláďata bývají odstavena ve věku šest měsíců, pohlavně dospívají ve věku 1 – 2 roků. Ničení
lesů je příčinou toho, že se kosmani stříbřití přeorientovali na kulturní plodiny a jsou schopni žít v
sekundárních lesních biotopech.

2. nápověda k soutěži "Chyťte si svoji zebru"
Vloženo: 1. 7. 2009

Návštěvnost k 30. 6.:
2009  176 212 osob
2008  159 082 osob
2007  195 209 osob

Sváteční večery v Zoo Olomouc
Vloženo: 30. 6. 2009

Na červencové svátky připravila Zoologická zahrada Olomouc pro své návštěvníky nevšední zpestření v
podobě večerních komentovaných prohlídek. Večerní prohlídky budou probíhat ve dnech 3. – 5. 7. 2009, kdy
bude vstup do zoo znovu otevřen od 20:00 do 21:00, vstupné bude sníženo na jednotnou cenu 40, Kč,
parkovné na 20, Kč.
Průvodce bude na zájemce o komentované prohlídky čekat u pokladen zoo vždy v 20:00 a 20:30 a při
procházce večerní zoo poskytne účastníkům zajímavé informace nejen o zvířatech chovaných v Zoo
Olomouc.
Návštěvníci, kteří nebudou chtít využít služeb průvodce, se mohou volně pohybovat po zoo do 22:00.

Za samé jedničky do zoo zdarma!
Vloženo: 26. 6. 2009

Prvním jedničkářem,který využil možnost navštívit 26.6. olomouckou zoologickou zahradu zdarma, se stal
Lukáš Havlíček z Lošova. K pokladně zoo dorazil se svými spolužáky z páté třídy ZŠ na Svatém Kopečku
již v půl deváté ráno. Budoucí šesťáky Erika, Honzu a Radka od vstupu zdarma dělilo jen několik dvojek na
jejich i tak pěkných vysvědčeních.
Akce Za samé jedničky do zoo pokračovala i 30.6. Již v 8.40 minut přišel v doprovodu svého dědečka a
tety čerstvý absolvent první třídy Dominik Rozsíval z Lošova. V pátek 26. června svá krásná vysvědčení, za
která měli tento den prohlídku zoo zdarma, předvedlo pokladním 24 jedničkářů.
Jedničkáři měli v letošním roce možnost využít volného vstupu do zoo za vysvědčení, na kterém nebude jiná
známka než jednička dokonce dvakrát. Poprvé v pátek 26.6., tento den přišlo 24 dětí s patřičným
vysvědčením. V úterý 30.června přišlo 65 „samých jedničkářů“. Dlužno podotknout, že takovýmto
vysvědčením se mohly pochlubit hlavně děti z nižších ročníků základní školy. Olomoucká zoo tuto akci
pořádá již třetím rokem. Počet jedničkářů, kteří využili možnosti volného vstupu, je zatím stále přibližně
stejný, kolem devadesáti dětí. Letos jich přišlo za oba dva dny celkem 89.

Za samé jedničky zdarma do zoo.
Vloženo: 23. 6. 2009

Máme tu opět konec školního roku a všechny děti školou povinné čekají krásné dva měsíce prázdnin. Stejně
jako v předešlých letech připravila Zoologická zahrada Olomouc dáreček pro všechny premianty. V pátek 26.
6. a v úterý 30. 6. mohou všichni školáci, kteří přinesou své vysvědčení se samými jedničkami, přijít do zoo
zdarma. Stačí se u pokladny prokázat svým krásným vysvědčením.

Omezení ve výběhu makaků
Vloženo: 17. 6. 2009

Vážení návštěvníci, v okolí expozice makaků červenolících probíhá výstavba výběhu pro medvědy baribaly
a vlky arktické. Termín dokončení této stavby je k 30. 9.2009. Omluvte proto prosím dočasné omezení
provozu ve výběhu makaků.
Výběh makaků červenolících je otevřen:
PO  PÁ cesta nad výběhem směrem k pavilonu netopýrů je uzavřena a je nutné se vrátit zpět stejnou cestou
SO  NE výběh makaků červenolících je průchozí včetně výběhu a cesty nad výběhem směrem k pavilonu
netopýrů
Děkujeme za pochopení
Vaše Zoo Olomouc

Slavnostní vyhlášení soutěže ke kampani "Nechme šelmy žít"
Vloženo: 17. 6. 2009

Ve čtvrtek 25. 6. 2009 proběhlo v areálu Zoologické zahrady Olomouc slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže
ke kampani „Nechme šelmy žít“.
Rádi bychom poděkovali všem soutěžícím za zájem a účast v naší výtvarné soutěži. Dostali jsme spoustu
krásných prací a výrobků od dětí. Hodnocení bylo velmi obtížné, ale protože se jednalo o soutěž, vybrali
jsme nakonec některé práce, které jsme ohodnotili i drobnými odměnami.
Kategorie mateřských škol:
1. místo – kolektiv dětí MŠ Citov a kolektiv dětí MŠ Hoštejn
Kategorie ZŠ 1. stupeň:
1. místo – kolektiv dětí 1. a 3. ročníku ZŠ Prostějov
2. místo – kolektiv dětí ZŠ Nedvědova
3. místo – kolektiv dětí ZŠ Dřevohostice
Kategorie ZŠ 2. stupeň:
1. místo – kolektiv dětí ZŠ Dřevohostice
2. místo – kolektiv dětí ZŠ Slatinice
3. místo – Zbyněk Halámka, Schola Viva Šumperk a žákyně tercie z Gymnázia Lipník nad Bečvou

Ahoj školo
Vloženo: 17. 6. 2009

Ani jsme se nenadáli a konec školního roku už klepe na dveře. A proto již tradičně pro vás Dům dětí a
mládeže v Olomouci ve spolupráci se Zoologickou zahradou připravili zábavný program pro celé rodiny na
závěr školního roku. Soutěž „Ahoj školo“ proběhne v sobotu 20. 6. 2009 od 10:00 do 13:00 v areálu
Zoologické zahrady Olomouc. Děti dostanou příležitost vyzkoušet si čtení, psaní a počítání trochu jinak, po
zvířátkovsku. Na všechny účastníky soutěže čekají odměny.

Dětský den v Zoo Olomouc
Vloženo: 14. 6. 2009

Nádherné víkendové počasí dětem přálo a v neděli 14. 6. jsme konečně uskutečnili Dětský den, který musel
být přesunut právě kvůli deštivým víkendům předešlým. Děti s chutí plnily úkoly sportovní i vědomostní.
Také se našla spousta odvážlivců, kteří nám na pódiu zarecitovali básničky nebo zazpívali písničky. Zájemci
mohli využít malování na obličej a dle vlastní fantazie se přeměnit v nějaké zvířátko nebo si vyzdobit obličej
jednoduchými motivy. Přikládáme několik fotografií z Dětského dne, kde se možná někteří z vás poznají.

Historie chovu fenků v Zoo Olomouc
Vloženo: 11. 6. 2009

První mláďata, dva samci, se zde narodila 13.8. 2007. Celé tři týdny po jejich narození musel být pavilon
uzavřen, aby chovný pár měl dostatečný klid k bezproblémovému odchovu. Chovatelé také sbírali zkušenosti
z odchovu mláďat u nového druhu zvířat. Kromě olomoucké zoo chovaly v roce 2007 fenky v České
republice ještě v ZOO Praha, Dvůr Králové a Chomutov.
Druhý vrh mláďat se narodil 20. května 2008. Tentokrát samec i samička. Ve stáří jednoho měsíce proběhlo
jejich vážení, měření a odčervení. V květnu roku 2009 obdržela olomoucká zoo za tento odchov cenu v
soutěži Odchovek roku, pořádaný nadací Česká zoo.
Třetí vrh mláďat se narodil 6. května 2009. Jsou to dva samci. Vážení, měření a odčervení proběhlo 11.
června.
K 31. 12. 2008 chovaly fenky v České republice jen zoo v Olomouci, Dvoře Králové a Praze.
Ve všech zmíněných zoo jen pár. V současné době žije v zoologických zahradách a částečně v soukromých
chovech po celém světě 98 samců a 99 samic fenků. Mláďat se narodilo pouze šest. Fenci žijící v
soukromých chovech nejsou všichni evidováni, proto počet jedinců ani počet odchovů není znám. Ačkoli
fenek je zvíře, které se v zajetí chová poměrně dlouho, uvedená čísla naznačují, že narození a úspěšný
odchov mláďat není běžnou událostí.

Zoo Olomouc představila nové logo
Vloženo: 4. 6. 2009

„Mluvíme očima” je motto, které shrnuje všechny zásadní argumety nového loga, což je jeden ze základních
smyslů – oči. Pozorujeme, díváme se, poznáváme a navíc komunikujeme mezi sebou i zvířaty. Logo i jeho
aplikace v rámci nového vizuálního stylu vytvořilo olomoucké studio BastArt.cz.

1. nápověda k soutěži "Chyťte si svoji zebru"
Vloženo: 1. 6. 2009

Celková návštěvnost v roce 2007 činila: 390054 osob
Celková návštěvnost v roce 2008 činila: 356311 osob

Dětský den v Zoo Olomouc
Vloženo: 25. 5. 2009

Srdečně vás zveme na Dětský den, který proběhne poslední květnový víkend v Zoologické zahradě
Olomouc. Začínáme v sobotu 30. 5. v 10:00 na dětském hřišti v areálu zoo. Pro děti bude připraven zábavný
program plný her a soutěží. Účastníci se mohou těšit na zasloužené odměny.
Pestrý program pokračuje v neděli 31. 5., kdy navíc můžete přijít do zoologické zahrady zdarma. Stačí,
když vyměníte vysloužilý elektrický spotřebič za vstupenku v rámci akce „Do zoo za starý spotřebič
zdarma“.
Program 30. 5. – 31. 5. 2009:
10:00 – zahájení Dětského dne  hry a soutěže na dětském hřišti (5 stanovišť s úkoly, za každý splněný úkol
odměna)
10:30 – 11:00 setkání se zvířaty u jihoamerického pavilonu (mravenečník čtyřprstý)
11:30 – 12:00 setkání se zvířaty u jihoamerického pavilonu (hroznýš královský)
12:30 – 13:00 setkání se zvířaty v altánku u výběhu geparda štíhlého (ovce, koza, lama)
13:30 – 14:00 setkání se zvířaty u pavilonu netopýrů (pásovec štětinatý)
16:00 – ukončení Dětského dne
Stejně jako každý den bude probíhat komentované krmení zvířat v těchto časových intervalech:
10:00 medvěd malajský

10:30 nosál červený
11:30 velbloud dvouhrbý
12:00 žirafa Rothschildova
13:00 gepard štíhlý
14:30 surikata

Mláďata vlků
Vloženo: 21. 5. 2009

Olomoucká zoologická zahrada chovala některý z poddruhů vlka skoro po celou svou existenci.
Vlci euroasijští šedého zbarvení se v osmdesátých letech pravidelně rozmnožovali . Vlci bíleného
zbarvení, jednoho z amerických poddruhů Canis lupus occidentalis, byli do olomoucké zoo dovezeni v
polovině osmdesátých let. Prožili zde svůj život, aniž by odchovali mláďata. Další bílí vlci přišli do
olomoucké zoo až v roce 2007. Jednalo se o vlky Hudsonovy a vlky arktické.
Skupina třech dospělých vlků arktických se 21. dubna se rozrostla o šest mláďat. Měsíc stará štěňata již často
opouští bezpečí nory a vydávají se na výzkumné výpravy po výběhu. Bedlivě je při tom střeží nejen matka,
ale i starší sestra a otec.

Nový výběh medvědů a vlků v Zoo Olomouc
Vloženo: 21. 5. 2009

Výběh medvědů v olomoucké zoo byl uveden do provozu v roce 1977. Ani v době, kdy byl nový, se
nemohl, bohužel, řadit mezi povedené stavby. Tehdy se však podobná betonová monstra, připomínající
protiatomový kryt, stavěla pro medvědy v zoo po celém světě. Betonová stavba nevyhovuje ani po stránce
chovatelské ani estetické. Není v něm dobře medvědům a nepůsobí dobře ani na návštěvníky. Pro chov tak
velkých zvířat jakými medvědi jsou, je příliš malý. Nejen z těchto důvodů čelil téměř od svého postavení
odborné i laické kritice.
Nový výběh pro medvědy a vlky se ani v nejmenším starému nebude podobat. Vzniká na prostoru velkém
více než jeden hektar v bývalém výběhu jelenů. Najdeme v něm mírné i prudké svahy, je porostlý smrky a

protéká jím potůček. Společně s párem medvědů baribalů bude ve výběhu žít i skupina arktických vlků
bílého zbarvení.
Ze soužití těchto dvou druhů šelem nemáme obavy. Medvěd je všežravec a případný útok na vlka by byl
motivován spíše připomenutím, kdo je v tomto teritoriu pánem. Výběh bude tvořen společnou částí, ve které
se šelmy budou mít možnost potkat, a dále částí přístupnou jen vlkům, kam se mohou uchýlit a případně zde
i odchovávat mláďata. Návštěvníci budou mít několik možností pozorovat dění ve výběhu. Jednak ze srubu,
jehož spodní část bude sloužit jako medvědí nora a dále z několika lávek nad výběhem. V Evropě nemá
výběh podobného druhu v současné době obdobu.
Olomoucká zoo si od tohoto projektu slibuje jednak výrazné zlepšení podmínek pro chov medvědů i vlků a
dále zvýšení návštěvnosti vzhledem k atraktivitě výběhu.
Stavbu provádí firma IDS Olomouc, vítěz výběrového řízení.
Cena díla je: 6 280 000, Kč
Stavba byla zahájena 13. 5. 2009
Termín dokončení je 30.9. 2009.
Stavba je prováděna dík finanční spoluúčasti Magistrát města Olomouce.

100000. návštěvník roku 2009
Vloženo: 15. 5. 2009

V pátek 15. května v 10.45 h prošla branou zoo stotisící návštěvnice Zoo Olomouc letošního roku. Stala se jí
slečna Ivana Indrová z Kostelce na Hané. Do zoo se přišla podívat se svým spolužákem Josefem
Stonawským z Nýdku. Doprovázela je čtyřletá fenka Jorkšírského teriéra Lady. Oba spolužáci
olomouckou zoo navštívili již několikrát, Ivana dokonce bude v následujícím týdnu vykonávat v zoo
odbornou praxi. Na mile překvapené studenty čekala u vchodu zoo kromě dárků v podobě volných
vstupenek a knih o zoo také dvě ochočená zvířata, lama alpaka Molino Flíček a ovečka valaška jménem
Dorotka.
V loňském roce uvítala zoo stotisícího návštěvníka až 2. června. V letošním roce se návštěvnosti zoo vyvíjí
velmi příznivě, v současné době je o 27 098 osob vyšší než v loňském roce.

Cesta do zoo je volná
Vloženo: 14. 5. 2009

Období školních výletů je pomalu ale jistě tady a do zoo začínají proudit žáci všech typů škol, aby zde
prožili část ze svého výletního programu. Mohou se zúčastnit komentovaného krmení, které probíhá od
května již denně. Vzdělávací oddělení zoo nabízí i komentovanou prohlídku celé zoologické zahrady. Tuto je
však nutné objednat alespoň čtrnáct dnů před požadovaným termínem.
Kontakt: Mgr. Zuzana Loutocká: 585 151 609, 733 615 855
V loňském roce měly školní zájezdy, které přijely autobusem potíže s parkováním. Na Svatém Kopečku
probíhala výstavba kanalizace a tak nejen, že problém byl už jen na Svatý Kopeček přijet, ale parkoviště,
určené právě pro autobusy, zabrali stavbaři pro materiál potřebný k výstavbě.
Kanalizační síť byla koncem loňského roku dobudována, přístupové cesty na Svatý Kopeček a k zoo jsou
opraveny a parkoviště u restaurace Na Fojtství, slouží již opět svým účelům, tedy k parkování autobusů. Na
parkoviště přímo u zoo mohou přijet pouze osobní auta a autobusy, které vezou hendikepované občany.

Vláček v zoo
Vloženo: 14. 5. 2009

Okružní jízdy vláčkem v zoo je možné využít denně od 9.00 do 18.00 h.
Jízda dlouhá dva kilometry trvá přibližně dvacet minut. Vláček vás pomalou jízdou proveze velkou částí
zoologické zahrady.
Nástupiště je u rybníčku s vodními ptáky.
Jízdné je jednotné 30, Kč za osobu.
Děti do 10 let mohou vláčkem cestovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
Objednávky na čísle: 737 921 781  pan Stanislav Svoboda

Chyťte si svoji zebru
Vloženo: 13. 5. 2009

Zoologická zahrada Olomouc připravila pro své návštěvníky velkou letní soutěž o skútr Peugeot Vivacity s
originálním designem.
Chcete vyhrát skútr s jedinečným vzhledem zebry? Stačí jen navštívit Zoo Olomouc ve dnech 1. 5. až 31. 8.
2009 a vyplnit soutěžní kupón s jednoduchou soutěžní otázkou, který dostane každý návštěvník ke
vstupence.
První nápovědu k soutěžní otázce zveřejníme na webu zoo dne 1. 6. 2009.
Pravidla soutěže ve formátu *.pdf

Vypouštění oryxů do výběhu
Vloženo: 5. 5. 2009

Zoologická zahrada Olomouc se pyšní největším stádem oryxů jihoafrických v Evropě a v současné době
můžete v největším výběhu zoo spatřit 29 těchto antilop včetně mláďat. Od počátku chovu v roce 1974 se v
zoo odchovalo přes 230 mláďat, což nás řadí mezi přední chovatelská zařízení na světě. Z důvodu nízkých
teplot a odchovu mláďat jsou v zimě oryxové ustájeni v zimovišti afrických zvířat, kde přečkávají chladné
měsíce. Vypouštění stáda po dlouhé zimě zpět do výběhu je vždy velkým zážitkem jak pro antilopy samotné,
tak i pro všechny zaměstnance zoo, kteří se vypouštění účastní.

Křtiny žirafky
Vloženo: 4. 5. 2009

Hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík se stal v pondělí 5. května kmotrem samičky žirafy
Rothschildovy. Kmotrem se stal již po druhé. Nejméně pět let je sponzorem žraloka bělocípého. Teď k němu
přidal i měsíční žirafku, které dal jméno Haná. Toto jméno je jeho oblíbené. Pokřtil tak i medvídě medvěda
malajského v roce 2000. Medvědice nyní žije v zoologické zahradě v Ústí nad Labem. Její jmenovkyně
žirafa Haná zřejmě své rodiště neopustí. V dospělosti se stane pokračovatelkou chovu žiraf v olomoucké zoo.
Haná je 46. mládětem žirafy Rothschildovy, které se v olomoucké zoo narodilo. Zároveň je třetím potomkem
své třináctileté matky Kazi a pátým potomkem šestiletého vůdce stáda samce Marca.

Cena "Bílý slon"
Vloženo: 30. 4. 2009

Ve středu 29. dubna Nadace Česká zoo slavnostně předala v Trojském zámku v Praze ceny za odchovek roku
2008. Olomoucká zoologická zahrada získává téměř každoročně v této soutěži ceny. Ani letos neodešla z
klání chovatelů s prázdnou. V kategorii savců získala olomoucká zoo cenu za odchov fenka berberského.
Ocenění převzala chovatelka fenků Kateřina Macků.

Májové večerní prohlídky Zoo Olomouc
Vloženo: 30. 4. 2009

Zoologická zahrada Olomouc pro své návštěvníky připravila nevšední program – Májové večerní
prohlídky, Večerní komentované prohlídky s průvodcem. Ty budou probíhat ve dnech 1. – 3. 5. a 8. – 10.
5. 2009, kdy bude vstup do zoo znovu otevřen od 20:00 do 21:00 hod, vstupné bude sníženo na jednotnou
cenu 40, Kč a parkovné na 20 Kč. Průvodce bude na zájemce o komentované prohlídky čekat u pokladen
zoo vždy v 20:00 a 20:30 hod a při procházce večerní zoo poskytne účastníkům zajímavé informace nejen o
zvířatech chovaných v Zoo Olomouc. Zoologická zahrada bude v tyto dny otevřena výjimečně do 22.00 hod.

Mláďata kočkodanů husarských
Vloženo: 27. 4. 2009

Nová skupina, kterou se podařilo sestavit počátkem roku 2008 je tvořena dvěma samicemi z Tierpark Berlin,
další dvě samice jsou z barcelonské zoo a samec je ze ZOO Ohrada. 16. dubna 2008 se samici Nelli, která
přišla do olomoucké zoo již březí, narodilo mládě. Jeho pohlaví je zatím neznámé. Po dlouhé době je první
opičkou tohoto druhu, narozenou v olomoucké zoo.
Ukázalo se, že mládě je samička a tak od svých kmotrů pracovníků redakce Týdeníku Prostějovska dostal
jméno Kryšpína. Toto jméno vyhrálo v soutěži, kterou pro děti týdeník pořádal.Další mládě se narodilo
samici Loře 27. února a hned 3. března přivedla na svět její sestra Bára další v této tlupě již třetí mládě, Lora
a Bára pocházejí z Barcelony.
27. dubna zjistily chovatelky při ranní kontrole svých svěřenců, že skupina kočkodanů husarských se
rozrostla o další mládě. Již druhého potomka v Zoo Olomouc přivedla na svět Nelli. Rok poté, co dala život
prvnímu mláděti Kryšpíně, která se narodila 16. dubna 2008. Pohlaví mláděte je samozřejmě neznámé. V
letošním roce je to již třetí přírůstek do rodiny kočkodanů husarských. Otcem nového opičího miminka je
vůdce tlupy s hrdým jménem Leopold Husar.
Posledním mláděte narozeným ve skupině kočkodanů je nejnovější přírůstek z 30. dubna. Další mláďata
můžeme v olomoucké zoo očekávat až za rok, kdy už nynější ratolesti odrostou.

Kampaň na záchranu evropských masožravců
Vloženo: 21. 4. 2009

(8. EAZA European Carnivore Campaign 2008/2009)

Další kampaň na záchranu ohrožených živočichů vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií
(EAZA) na 25. výroční konferenci EAZA v Antverpách. Letošní kampaň se zaměřuje na ohrožené evropské
šelmy.
Cíle kampaně:
Upozornit veřejnost na rozmanitost přírody a divokých zvířat, která v ní stále přežívají.
Zvýšit povědomí veřejnosti o areálu výskytu a početnosti velkých evropských druhů masožravců.
Upozornit na skutečnost, že v důsledku lidské činnosti dochází k ničení a znečišťování životního
prostředí, které ohrožuje budoucnost mnoha druhů šelem.
Vysvětlit, proč je přítomnost masožravců dobrým indikátorem zdraví našeho životního prostředí.
Poukázat na to, že chránit přírodu je třeba nejen v dalekých zemích, ale i v naší domovině.
Získat finanční hotovost 750 000 eur na záchranné programy.
EAZA jako symboly kampaně vybrala dvanáct nejohroženějších druhů evropských šelem, protože není
možné se zaměřit na všechny. Druhy jsou to navíc obecně velmi známé, takže zájemci mají hned jasnou
představu, o koho jde:
liška polární (Alopex lagopus)
medvěd hnědý (Ursus arctos)
vydra říční (Lutra lutra)
rys ostrovid (Lynx lynx)
kočka divoká (Felis silvestris)
norek evropský (Mustela lutreola)
šakal obecný (Canis aureus)
vlk obecný (Canis lupus)
rys pardálový (Lynx pardinus)
tchořík skvrnitý (Vormela peregusna)
medvěd lední (Ursus maritimus)
rosomák sibiřský (Gulo gulo)

Z výtěžku kampaně bude financováno 16 různých projektů, týkajících se ochrany velkých evropských
masožravců.

Urzon kanadský
Vloženo: 21. 4. 2009

Po více jak roce se podařilo dovézt zajímavé hlodavce, blízké příbuzné dikobrazů, urzony kanadské. Tělo
má porostlé dlouhými hnědými chlupy s bílým zakončením,ostny má na svrchní straně ocasu a částečně i na
hřbetě. Jsou bílé s hnědým zakončením. Ve skutečnosti má však toto zvíře mnohem blíže k morčatům. Na
rozdíl od dikobrazů, kteří si hrabou nory, urzon výborně šplhá. Jeho hlavní potravou jsou pupeny a listy
stromů , v zimě nepohrdne ani jehličím. V létě si naopak rád si pochutná i na různých plodech a květech.

Den Země v zoo
Vloženo: 17. 4. 2009

Dům dětí a mládeže v Olomouci ve spolupráci se zoologickou zahradou pořádá dne 18. 4. každoroční
program k oslavám Dne Země. Soutěž s názvem „Zábavné putování s rysem Bertíkem a jeho kamarády“ je
tematicky směřována ke kampani Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která se v
tomto roce zaměřuje na ochranu evropských šelem. S rysem Bertíkem budou moci děti putovat od 10:00 do
16:00 hodin. Pro soutěžící je připraveno ve směru prohlídky 7 stanovišť s jednoduchými zábavnými úkoly,
které se vztahují k životu našich šelem. V cíli budou čekat na děti zajímavé odměny v podobě upomínkových
předmětů, sladkostí a dalších zajímavostí.

Velikonoce v zoo
Vloženo: 14. 4. 2009

Uplynulý velikonoční víkend přinesl olomoucké zoologické zahradě dokonalou náhradu za první tři
„hubené“ měsíce roku, kdy vlivem špatného počasí návštěvnost klesla ještě pod úroveň předchozího roku.
Během velikonočních prázdnin a následujících svátků přišlo do zoo 27 405 osob. Jen v Pondělí velikonoční
prošlo branou zoo 11 368 osob. Tento počet se velmi přiblížil rekordu z roku 2003. Tehdy na Pondělí
velikonoční navštívilo zoo 12 058 osob. Od začátku roku přišlo do zoo již 61 174 osob, zatímco v loňském

roce 42 890.
Na očekávaný nápor milovníků zvířat se zoo velmi dobře připravila. Během velikonočních prázdnin byla pro
děti připravena soutěž ve znalosti velikonočních tradic. S otázkami jim samozřejmě rádi pomáhali přítomní
rodiče i prarodiče. Pro některé z tří set padesáti soutěžících byly otázky trochu oříškem, ale čekala na ně
sladká odměna. Odvážnější děti měly ještě možnost projet se na poníkovi.
V sobotu již mohli přítomní návštěvníci sledovat komentované krmení zvířat, které nyní bude probíhat o
všech následujících víkendech. V neděli a pondělí pokračoval velikonoční program ještě ukázkami zvířat,
které si návštěvníci měli možnost i pohladit a pohovořit s jejich chovateli. Od čtvrtka do pondělí byl také
otevřen výběh makaků červenolících, kterým návštěvníci procházeli poprvé v letošním roce. Tato služba
bude rovněž nadále fungovat zatím o víkendech.

Velikonoční program v zoo
Vloženo: 6. 4. 2009

Zoologická zahrada Olomouc připravila pro své návštěvníky již tradiční Velikonoční akce:
Ve čtvrtek a pátek si můžete vyzkoušet své znalosti velikonočních tradic v jednoduchém zábavném kvízu.
Odměnou pro vás budou věcné ceny a další výhry, jako například projížďka na poníkovi.
Od soboty 11. 4. 2009 se budete moci každý víkendový den zúčastnit oblíbeného komentovaného krmení,
které jsme v letošním roce rozšířili na přání návštěvníků a roztomilé surikaty, nosály a další zvířata.
V neděli vás čekají setkání se zvířaty, tváří v tvář tak můžete potkat například lamu, mravenečníka a další
atraktivní zvířata.
Program:
Čtvrtek 9. 4. a pátek 10. 4. 2009
Jak dobře znáte velikonoční tradice – znalostní kvíz
Při procházce po zoo naleznete stanoviště se soutěžními otázkami s velikonoční tématikou.
Úspěšní soutěžící obdrží věcné ceny a ti odvážnější se budou moci projet na ponících.
Velikonoční dílna – výtvarné aktivity pro děti
Děti si mohou vyzkoušet své dovednosti při výrobě stojánků na velikonoční vajíčka, tvorbě spojovaček a
vybarvování omalovánek s velikonoční tématikou.
Sobota 11. 4. 2009
Komentované krmení
10:00 medvědi malajští
10:30 nosáli
11:30 velbloudi
12:00 žirafy
13:00 gepardi
14:30 surikaty
Neděle 12. 4. 2009
Komentované krmení viz sobota
Setkání se zvířaty
11:00 Dětské hřiště – lama, koza kamerunská, ovce valašská, a mnoho mláďat

12:30 Pavilon Jižní Ameriky – mravenečník čtyřprstý, hroznýš královský
13:00 u výběhu jelenů sibiřských – ara ararauna, zoborožec kaferský
13:30 Pavilon netopýrů – pásovec štětinatý
14:00 Dětské hřiště – lama, koza kamerunská, ovce valašská, a mnoho mláďat
Těšíme se na vás v Zoo Olomouc.

Návštěvnost zoo
Vloženo: 6. 4. 2009

Uplynulý víkend byl pro olomouckou zoologickou zahradu opravdu velmi úspěšný. Jarní počasí, které
konečně zvítězilo nad zimou, přilákalo k návštěvě zoo téměř sedm a půl tisíce návštěvníků. Zatímco v
loňském roce přišlo do zoo do 5. dubna 36 114 osob, v letošním roce je to vlivem dlouhé zimy jen 31 806
návštěvníků. Vedení zoo však doufá, že díky velikonočním svátkům se tento rozdíl podaří nejenom dohnat
ale i překonat. V zoo probíhá intenzivní jarní úklid. Zametají se cesty, upravuje zeleň, opravuje oplocení. Na
pobyt venku se připravuje i mládě hrošíka liberijského Hugo. Sameček, který se narodil v loňském roce v
srpnu, ještě nebyl ve venkovním výběhu. Dnešní první procházku si na poslední chvíli rozmyslel a zůstal stát
ve dveřích svého pavilonu. Vylákat mládě ven se nepodařilo ani jeho matce, která si svou procházku ve
výběhu užila až do oběda, na který se vrátila dovnitř spolu se svým váhavým synem. Další procházku
umožní chovatelky Hugovi až zítra.

Aprílové hrátky se zvířátky
Vloženo: 3. 4. 2009

Dům dětí a mládeže v Olomouci ve spolupráci se zoologickou zahradou pořádá v sobotu 4. dubna v areálu
zoo od 10.00 do 13.00 hodin soutěž pro děti s názvem Aprílové hrátky se zvířátky. Podobně jako tomu bylo
v loňském roce, budou v areálu zoo umístěny soutěžní otázky pro děti. V cíli bude pro soutěžící připravena
sladká odměna.

Jarní úklid
Vloženo: 31. 3. 2009

Areál zoo volá po jarním úklidu. Je třeba jej připravit na očekávaný nápor návštěvníků během Velikonočních
svátků. Letos poprvé využila zoo na základě smlouvy o spolupráci s Fórem dárců práce firemních
dobrovolníků. Ve dnech 25. a 26. března pracovalo v zoo devět lidí v rámci dobrovolnických dnů vypsaných
skupinou ČEZ. Počasí bohužel úklidovým pracím nepřálo, od rána mrzlo a druhý den dokonce padal sníh.
Přesto se nadšeným dobrovolnicím první den podařilo zbavit posledních zbytků zimního posypu
hospodářský dvůr v zoo a část cest v areálu. Druhá skupina pro špatné počasí úklidu již nemohla pokračovat.
Připravila však téměř dva tisíce balíčků s krmivem pro kozy a ovce, které se prodávají v zoo, aby mohli
návštěvníci uspokojit svoji potřebu krmit zvířata a přitom nepoškodit jejich zdraví. Prodej tohoto krmiva
samozřejmě příznivě přispívá k zlepšení finanční situace zoo.

Výroční zpráva 2008
Vloženo: 6. 3. 2009

Zoologická zahrada Olomouc na počátku března vydala výroční zprávu za rok 2008. V ní můžete zjistit co
všechno se událo v loňském roce, dočtete se jaké jsou novinky a získáte mnoho dalších užitečných informací
o chodu zoologické zahrady. Součástí výroční zprávy je i zhodnocení stavů chovaných zvířat, mnoho
odborných chovatelských článků a seznamy chovaných druhů. Texty jsou doplněny celou řadou barevných
fotografií. Výroční právu lze zakoupit za cenu 100 Kč + poštovné, více informací na telefonu 585 151 600.

Kolik, čeho a za kolik v roce 2008
Vloženo: 11. 2. 2009

Olomoucká zoologická zahrada chová 402 druhů zvířat, jejichž počet přesahuje číslo 1 600. Uživit takové
množství „ hladových krků“ není levná záležitost. V roce 2008 částka, která byla vydána za krmivo, činila
téměř pět a půl milionu korun. Náklady na jeden krmný den byly přesně 13 791 korun.
Podívejme se blíže, jaké druhy krmiva byly nejdražší a jakou zajímavou potravou se zvířecí obyvatelé zoo
krmí.
Jednoznačně nejvyšší částka byla vydána za ovoce a zeleninu a to 1 157 000, Kč. Hlavními konzumenty
jsou všechny druhy opic, kaloni zlatí, hrošíci liberijští a exotické ptactvo. Ovocem nepohrdnou klokani, mají
rádi především jablka. Žirafám, antilopám, zebrám a také sobům se přimíchává v nakrouhaném stavu do
míchanic z granulí zelenina. Žirafy kromě toho ocení ve své míchanici nakrájenou cibuli nebo citrón. Přidává
se jim do potravy pro zvýšení podílu vitamínu C v krmné dávce. Také dva druhy medvědů mají značný podíl
na spotřebě ovoce a zeleniny.
Na druhém místě se zařadilo maso hovězí, skopové a koňské v ceně 978 500, Kč. Jeho spotřebiteli jsou
především tygři, lvi, gepardi a další kočkovité šelmy. Součástí jídelníčku velkých i malých kočkovitých
šelem a vlků je i drůbež. Té zvířata spotřebovala za 87 500, Kč. Tím však výčet spotřeby masité potravy pro
šelmy nekončí. Další část jejich jídelníčku je tak zvané biologické krmivo. Jsou tím míněna zvířata, která
jsou šelmám podávána usmrcená, ale se srstí, případně peřím. Hlodavci 132 934, Kč, králíci 190 238, Kč.
Vítaným oživením krmné dávky jsou i ryby 24 896, Kč. Zoo chová velké množství býložravců, žirafy,
antilopy velbloudy, jeleny soby, kozorožce a také domácí plemena ovcí a koz. Ti všichni mají velkou
spotřebu granulí a obilovin. Částka, vydaná za jejich nákup je 672 000, Kč. Samozřejmou součástí
jídelníčku posledně jmenovaných zvířat je seno. Žaludky zdejších býložravců ho prošlo za 419 000, Kč.
Podívejme se nyní na exotické strávníky. Obyvatelé mořských akvárií, kteří se živí tak zvanými dary moře v
podobě krevet, sépií, chobotnic a mořských mlžů, například slávek projedli částku 72 700,Kč. Lví podíl na
tom má rejnok siba skvrnitá, který spotřebuje denně jeden kilogram již zmíněných slávek, ústřic, či
hřebenatek.
Tajemný název gamarus má potrava, složená z drobných sušených korýšů korýšů. Tato se podává v době
hnízdění plameňákům a tím podporuje jejich zájem o hnízdění a odchov mláďat. V loňském roce se v zoo
podařilo odchovat šest těchto elegantních ptáků. Náklady na tuto potravu činily 28 300, Kč.
Také Luvos zní velmi zvláštně. Jedná se o druh rašeliny, která se přimíchává do krmné dávky mravenečníků
a tím příznivě podporuje proces jejich trávení.
Drápkaté opičky se krmí kromě ovocných a zeleninových salátů také různými druhy červů a hmyzu, touto
potravou jsou krmeny i některé druhy ptáků a pouštní lištičky fenkové . Spotřeba hmyzu v podobě cvrčků,
sarančat, moučných červů, červů Zophobas morio a švábů představuje za loňský rok částku 323 000, Kč.
Žaludky strávníků v zoo prošla také řada mléčných výrobků v hodnotě 114 200, Kč. Na nákup vitamínů a
minerálů byla vynaložena částka 60 000, Kč.
Pod názvem Jelly a Cake se skrývá prášková směs na výrobu speciálních koláčů, který se podává drápkatým
opicím.
Z uvedeného je zřejmé, že nakrmit správně všechny obyvatele zoo, tak aby jim v krmné dávce nic
nechybělo, zvířata byla v dobré kondici a pokud možno se i rozmnožovala, je nejen nákladné ale i složité.
Odměnou a cílem této práce jsou spokojená zvířata a tím i návštěvníci,kteří mohou pozorovat své
oblíbence s lesknoucí se kůží, srstí nebo kvalitním opeřením. Prostě ve výstavní kondici.

Jarní prázdniny
Vloženo: 11. 2. 2009

Děti, které zvolí návštěvu olomoucké zoo jako program jedno z dnů jarních prázdnin, uvidí řadu mláďat,
která se narodila koncem loňského a začátkem letošního roku. V pavilonu opic si mohou prohlédnout mládě

gibona zlatolícího, stejně jako tři mláďata kosmanů zakrslých, nejmenšího existujícího druhu opic. Tito
kosmani jsou v dospělosti velcí jen asi 13 centimetrů, ocas mají dlouhý okolo 20 cm. V lednu přišlo na svět
také mládě gibbona lara. Rodinu tohoto druhu opic tvoří rodiče, dva a půl roku starý sameček a nyní nové
mládě, jehož pohlaví je zatím neznámé. Další mláďata se mají narodit také ve skupině kočkodanů
husarských, bříška dvou samic se nadějně zaoblují. Přírůstky čeká také skupina drápkatých opic tamarínů
vousatých. V jihoamerickém tropickém pavilonu je k vidění již deset mladých kotulů veverovitých, kteří
přišli na svět od prosince loňského roku do letošního února.
Ve stádu ovcí valašek jsou zatím dvě letošní mláďata. Skupinu ovcí kamerunských oživuje malý beránek.
Mládě zebry a devět antilop přímorožců jihoafrických si budou mít možnost návštěvníci prohlédnout až v
jarních měsících letošního roku.

Zamilovaná zvířata
Vloženo: 10. 2. 2009

Zoologická zahrada Olomouc připravila ve spolupráci s agenturou SPI, která uvádí do kin filmový
dokument Zamilovaná zvířata, dárek pro své návštěvníky. Každá dvacátá dvojice, která ve dnech 10. – 12.
2. navštíví Zoo Olomouc , obdrží dvě vstupenky na film Zamilovaná zvířata.

Klisnička Mweru
Vloženo: 30. 1. 2009

V neděli 25. ledna 2009 přišlo na svět dlouho očekávané hříbě zebry Chapmanovy. Je to tak jako v loňském
roce samička. Její matka Apaja se narodila v roce 2000 v bratislavské zoo. Malá klisnička je její první mládě,
otcem je šestiletý Tyler, původem ze Zoo Marwel, který se stal otcem již po druhé. Mladá kobylka dostala
jméno Mweru.

Giboni lar v Zoo Olomouc
Vloženo: 29. 1. 2009

Gibon lar byl již v olomoucké zoo chován v 70. a 80. letech minulého století. Nikdy se však nepodařilo jej
rozmnožit.
První mládě se narodilo až 13. května 2006. Matka pochází se safari pakru v Beekse Bergen, jmenuje se
Yamouena a narodila se zde v roce 1995. O rok starší otec Fidla je původem z ostravské zoo.
13. ledna 2009 porodila Yamouena již po druhé. O své mládě se opět vzorně stará. Rodina gibonů se nyní
skládá z rodičů, staršího bratra, který dostal jméno Tomy a nového mláděte jehož pohlaví bude ještě
nejméně půl roku velkou neznámou.

Zoo v číslech
Vloženo: 21. 1. 2009

Inventura zvířat, která se provádí každoročně v zoo 31. prosince ukázala, že olomoucká zoologická zahrada
chovala k tomuto datu 1620 zvířat ve 402 druzích. Hodnota všech přesahuje deset a půl milionu korun. Počet
chovaných druhů se během roku příliš nemění, jinak je tomu u počtu chovaných kusů. Od začátku ledna v
olomoucké zoo přišla na svět již celá řada mláďat. Prvním z nich byla opička kotul veverovitý. Velmi brzy
se však tato opičí tlupa rozrostla o dalších sedm mláďat. Celkem se jich má v dohledné době narodit devět.
Po dvou a půl leté přestávce se dalšího potomka dočkal i pár opic gibonů lar.
V zimovišti afrických zvířat přišla na svět dvě mláďata antilop přímorožců jihoafrických. Také u tohoto
druhu očekávají chovatelé alespoň deset přírůstků. Ve výběhu na dětském hřišti mohou návštěvníci zoo
obdivovat několikadenního beránka ovce kamerunské. První jehně, tentokrát samička, přišlo na svět také ve
stádu ovcí valašek.

Společný výběh pro medvědy a vlky

Vloženo: 20. 1. 2009

Tři bílí vlci arktičtí a pár medvědů baribalů dostanou, doufejme již letos na podzim, nový společný výběh.
Soužití těchto dvou šelem pak budou návštěvníci zoo mít možnost sledovat z pozorovacího srubu a několika
lávek kolem téměř dvouhektarového pozemku. Výběh bude rozdělen na několik částí. Ve střední budou žít
medvědi a vlci společně. Pro vlky budou sloužit únikové zóny, oddělené od společné části valem z hlíny,
kamenů a dalšího materiálu. V tomto valu budou otvory, kterými projde jenom vlk, ale medvěd nikoli.
Společný výběh těchto šelem není běžný v zoologických zahradách v Evropě a ani jinde na světě. Stavba
nejnovějšího výběhu, jehož realizaci zoo plánuje již dva roky, bude zahájena, jakmile proběhne výběrové
řízení na jejího dodavatele. Vedení zoo doufá, že tomu bude již na jaře. Nejnovější výběh bude stát zoo sedm
milionů korun.

Přímorožci jihoafričtí odcestovali na Kanárské ostrovy
Vloženo: 6. 1. 2009

Skupina přímorožců jihoafrických ve složení tři samci a tři samice odcestovala dnes z olomoucké zoo. Jejich
novým domovem se stane La Laita Oasis Park na Kanárských ostrovech, konkrétně ostrov Fuerteventura.
Jedná se o zoo typu safari, takže olomoučtí rodáci zde budou mít výběh úctyhodných rozměrů. Olomoucká
zoo má s touto zoo dobrou spolupráci, zvířata k nim dodává již po druhé. Skupina, která odchází, je z
chovatelského hlediska pro olomouckou zoo již nepoužitelná, protože by docházelo k příbuzenské
plemenitbě. V nejbližší době má přijít na svět deset mláďat. Přímorožci jihoafričtí se rodí zpravidla v lednu
až březnu, a proto je odchod šesti kusů dospělých zvířat vítán i z důvodů získání místa pro odchov letošních
mláďat. Olomoucká zoo je v chovu tohoto druhu antilop velmi úspěšná, na svět zde přišlo, od roku 1975, kdy
se zde narodila prvním mláďata, již více jak dvě sta mláďat.

Návštěvnost zoo v roce 2008

Vloženo: 5. 1. 2009

V roce 2008 navštívilo olomouckou zoologickou zahradu 356 311 osob. Ve srovnání s rokem 2007 je to o 36
743 osob méně. Přesto je s tímto výsledkem vedení zoo spokojeno. Na nižším zájmu veřejnosti o zoo, která i
tak zůstává nejnavštěvovanějším kulturním zařízením v regionu, se podepsala stavba kanalizační sítě na
Svatém Kopečku, která byla zahájena v lednu 2008. Z toho důvodu se doprava i pohyb vozidel na Svaté
Kopečku značně zkomplikoval. V prvním čtvrtletí roku bylo uzavřeno parkoviště zoo. To se sice od konce
března změnilo, zoo ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce zajistila další provizorní plochy pro
parkování aut. Parkoviště v centru Svatého Kopečku, které sloužilo hlavně k parkování autobusů, je však
uzavřeno doposud. Stavbaři mají na něm složen materiál.
Měsíc prosinec byl ve srovnání s loňským rokem nadprůměrný. Zoo si přišlo prohlédnout 13 445 lidí, v
předchozích letech se návštěvnost pohybovala kolem deseti až dvanácti tisíc osob. Letošní devátý ročník
večerních vánočních prohlídek zoo přinesl rovněž rekord. Večerní zoo si prohlédlo celkem 4768 osob. Zoo
bylo možné si projít i s průvodcem, který poskytoval zájemcům bližší informace o zvířatech.
Zajímavým údajem je také počet psů, kteří doprovodili na návštěvě zoo své pány. Letos vzrostl na 3 503 v
loňském roce to bylo zhruba o sto psů méně.

Poslední a první mládě
Vloženo: 1. 1. 2009

Návštěvníci naší zoo si nyní mohou mimo jiné prohlédnout jak poslední mládě roku 2008 tak první mládě,
narozené v roce 2009. Posledním mládětem uplynulého roku je kozička kamerunská, kterou návštěvníci
najdou ve výběhu koz pod vyhlídkovou věží v zoo. Na letošní první mládě nemusela zoo příliš dlouho čekat.
Malý kotul veverovitý přišel na svět v již v noci prvního ledna. Prohlédnout si ho je možné v jihoamerickém
tropickém pavilonu. Podle velkého bříška jedné z dalších samic v tlupě je naděje, že se v brzké době skupina
dočká dalšího člena.

