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Vážení příznivci Zoo Ostrava,

dostává se vám do rukou výroční zpráva za rok 2009 . Tento rok byl pro naši zoo významným mezníkem jak 
z pohledu chovatelského, tak z hlediska modernizace areálu a budování nových expozic . 

Tak jak jsem rok 2008 pojmenoval rokem přípravy projektů, rok 2009 bych si dovolil nazvat rokem stavební 
činnosti . Zejména díky historicky nejvyšší finanční podpoře našeho zřizovatele - statutárního města Ostrava, byla 
v loňském roce zahájena realizace několika dlouho připravovaných staveb . 

Hned na jaře byla slavnostně otevřena expozice „Malá Amazonie“ . Vznikla úpravou nevyhovujícího vstupu 
do pavilonu papoušků . Skladba zvířat v ní obohatila naši zoo o nové druhy . O jednom z nich si můžete přečíst 
v samostatné kapitole . Z velkých staveb pak jmenuji dokončení rozsáhlého technického zázemí dendrologického 
oddělení - tj . skleníků včetně zdroje na biomasu, dále výstavbu dvou voliér pro orly či expozice Papua . V závěru roku 
se pak konečně podařilo zahájit i komplexní rekonstrukci zchátralé dětské kontaktní zoo . Nejrozsáhlejší stavbou 
roku byla bezesporu výstavba expozice Čitván - komplexu pro medvědy, hulmany, vydry a další zvířata, včetně dvou 
velkých akvárií . Kromě těchto velkých akcí proběhla řada oprav, úprav či rekonstrukcí menšího rozsahu, jejichž výčet 
najdete v dalších kapitolách této zprávy . V areálu byla instalována rovněž řada interaktivních a herních prvků pro 
děti, např . nadživotní model klokana či edukativní koutky prezentující naši faunu .  

Rozsáhlá výstavba zásadním způsobem mění tvář naší dlouho opomíjené moravskoslezské zahrady a přispívá 
tak k našemu společnému cíli - vytvořit místo, kde se budou dobře cítit nejen zvířata, ale i lidé . Nejhmatatelnějším 
důkazem toho, že naše organizace má co nabídnout, je i nadále zvýšený zájem návštěvníků . V roce 2009 ji 
navštívilo 358 892 lidí . Jedná se o druhou nejvyšší návštěvnost za posledních 20 let . Těší mě, že se zvyšuje i zájem 
škol o návštěvu zoo spojenou s účastí na některém z řady výukových programů .  

I přes ekonomické těžkosti naší společnosti se Zoo Ostrava stále těší přízni dárců a sponzorů . V roce 2009 nám 
věnovali 3,143 tis . Kč .

Rok 2009 by se dal nazvat také rokem vzácných mláďat . Podrobně se o těchto i dalších chovatelských počinech 
dočtete v následujících kapitolách, přesto na tomto místě zmíním alespoň odchov kriticky ohroženého lemura 
Sclaterova . Jedná se o prvoodchov mimo Madagaskar, západní Evropu a USA . Poprvé byla v Ostravě přirozeným 
způsobem odchována i mláďata  vzácných dravců - supa hnědého a orlosupa bradatého . Oba tyto majestátní ptáky 
se v rámci mezinárodní spolupráce podařilo vypustit do volné přírody ve francouzských Alpách . Vypuštění mláděte 
orlosupa se osobně účastnil i monacký kníže Albert II ., jehož nadace převzala nad celým projektem patronát . 
Tato mimořádná událost je nejen oceněním práce zaměstnanců Zoo Ostrava, ale i vynikající propagací našeho 
města i celé České republiky .  Především je ale naplněním jednoho z hlavních cílů moderních zoologických zahrad 
a konkrétní nápravou škod způsobených přírodě lidskou činností . 

Významnou událostí byl i dovoz chovného sloního samce, který se již postaral o to, že dvě z našich slonic jsou 
březí . Bude-li se vše vyvíjet bez problémů, můžeme se na jaře 2011 v Ostravě těšit z prvních slůňat narozených 
v České republice!

Zoo Ostrava je nadále zapojena i do projektů in situ zaměřených na vybrané druhy zvířat - sovu pálenou, sýčka 
obecného či na oblast Sahamalaza na Madagaskaru . O našem nejdůležitějším projektu „Návrat orla skalního 



6

do České republiky“, kde jsme partnery hlavního realizátora, Záchranné stanice a centra ekologické výchovy 
v Bartošovicích na Moravě, a který úspěšně běží již 4 . rokem, si můžete přečíst v samostatném příspěvku .   

V rámci vědeckovýzkumné činnosti, která je nedílnou součástí práce moderní zoologické zahrady, vydala naše 
organizace další ročník Evropské plemenné knihy svého emblémového zvířete - hrocha obojživelného . 

Vedle radostných událostí musím zmínit i jednu smutnou: uhynul služebně nejstarší obyvatel naší zoo - hrošice 
Róza, která byla zakladatelkou chovu hrochů v Ostravě . I proto pojednává  jedna z kapitol výroční zprávy o historii 
chovu těchto zvířat . 

Závěrem bych rád upřímně poděkoval za přízeň všem našim návštěvníkům a za spolupráci a podporu našemu 
zřizovateli a majiteli - statutárnímu městu Ostrava . Poděkování si dále zaslouží nejen všichni sponzoři a dárci, 
přátelé a příznivci naší zoo, ale zejména všichni mí spolupracovníci . 

Přeji Vám příjemné a inspirativní čtení!

 
Petr Čolas

ředitel
V Ostravě  10 . června  2010 



7

Chov zvířat v roce 2009
Jiří Novák a Ivo Firla

Stavy chovaných zvířat
1. 1. 2009 31. 12. 2009

druhů jedinců druhů jedinců

OBRATLOVCI (Vertebrata) 258 1422 307 2749

savci (Mammalia) 66 322 70 324

ptáci (Aves) 117 499 128 526

plazi (Reptilia) 19 128 32 178

obojživelníci (Amphibia) 4 25 4 20

paprskoploutví (Actinopterygii) 51 446 72 1694

paryby (Chondrichthyes) 1 2 1 7

BEZOBRATLÍ (Invertebrata) 47 113 47 170

Celkem *) 305 1535 354 2919

Pozn.*) do stavu zvířat jsou zahrnuta chovaná výstavní zvířata fyzicky pobývající v Zoo Ostrava k danému datu (tj. zvířata v Zoo 
Ostrava v počtu snížená o zvířata deponovaná u jiných subjektů a zvýšená o zvířata deponovaná do Zoo Ostrava od jiných subjektů). 
Nejsou a nemohou zde být započítána hospodářská zvířata dočasně chována ke krmným účelům.

Celkový počet chovaných druhů se v průběhu roku zvýšil o 49, konkrétně se zvýšily počty druhů savců o 4, 
ptáků o 11, plazů o 13 a paprskoploutvých ryb o 21. Počty druhů u dalších chovaných skupin zvířat se nesnížily. 
Počet všech chovaných zvířat se zvýšil o 1384 a tento nárůst nemá v historii Zoo Ostrava obdobu. Tímto se Zoo 
Ostrava zařadila mezi nejvýznamnější zoo v České republice. Účetní hodnota vlastních výstavních zvířat (tj. 
zvířat pobývajících fyzicky v zoo a zvířat deponovaných u jiných subjektů) k 31. 12. 2009 činila 6.790.478,56 Kč. 
Účetní hodnota výstavních zvířat deponovaných do Zoo Ostrava od jiných subjektů činila 558.378,76 Kč.

V průběhu roku bylo odchováno celkem 500 mláďat u 79 druhů, poddruhů a forem - z toho 59 savčích 
mláďat (u 26 druhů), 182 ptačích (u 37 druhů), 7 plazích (u 2 druhů), 230 paprskoploutvých ryb (u 8 druhů) 
a 22 bezobratlých (u 6 druhů) - v celkové účetní hodnotě 430 920,- Kč.

U největších savců chovaných v Zoo Ostrava - slonů indických (Elephas maximus) - se událo několik 
významných změn. Nejvýznamnější z nich byl bezesporu příchod chovného sloního samce Calvina. Dále 
přetrvávaly problémy se spojováním dvou samic ze Zoo Belfast (od jejich příchodu v roce 2008) s našimi 
původními samicemi. Bohužel se nám je nepodařilo ani v průběhu roku 2009 spojit do jednoho stáda. Velké 
konflikty mezi dominantní samicí Johti a původní uměle odchovanou samicí Jumbo vedly k nutnému trvalému 
oddělení těchto dvou samic. To představovalo problém před plánovaným dovozem samce. Využili jsme proto 
nabídky kolegů ze Zoo Givskud, kteří byli ochotní problémovou samici Jumbu umístit v jejich zařízení. Samice 
Jumbo byla odvezena a skupina slonů tak mohla být konečně doplněna novým chovným samcem Calvinem 
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ze Zoo Hannover. Spojení samic se samcem proběhlo velmi dobře a došlo již také k páření - se samcem se 
postupně pářily obě samice pocházející z Belfastu. Koncem roku 2009 byla u obou samic potvrzena březost. 
Více se o chovu slonů dočtete v samostatném článku v této výroční zprávě (str. 55).

Již třetí rok za sebou se podařil odchov zoborožců kaferských (Bucorvus leadbeateri) v Pavilonu afrických 
zvířat. Rok 2009 byl však úspěšnější tím, že se nám podařilo odchovat obě vylíhlá mláďata. Podrobnosti 
najdete na str. 54. Také pštrosi dvouprstí (Struthio camelus) odchovali přirozeně všech šest vylíhlých mláďat. 
Naopak se nám nedařilo u antilop losích (Tragelaphus oryx), kde uhynul chovný samec (problémy se srdcem) 
a dvě samice (trauma).

Řadu odchovů jsme měli u kopytníků v jiných částech zoo. Odchovali jsme tři jeleny sibiřské (Cervus 
canadensis sibiricus), tři jeleny milu (Elaphurus davidianus), čtyři siky vietnamské (Cervus nippon pseudaxis) 
a sedm domácích lam - tři lamy krotké (Lama guanicoe f . glama) a čtyři lamy alpaky (Lama guanicoe f . pacos) . 
Ztrátou byl pro nás úhyn staré samice hrocha obojživelného (Hippopotamus amphibius) Rózy. Více se o hroších 
dozvíte v článku na str. 58.

U primátů jsme v průběhu roku zaznamenali několik významných událostí. Určitě nejvýznamnější z nich bylo 
narození a prvoodchov samečka lemura Sclaterova (Eulemur macaco flavifrons) . Jedná se o jedno z pouhých tří 
odchovaných mláďat v Evropě v roce 2009. Odchov byl později poznamenán úhynem chovného samce, jehož 
příčinou byl kostní nádor na páteři. V závěru roku jsme pak dovezli pár těchto lemurů ze Zoo Poznaň. Více 
informací najdete na str. 40. Kromě tohoto druhu jsme odchovali v pořadí již třetí mládě lemura rudobřichého 
(Eulemur rubriventer) . Také již tradičně jsme odchovali jedno mládě - samičku lemura kata (Lemur catta) .

Pro návštěvníky bylo jistě nejzajímavější narození samičky šimpanze (Pan troglodytes) . Šimpanz se u nás 
naposledy narodil před devíti lety. Je to třetí mládě narozené v novodobé historii našich šimpanzů a první 
potomek po samci Sebastiánovi, který v loňském roce přišel ze Zoo Krakov. Více se dočtete na str. 42. Kromě 
výše jmenovaných odchovů se u primátů ještě narodila mláďata tradičně množených druhů - samička hulmana 
posvátného (Semnopithecus entellus) a mládě kočkodana Dianina (Cercopithecus diana diana), u kterého ještě 
pohlaví neznáme. Do naší skupiny makaků lvích (Macaca silenus) se nám podařilo úspěšně začlenit nového 
chovného samce ze Zoo Lisabon.

V první polovině roku jsme dovezli do nově otevřené expozice Malá Amazonie skupinu tamarínů pinčích 
(Saguinus oedipus) ze Zoo Drážďany. Tato skupinka se nám velmi záhy rozrostla o další dva jedince - mláďata, 
která se narodila měsíc po příjezdu, viz samostatný článek, str. 39. V Malé Amazonii jsme představili i mnoho 
dalších, především menších zvířat. V teráriu imitujícím pralesní prostředí našly domov žáby - přesněji dva 
druhy pralesniček, barevných, ale obávaných (jedovatých) představitelek Amazonie. Běžnější pralesnička 
třípruhá (Ameerega trivittata) je černozelená, takže se nenechá mezi rostlinami jen tak snadno odhalit. 
Kriticky ohrožená pralesnička strašná (Phyllobates terribilis) se v přírodě vyskytuje ve třech barevných 
varietách. V této expozici prezentujeme vzácnou formu „mint“. Velmi obdivovaný se mezi návštěvníky stal 
dutý kmen stromu, uvnitř kterého žijí švábi smrtihlavi (Blaberus craniifer) a také samice sklípkana korálkového 
(Acanthoscurria geniculata). Na první pohled však návštěvníky upoutá vodopád a říčka. A právě zde žije zatím 
jediná paryba v Zoo Ostrava - trnucha skvrnitá (Potamotrygon motoro), o níž bylo psáno ve Výroční zprávě 
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2008. V roce 2009 ke dvěma chovaným trnuchám přibylo dalších pět jedinců ze Zoo Beauval (Francie) a této 
skupince sladkovodních paryb pak dělá společnost několik středně velkých druhů ryb z rychle tekoucích vod 
Amazonie.

Vodní svět, pro člověka tak neznámý a tajemný, se chystá i dále expandovat ze zázemí do prostorů 
návštěvnických. V zázemí tak už v roce 2009 našla domov řada druhů pro plánované expozice Papua a Čitván. 
Nicméně v ohnisku zájmu chovatelů byl i nadále chov ohrožených druhů, a tak i v roce 2009 můžeme zmínit 
odchovy kriticky ohrožených štikovců madagaskarských (Pachypanchax sakaramyi), zranitelných paratilápií 
madagaskarských (Paratilapia polleni) či v přírodě vyhubených gudeí motýlkových (Ameca splendens).

Zázemí hraje v chovu zvířat velice podstatnou roli. Ze zázemí jsme mohli doplnit například i do expozice 
Sloní džungle nové druhy, které musely předtím dorůstat pod kontrolou ošetřovatelů v menších nádržích. 
Obnovili jsme tak zde po roční pauze chov obřích sumců pangasů vláknoploutvých (Pangasius sanitwongsei), 
kteří patří mezi kriticky ohrožené druhy. Vypustili jsme zde pět mladých zvířat. Velmi ohrožené jsou rovněž 
nově chované parmičky žraločí (Balantiocheilus melanopterus). Nadějné byly v expozici početné snůšky agam 
kočinčinských (Physighnatus cocinchinus), které v této expozici žijí, ale líhnutí mláďat (z vajec přenesených 
do zázemí) se bohužel nezdařilo.

Nejen agamy předznamenaly rozvoj chovu plazů, který prozatím neměl v Zoo Ostrava žádnou velkou tradici. 
V zázemí se podařilo rozmnožit želvy bahenní (Emys orbicularis), želvy zelenavé (Testudo hermanii), felzumy 
madagaskarské (Phelsuma madagascariensis) a kruhochvosty nížinné (Cordylus tropidosternun). Po vybudování 
několika tolik potřebných chovných terárií v zázemí jsme následně získali také náročné a vzácné obyvatele 
pro plánovanou expozici Papua. Mimořádnou vzácností je především první varan v Zoo Ostrava a papuánský 
endemit, modročerný stromový varan modrý (Varanus macraei). Pár jsme získali ze Zoo Plzeň, kde se dobře 
daří chov i odchov tohoto druhu. Návštěvníci ostravské zoo varany uvidí v nové expozici v roce 2010.

Mimořádným úspěchem v chovu ptáků v zázemí je prvoodchov dvou samečků v přírodě ohrožených husic 
modrokřídlých (Cyanochen cyanopterus). Zklamáním je naopak léta se nedařící odchov vzácných, ohrožených 
a chovatelsky náročných kachnic bělohlavých (Oxyura leucocephala), které se v naší zoo postupně podařilo 
dovést až k líhnutí, ale mláďata se stále nedaří odchovávat. Krom několika jiných odchovů vrubozobých 
se v zázemí dařilo opět také holubům, a to předně vzácným holubům Bartletovým (Gallicolumba crinigera 
crinigera) a holubům krvavým (Gallicolumba luzonica). Holubů krvavých se odchovalo hned 11! O úspěšném 
odchovu čtyř seriem rudozobých (Cariama cristata) z řádu krátkokřídlých si můžete podobněji přečíst 
v samostatném článku na str. 52. Také seriemy se v expozici objeví v roce 2010.

K chovatelským úspěchům v zázemí malých savců patří první odchov krys obláčkových (Phloeomys pallidus) 
a k úspěchům organizačním pak dovoz nového druhu (a vlastně i nového řádu - damani) pro Zoo Ostrava - 
damana stromového (Dendrohyrax arboreus) - celosvětově velmi vzácně chovaného. V budoucnu budou tyto 
a postupně další a další druhy obohacovat expozice v areálu zoo.

Většina druhů zvířat je však k vidění v expozicích. U velkých kočkovitých šelem, tradičně v Zoo Ostrava 
chovaných, se mláďata nenarodila. Hlavním důvodem je skutečnost, že samice dvou populárních druhů 
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pečovaly o mláďata z roku předchozího. Přesto, či právě proto, si návštěvníci mohli libovat při pohledu 
na celkem pět levhartů cejlonských (Panthera pardus kotyia), či na tři tygry ussurijské (Panthera tigris altaica). 
Pár irbisů (Panthera uncia) je již ve zvířecí penzi a pár lvů indických (Panthera leo persica) nemá bohužel 
mláďata ani po víceletém páření. A tak pochodeň úspěšných odchovů držely malé kočky. Odchovali jsme 
dva rysy karpatské (Lynx lynx carpathicus), tři rysy kanadské (Lynx canadensis canadensis) a po roční přestávce 
jednoho karakala (Caracal caracal). 

Plameňák kubánský (Phoenicopterus ruber) se stává již chovatelsky plně zvládnutým a rutinně množeným 
druhem. V roce 2009 se vylíhlo šest mláďat (pět samců a jedna samice), což je nejvíce v historii chovu v Zoo 
Ostrava, a tak jsme v rámci spolupráce mohli poskytnout čtyři plameňáky do Zoo Praha k podpoře tamního 
chovu. 

Mezi novými druhy v ostravské zoo hrají významnou roli populární pelikáni kadeřaví (Pelecanus crispus), kteří 
nově obývají jeden z rybníků, velice vzácní a ohrožení morčáci šupinkoví (Mergus squamatus) žijící v expozici 
Jeřábi a poláci Baerovi (Aythya baeri) v expozici Voliéry ptáků Tibetu a Číny. Mimořádným přírůstkem je 
pak pár kriticky ohrožených jeřábů sibiřských (Grus leucogeranus), který se zatím aklimatizuje v zázemí.

Chov papoušků je úspěšný především u tradičně chovaných druhů - vzácnými odchovy nás opět potěšili 
amazoňani vínorudí (Amazona vinacea), amazoňani velcí (Amazona oratrix oratrix), arové arakanga (Ara macao 
macao), aratingové zlatohlaví (Aratinga auricapillus aurifrons) a žakové velcí (Psittacus erithacus erithacus). 
Někteří další papoušci teprve pohlavně dospívají. Po opakovaných nezdarech a úhynech se budeme muset 
vzdát chovu v našich podmínkách citlivého ary červenouchého (Ara rubrogenys). Naopak v Zoo Ostrava novým 
a zajímavým druhem je první zástupce loriů - lori horský (Trichoglossus moluccanus). V expozici papoušků je 
také několik druhů ptáků z jiných ptačích řádů. Za zmínku pak stojí úspěšný chov a odchov v přírodě ohrožených 
kardinálovců zelených (Gubernatrix cristata) z řádu pěvců, kteří žijí ve společné voliéře s arami zelenokřídlými 
(Ara chloroptera). Podrobně je odchov popsán na str. 50.

Ne že by za zmínku nestály odchovy mláďat mnoha dalších druhů ptáků z řádů pěvců, kurovitých ptáků, 
brodivých či sov. V roce 2009 však naprosto kralovali draví ptáci. Nebodovali množstvím odchovaných mláďat, 
ale úspěchem jsou především odchovy dvou vzácně odchovávaných druhů a následně zorganizované přesuny 
pro účely repatriace. O odchovu orlosupa bradatého (Gypaetus barbatus aureus) a supa hnědého (Aegypius 
monachus) a jejich vypuštění do volné přírody Francie se můžete více dočíst v samostatných článcích (strana 
43 a 45). 

Oba druhy dravých ptáků se tak zařadily k druhům, které se daří v Zoo Ostrava nejen úspěšně odchovávat, 
ale také navracet zpět do volné přírody. K těm tradičním patří sovy pálené (Tyto alba guttata) a sýčci obecní 
(Athene noctua noctua). V roce 2009 jsme předali do Záchranné stanice v Bartošovicích k vypuštění do naší 
přírody celkem 21 sov pálených a 4 sýčky obecné. Tradičně participujeme na projektu Návrat orla skalního 
(Aquila chrysaetos) do ČR, viz článek, str. 61. Zcela nově jsme také úpravami na rybnících pomohli k rozmnožení 
poláků chocholaček (Aythya fuligula) - našim přičiněním vzlétla z hladiny ostravských rybníků minimálně 
čtyři vylíhlá mláďata. Instalací prvního čapího hnízda také pomýšlíme na budoucí hnízdění volně žijících čápů 
bílých v areálu Zoo Ostrava.
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Ekonomika v roce 2009
Pavlína Konečná a Petr Čolas

Údaje o nákladech a výnosech 

ukazatel Rok 2009
v tis.Kč

% podíl na nákla-
dech celkem

změna v tis. Kč 
oproti r. 2008 +/-

Náklady celkem 72.853 100 % + 179

Z toho: spotřeba krmiv 4.307 5,9 % - 579

 léčiva a veterinární péče 1.000 1,4 % + 176

 spotřeba ostat. materiálu, zboží 7.276 10,0 % - 639

 spotřeba energií 8.880 12,2 % + 882

 opravy a udržování 5.013 6,9 % + 1.274

 ostatní služby 5.651 7,8 % - 626

osobní náklady celkem 29.940 41,1 % + 2.248

ostatní náklady 10.786 14,8 % - 2.557

Výnosy celkem 73.620 100% + 255

Příspěvek zřizovatele a jiné zdroje*) 39.013 53 % + 941

Vlastní výnosy celkem 34.607
47 % - 686

% podíl na vlast-
ních výnosech

změna v tis. Kč 
oproti r. 2008

Z toho: vstupné 21.827 63,1 % - 573

nájemné, reklama 2.338 6,8 % - 134

ostatní služby 1.256 3,6 % + 122

tržby za zvířata 333 1,0 % - 77

ostatní výnosy, zboží 1.227 3,5 % - 283 

krytí účet. odpisů 7.626 22,0 % + 256

Pozn.:  *) jiné zdroje: Ministerstvo životního prostředí, Úřad práce Ostrava

Hospodaření naší zahrady za rok 2009 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 
766,97 tis.Kč. 

Zřizovatel naší organizace, statutární město Ostrava (SMO), poskytl pro rok 2009 příspěvek na provoz 
v celkové výši 34.416 tis. Kč. Tento finanční příspěvek přesáhl o více než 3% úroveň příspěvku roku 2008 
a umožnil tak dokrýt 47,2 % skutečně vynaložených nákladů organizace. 
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Neinvestiční příspěvek zřizovatele se v roce 2009 skládal:

1) z příspěvku na provoz ve výši 32.737 tis. Kč, který ve srovnání s rokem předcházejícím vzrostl 
o necelých 7 %, tj. v objemu o 2.073 tis. Kč (viz srovnání tab.č. 1). Svými více než 91 % pokryl osobní 
náklady (tj. platy, sociální a zdravotní pojištění, FKPS, ostatní náklady), zbylých 2.797 tis. Kč bylo použito 
na částečné uspokojení provozních potřeb nutných k zajištění chodu zahrady - převážně ke krytí nárůstu 
cen energií, nákladů na údržbu a opravy.  

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz rok 2001-2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

20.311 tis. Kč
23.034 tis. Kč

24.226 tis. Kč
27.791 tis. Kč

27.784 tis. Kč
25.550 tis. Kč 30.664 tis. Kč

27.097 tis. Kč 32.737 tis. Kč
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2) z účelově vázaného příspěvku 942 tis. Kč, který ve srovnání s loňsky historicky nejvyšším příspěvkem, 
poklesl cca o 1 mil. Kč (srovnání viz graf č. 2). I přes tuto skutečnost umožnil účelově vázaný příspěvek 
pokrýt významné provozní výdaje spojené s opravou venkovního a vnitřního hrazení stáje v hospodářské 
části zoo, kde z celkových výdajů 1.184 tis. Kč pokryl 700 tis. Kč a také plně pokryl nezbytně nutné výdaje 
spojené s náročným dovozem samce slona indického ze Zoo Lipsko, a to ve výši 242 tis. Kč. 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele  - účelový rok 2001-2009 
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3) z příspěvku na účetní odpisy dlouhodobého movitého majetku ve výši 737 tis. Kč. Stejně jako 
v roce předcházejícím, byl naší organizaci i v roce 2009 zřizovatelem ponechán příspěvek na účetní odpisy 
dlouhodobého majetku, resp. pouze movitého majetku. Na účetní odpisy nemovitého majetku (budovy, 
stavby), které jsou velmi významnou položkou nákladů (více než 10 % nákladů, v korunovém  vyjádření 
je to 7.626 tis. Kč), nebylo ze strany zřizovatele přispíváno, a z důvodu krytí investičního fondu bylo SMO 
nařízeno jejich proúčtování do výnosů zoo. Touto účetní operací došlo k nemalému ovlivnění vlastních 
celkových výnosů organizace. 

Neinvestiční příspěvek od SMO v tom zahrnut:
příspěvek na provoz a příspěvek účelový

21.165 tis. Kč
23.584 tis. Kč

24.566 tis. Kč
29.118 tis. Kč

27.784 tis. Kč
26.646 tis. Kč

27.397 tis. Kč
32.564 tis. Kč

33.679 tis. Kč
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příspěvek na provoz bez odpisů a včetně účelového neinvestičního příspěvku
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Rok 2009 byl pro naši organizaci velmi významným, stejně jako rok předchozí, který byl skutečně v mnoha 
věcech rokem zlomovým. Ze strany zřizovatele se udržel trend svou zoologickou zahradu výrazně podpořit. Již 
třetím rokem si příspěvek na provoz (tj. bez příspěvku účelového a na účetní odpisy) naší organizace zachoval 
růstovou tendenci ve srovnání s roky předcházejícími. Nedošlo sice ke stejnému nárůstu jako byl v roce 2008 
(nárůst o 13 %), ale i zvýšení o 6,8 % pomohlo naší organizaci rozvíjet další činnosti a aktivity. Bylo tak možné 
se daleko lépe vypořádat s neustálým nárůstem běžných nákladů zabezpečujících chod zoologické zahrady, 
ale také nákladů souvisejících s novými stavbami, expozicemi, rozšířením míst a služeb pro návštěvníky atd. 

Vedle tohoto velmi zásadního a klíčového zdroje financování - rozpočtu zřizovatele zoo - statutárního města 
Ostravy, se naší zoologické zahradě podařilo zajistit další významné peněžní prostředky i ze zdrojů státního 
rozpočtu, konkrétně z Ministerstva životního prostředí ČR a také z Úřadu práce Ostrava. Těmito získanými 
finančními prostředky bylo možné pokrýt více než 6,3 % skutečných nákladů zoo.

Z Ministerstva životního prostředí ČR se nám v rámci grantového schématu podařilo úspěšně získat a vyčerpat 
dotaci v rekordní výši 3.216 tis. Kč. Takto získané finanční prostředky jsou účelově určeny na spolufinancování 
chovu některých ohrožených druhů zvířat a na zajištění ochrany přírody. V rámci této dotace se podařilo 
financovat např. již třetí vydání Evropské plemenné knihy hrocha obojživelného, přiblížit široké veřejnosti 
problematiku evropských šelem v rámci kampaně evropských zoologických zahrad (EAZA European Carnivore 
Campaign 2008/2009) formou pořízení informačních cedulí, již čtvrtým rokem se spolupodílet na pokračování 
vypouštění orlů do přírody České republiky v rámci projektu „Návrat orla skalního do Moravskoslezských 
Beskyd“, zorganizovat třetí ročník konference EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) pro učitele 
z celého Moravskoslezského kraje, vybudovat interaktivní edukační koutky v rámci projektu Prezentace české 
fauny a flory v Zoologické zahradě Ostrava, udržet a rozvinout pravidelný přednáškový cyklus „Novinky ze 
světa zoologie“, zkvalitnit služby pro návštěvníky formou pořízení techniky pro komentované krmení zvířat 
a večerní prohlídky a provést monitorování hnízd ohrožených druhů dravců (jako jsou orlosup bradatý, sup 
bělohlavý, sup hnědý) pomocí kamerového vybavení. V neposlední řadě se podařilo přispět i na nezbytné 
vybavení pro chov a odchov ohrožených druhů papoušků (ara vojenský, aratinga zlatý, ara červenouchý, ara 
arakanga) v rámci světových záchranných programů pomocí zařízení na líhnutí a odchov mláďat v zázemí 
zoo. Vzhledem k recesi ekonomiky v ČR a vývoji státního rozpočtu se zdá, že tato úspěšně získaná rekordní 
částka z prostředků MŽP byla na delší dobu maximem možného a opakování její výše se jeví jako velmi 
nepravděpodobné.

Od Úřadu práce Ostrava jsme získali na částečné financování mzdových nákladů, sociálního a zdravotního 
pojištění pro 12 nových pracovních míst příspěvek ve výši 1.380 tis. Kč.   

Podíl poskytovatelů na celkovém 
neinvestičním příspěvku roku 2009 v %

8% - MŽP (3,2 mil. Kč)

4% - ÚP Ostrava (1,4 mil. Kč)

88% - SMO (34,4 mil. Kč)
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Pro dokrytí 46,4 % provozních nákladů a dosažení kladného hospodářského výsledku vytvořila zoologická 
zahrada Ostrava vlastní výnosy ve výši 34 607 tis. Kč. Ty se skládají převážně z tržeb ze vstupného a také 
částečně z ostatních výnosů - zejména nájemného, reklam, prodeje zboží, materiálu atd. a ze zaúčtovaných 
nekrytých účetních odpisů. Pomineme-li položku zaúčtování nekrytých účetních odpisů nemovitého majetku 
(účet 649), která je pouze účetní operací a svou podstatou netvoří vlastní výnosy zoo, pak došlo ke snížení 
vlastních výnosů zoo o 3,4 % ve srovnání s rokem 2008, v korunovém vyjádření cca 945 tis. Kč. Rok 2008 
byl ovšem rokem s historicky nejvyšším počtem návštěvníků a tím i vlastních dosažených tržeb. Kdybychom 
stejná čísla porovnali s rokem 2007, budou vlastní výnosy roku 2009 stále ještě o 3.189 tis. Kč vyšší. Dále je 
nutno vzít v úvahu i pokračující hospodářkou krizi, kterou ČR i okolní státy v roce 2009 procházely. Pokles 
ekonomiky ČR vyjádřený ukazatelem HDP byl ve stejném měřitelném období o 4,2 %.

Největší a nejvýznamnější položkou vlastních výnosů jsou a budou tržby ze vstupného. Na vlastních 
výnosech (tj. bez položky nekrytých účetních odpisů) se podílejí celými 81 %! V roce 2009 se podařilo udržet 
97 % tržeb předloňského ekonomicky nejlepšího roku. Tržby ze vstupného tak zaznamenaly jen malý pokles 
o 573 tis. Kč. Vývoj této položky výnosů nelze stoprocentně předvídat, nebo dokonce dlouhodobě systematicky 
plánovat, je to totiž veličina úzce závislá na přízni počasí i počtu slunečných dní v průběhu celého kalendářního 
roku. Existuje zde výrazná paralela s venkovními koupališti. Loni nebylo úplně návštěvnicky příznivé počasí 
ani se neotevírala, s výjimkou drobné stavby/expozice nazvané Malá Amazonie, žádná nová, návštěvníkům 
přístupná atrakce. I přesto navštívilo Zoo Ostrava 358.892 návštěvníků, to je téměř 99% návštěvnosti roku 
předcházejícího. Právě rok 2008 byl rokem, kdy Zoologická zahrada Ostrava poskočila z předchozího 19. místa 
až na místo 13. v tzv. TOP 20 žebříčku nejnavštěvovanějších turistických cílů v celé České republice. A pokud jde 
o kraj, došlo k potvrzení skutečnosti, že ani v rámci celého Moravskoslezského kraje nemá Zoo Ostrava, pokud 
jde o návštěvnost, konkurenci. 

Tyto skutečnosti potvrzují, že úsilí a v neposlední řadě i hlavně finance, vložené do budování nových expozic 
i rekonstrukcí některých vybraných stávajících objektů, jsou investice, které dlouhodobě a systematicky 
přispívají ke zvyšování turistické atraktivity nejen samotné zoologické zahrady, ale také města Ostravy 
a celého našeho Moravskoslezského kraje. 

Další důležité zdroje příjmů naší organizace jsou výnosy z oblasti nájmu, reklamy, prodeje zboží, tržeb 
za prodané krmivo pro vybrané druhy zvířat z krmných automatů, jízdného ze zoovláčku a ostatních 
navazujících služeb, ale také z prodeje zvířat, materiálu. Pokračující hospodářský pokles se nejvíce podepsal 
na výnosech z reklamy, prodeje zboží, a také prodeje krmiva z krmných automatů (zde se bohužel odrazily 
také problémy s krádežemi automatů a vysokým stupněm vandalismu v počátku roku). Pokles těchto zdrojů 
příjmů se podařilo zbrzdit nárůstem tržeb z nájmu, ze služeb nabízených návštěvníkům a ostatních aktivit. 
Takže celkový propad nebyl nakonec tak výrazný a činil pouhých 4,7 %.



17

Výnosy v roce 2009 v tis.Kč %  změna 
oproti r.2008 

změna  v Kč 
oproti r. 2008

Celkové výnosy  73.620  + 3,5  + 255

Z toho: příspěvek zřizovatele  34.416  + 3,3  + 1.109

 příspěvek MŽP, ÚP (jiné zdroje)       4.597  - 3,5  - 168

 vlastní výnosy zoo  34.607  - 1,9  - 686

 z toho: vlastní výnosy zoo snížené o nekryté
 účetní odpisy

 26.981  -3,4  - 945

Podíl na celkových
výnosech roku 2009 v %

Procento soběstačnosti naší zoo (celkové vlastní výnosy zvýšené o přijaté dary v poměru k celkovým 
provozním nákladům snížených o nekryté účetní odpisy) se nepatrně snížilo oproti rekordnímu srovnávanému 
roku 2008. Stále však dosahuje velmi významných 41,35 % (srovnání viz graf níže). 

Soběstačnost v % rok 2001 až 2009
 

47% zřizovatel

8% jiné zdroje (MŽP, ÚP Ostrava)

47% vlastní výnosy Zoo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

24,86 % 25,26 % 29,18 % 27,61 % 36,33 % 39,08 % 41,00 % 46,88 % 41,35 %

Pozn.: Soběstačnost včetně přijatých darů v %
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Pokud jde o nákladové položky v roce 2009, zaznamenaly jen nepatrný nárůst o dvacet pět setin procenta 
ve srovnání s rokem předcházejícím. V korunovém vyjádření je to o 179. tis. Kč. I to je jasným dokladem 
úspěšné snahy managementu udržet celkové náklady organizace i přes rostoucí mandatorní výdaje na energie 
a na řadu dalších činností a minimalizovat tak dopady probíhající hospodářské krize.  

Náklady v roce 2009 činily 72.853 tis. Kč. Byly ovlivněny nejen nárůstem cen, změnou skladby druhů 
a množstvím zvířat, zvýšenou potřebou pracovníků, zvýšením nákladů v souvislosti s opravami a údržbou, 
zvýšením energetické náročnosti, ale také přijatými restriktivními opatřeními managementu. Nárůst počtu 
zaměstnanců pro zabezpečení fungování rozvíjející se organizace a zejména pro obsluhu nově vzniklých či 
dokončovaných objektů/expozic si ve srovnání s rokem 2008 vyžádal navýšení 2.248 tis. Kč v položce osobních 
nákladů. Naopak náklady spojené s krmením zvířat se podařilo snížit o 579 tis. Kč. Nejvíce se podařilo snížit 
náklady na maso, ovoce a zeleninu a to vše i přesto, že počet chovaných jedinců stoupl o 1.384 kusů (nejvíce 
vzrostl počet ryb, plazů a obojživelníků). Další, vývojem rozpočtu vynucené, poklesy nákladů na krmení 
vzrůstajícího počtu zvířat by však již mohly být kontraproduktivní. K žádoucímu nárůstu materiálových 
nákladů i služeb došlo u projektů spolufinancovaných z 80 % z programu dotace MŽP. I v roce 2009 bylo 
nutno pokračovat v tzv.“udržitelnosti“ dvou našich projektů v rámci SROP. Tato propagační aktivita byla dříve 
podpořena z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a strukturálních fondů EU. Jinou významnou 
položkou nákladů, se kterou bylo nutno počítat, bylo vytvoření rezervy ve výši cca 1,8 mil. Kč z důvodu již 
od roku 1994 stále trvajícího a doposud neukončeného soudního sporu. Důležitou položku, pro další rozvoj 
a samotné fungování organizace, kterou se podařilo nejen udržet, ale i velmi žádoucím způsobem zvýšit 
(o plných 34 %!), byly náklady na opravy a udržování. Vzhledem k existenci velkého množství energeticky 
mimořádně náročných i morálně a fyzicky zastaralých budov a staveb postavených z velké části v 50.-70. letech 
minulého století, považujeme tyto náklady na opravy a udržování stále za velmi klíčové. Jejich zvyšování je 
proto skutečnou nutností pro samotné fungování naší zoologické zahrady. Vedle opravy hrazené z účelového 
příspěvku zřizovatele se podařilo provést např. opravu mrazírny v objektu zookuchyň, opravu břehů a hráze 
rybníka č. 2, opravu žlabů ve vstupní části zoo, opravu vratových systémů v pavilonu slonů poškozených sloním 
samcem, opravy rozvaděčů, elektrického vedení kabelů, alespoň částečnou výměnu dosloužilé palisády 
na dětském hřišti, opravu bezpečnostních dveří v pavilonu velkých šelem, komplexní opravu jedné z mnoha 
místností v objektu karanténa zvířat i celou řadu dalších menších havarijních oprav.

Skladba krmiva pro chovná zvířata - rok 2009

savci 16 %

ptáci 0 %

hmyz 7 %

ryby 1 %

maso 25 %

granule 15 %

ovoce a zelenina 23 %

seno 5 %

krmivo - potraviny 8 %



19

Osobní náklady tj. vlastní mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na FKSP, příspěvek 
zaměstnavatele na obědy a lékařské prohlídky se na celkových nákladech podílejí zhruba 41 % a vzrostly tak 
o 8,1 %. Na mzdách tak mohlo být vyplaceno celkem 22.060 tis. Kč pro 97,35 zaměstnanců v přepočteném 
stavu. Průměrná mzda v organizaci se mohla konečně (oproti propadu v roce 2008) zvýšit o plných 1.850 Kč 
(tj. o cca 11 %!) a činit tak 18.719,- Kč. Toto bylo zapříčiněno nejen zvýšením tarifní tříd u vybraných profesí, ale 
také zákonnou 3,5 % úpravou tabulkových platů. Nadále platí skutečnost, že zaměstnávání vysokého počtu 
pracovníků z neodborných dělnických profesí z úřadu práce (tzv. VPP) ovlivňuje výši této průměrné mzdy pro 
celou organizaci. Pro srovnání - ve stejném sledovaném období byla průměrná mzda v našem kraji 21.524,- 
Kč.  

Údaje o majetku

v tis.Kč v tis.Kč

Aktiva celkem  546.223 Pasiva celkem  546.223

Dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek

 579.020 Majetkové fondy  488.647

Oprávky k dlouhodobému hmot. a 
nehmot.majetku

 - 97.179 Finanční a peněžní fondy  39.938

Zásoby  7.262 Hospodářský výsledek  767

z toho: zvířata  6.803 Rezervy  10.640

Pohledávky  1.121 Krátkodobé závazky  5.794

Finanční majetek  55.712 Dlouhodobé závazky  0

Přechodové účty aktivní  287 Přechodové účty pasivní  437

Statutární město Ostrava poskytlo své zoologické zahradě v roce 2009 historicky nejvyšší investiční 
dotace v celkové výši 109.139 tis. Kč! 

Z těchto finančních prostředků se zoo do konce roku podařilo proinvestovat více než 88,4 mil. Kč. Mohlo tak 
být  financováno pokračování druhé největší investiční akce v historii zahrady  - komplexu Čitván (expozice 
pro medvědy, hulmany a další zvířata). Druhou zásadní investicí zřizovatele bylo dokončení technického 
zázemí dendrologického oddělení (komplexu skleníků a dalších přidružených objektů, včetně kotelny 
na biomasu - štěpku). Formou atraktivní expozice Malá Amazonie mohla být dokončena také rekonstrukce 
vstupního prostoru oddělení pro kontakt s veřejností. Byla zahájena i dlouho připravovaná rekonstrukce 
komplexu Dětské zoo a provedena výstavba fixačního boxu pro sloního samce v pavilonu slonů. Z dotace 
určené na modernizaci a rekonstrukci některých vybraných objektů se mohla zrealizovat rekonstrukce voliér 
ptáků a venkovních klecí v objektu odchovna zvířat, provést výměnu čtyř čelních bariér v pavilonu kočkovitých 
šelem či rekonstrukci jednoho z výběhů v pavilonu malých šelem. Z projekčních prací byla dokončena 
např. část projektové dokumentace pro Pavilon evoluce (etapa projektu pro územní řízení) a projektu pro 
Návštěvnické centrum zahrnující restauraci a středisko ekologické výchovy. Mohly být také zahájeny projekční 
práce na čtyřech nových objektech/expozičních celcích (výběhy tygrů, safari kopytníků, expozice tučňáků 
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a tuleňů a administrativní budova včetně hlavního vstupu). V neposlední řadě se díky podpoře zřizovatele 
mohla realizovat výstavba dvou voliér (orla skalního a orla mořského), které statutární město Ostrava 
předfinancovalo a spolufinancovalo spolu se zdroji státního rozpočtu a strukturálních fondů v rámci projektu 
Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013. Podrobnější informace o celé této oblasti jsou detailně uvedeny 
v samostatné kapitole Výroční zprávy. 

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla ve výši 32 tis. Kč doplacena zbylá část investiční dotace na zpracování 
projektové dokumentace „Odbahnění a úpravy rybníka č. 1“. Splátka byla podmíněna splněním požadavku 
o zajištění financování samotné realizace celého projektu. 

Zvýšený zájem o zoologickou zahradu ze strany ostatních organizací, firem, drobných dárců, jednotlivců 
i školních skupin, pokračoval i v roce 2009. Zájem sice již nebyl tak výrazný, jako v roce 2008, kdy získané finanční 
dary přesáhly hranici 6 mil. Kč, ale přesto se organizaci podařilo získat dary v celkové výši neuvěřitelných 3.143 
tis. Kč! Dary byly zaměřeny jak na vlastní chov zvířat či dovybavení dětských hřišť, tak i na výstavbu nových 
expozic (např.  expozice Papua v prostorách  výukového centra). Je však třeba podotknout, že na celkové výši 
získaných darů se negativně projevila i aplikace zákonných změn formou nově zavedeného nařízení. Toto 
stanoví, že finanční dary pro organizaci města (získané organizací města) je možno přijmout až po předchozím 
písemném schválení vedením města. Tento administrativně náročný krok a zejména časové zdržení s ním 
spojené, bohužel již řadu potenciálních dárců od vlastního provedení darovacího aktu odradil.

Vedle finančních darů se podařilo získat i celou řadu hodnotných a potřebných věcných darů (např. zahradní 
altánek, kartáčové rohože pro výrobu drbacích zařízení pro zvířata, hobliny apod.)

Všem níže jmenovaným i nejmenovaným i celé řadě anonymních dárců a sponzorů děkujeme za přízeň!

Naši dárci a sponzoři: 
Nadace OKD; Komerční banka, a .s .; Nadace ČEZ; Plzeňský Prazdroj - program Prazdroj lidem; Mičkovi Alexandra 
a Václav; KR Ostrava a .s .; Severomoravská plynárenská a .s .; Miketa Alois; Statutární město Opava; Veverka Jaromír; 
Petr Šach; Václavík Libor - LIBROS; Raida Lukáš, Mgr .; Široká Svatava; ZŠ B . Dvorského, Ostrava; Vítkovické slévárny 
s .r .o .; Vítkovice Tours s .r .o .; OZO Ostrava; Rašnerová Iveta; ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava; ZŠ Školní 862, Orlová; SŠ 
Sýkorova, Havířov; ZŠ a MŠ Horní Suchá; zaměstnanci OkinGroup, a .s ., Ostrava; KARFO velkoobchod s .r .o .; Foto 
Morava s .r .o .; MUDr . Janík Igor; Černá Ivana; ZŠ Čs . Armády, Bohumín; Dvořáček Igor; Vzdělávací centrum Morava 
s .r .o .; ZŠ TGM Opava; Mičovský Emil; Kurkovi Pavla a Jan; ZŠ Gorkého, Havířov; Občanské sdružení Zelená, Ostrava; 
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s .r .o ., Aviatiků, Ostrava; ZŠ Šeříkova, Ostrava; ZŠ s polským 
jazykem vyučovacím, Třinec; Platošovi Honza a Danka; ZŠ Dobrá; ZŠ a MŠ Mitušova, Ostrava; Gymnázium Petra 
Bezruče, Frýdek - Místek; ZŠ Oldřišov; ZŠ Zelená, Havířov; MŠ Mozartova, Ostrava; SPŠCH akademika Heyrovského 
a Gymnázium, Středoškolská 1, Ostrava; ZŠ Školská, Karviná; Albion Alarm s .r .o .; ZŠ J . z Poděbrad, Frýdek - Místek; 
Honěk Petr; ZŠ 29 .dubna 33, Ostrava; Sedláček Mojmír MUDr .; Hruška Ondřej, ZŠ Na Nábřeží, Havířov, ZŠ Slovenská, 
Karviná, Janák Vladimír, Ruckauf Marek, Chobot Petr, ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová, Novák Petr, Nováková Ludmila, 
Andrš Jakub, Janštová Kateřina a další .

Kompletní přehled sponzorů a dárců je uveden na www.zoo-ostrava.cz. 
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Výstavba, projektová činnost a údržba
Stanislav Derlich, Petr Čolas, Pavlína Konečná

Dokončené a započaté investiční akce:
V dubnu 2009 byla otevřena nová expozice Malá Amazonie. Expozice, která představuje „malý“ náhled 

do pestrosti amazonského pralesa, vznikla úpravou vstupní části pavilonu papoušků. Obývají ji druhy zvířat 
doposud v Zoo Ostrava  nechované. Asi nejnápadnější je skupina tamarínů pinčích, malých drápkatých opiček 
z čeledi kosmanovitých, které mají na prstech místo nehtů drápky. Z dalších obyvatel to jsou sklípkani, zástupci 
pavoukovců, drobné žabky dendrobátky, několik druhů sladkovodních ryb a poprvé v historii Zoo Ostrava také 
zástupce paryb - trnucha - sladkovodní příbuzný rejnoka. Výstavba expozice (včetně projekčních prací) stála 
2,05 miliónů korun, z čehož 1,5 milionu poskytla Nadace OKD. Zbylá část byla hrazena převážně z příspěvku 
statutárního města Ostrava (dále SMO).

S výjimkou kotelny, kde bude v první půli roku 2010 probíhat zkušební provoz, bylo dokončeno a postupně 
předáváno dílo v rámci 2. etapy botanizace - technické zázemí dendrologického oddělení. Celkové 
náklady zahrnující i předchozí náročnou projektovou přípravu činily 45.730 tis.Kč vč. DPH. Na výstavbu byly 
poskytnuty účelové dotace SMO - pro rok 2008 ve výši 20.000 tis. Kč, pro rok 2009 pak ve výši 25.000 tis 
Kč. Realizací projektu dochází k nahrazení starého skleníku z konce padesátých let dvěma moderními 
pěstebními skleníky - skleníkem množárenským a skleníkem subtropů i dalšími zařízeními nutnými pro 
zajištění fungování botanických částí zoo, jako je např. stínoviště, pařeniště, kontejnerovna, boxy a přístřešky 
pro mechanizaci. Díky výstavbě technického zázemí dendrologického oddělení bude moci pokračovat 
velmi slibně zahájená botanizace Zoo Ostrava, jejímž cílem je pochopitelně postupné vytvoření Zoologické 
a botanické zahrady města Ostravy. Velmi důležitou součástí celého projektu je moderní kotelna na biomasu 
a zařízení ke štěpkování i sklad štěpky o objemu 920 m3. Právě vybudování výše uvedené kotelny pomůže 
šetřit náklady organizace při zajišťování stále dražšího fosilního paliva, napomůže žádoucímu zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie a je v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. Při realizaci projektu 
byly řešeny i komunikace, přípojky vody, elektřiny, topná přípojka, kanalizace, obří jímka na dešťovou vodu 
i oplocení. Celý komplex je umístěn v zázemí zoo a je zcela zásadní pro fungování organizace.

Kromě akvárií, kde bude ještě na počátku roku 2010 probíhat zkušební provoz, bylo dokončeno a postupně 
předáváno dílo v rámci investiční akce - výstavba expozice pro medvědy a hulmany nazvané Čitván 
s celkovými náklady ve výši 66.500 tis. Kč včetně DPH. Ke zpřístupnění expozice pro návštěvníky dojde 
v průběhu hlavní návštěvnické sezony roku 2010. Důvodem je potřeba aklimatizace zvířat na úplně nové 
prostředí, než byla doposud zvyklá. Na výstavbu byly poskytnuty účelové dotace SMO pro rok 2008 ve výši 
20.000 tis. Kč a pro rok 2009 ve výši 51.000 tis. Kč. Nová expozice představí unikátní kombinaci chovu primátů 
- hulmanů posvátných a medvědů ušatých v jednom výběhu. Tato nová moderní expozice zahrnuje především 
rozsáhlý venkovní výběh s přírodním prostředím, doplněný o vnitřní pavilon. Nové prostory jsou určeny pro 
přestěhování výše uvedených druhů zvířat ze současných nevyhovujících betonových a stísněných ubikací, 
ve kterých dosud žijí. Zásadně se tak zlepší jejich životní podmínky. Pobyt zvířat ve venkovním přírodním 
výběhu se bude blížit podmínkám jejich života ve volné přírodě. Terén ve výběhu je zachován přírodní s vodotečí 
a jezírkem. Na ploše takřka celého výběhu se nachází les se vzrostlými stromy. Samotný terén je velmi členitý 
a poskytne zvířatům takřka neomezené možnosti pohybu. Návštěvníci zoologické zahrady uvidí zvířata 
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v přirozeném prostředí, pohybující se v lesnatém porostu, na stromech i v jezírku. Pro umožnění pohodlného 
pozorování zvířat je podél výběhu umístěno i pět různě architektonicky ztvárněných vyhlídek. Některé z nich 
jsou doplněny atraktivním přístupem po dřevěných můstcích. Dalším oživujícím prvkem expozice je rozsáhlé 
začlenění vodních ploch do kaskády jezírek s protékající vodou tvořící bystřiny a vodopády. V hlavní vyhlídce 
je také umístěna dvojice velkorozměrových sladkovodních akvárií, ve kterých bude návštěvníkům předvedena 
ukázka vodního světa. Před vstupem do hlavní vyhlídky je situován i výběh pro vydry malé a binturongy 
s venkovním bazénem. Celý areál je doplněn o dětský koutek, ve kterém jsou umístěny prvky pro hru a zábavu 
dětí i tolik potřebné sociální zařízení pro návštěvníky, včetně toalet pro handicapované spoluobčany. Součástí 
celého rozsáhlého projektu jsou pochopitelně nejen výše uvedené stavební prvky, ale i potřebné přípojky, 
ať již pitné či užitkové vody, slaboproudu i silnoproudu, kanalizace, čistička a vodní hospodářství, rozsáhlé 
terénní i sadové úpravy i venkovní osvětlení. Výstavba tohoto moderního chovatelsko expozičního komplexu 
zvýší atraktivnost prostředí zoologické zahrady a nabídne návštěvníkům pozorování zvířat v přirozeném 
prostředí.

Díky finančním příspěvkům našich dárců, mezi než patřila např. 150tisícová podpora Nadace ČEZ, ale 
také více jak 559 tis. Kč nashromážděných prostřednictvím veřejné sbírky,  mohla být v roce 2009 zahájena 
realizace investiční akce „Papua“. Jedná se rekonstrukci stávajících prostor v předpokládané výši 2.215tis.
Kč. Podstatou této investiční akce je vybudování 4 expozičních celků formou akvárií a soustavy jezírek, které 
přiblíží tropickou přírodu ostrova Nová Guinea a představí tak několik druhů ohrožených zvířat zejména ze 
skupin plazů a ryb.

Ke konci roku 2009 byla dokončena realizace projektu Výstavba voliér pro orla mořského a orla 
skalního. Na vlastní realizaci projektu byly získány finanční prostředky z Operačního programu příhraniční 
spolupráce ČR - Slovensko v rámci projektu „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“, na kterém Zoo 
Ostrava od samého počátku úzce spolupracuje. Celková náklady včetně zpracování projektové dokumentace 
činily 2.024 tis. Kč, přičemž na spolufinancování se podílelo statutární město Ostrava částkou ve výši 258,5 tis.
Kč na zpracování projektové dokumentace. SMO rovněž předfinancovalo samotnou realizaci ve výši 1.765 tis.
Kč. 

V říjnu 2009 byla zahájena investiční akce „Rekonstrukce dětské zoo“, jejímž cílem je výrazně zatraktivnit 
centrální část zoo. Stav staré dětské kontaktní zoo byl již dlouhou dobu havarijní a vyžadoval okamžité 
řešení. V rámci projektu dojde rovněž k rozšíření dětské zoo o další atraktivní druhy domácích zvířat jako je 
např. několik plemen skotu, různá plemena králíků či domácí prasata. Součástí projektu jsou návštěvníkům 
přístupný hospodářský objekt, přípojky vody a elektřiny, kanalizace, hrací prvky pro děti, mobiliář i rozsáhlé 
sadové úpravy. Kromě jiného zde bude vybudováno i v této části zahrady úplně chybějící sociální zázemí pro 
návštěvníky. Statutární město Ostrava na tuto akci poskytlo v roce 2009 investiční dotaci v celkové výši 8,1 
mil.Kč. Vzhledem k tomu, že v centrální části dlouhodobě chybí toalety, bylo rozhodnuto o rozšíření této 
rekonstrukce o výstavbu moderních toalet pro návštěvníky včetně toalet pro handicapované spoluobčany. 
Celková částka potřebná k realizaci celé akce činí zhruba 13,9 mil.Kč. Zpřístupnění nové dětské zoo pro 
návštěvníky je plánováno ještě v roce 2010.
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Z dalších změn v areálu zoo stojí za pozornost zejména :
•  výměna části čelních bariér v expozici lvů a levhartů - vytvoření návštěvnicky atraktivního pohledu přes 

sklo v pavilonu šelem, hrazeno z dotace SMO ve výši 225 tis. Kč; 
•  úprava oplocení a stropu vnitřní a vnější ubikace v expozici malých kočkovitých šelem (jaguarundi a rys 

ostrovid), hrazeno z dotace SMO a z prostředků zoo ve výši 66 tis. Kč; 
•  komplexní oprava stávajících klecí a chovatelského zařízení v místnosti č. 2 a 3 v objektu izolace zvířat 

v hospodářské části zoo, náklady ve výši 235 tis. Kč hrazeno z prostředků zoo;
•  oprava a úprava vrat v pavilonu slonů v souvislosti s příchodem nového samce slona, náklady ve výši 2.641 

tis. Kč, z dotace SMO bylo hrazeno 1079 tis.Kč;, zbylá část byla dofinancována  z prostředků zoo; 
•  rekonstrukce voliér ptáků v chovatelském zázemí ve výši 324 tis.Kč, hrazeno z dotace SMO;
•  celková rekonstrukce venkovních klecí v chovatelském zázemí odchovny, hrazeno z dotace SMO ve výši 93 

tis. Kč; 
•  kompletní oprava oplocení, přístřešku, části vnějšího pláště a vodovodní přípojky u stáje v zázemí zoo, 

náklady ve výši 1.184 tis. Kč, z dotace SMO hrazeno 700tis.Kč, z prostředků zoo 484 tis.Kč.

Investiční akce, u kterých je předpoklad zahájení realizace v roce 2010:
•  v průběhu roku 2010 započne a z převážné části rovněž proběhne rozsáhlá rekonstrukce pavilonu 

hrochů s cílem zlepšit teplotní podmínky pro chovaná zvířata i podmínky pro návštěvníky (snížení 
zápachu v objektu) a snížit obrovskou energetickou náročnost provozu. Projekt řeší výměnu střechy 
(v havarijním stavu), neizolovaných vstupních vrat i části obvodového pláště budovy, izolace apod. Jeho 
nedílnou součástí je také změna vytápění celého objektu ze stávající elektrické energie na obnovitelné 
zdroje energie, konkrétně na dřevěné pelety, a zavedení alespoň jednoduché filtrace vody v bazénu hrochů. 
Všechna tato výše uvedená opatření výrazným způsobem racionalizují a zefektivní fungování celého 
chovatelsko-návštěvnického komplexu emblémového zvířete Zoo Ostrava a přispějí k výrazným úsporám 
vody, energie i lidské práce. Celková cena realizace projektu činí zhruba 36.500 tis. Kč. V rámci projektu byla 
schválena žádost na získání finančních prostředků z Finančních mechanismů EHS/Norsko ve výši zhruba 
17.500 tis. Kč. Zbylá část by měla být hrazena z investiční dotace SMO ve výši 19.000 tis. Kč.

•  v průběhu roku 2010 proběhne investiční akce „Odbahnění a úpravy rybníka č. 1 v areálu Zoo Ostrava“ 
s celkovými náklady projektu ve výši zhruba 10.100 tis. Kč, přičemž 2.100 tis. Kč bude hrazeno z dotace 
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a zbylých 8.000 tis. Kč z dotace SMO. V rámci projektu bude 
rybník odbahněn, rozšířen o litorální zónu, budou provedeny úpravy erozních částí břehů a hrází. Pro zvětšení 
plošné výměry vodní hladiny rybníku o litorální zóny bude prodloužena a prohloubena hlavní odvodňovací 
stoka rybníku (původní koryto vodního toku.) Odtěžený sediment bude využit pro vytvoření nových 
ostrovů a k rozšíření ostrovů stávajících. Cílem projektu je odbahnění rybníku, zpevnění jeho erodujících 
břehů a rekonstrukce břehů stávajících včetně hráze. Tvorbou nových ostrůvků dojde rovněž k realizaci 
opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity, ke zvyšování retenční schopnosti krajiny 
a k ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů. Dva stávající ostrovy budou rozšířeny a mezi sebou 
navzájem propojeny třemi lávkami. Na ostrovech budou v rámci návštěvnických tras pobývat lemuři, třetí 
stávající ostrov bude rozšířen a od ostatních ostrovů izolován z důvodu pozdějšího umístění opic - gibonů. 
Další dva ostrovy budou vytvořeny zcela nově, vzájemně budou propojeny s přilehlými břehy a mezi sebou 
třemi lávkami s návazností na chodníková tělesa resp. povalovou lávku. Ostrovy jsou zároveň osazeny tak, 
aby tvořily přirozenou bariéru mezi výběhem jelenů sika a okolní neoplocenou částí rybníka. Celkem šest 
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lávek o délkách 12 a 9.5 m propojujících ostrovy a břehy je navrženo jako lávky pro pěší s ocelovou mostovkou 
kombinovanou s dřevěnými prvky tvořící pochůzí plochy a zábradlí. Návštěvnická trasa vedoucí přes dva 
nové ostrovy bude v úseku stávajícího lesního porostu propojena s novými chodníkovými tělesy dřevěnou 
povalovou lávkou o délce 42.8 m. Lávka je rovněž určena k přímému výhledu na sousedící nově zřizovaný 
výběh jelenů sika, od kterého bude oddělena zábradlím resp. umělým příkopem zřízeným podél umělé 
opěrné stěny lávky. Podélný sklon lávky je navržen tak, aby svou hodnotou splňoval požadavky na pohyb 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Stávající oplocení hráze rybníka bude odstraněno 
a nahrazeno novým oplocením. V rámci úprav rybníka bude provedeno nové oplocení pro zamýšlené 
výběhy jeřábů a jelenů sika. V projektu se rovněž počítá s výstavbou jednoho dřevěného seníku pro kriticky 
ohrožené jeleny siky vietnamské.

•  v průběhu roku 2010 proběhne plynofikace zoo s celkovými náklady ve výši zhruba 9.000 tis. Kč. 
Prostředky budou hrazeny přímo z rozpočtu SMO. Napojení vybraných objektů (mj. pavilon šelem, pavilon 
opic, pavilon hrochů a nosorožců, výukový pavilon apod.) na plynové vytápění přinese zoo v následujících 
letech nemalou úsporu finančních prostředků, neboť stávající objekty jsou vytápěny velmi drahou 
elektrickou energií. Díky nahrazení elektřiny plynem dojde rovněž ke snížení emisí CO2.  

V roce 2009 byla započata nebo proběhla projektová příprava u následujících akcí:
•  byla dokončena projektová příprava Návštěvnického centra, které bude vedle tolik potřebné 

restaurace s celoročním provozem nabízet také prostory pro ekologickou výchovu, konference či semináře. 
V roce 2009 byla podána žádost o získání dotace na realizaci ze Strukturálních fondů EU konkrétně Regionální 
operační program (ROP) Moravskoslezsko. Žádost bohužel nebyla Regionální radou soudržnosti regionu 
Moravskoslezsko pro rozvoj turistického ruchu našeho kraje vyhodnocena jako dostatečně zajímavá. V roce 
2010 se budeme znovu pokoušet uspět s projektem v dalších kolech ROP Moravskoslezsko.

•  byla dokončena příprava projektové dokumentace pro stavební povolení pro projekt „Výstavba bioplynové 
stanice v Zoo Ostrava“. Celkové náklady činily 1.362 tis. Kč. Statutární město Ostrava se na vypracování 
projektové dokumentace finančně podílelo částkou 333 tis. Kč, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
částkou 999 tis. Kč, zbylých 30 tis.Kč pak bylo hrazeno ze zdrojů zoo. Současně byla zpracována a podána 
žádost na získání dotace z OPŽP. Bioplynová stanice bude řešit zejména likvidaci biologického odpadu 
produkovaného zvířaty a zelený odpad z provozu i údržby rozsáhlého areálu zoo. Celý projekt je spojen se 
zlepšením ekonomiky zoologické zahrady, ať již ve spojení s tržbami za dodávky „zelené“ elektrické energie 
do sítě ČEZ či s dodávkou produkovaného (tzv. odpadního tepla) pro vybrané objekty v areálu zoo. Zcela 
nezanedbatelná je i stránka možné, ale alespoň částečné, soběstačnosti pro případ zhroucení elektrické sítě 
- blackoutu. Na rozdíl od jiných objektů velkou většinu zvířat chovaných v zoologické zahradě evakuovat 
nelze a následky blackoutu by mohly být velmi dramatické.

•  bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na investiční akci Pavilon evoluce. 
Náklady na zpracování byly hrazeny z investiční dotace SMO ve výši 809,5 tis. Kč včetně DPH. Projekt řeší 
komplexní přestavbu starého pavilonu vodních ptáků na moderní expozici pro šimpanze a některé další 
druhy fauny Afriky na bázi výukově interaktivního expozičního i chovatelského centra. V průběhu roku 
2008 byla tato akce zařazena do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). 
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•  byla dokončena projektová příprava úprav akce Odbahnění a úpravy rybníka č. 4. Náklady ve výši 
116 tis. Kč včetně DPH ve výši 75 % byly hrazeny z úspěšně získané dotace MSK a zbylá část je z vlastních 
zdrojů zoo. Realizací projektu dojde k odbahnění rybníka, opravě erodovaných břehů a hráze a současně 
i k vytvoření nových ostrovů a poloostrovů sloužících zejména k chovu primátů a nového druhu zvířat 
- pelikánů. Z realizace projektu budou těžit i ohrožené druhy naší přírody formou vytvoření litorálního 
pásma v části rybníka. Byla podána žádost na získání finančních prostředků z OPŽP na realizaci akce.

•  byla zahájena projektová příprava investičních akcí „Voliéra Papua“ a „Zateplení a energetické 
úspory výukového centra“. Voliéra Papua bude navazovat na právě vznikající expozici Papua a bude 
přiléhat ke stávajícímu výukovému centru zoologické zahrady, které se nachází vedle pavilonu primátů. 
Expozice představí návštěvníkům středně velké druhy papoušků a je koncipována jako průchozí, což umožní 
lidem přímý kontakt se zvířaty. Druhý projekt se týká  objektu stávajícího výukového centra zoo, které 
je zároveň sídlem oddělení pro kontakt s veřejností. Budova byla dokončena a kolaudována v roce 1979. 
V budově dochází k velkým tepelným únikům (dle zpracovaného energetického auditu tvoří např. tepelné 
ztráty neprůsvitného pláště budovy 33,1 % a ztráty výplněmi otvorů, tedy okny, tvoří plných 26,9 % všech 
tepelných ztrát). Celý objekt je doposud vytápěn elektrickou energií. 

Díky získání finanční podpory ze strany SMO ve výši více než 11 mil. Kč mohly být u níže uvedených 4 projektů 
zahájeny v roce 2009 další fáze projektové přípravy tak, aby bylo možno usilovat o získání finančních 
prostředků z externích zdrojů, zejm. fondů EU. Stručná charakteristika jednotlivých projektů:

Safari v Zoo Ostrava. Zpracování projektové dokumentace z dotace SMO v průběhu 2009 - 2010, výběrovým 
řízením určené náklady na zpracování projektu činí 2.356 tis. Kč včetně DPH. Záměrem stavby je realizace 
Safari - ohrazeného venkovního výběhu volně se pohybujících zvířat na rozsáhlé ploše. Tímto výběhem 
budou návštěvníci projíždět mobilními dopravními prostředky, ze kterých budou moci pozorovat volně se 
pohybující zvířata a bude jim umožněn co nejbližší kontakt se zvířaty. Návštěvníci tak získají dojem pohybu 
ve volné přírodě mezi exotickými zvířaty, které mohou pozorovat v jejich přirozeném prostředí a v jejich těsné 
blízkosti. Tento způsob prezentace zvířat v zoologické zahradě je velice atraktivní a umožňuje návštěvníkům 
pohyb ve volném terénu a odbourává pocity ohrazených expozic. V průběhu roku 2008 byla tato akce zařazena 
do IPRM. V průběhu samotného roku 2009 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení.

Expozice tuleňů a tučňáků v Zoo Ostrava. Zpracování projektové dokumentace z dotace SMO v průběhu 
2009 - 2010, předpokládané náklady na komplexní projekční přípravu by se měly pohybovat mezi 3,5 - 3.8 
mil. Kč včetně DPH. Cena projektu bude upřesněna výběrovým řízením. Nová expozice vznikne na místě 
stávajícího objektu staré expozice medvědů (betonové kobky z roku 1960) v centrální části zahrady, která 
již dávno nevyhovuje žádnému ze současných požadavků chovu. Celý objekt starého medvědince je dávno 
za hranicí životnosti a jakékoli větší než čistě bezpečnostní investice do něj jsou zcela neefektivní. Jediným 
smysluplným řešením je, vzhledem k morálnímu i technickému stavu objektu, pouze jeho demolice. Nová 
expozice tuleňů a tučňáků představí kombinaci chovu těchto velmi atraktivních zvířat, které jsou svým 
chováním a akčností velice přitažlivé pro všechny věkové i sociální skupiny návštěvníků zoologické zahrady. 
Většina zoo tato zvířata již dlouhodobě chová a jejich expozice patří ke zdaleka nejoblíbenějším. 
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Výběh tygrů Zoo Ostrava. Zpracování projektové dokumentace je financováno z dotace SMO v průběhu 
2009 - 2010, výběrovým řízením určené náklady na zpracování projektu činí 1.216 tis. Kč včetně DPH. Stávající 
výběh tygrů tvoří malá železná klec. Byla vybudována v duchu 60. let a je nejen zchátralá a neestetická, ale ani 
chovatelsky, ani humánně neodpovídá současné představě moderního chovu zvířat. Nesplňuje ani základní 
prostorové požadavky na chov tygrů a v souladu se stále přísnějšími podmínkami pro chov zvířat v lidské 
péči je téměř jisté, že bez výstavby moderního chovatelského zařízení by v období několika let musel chov 
tygrů v Zoo Ostrava skončit. Do prostorově nevyhovujících podmínek by totiž žádná renomovaná zoologická 
zahrada svá zvířata nepovolila přemístit. Jediným smysluplným řešením této situace je proto demolice starého 
objektu a výstavba nového zařízení. Stavba výběhu tygrů je, na rozdíl od stávajícího stavu, navržena jako 
objekt plně včleněný do přírody s minimálními požadavky na nadzemní stavby. Toto řešení přináší možnost 
návštěvníkům spatřit tygra v jeho přirozeném prostředí - v listnatém lese se vzrostlými stromy tvořenými, 
podobně jako v domovině tygra ussurijského, převážně břízou. V průběhu roku 2009 byla dokončena 
projektová dokumentace pro stavební povolení.

Administrativní budova a vstup do Zoo Ostrava. Zpracování projektové dokumentace z dotace SMO 
v průběhu 2009 - 2010, předpokládané náklady přes 3 mil. Kč včetně DPH. Cena projektu bude upřesněna 
výběrovým řízením. Stávající objekty vstupu a administrativy již dávno nevyhovují současným provozním 
požadavkům. Stav a dispozice vstupního objektu neumožňuje kulturní odbavení současného počtu 
návštěvníků. Administrativní budova Zoo Ostrava (ve skutečnosti soustava propojených unimobuněk, 
podobně jako někde na stavbě) je „objekt“ vybudovaný provizorně v 60. letech minulého století a jeho stav 
je na hranici životnosti. Prostorově je nevyhovující a navíc - z energetického hlediska je provoz nesmírně 
nákladný. Kritický je také stávající stav možnosti parkování návštěvníků Zoo. Zcela neřešen je požadavek 
na prostor pro prezentaci a přednášky. Z důvodu nejen provozních, ale i pro získání nové atraktivní plochy 
v areálu Zoo, která vznikne po demolici stávající provozní budovy, bylo rozhodnuto, že oba objekty vyrostou 
v místě stávajícího vstupu a budou provozně propojeny. Součástí je i návrh parkovacích míst před vstupem, 
kde vznikne na přilehlých plochách (některé už byly nouzově využívány k parkování) 136 parkovacích míst 
pro návštěvníky zoologické zahrady. Provozní budova bude mít 2 patra a bude využita pro umístění kanceláří, 
vrátnice, pokladen, sociálního zázemí pracovníků dendrologického oddělení (zahradníků) i kanceláří pro další 
oddělení zahrady. Součástí projektu je i zasedací místnost, prezentační sál se zázemím, prostorný zooshop 
a toalety pro návštěvníky včetně toalet pro handicapované spoluobčany, či např. koutek pro maminky 
s malými dětmi. V průběhu roku 2009 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení.
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Vzdělávací a propagační činnost
Šárka Kalousková a Jan Pluháček

Výuka
Pracovníci výukového centra realizovali v roce 2009 celkem 220 výukových programů, kterých se zúčastnilo 
6106 dětí, z toho se uskutečnilo 22 programů pro 720 dětí z mateřských škol a 198 programů pro 5386 žáků 
a studentů škol z celého Moravskoslezského kraje. 

V novém školním roce 2009/2010 jsme rozšířili programovou nabídku o pět nových výukových programů:
•  tři programy pro děti mateřských škol a 1. stupně základních škol: Zvířecí jídelníček, Zvířata naší přírody, Ze 

života zvířat v zoo 
• dva programy pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol: Orli v ČR, Ze světa rostlin - stromy a keře

Stejně jako v roce minulém i v roce 2009 pokračovala aktivní přednášková činnost na českých vysokých 
školách. Pracovníci ostravské zoo realizovali celý předmět Behaviorální ekologie na Přírodovědecké fakultě 
Ostravské univerzity. V rámci tohoto předmětu bylo 23.4. realizováno v Zoo Ostrava i celodenní cvičení. V roce 
2009 vedli pracovníci Zoo Ostrava čtyři bakalářské a magisterské práce (studujících na Přírodovědeckých 
fakultách v Ostravě a v Českých Budějovicích). Mimoto jsme opět vypracovali řadu odborných posudků 
pro různé vysoké školy v ČR. Pracovníci Zoo Ostrava byli dále lektory tří předmětů vzdělávacího kurzu pro 
ošetřovatele v zoologických zahradách SVOPAP (12.-14.6.). Ostravská zahrada tak zůstává jednou z pěti 
českých zoologických zahrad (Liberec, Ohrada, Ostrava, Praha a Ústí nad Labem), které se aktivně podílí 
na výuce na tuzemských univerzitách. 

Čtvrtým rokem pokračoval pro veřejnost cyklus pravidelných odborných přednášek „Novinky ze světa 
zoologie“ pod vedením vědeckého pracovníka zoo. V rámci cyklu přednášela řada odborníků z dalších 
institucí. Jednalo se např. o přednášku týkající se ochrany, taxonomie a chovu žiraf od Bc. Luďka Čulíka ze 
Zoo Dvůr Králové, dále o přednášku týkající se sociální hierarchie a jejích důsledků u makaků od Mgr. Martiny 
Konečné z Jihočeské University či o přednášku o biologii a ochraně kriticky ohroženého norka evropského 
od RNDr. Aleše Tomana ze Zoo Jihlava. Posledně jmenovaná přednáška navíc vhodně zapadla do probíhající 
celoevropské kampaně evropských zoologických zahrad a akvárií věnované ochraně původních evropských 
masožravců. Realizaci přednáškového cyklu finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Celkem 
se deseti přednášek v zoo zúčastnilo 346 zájemců.

Mimo areál zoo se konaly přednášky v knihovnách, domovech pro seniory a na dětských odděleních 
nemocnic v Ostravě, Opavě, Havířově a Novém Jičíně. S přednáškou o chovu zvířat v Zoo Ostrava jsme se 
zúčastnili mezinárodního filmového festivalu s tématikou trvale udržitelného rozvoje Ostrava 2009. Celkem 
60 akcí se zúčastnilo 1104 osob.

V prosinci se uskutečnil 3. ročník konference „Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, 
výchově a osvětě“ určené ředitelům škol a školských zařízení, koordinátorům environmentální výchovy, 
vyučujícím přírodovědně zaměřených předmětů, vedoucím přírodovědných kroužků a dalším zájemcům, 
finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí ČR. Kromě pracovníků Zoo Ostrava přednesli svůj 
příspěvek také zástupci Magistrátu města Ostravy, ZO ČSOP Nový Jičín - Záchranné stanice a Centra ekologické 
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výchovy v Bartošovicích na Moravě a také host ze Slovenska Tomáš Hulík, realizátor projektu Návrat rysov. 
Konference se zúčastnilo 70 pedagogických pracovníků.

Soutěže
V dubnu a v listopadu se ve spolupráci s Kruhem přátel zoo uskutečnily tradiční vědomostní soutěže pro žáky 
základních škol a gymnázií. Tématem jarního kola, kterého se zúčastnilo 2455 dětí, byly „Šelmy Evropy“. 
Tématem podzimního kola, kterého se zúčastnilo 2385 dětí, byly „Ryby ČR“. Do každé soutěže se zapojilo přes 
100 škol z celého Moravskoslezského kraje. 

Kruh přátel zoo
Počet členů Kruhu přátel zoo byl 48. Řada členů se podílela na přípravě a organizaci akcí pro veřejnost 
pořádaných zoo.

Propagace Zoo Ostrava 
• pravidelná rozesílka tiskových zpráv minimálně 1x týdně do více než 50 regionálních i celostátních médií 

a v rámci služby „Novinky ze Zoo Ostrava“, které jsou pravidelně zasílány asi 2000 zájemcům (redakce 
zpravodajů měst a obcí Moravskoslezského kraje, významné osobnosti kraje i soukromé osoby)

• spolupráce s Českou televizí - pravidelné reportáže v pořadu Dobré ráno
• spolupráce s Českým rozhlasem Ostrava - pravidelné reportáže v pořadu „Máme rádi zvířata“
• spolupráce s regionální stanicí Hitrádio Orion - reklamní spoty po dobu letních prázdnin
• mediální kampaň v regionálních médiích v polském příhraničí - reklamní spoty v polském rozhlase a televizi 

(v období červen - srpen)
• velkoplošná reklama prostřednictvím 7 reklamních billboardů na hlavních příjezdových tazích 

v Moravskoslezském kraji směrem do Ostravy (v období duben - červenec), 12 reklamních panelů  
a 3 reklamní plachty ve městech a obcích Moravskoslezského kraje

• 22.4. - prezentace Zoo Ostrava na dalším ročníku festivalu filmů o ekologii a životním prostředí „TUR 
Ostrava 2009“ 

• informační plakáty „Zima v zoo“, „Jaro v zoo“, „Léto v zoo“, „Podzim v zoo“ umístěné jednak v prostředcích 
městské hromadné dopravy Dopravního podniku Ostrava a.s., jednak distribuované do knihoven, 
informačních center a dalších organizací a institucí v Moravskoslezském kraji

• informační plakát s akcemi Zoo Ostrava na rok 2009
• časopis Ostravský čolek
  
Akce pro veřejnost
V r. 2009 bylo pro širokou veřejnost u příležitosti nejrůznějších významných dnů pracovníky Oddělení pro 
kontakt s veřejností, příp. ve spolupráci s dalšími subjekty uspořádáno celkem 31 akcí. S organizací většiny 
z nich pomáhala skupina dobrovolných spolupracovníků zoo. Výběr nejzajímavějších akcí:
• 5.4. Den ptactva - soutěže pro děti, výstava vajec a ptačích preparátů, procházka s ornitologem po areálu 

zoo, vyvěšování hnízdních budek
• 18.4. Den s Nadací OKD - otevření expozice Malá Amazonie
• 28.6. Tygří zpívání - křtiny tygřích mláďat a koncert skupiny Charlie Straight
• 4.7. Prázdniny začínají v zoo - „S vysloužilci i do zoo“ - za přinesený starý elektrospotřebič zvýhodněné 

vstupné do zoo 
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• 25.7. Když si zvířata hrají - den enrichmentu v zoo
• 12.8. Když lama shodí háro aneb kadeřnická show v zoo
• 16.8. Den modrookých v zoo - oslava 3 měsíců mláděte lemura Sclaterova
• 30.8. Koncert pro zoo
• 3.9. Evropská noc pro netopýry
• 5.9. Den pro supy
• 19.9. Den pro seniory - promítání pro pamětníky
• 4.10. Den zvířat - Akce zaměřená na ochranu velkých dravců 
• 11.10. Výlov rybníka
• 28.10. Křtiny supího mláděte vypuštěného do volné přírody ve francouzských Alpách
• 31.10. Halloween a lampiónový průvod v zoo 
• 5.12. Mikuláš v zoo
• 12.12 Vánoční zdobení a adventní koncert v zoo
• 19.12. Strojení stromečků a živý betlém v zoo - tradiční akce rozvěšování dobrot pro divoce žijící obyvatele 

areálu zoo spojená se zpíváním koled 

V období od března do října probíhalo komentované krmení vybraných druhů zvířat pro návštěvníky. Nově 
bylo zařazeno krmení pandy červené a komentované cvičení slonů. Každou sobotu během letních prázdnin 
probíhaly v zoo večerní komentované prohlídky po zavírací době. Díky finanční podpoře Ministerstva životního 
prostředí ČR bylo pořízeno ozvučení k výběhu šimpanzů, hrochů a papoušků pro zkvalitnění komentovaného 
krmení. Dále byly zakoupeny lampy pro večerní komentované prohlídky. 

Během letních prázdnin proběhly 3 turnusy letní školy v zoo tématicky zaměřené na vrcholové predátory 
- šelmy a dravé ptáky, pro návštěvníky byly dále k dispozici tzv. dotykové stolky s přírodninami. V zimním 
období mohli návštěvníci přikrmovat ptáky volně žijící v zoo. Zoo Ostrava se prezentovala na oslavách Dne 
Země, pořádaných statutárním městem Ostrava, konaných na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě a v Ostravě-Jih.

Nové interaktivní prvky v areálu
V areálu zoo byly instalovány nové interaktivní prvky. V prostorách botanického parku vzniklo několik 
koutků prezentující faunu a floru volně se vyskytující v areálu zoo (strakapoud, čáp, stáří stromů). Tyto prvky, 
které vznikly díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí ČR, mají za cíl zprostředkovat poznání 
zábavnou a interaktivní formou a přimět děti i dospělé k větší vnímavosti svého okolí. Z dalších prvků to byly 
modely želvího krunýře a klokana v nadživotní velikosti, které financovala Severomoravská plynárenská, člen 
skupiny RWE. Zde se děti mohou přímo vžít do role zvířat - stát se na chvíli želvou nebo mládětem klokana. 
Díky finanční podpoře nadace Plzeňského Prazdroje mohla být dvě dětská hřiště v areálu doplněna o nové 
hrací prvky.    

Další akce v zoo:
•  28.4. Majáles v zoo - V roce 2009 jsme navázali spolupráci se Stavovskou unií studentů Ostravské univerzity. 

V rámci oslav Majálesu Ostravské univerzity se v amfiteátru zoo konala jedna z doprovodných akcí - divadelní 
představení.

•  5.-7.6. Bambiriáda v zoo - Akce proběhla ve spolupráci s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 
(RADAMOK). 



30

•  22.7. Noc snů - 3. ročník speciálního večera pro handicapované děti. Při procházce nasvícenou zahradou 
na ně čekalo několik zastavení u dotykových stolků s přírodninami a setkání s živými zvířaty. Akce se 
zúčastnilo asi 100 dětí, všechny obdržely malý dárek a propagační předměty zoo. 

•  14. a 15.10. Den se sponzory - tradiční setkání sponzorů, prezentace nových expozic a dalších novinek 
v areálu   

Výstavy
V zoo: v pavilonu afrických kopytníků vznikly nové plochy pro prezentaci, kde byly v průběhu roku k vidění 
následující výstavy: 
•  „Zvířata v Zoo Ostrava“
•  „Kampaň EAZA na záchranu evropských šelem“
•  „Návrat orla skalního do ČR“ 
•	 V	 pavilonu	 indických	 zvířat	 byla	 instalována	 stálá	 výstava	 „Soužití	 s	 velkými	 šelmami“,	 která	 vznikla	

za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR.
Mimo zoo:
•  výstava o Zoo Ostrava s fotografiemi zvířat - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
 Knihovna města Ostravy - pobočka Fifejdy, pobočka Výškovice, Dům kultury Města Ostravy, Krevní centrum 

Fakultní nemocnice v Ostravě, Dům kultury Akord
•  „Pestrá krása papoušků“ - výstava ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Javorník 

Jezdecký kroužek pro děti
Jezdecký kroužek na ponících probíhal po celý rok dvakrát týdně. Přihlášeno bylo 13 dětí.

Šípkový podzim
Druhým rokem proběhla soutěž pro veřejnost ve sběru šípků, jeřabin a žaludů, které byly použity pro zpestření 
jídelníčku zvířat. Celkem lidé nasbírali přes tunu plodů!

Spolupráce s Českými drahami 
Zoo Ostrava se stala partnerem projektu Českých drah na podporu turismu a cestování vlakem spojeného se 
soutěží o věcné ceny „Vlakem Moravskoslezským krajem“, který probíhal v období od 1.6. do 30.9. 

Firemní dobrovolníci
V roce 2009 se Zoo Ostrava zapojila ve spolupráci s Fórem dárců do projektu firemního dobrovolnictví. 
V průběhu roku pomáhalo v zoo celkem 119 pracovníků různých firem zejména s úklidovými a zahradnickými 
pracemi.   

Závěrem bychom chtěli poděkovat svým kolegům, kteří se významnou měrou podíleli na organizaci a realizaci 
všech akcí, a také skupině dobrovolníků, bez jejichž nezištné pomoci by většina akcí nemohla proběhnout 
v takovém rozsahu!
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Činnost dendrologického oddělení v roce 2009
Tomáš Hanzelka

V roce 2009 se dendrologické oddělení podílelo významnou měrou na výstavbě a dokončení expozice Malá 
Amazonie, především na konečné realizaci interiéru a vybavení výběhu drápkatých opiček.

V jarních měsících proběhla dosadba mokřadních společenstev na několika nedávno zrekonstruovaných 
vodních nádržích.

Celoročně probíhala údržba několika tras Botanického parku, především trávníků a nově založených 
trvalkových záhonů. Po realizovaných zdravotních probírkách v lesních porostech areálu parku byl zhodnocen 
stávající potenciál a došlo k dosadbě většího počtu stromů, které se podařilo získat především z náhradní 
výsadby. 

Ve spolupráci se zaměstnanci zoologického oddělení se pracovníci dendrologického oddělení podíleli 
na vybavení a estetizaci chovatelských prostor, především přírodními materiály a živými rostlinami. 

Probíhala výsadba kulisové zeleně v místech zrekonstruovaného venkovního oplocení zoo. V roce 2009 
byla dokončena estetizace okolí venkovního výběhu pandy červené, a to především vybudováním suchých 
květinových zídek a návštěvnických cest.
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Výzkum v Zoologické zahradě Ostrava v roce 2009
Jan Pluháček

V roce 2009 probíhala výzkumná činnost Zoologické zahrady Ostrava ve stejné intenzitě jako v roce 
předchozím. Pokračovaly oba hlavní projekty (problematika kojení koňovitých; kojení hrocha obojživelného) 
zahájené v minulých letech, přičemž u obou bylo v průběhu roku 2009 ukončeno sbírání údajů a probíhalo 
jejich vyhodnocování. První výsledky v podobě vědeckých publikací by se měly objevit v následujícím roce. 

Světlo světa spatřilo - obdobně jako v minulých letech - další, již 3. vydání Evropské plemenné knihy hrocha 
obojživelného (Hippopotamus amphibius) . To shrnuje údaje za rok 2008 a publikováno bylo 5. července 
2009. Představuje opět další kvalitativní posun v rámci vydávání této plemenné knihy, neboť nedošlo pouze 
k aktualizaci již získaných údajů, ale byla zkontrolována a v mnoha případech opravena řada údajů historických. 
Hlavními závěry tohoto vydání jsou souhrny evropské populace za rok 2008. Tehdy se v evropských zoo 
narodilo 15 hrochů, ale pouze 9 se podařilo odchovat a 8 dospělých uhynulo. Na počátku roku 2009 bylo 
chováno v 73 spolupracujících evropských zahradách celkem 198 hrochů obojživelných. Ke změnám v chovu 
hrochů obojživelných došlo v roce 2009 i v naší zoologické zahradě; těm je však věnován jiný text v této výroční 
zprávě.

 
Tak jako v letech minulých i v roce 2009 prezentovali pracovníci Zoo Ostrava své výsledky na 3 mezinárodních 

konferencích (celkem 2 ústní prezentace a 3 postery). Detailní přehled navštívených konferencí shrnuje 
tabulka níže.
 

Příspěvky a účast pracovníků Zoo Ostrava na vědeckých konferencích v r. 2009

Název konference Místo a datum konání Název příspěvku

30. Mezinárodní etologická  
konference

Rennes, Francie, 19.-24. srpna
Délka kojení u zebry stepní: 
konflikt matky a potomka.

26. Výroční konference Evropské 
asociace zoologických zahrad
a akvárií

Kodaň, Dánsko, 15.-20. září

Evropská plemenná kniha hrocha 
obojživelného Hippopotamus 
amphibius v roce 2009; Vliv 
vnějších faktorů na obohacování 
života šimpanzů (Pan troglo-
dytes) držených v lidské péči.

36. Česká a slovenská etologická 
konference

Kostelec nad Černými lesy 
12.-15. listopadu

Délka kojení u zebry stepní: 
konflikt matky a potomka.

Velmi nás těší, že stále roste zájem o neinvazivní výzkum zvířat v naší zoologické zahradě. Rok 2009 
předstihl všechny roky dosavadní co do množství projektů a dosáhl tak dvouciferné hranice. Detailní přehled 
všech těchto aktivit přináší tabulka 2. Tak jako v letech minulých i tentokrát se jednalo jak o projekty nové, tak 
i o projekty pokračující. 
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Pozorování a sběr údajů o zvířatech chovaných v Zoo Ostrava v roce 2009:

Výzkumník Instituce Název projektu Sledovaný 
druh

Období 
sběru údajů

Radim Kotrba
Institut tropů a 
subtropů ČZU

Morfometrická analýza 
novorozených antilop jako 
prediktor velikosti zvířete v 
dospělosti.

antilopa losí březen

Klára 
Petrželková, 
David Modrý

Ústav Biologie 
Obratlovců AVČR a 
Veterinární a farma-
ceutická Univerzita 
Brno

Nálevníci rodu Troglodytella: 
patogeny nebo endosym-
bionti? Nový přístup k 
veterinární péči a pochopení 
trávení u lidoopů.

šimpanz
leden - 

prosinec

Hanka 
Janoušková 
Radim Kotrba

Institut tropů a 
subtropů ČZU

Termoregulace antilopy 
losí- charakteristika vnější 
termoisolační vrstvy.

antilopa losí leden

Jitka Stehlík-
ová

Přírodovědecká 
fakulta JU

Dominanční hierarchie u 
lemurů vari.

lemur vari únor, srpen

Barbora 
Kamitzová

ČZU
Chov lemurů tmavých v 
zoologických zahradách.

lemur tmavý leden

Ewa Polańska
Adam Mickiewicz 
University v Poznani

Neobvyklé chování u 
kočkodanů Dianiných.

kočkodan Dianin únor

Martyna 
Paczkowska

Adam Mickiewicz 
University v Poznani

Sociální chování kočkodanů 
Dianiných.

kočkodan Dianin únor

Hanna 
Napierała

Adam Mickiewicz 
University v Poznani

Sociální a nesociální chování 
Panthera tigris altaica.

tygr sibiřský únor

Monika 
Nováková

Přírodovědecká 
fakulta JU

Vliv magnetismu na zvířata 
v zoo.

září

Jan Pluháček
Zoo Ostrava, VÚŽV 
Praha

Kojení hrocha 
obojživelného.

hroch 
obojživelný

leden - únor 

Vedle všech výše zmíněných aktivit pokračovaly i jiné odborné aktivity pracovníků Zoologické zahrady 
Ostrava. Jednalo se o koordinování již šesti odborných skupin (lidoopi a giboni, starosvětské opice, malé 
kočky, papoušci, ryby a jeleni) při Unii českých a slovenských zoologických zahrad. Tento počet je nejvyšší 
v rámci všech českých a slovenských zoo a odráží tak rostoucí odbornou úroveň naší zoo. Dále pokračovalo 
pravidelné publikování v odborných a popularizačních časopisech jako je Živa nebo Fauna . 
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Závěrem bych velmi rád poděkoval všem, kteří mi poskytli informace o své činnosti, i těm, kteří pomáhají 
plnit výzkumnou funkci naší moderní zoologické zahrady. Za finanční podporu při vzniku 3. vydání evropské 
plemenné knihy hrocha obojživelného i za podporu účasti na jedné z mezinárodních konferencí patří náš velký 
dík Ministerstvu životního prostředí ČR. Za cenné poznámky a komentáře, které vylepšily tento text, děkuji 
Janě Kanichové, Monice Ondrušové a Janě Pluháčkové.

Odborné a populární publikace pracovníků Zoo Ostrava v roce 2009:

Čolas, P. 2009: Sborník ze šestého jednání odborné skupiny pro starosvětské opice při UCSZ, duben 2008. Zoo 
Ostrava, Ostrava.

Kanichová J. 2009: Chov lemurů kata v Zoo Ostrava. In: Vokurková, J. Poloopice v UCSZ, číslo 10/2008, duben 
2008. Zoo Olomouc, Olomouc.

Novák, J. 2009: Sborník č. 7. z jednání Komise pro malé kočky při UCSZ, duben 2009. Zoo Ostrava, Ostrava.

Pluháček, J. 2009: European studbook for common hippopotamus (Hippopotamus amphibius) . 3. vydání. Zoo 
Ostrava, Ostrava.

Pluháček, J. 2009: Sborník z 2. jednání Komise pro jelenovité při UCSZ, leden 2009. Zoo Ostrava, Ostrava.

Pluháček, J. 2009: Sborník ze 3. jednání Komise pro jelenovité při UCSZ, březen 2009. Zoo Ostrava, Ostrava.

Pluháček, J. - Bartoš, L. - Čulík, L. 2009: O výhodě vyššího postavení klisny v sociální hierarchii - příběh zebry 
stepní. Živa 5/2009, s. 230-231.

Svobodová, Y. 2009: Ara arakanga - Historie chovu v Zoo Ostrava. Fauna 15/2009, s. 12-13. 

Svobodová, Y. 2009: Papoušek žako velký, jeho odchov. Fauna 4/2009, s. 12-14. 

Svobodová, Y. 2009: Kardinál zelený v Zoo Ostrava. Fauna 23/2009, s. 14-15.

Svobodová, Y. 2009: Taubenhals - amazonen. Haltung und Zucht im Zoo von Ostrau. Gefiederte Welt 11/2009,  
s. 20-21.
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Rok šelem v Zoo Ostrava
Monika Ondrušová

Loňský rok jsme u příležitosti kampaně EAZA na záchranu evropských šelem věnovali právě evropským 
predátorům. Pro návštěvníky jsme připravili řadu soutěží a aktivit tak, aby se mohl zapojit opravdu každý. 
Cílem bylo nejen přiblížit lidem ohroženou evropskou přírodu, ale také získat finanční prostředky na podporu 
projektů na záchranu evropských šelem v rámci kampaně EAZA. Návštěvníci mohli finančně přispět koupí 
propagačních předmětů, které byly vyrobeny pro tyto účely (např. odznak s motivem vlka, rysa a medvěda, 
tužka s motivem medvídka nebo šelmí leporelo) a také prostřednictvím pokladničky umístěné v areálu zoo. 
Celkový čistý výtěžek z veřejné sbírky činil 19.700,- Kč a byl odeslán na konto Evropské asociace zoologických 
zahrad a akvárií. 

Evropské šelmy byly ústředním tématem mnoha akcí pro veřejnost:

• 4.3. Evropské velké šelmy - přednáška Miroslava Kutala, Hnutí DUHA Olomouc

• 19.4. Den Země - den pro evropské šelmy

• 1.5. May-Day: Šelmy vyjí na poplach

• 29.5. Den dětí - Hrátky s šelmami

• 21.6. S medvídkem do zoo a narozeniny pandy 

Šelmovinky
Vydali jsme útlou knížku pohádek „Šelmovinky aneb pohádky a povídání o šelmách... trochu jinak“, jejichž 
autory jsou žáci moravskoslezských základních škol, kteří se zapojili do literární soutěže vyhlášené Zoo Ostrava 
v rámci kampaně. Úkolem dětí bylo napsat pohádky, ať už své vlastní či převyprávět ty tradiční tak, aby v nich 
šelmy vystupovaly v pozitivním světle. Šelmovinky jsme pak rozeslali do mateřských škol, mateřských center, 
na dětská oddělení nemocnic a do dalších institucí pracujících s dětmi v Moravskoslezském kraji. Vydání 
publikace by realizováno za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Tygří zpívání
Vůbec poprvé jsme vyhlásili hudební soutěž, která byla určena mladým neprofesionálním zpěvákům 
a skupinám do 18 let. Cílem bylo složit a nazpívat nejoriginálnější píseň pro tygří samičky narozené v naší 
zoo. Patronát nad Tygřím zpíváním převzala třinecká kapela Charlie Straight a cena pro vítěze byla více než 
lákavá. Nejoriginálnější mladý hudebník se měl stát předskokanem Charlie Straight na živém koncertu v zoo 
a zároveň kmotrem jedné z tygřic. Vítězkou dvouměsíční soutěže se nakonec stala Anička Červenková a tygřice 
byly v den koncertu slavnostně pokřtěny jmény Duffy a Darja.

Soutěž o nejoriginálnější šelmí hrneček
Cílem další tvořivé soutěže bylo vlastnoručně vyrobit hrneček s šelmím motivem. Soutěž měla rovněž velice 
lákavou hlavní cenu, a to zájezd do Chorvatska pro 2 osoby od cestovní kanceláře VÍTKOVICE TOURS. Zájezd 
k moři nakonec získala Veronika Křístková za hrníček s motivem vlčího čenichu, který zvítězil pro svůj vtipný 
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podtext. Přesto mezi množstvím krásných a originálních výtvorů nebylo vůbec jednoduché vybrat jen 
jednoho vítěze. Všechny soutěžní hrníčky byly určeny k prodeji návštěvníkům zoo za symbolickou cenu 100,- 
Kč. Výtěžek z prodeje putoval na podporu kampaně EAZA.

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří podpořili Rok šelem v Zoo Ostrava - cestovní kanceláři VÍTKOVICE 
TOURS za poskytnutí zájezdu do Chorvatska, kapele Charlie Straight, která vystoupila bez nároku na honorář, 
Hitrádiu ORION za mediální propagaci a partnerství, soutěžícím i těm, kteří šelmy podpořili finančně. A také 
všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě Roku šelem v naší zoo.
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Historický nárůst počtu chovaných zvířat v Zoo Ostrava
Jiří Novák

Během své historie zaznamená každá zoo své světlejší i těžší časy. Současní návštěvníci moravskoslezské 
metropole si mohou (dovolím si říct) užívat právě těch pozitivně laděných let. O co větší a delší skluz měla 
Zoo Ostrava za svými spřátelenými zoo v Česku a na Slovensku, a za evropským a světovým trendem, o to 
větší úsilí vyvíjejí zaměstnanci ostravské zoo, samozřejmě také za nezbytné podpory svého zřizovatele, právě 
v posledních pár letech.

Rozvoj (se zřetelem na zvířata) začal paradoxně pro návštěvníky poměrně nepopulárně. V dlouhé historii 
byli totiž chováni a návštěvníkům představováni pouze zástupci malého počtu skupin (řádů) savců a ptáků. 
Věhlas měla zoo předně v chovu kočkovitých šelem, medvědů a vrubozobých ptáků. Popularitu u návštěvníků 
získávala chovem několika velkých druhů savců. Ale právě chov velkých savců vyžaduje splnění mnoha 
podmínek, mimo jiné vyžaduje mimořádné investice do chovatelských zařízení a expozic pro návštěvníky. 
Ty scházely, a proto byli medvědi lední (Ursus maritimus), medvědi kodiaci (Ursus arctos middendorffi) či slon 
indický (Elephas maximus) chováni v podmínkách, které nemohou z dnešního pohledu obstát. A protože 
nebylo možno během krátké chvíle po sebereflexi zoo najít dostatek financí pro nápravu, zvolilo vedení zoo 
jedinou možnou rozumnou cestu - mírný útlum chovu velkých savců v nevyhovujících podmínkách. Z těchto 
důvodů byl ukončen chov např. výše zmíněných medvědů, dále jaguárů (Panthera onca) či pum (Puma concolor) . 
Většina velkých savců přesto zůstala, např. slon indický (Elephas maximus), hroch obojživelný (Hippopotamus 
amphibius), lev indický (Panthera leo persica), tygr ussurijský (Panthera tigris altaica), žirafa Rothschildova 
(Giraffa camelopardalis rothschildii), zebra Grévyho (Equus grevyi), medvěd ušatý (Ursus thibetanus) a mnoho 
dalších a Zoo Ostrava se řadí i z tohoto pohledu mezi největší zoo v Česku.

Po tomto krátkodobém a z celkového hlediska mírném omezení počtu druhů se mohly výrazně zlepšit 
podmínky ostatním zvířatům, která byla nadále chována. Prostě jsme byli rychle schopni poskytnout řadě 
zvířat větší výběh tím, že jsme spojili více menších výběhů. Mohli jsme zoo rozzářit za pomocí rostlin a mohli 
jsme odstranit spoustu nevzhledných železných bariér či klecí. Skladba zvířat však zpočátku zůstávala rámcově 
téměř stejná a rozhodně se počet chovaných druhů či jedinců nemohl zvyšovat.

V letech 2008 - 2009 nastal zlom. Tyto dva roky lze od sebe jen těžko oddělit, protože na získání řady nových 
druhů jsme pracovali v průběhu obou let. Nešlo už jen o několik nových velkých a přitom „prestižních“ zvířat, 
jako například tři sloni indičtí, panda červená, jeřábi bělošíjí apod. Trend vytváření kvalitních životních 
podmínek pro zvířata a nadstandardně rozlehlých výběhů či voliér, ať už reálně nebo zatím v projektech, 
investice nejen do expozic, ale také do tolik potřebného zázemí, umožnil usilovně pracovat na získání nových 
druhů, často ze zcela nových, dosud nechovaných systematických skupin. Výsledkem je meziroční nárůst 
počtu chovaných zvířat, který nemá v novodobé historii Zoo Ostrava obdoby. 

Většina následně uvedených zvířat je prozatím umístěna v zázemí zoo a čekají na otevření nových expozic 
v roce 2010. V roce 2009 jsme například pro expozici Čitván dovezli vydry malé (Aonyx cinerea) - zatím našeho 
jediného zástupce kunovitých šelem. Tento druh je veden v Červené knize ohrožených druhů v kategorii 
zranitelný. V rámci komplexu Čitván, kde chceme prezentovat zvířata známého nepálského národního 
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parku, a který poskytne lepší podmínky pro některé již tradičně chované druhy (medvědi a hulmani), jsou 
také dvě akvária, první velká sladkovodní akvária v Zoo Ostrava. Jedním z velmi zajímavých druhů je jehlice 
sladkovodní (Xenentodon cancila) . Jiné ryby pak budou plavat v akváriích expozice Papua. Zde budou moci 
návštěvníci obdivovat nádherné zástupce ryb ostrova Nová Guinea, například baramundi severní (Scleropages 
jardinii), lezce obojživelné (Periophthalmus barbatus), ale také plazy - první varany v ostravské zoo varany 
modré (Varanus macreai), první skrytohlavé želvy dlouhokrčky Siebenrockovy (Chelodina siebenrockii) 
a krátkokrčky novoguinejské (Elseya novaeguineae) . Ve voliéře, která navazuje na Papuu, je novým druhem 
ledňák modrokřídlý (Dacelo leachii) . Pro budoucí noční expozici se prozatím v zázemí seznamujeme s chovem 
prvního zástupce řádu damanů - damanem stromovým (Dendrohyrax arboreus) . V zázemí máme takové 
skvosty, jako jsou kriticky ohrožení jeřáb sibiřský (Grus leucogeranus) a ibis skalní (Geronticus eremita), 
ohrožený polák Baerův (Aythya baeri) či v přírodě zranitelný druh koroptev fokienská (Arborophila gingica) . 
Tyto druhy budou brzy k vidění. Některé druhy ale mohly potěšit srdce návštěvníka, laiky i znalce, již v roce 
2009 - na rybníku pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus), v komplexu expozic čínských zvířat morčák šupinkový 
(Mergus squamatus), v expozici Madagaskar snovatec madagaskarský (Foudia madagascariensis), v expozici 
Sloní džungle parmička žraločí (Balantiocheilos melanopterus) a mnoho dalších. V expozici Malá Amazonie 
je k vidění řada dalších nových druhů zvířat, mezi nimi první zástupce tzv. drápkatých opiček v naší zoo 
tamarín pinčí (Saguinus oedipus) . V jiných zoo je chován poměrně často, ve volné přírodě však patří ke kriticky 
ohroženým druhům. 

Je těžké vybrat ty druhy, které by byly z pohledu zoologa ty NEJ. Všechny jsou NEJ. A tak na závěr alespoň 
zkusím shrnout výsledky naší společné práce: na konci roku 2008 jsme chovali 305 druhů a 1535 jedinců zvířat. 
O rok později to bylo již 354 druhů a 2919 jedinců zvířat. Počet chovaných druhů vrostl o 16 %, počet jedinců 
na téměř dvojnásobek. Věřím, že na další zajímavá zvířata se společně můžeme těšit také v roce 2010.
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Chov nového druhu primáta v Zoo Ostrava
Karin Tančiboková

Od poloviny roku 2008 se začaly upravovat prostory vstupní části pavilonu papoušků, aby tady vznikla nová 
expozice „Malá Amazonie“. Přestavba stála 1,9 mil. Kč. Částku 1,5 milionu Kč poskytla Nadace OKD, zbylá část 
byla hrazena z příspěvku statutárního města Ostrava. Malá Amazonie byla slavnostně otevřena 18.4. Novými 
obyvateli této expozice se stali mimo jiné primáti, kteří se ještě v Zoo Ostrava nikdy nechovali.

Jedná se o kriticky ohrožené tamaríny pinčí (Saguinus oedipus) z čeledi kosmanovitých. Typickým znakem 
těchto primátů jsou nehty přeměněné na drápky na všech prstech, s výjimkou palce na noze. Kosmanovití mají 
relativně dlouhý trup, končetiny i ocas a svými drápky jsou velmi dobře přizpůsobeni ke šplhání po silných 
kmenech stromů. Tamarín pinčí měří 210-250 cm, váží 400-500g. Hřbet je hnědý se světlým mramorováním, 
dolní část těla včetně končetin je bílá. Jeho ozdobou je mohutná bílá kštice na temeni hlavy. Říká se mu taky 
opice Lisztova pro svou údajnou podobnost s hudebním skladatelem Ferencem Lisztem. Březost trvá 140 dní, 
samice většinou rodí dvojčata, výjimečně i trojčata. Tamaríni žijí v malých rodinných skupinách. O mláďata se 
starají oba rodiče. Samec a starší sourozenci nosí mláďata na zádech, matka si bere mláďata na kojení. Dožívají 
se okolo patnácti let. Je to denní primát, který tráví většinu času na stromech. Potravu v přírodě hledá téměř 
celý den. Živí se ovocem, mladými listy, pupeny, hmyzem a nektarem. V případě ohrožení se postaví na zadní 
končetiny a vztyčí prodlouženou srst na temeni hlavy. Tamaríni pinčí vydávají zvuk podobající se ptačímu 
zpěvu.

       
Momentálně žije v zoo a u soukromých chovatelů více tamarínů pinčích než v přírodě. Pravděpodobně proto, 

že se tamaríni v Evropě mimo jiné využívali jako farmaceutická zvířata a pro tyto účely se dováželi. Areál 
jejich rozšíření je omezen jen na severní Kolumbii, což je oblast s relativně vysokou biodiverzitou, nicméně 
její ochrana je poměrně špatná. Největší hrozbou nejen pro tamaríny je přeměna lesů na zemědělskou půdu 
a budování vodních elektráren. 

          
Pro novou expozici byla dovezena rodinná skupina ze Zoo Drážďany, jednalo se o chovný pár a 4 mláďata.  

V druhé polovině května samice Izabel porodila dvojčata. Celá rodinná skupina fungovala ukázkově. V září 
2009 zkoušeli mladí, ale už pohlavně dospělí samci vykousat ze skupiny dominantního samce Leopolda. 
Nakonec se k samcům přidala i chovná samice Izabel. Tři mladí samci museli být ze skupiny odděleni  
a umístěni do zázemí zoo. Samec Leopold byl pro svá zranění taky oddělen a měsíc trvalo jeho léčení. Pak byl 
úspěšně zapojen do skupiny.

          
Vstupní halu Malé Amazonie obohacuje terárium, ve kterém jsou drobné žabky pralesničky třípruhé 

(Ameerega trivittata) a pralesničky strašné (Phyllobates terribilis), je zde také umístěna přírodní expozice 
pro zástupce bezobratlých – šváby smrtihlavy (Blaberus craniifer) a sklípkana korálkového (Acanthoscurria 
geniculata). Dominantou je uměle vytvořený vodopád s vodní plochou pro sladkovodní ryby. Za zmínku určitě 
stojí trnucha skvrnitá (Potamotrygon motoro), první zástupce paryb v naší zoo, piraňa Schomburgkova (Myleus 
schomburgkii) nebo leporinus pruhovaný (Leporinus fasciatus).
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Chov nejvzácnějšího lemura v Zoo Ostrava
Jana Kanichová

Chovu lemurů Sclaterových (Eulemur macaco flavifrons) se věnuje Zoo Ostrava od roku 2004, kdy jsme získali 
osmiletou samici Melanii ze Zoo Mulhouse a tříletého samce Michu ze Zoo Köln. Tyto lemury jsme získali 
na základě toho, že jsme se stali členy AEECL (Asociace pro ochranu a výzkum lemurů), což je podmíněno 
každoročním finančním příspěvkem na konto této organizace. Peníze pak putují přímo na Madagaskar, 
převážně do lokality Sahamalaza, kde probíhá výzkum těchto krásných modrookých lemurů. Postupně byla 
s podporou vlády Madagaskaru v lokalitě Sahamalaza vytvořena nová přírodní rezervace, což dává nejen těmto 
ohroženým lemurům šanci na přežití. Největším problémem ochrany přírody na Madagaskaru je vypalování 
porostů, tzn. totální likvidaci míst, kde by zvířata mohla žít. Stavy zvířat v přírodě se odhadují, maximální 
počet je udáván do 3000 ks. Bohužel vypalování porostů nadále pokračuje, dokonce i v rezervacích, takže šance 
na přežití druhu se zmenšuje. Šance pro přírodu Madagaskaru značně snižuje i současná politická nestabilita 
země. Z těchto důvodů je velmi důležitý chov lemurů Sclaterových v lidské péči. Bohužel v zoologických 
zahradách je situace katastrofální a nedává moc nadějí na udržení zdravé a plodné populace do budoucnosti.

Chov lemurů Sclaterových začal v Evropě v roce 1984 a v r. 1985 v USA. Celkem bylo z přírody dovezeno 20 
jedinců (9 samců, 11 samic), tzv.“zakladatelů“. V Evropě bylo 8 zakladatelů (4,4), v USA 7 (2,5) a na Madagaskaru 
5 (3,2). Bohužel ne všichni se rozmnožili, a pokud se rozmnožili, tak většina jejich potomků už se do reprodukce 
nezapojila. Od roku 1984 až do konce roku 2009 prošlo chovem v lidské péči 195 zvířat (93,85,17). Z tohoto 
počtu bylo 111 živě a 64 mrtvě narozených mláďat. Dvojčata se narodila v 5 případech a ve 3 z nich byla 
úspěšně odchována rodiči obě mláďata. Za celou dobu chovu po sobě zanechalo živé potomstvo 51 jedinců 
(27,24), z toho v USA 21 (12,9), v Evropě 20 (10,10) a na Madagaskaru 10 (5,5). Jen mrtvá mláďata mělo 13 
jedinců (5,8), v USA 4 (1,3), v Evropě 9 (4,5) a na Madagaskaru 0.

V současnosti chová lemury Sclaterovy 25 institucí na celém světě a populaci tvoří 71 zvířat. V  Evropské 
populaci je chováno 29 zvířat (15,14) a jsou zde pouze 3 samice, které rodí živá mláďata. Bohužel jedna 
z nich se o své mládě zatím neuměla postarat. Malou nadějí jsou ještě 3 samice, které již rodily, ale jen mrtvá 
mláďata. Navíc 3 z těchto 6 samic, které již porodily, jsou staré. Zatím nejstarší samice tohoto druhu lemura, 
která v lidské péči porodila, měla 16 let. V USA je v současnosti 30 zvířat (21,9) a je zde jen jedna samice, která 
se rozmnožuje a 4 starší samice, které měly jen mrtvé potomky. V zoo na Madagaskaru je situace nepřehledná, 
ale udává se 11 zvířat (3,8). 

V ostravské zoo začal rok 2009 v chovu „modrooček“ velice dobře. Po 5 letech chovu (kdy měl chovný pár 
Melanie a Micha pouze v roce 2006 mrtvé mládě) se narodilo 10.5.2009 samici Melanii mládě. Matka i přes 
počáteční nervozitu své mládě odchovala. Po pár dnech jsme zjistili, že se jedná o samečka. Vzhledem k tomu, 
že jsme byli moc šťastní, že se to Melanii a Michovi povedlo, dali jsme mláděti jméno Ravu, což v malgaštině 
(jazyku, který se používá na Madagaskaru) znamená „šťastný“. Lemurům Sclaterovým byla postavena nová 
ostrovní expozice, kde zdárně rodina „modrooček“ žila až do poloviny září 2009. Tehdy se bohužel začal 
rapidně zhoršovat zdravotní stav chovného samce Michy, který byl geneticky nejcennějším lemurem tohoto 
druhu v Evropě. Postupně Micha ochrnul na zadní končetiny. Vzhledem k vzácnosti tohoto lemura jsme 
jej nechali vyšetřit na speciální klinice v Brně. Bohužel nález byl fatální. Dva obratle páteře byly napadeny 



41

rakovinným bujením, které zapříčinilo stlačení míchy a následné ochrnutí. Stav byl nevyléčitelný, proto byl 
Micha utracen.

V Ostravě tedy zůstala jen chovná samice Melanie a její syn Ravu. Vzhledem ke kritické situaci v rozmnožování 
těchto lemurů jsme si nemohli dovolit nechat Melanii bez samce v době říje, která probíhá jen jednou za rok, 
a to od prosince do února. Po dohodě s koordinátorem programu se po vleklém vyřizování formalit povedlo 
dovézt do Zoo Ostrava další pár lemurů Sclaterových ze Zoo Poznaň. Tento pár se ještě nikdy nerozmnožil, 
ačkoli mají oba jedinci již 10 let (u lemurů je běžné, že se začínají rozmnožovat už od 2 let). Pravděpodobně je 
to mj. ovlivněno jejich výživným stavem, protože jsou oba obézní a váží 3,5 kg (normální váha je okolo 2 kg). 
Tímto přesunem tedy vznikla šance pro všechny zúčastněné. Nová samice Fuoro byla spárovaná s mladým 
samcem Ravu a snad se podaří tomuto páru v další sezóně rozmnožit. Samice Melanie a nový samec Saroh se již 
dokonce pářili, takže doufejme, že i následující rok bude pro Ostravu a hlavně pro vzácné lemury „šťastný“!

Pozn . k číslům uvedeným v závorkách - první číslo znamená počet samců, druhé počet samic . Vyskytuje-li se ještě 
třetí číslo, pak toto znamená počet zvířat s ještě neurčeným pohlavím
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Šimpanzí mládě Beira
Dagmar Marková

V roce 2008 proběhla ve skupině šimpanzů výměna samců. Ze Zoo Krakov jsme k našim čtyřem samicím 
Hope, Maji, Ziře a Bambari přivezli nepříbuzného samce Sebastiana. Samice Hope se stala Sebastianovou 
favoritkou a 10. května 2009 porodila mládě. Byl to její druhý porod. Ten první se odehrál před osmi a půl lety, 
kdy porodila samičku Bambari. Porod proběhl v noci a ráno bylo mládě již suché, čisté a drželo se všemi čtyřmi 
končetinami na břiše mámy. Mělo černou srst a na zadečku chomáček bílých chlupů. Mládě bylo viděno, jak 
saje mléko.

1. měsíc Mládě první dny života prospalo a jen občas se jemně ozývalo. Další dny začala matka s mládětem 
pravidelně cvičit. Cvičení spočívalo v protahování rukou i nohou mláděte. Matka Hope své mládě 
nikomu nepůjčovala, jen své prvorozené dceři Bambari dovolila si na ně sáhnout. Prováděla 
také čištění srsti. Matka byla v čištění tak pečlivá, že mláděti srst trochu vyškubávala. Otec 
Sebastian byl na mládě hrdý, sedával často vedle Hope a na mládě jen koukal. Bylo zjištěno 
pohlaví mláděte - je to samička. Malá se začala zvědavě rozhlížet kolem sebe, matka ji pokládala 
na bříško. Hope dovolila Bambari hrát si s malou a to tak, že ji tahala za ruku. Ostatní samice byly 
zvědavé a shlukovaly se u Hope. 

2 měsíce 11. července proběhly v kruhovém výběhu symbolické křtiny a pro malou samičku bylo vybráno 
jméno Beira. Hope začíná posazovat Beiru do dřevité vlny, pokračuje ve cvičení, které někdy 
vypadá drasticky, ale malé zjevně nevadí. Beira je vnímavější, začíná natahovat ručky po potravě 
a začíná ji ochutnávat. V osmi týdnech ji matka začala stavět na nožky.

3 měsíce Objevily se první zoubky ve spodní čelisti a Beira začíná přijímat i tuhou stravu. Také vydrží stát 
déle na nožkách, ale matka ji vždy drží. Sebastian byl k Beiře jemný, opatrně na ni sahal. Ostatní 
samice nezůstávaly pozadu, hlavně Ziře dovolila Hope, aby si s ní hrála. 

4 měsíce  Konečně jsme viděli zoubky i v horní čelisti. Beiře se podařil první útěk od mámy, ale jen metr 
daleko. Chtěla by se sama pohybovat, ale matka jí to zatím nechce povolit. Sebastian si hrál 
s malou a je k ní opravdu něžný, hladil ji i poplácával. Samice se nenechávají zahanbit, chodí se 
s malou těšit. 

5 měsíců Situace stejná, malá by se chtěla pohybovat, ale Hope ji drží neustále za ruku. Ve skupině začínají 
nepokoje, Sebastian páří samici Ziru.

6 měsíců  Hope začíná Beiru více pouštět, zajímají ji lana i hasičské hadice. Bambari ji při hře měla na břiše. 
Beira ochutnává ovoce i zeleninu. Matka ji samozřejmě pořád kojí. 

7 měsíců První poskoky, šplhání. Beira „lozí“ sama bez asistence matky! Na těle má oškubaná místa bez 
srsti, podílí se na tom i samice Mája. Hope dovoluje Máji nosit malou Beiru na břiše po celé 
kleci.  

8 měsíců Beira šplhá po lanech a ručkuje po stropních mřížích v kleci. 

9 měsíců Beira častěji bývá sama na palandách. Také se zúčastňuje krmení. Beira bude mít dalšího 
nevlastního sourozence, samice Zira je březí a naše skupina se rozroste... 



43

Odchov supa hnědého v Zoo Ostrava
Renáta Halfarová

Sup hnědý (Aegypius monachus) obývá horské oblasti Asie, vzácně také Evropy, až do výšky 4000 m n. m. Je 
veden v Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) v kategorii blízko ohrožení (Near Threatened) . 
Význam tohoto odchovu spatřujeme především v tom, že odchované mládě bylo vypuštěno do volné přírody 
francouzských Alp a posílilo tak zotavující se populaci ve volné přírodě Evropy.     

Supy hnědé chováme v novodobé historii Zoo Ostrava od roku 2002, ale zpočátku jsme měli problém sestavit 
pár. To se konečně podařilo v roce 2006, kdy jsme výměnou za dospělou samici získali v rámci spolupráce 
(Evropský záchovný program; EEP) mladý pár. Tito ptáci se spojili již v Zoo Planckendael a brzy po dovozu jsme 
mohli pozorovat, že oba spolu perfektně harmonizují. Samec pochází ze zoo v Arnhemu a vylíhl se 19.5.2003, 
samice se vylíhla v Zoo Mulhouse 10.5.2002. Ptáci se ihned umístili do společné voliéry (11,9 x 6,9 m, nejnižší 
výška 2,8 m a nejvyšší výška 4 m). Protože se voliéra nachází v řadě s ostatními, do jedné třetiny byla na boční 
stěně opticky oddělena od ostatních rákosovou rohoží. V zadní nejvyšší části se nachází dřevěná palanda. 

První hnízdní sezónu (2007) se ptáci neprojevovali, ale bylo patrné, že spolu harmonizují - obírali se zobáky 
a seděli stále blízko sebe. Další hnízdní sezónu (2008) jsme opět dodali do voliéry hnízdní materiál - větvičky 
jehličnatých a listnatých stromů různých velikostí, ovčí, lamí a velbloudí vlnu, ale ptáci si jich zprvu nevšímali. 
Zato počátkem března jsme zpozorovali páření. Ptáci se v tuto dobu konečně začali zajímat i o hnízdní 
materiál, ale trvalo to pouze pár dní a asi od poloviny března hnízdní aktivita skončila. Při kontrole byly 
zjištěny nanošené větvičky na palandu, ale hnízdo nepřipravené. 

Hnízdní sezónu 2009 jsme již očekávali první vážné pokusy o hnízdění, s ohledem na dospělost ptáků. Proto 
jsme neponechali nic náhodě a základ hnízda postavili sami. Ptáci si jej měli pouze dostavět. Jako základ 
jsme na dřevěnou palandu sestavili březové větvičky do tvaru hnízda a na ně přidali větvičky jehličnanů, aby 
hnízdo bylo měkké. Navrch jsme je vystlali ovčí vlnou. Také do okolí hnízda a celé voliéry jsme rozházeli hnízdní 
materiál. Koncem ledna jsme krmnou dávku obohatili větší mírou biologického „živého“ krmení a přidávali 
jsme PROMOTOR - 1 ml na kus a 1x týdně PLASTIN. 

Koncem února se oba ptáci začali zajímat o hnízdní materiál a oba se aktivně podíleli na dostavbě hnízda 
a vše probíhalo velmi nadějně. Přesto nás překvapilo, když 7. 3. 2009 samice zasedla na hnízdo a se samcem 
se v sezení od počátku střídala. Při spatření ošetřovatele však byli velmi nervózní, nadzvedávali se, a proto se 
vstup omezil pouze na vhození krmení a výměnu vody. Kontrolu hnízda jsme provedli až 26. 4. ve vhodném 
čase, kdy byli oba ptáci mimo hnízdo, a to pouze škvírou ve dřevěné zadní stěně voliéry. Datum snesení vejce 
jsme odvodili od zasednutí samice na hnízdo, tj. 7.3.2009. Dne 28.4. při střídání ptáků na hnízdě byl slyšen 
hlásek, a od té doby počítáme vylíhnutí mláděte. Inkubace tedy trvala 53 dnů. 

V dalších dnech jsme pozorovali u ptáků pohyby, které odpovídaly krmení mláděte, ale protože ptáci byli 
stále nervózní při spatření ošetřovatele, mládě jsme neměli šanci zahlédnout. Nervozita zaměstnanců zoo 
narůstala. V této době byla z krmné dávky vypuštěna kuřátka a také hovězí maso. Krmilo se pouze králíky 
a potkany. Králíci a potkani se předkládali celí i s vnitřnostmi a srstí, pouze natržení. Nepřidávali jsme žádné 
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vitamíny ani minerály. Za pár dní se již evidentně zvýšila spotřeba krmení! Množství jsme upravovali dle 
potřeby.

Dne 12.5. jsme konečně dalekohledem zřetelně rozeznali při krmení hlavu mláděte. Na hnízdě byl stále 
přítomen aspoň jeden z rodičů. 46. den života mláděte se v docela vzdáleném okolí voliér prováděla prořezávka 
větví, a to způsobilo značné vyrušení. Oba ptáci byli celý den mimo hnízdo a 2 dny nepřijímali potravu, takže 
nekrmili ani mládě. Po zklidnění se opět vrátili ke svému režimu. 

Od 26.6. již rodiče nechávali mládě na hnízdě samotné, seděli opodál na bidlech a po krmení mládě 
„pochodovalo“ po hnízdě. Ukázalo se, jak je velmi důležité dodržet naprostý klid během celého hnízdění. 
Od 16.8. mládě již pochoduje po celé délce bidla a 17.8. často opouští i bidlo a pohybuje se po celé voliéře - to 
je 112. den života mláděte. 

Po konzultacích a po dohodě zaměstnanců Zoo Ostrava s koordinátorkou EEP se mládě 9. 9. 2009 
transportovalo do Francie za účelem repatriace. Cesta trvala asi 20 hodin, mládě bylo klidné. Před transportem 
se provedl odběr krve k určení pohlaví (samec), a mladý sup byl označen čipem. Ve Francii byl označen 
kroužkem a umístěn do vypouštěcí voliéry, kde si asi měsíc zvykal na nové prostředí. 

Před samotným vypuštěním byl mladý sup označen vysílačkou a byly mu odbarveny vybrané letky peroxidem 
pro sledování po vypuštění z voliéry – označení je za letu dobře viditelné. Ostravský sup hnědý byl vypuštěn 
do volné přírody v oblasti Verdonského kaňonu 18.10.2009, čímž bylo korunováno naše úsilí a naplněn jeden 
z hlavních cílů moderních zoologických zahrad.
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Repatriace supa hnědého a orlosupa bradatého
Jiří Novák

Náprava škod na přírodě způsobených člověkem je často spojena s uspokojením z dobře vykonané práce 
a s potěšením, které s sebou taková práce nese. Návrat zvířat do jejich původních míst výskytu pak je pro 
člověka pracujícího v zoologické zahradě spojen také s intenzivním vzrušením. Zoo Ostrava se podílí již řadu 
let na projektech návratu vybraných druhů zvířat do přírody ČR, případně i SR a tato skutečnost je mezi 
odbornou i laickou veřejností dobře známa, ovšem rok 2009 je vskutku historickým mezníkem. Nejen že se 
podařilo odchovat dva velké a vzácné zástupce dravých ptáků (v Zoo Ostrava poprvé), ale oba - jak sup hnědý, 
tak i orlosup bradatý, pomohli znovu osídlit své původní prostředí mimo naše hranice - v horách Francie.

Oba tito ptáci jsou mimořádně atraktivní a svou biologií nesmírně zajímaví. Pro člověka nepředstavují 
žádnou potravní či jinou konkurenci. Nejsou lovci a neohrožují ani domácí zvířata. Naopak odstraňováním 
(pojídáním) těl uhynulých obratlovců vykazují přírodě a vlastně i člověku neocenitelnou službu. O to méně je 
dnes pochopitelné, proč byli člověkem pronásledováni a postupně na většině míst v Evropě vyhubeni.

Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) obývá ostrůvkovitě horské a vysokohorské oblasti Afriky, střední 
Asie, jižní Evropy a znovu také Alpy. V minulosti byl tento impozantní dravec právě zde, v Alpách, člověkem 
vyhuben. Poslední zástřel je datován z roku 1913. V roce 1978 byl zahájen mezinárodní projekt „Návrat 
orlosupa bradatého do Alp“, do kterého jsou zapojeny nejen evropské zoologické zahrady, včetně ostravské, 
ale také správy národních parků v Alpách, Světový fond na ochranu přírody (WWF) a také speciální chovné 
stanice. První orlosupi byli do volnosti vypuštěni na území Rakouska v roce 1986, tedy po 8 letech příprav. 
K prvnímu úspěšnému vyvedení mláďat v přírodě však došlo až po 11 letech, což svědčí o tom, jak dlouhá 
a náročná je náprava předchozích činů člověka! Dnes v oblasti Alp volně žije asi 120 - 130 ptáků. Na území 
Rakouska, Švýcarska, Francie a Itálie dnes orlosupi již pravidelně hnízdí a doposud zde bylo úspěšně vyvedeno 
na 40 mláďat.

Sup hnědý (Aegypius monachus) obývá horská pásma až do výšky 4000 m n. m. v Asii, v Evropě přežil jen 
v horách Pyrenejského poloostrova. Vzácně zalétá ale i do střední Evropy. Tak jako u řady jiných dravců, 
došlo také u supa hnědého k výraznému poklesu populace ve volné přírodě a nyní je tento druh v Červeném 
seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) klasifikován jako blízko ohrožení (Near Threatened). Rovněž 
pro supy hnědé existuje úspěšně běžící repatriační projekt návratu tohoto majestátního dravce do vybraných 
lokalit v Evropě, konkrétně ve Francii a na ostrově Mallorca, do kterého se svým letošním odchovem zapojila 
i ostravská zoo. Na ostrově Mallorca byla populace v roce 1980 tvořena posledními 20 ptáky, ale díky jejímu 
posílení jedinci odchovanými v lidské péči vzrostla na současných 70 ptáků. Ve Francii, kde byl sup hnědý 
vyhuben, byl zahájen repatriační program v roce 1992. V roce 1997 došlo k prvnímu hnízdění vypuštěných 
ptáků.

Odchovat mládě supa či orlosupa není nijak snadná záležitost. To dokumentuje také fakt, že v roce 2009 se 
podařilo v Evropě odchovat pouze dvě mláďata supa hnědého. Je zde celá řada úskalí: 
• dravci dospívají poměrně pozdě (někdy až v 10 letech), takže musíme dlouho čekat a až po této době třeba 

zjistíme, že partneři spolu neharmonizují, že jeden z páru není spolehlivý v sezení na vejcích, že dokonce 
zabíjí mládě, že… Během té doby může také jeden z páru uhynout atd.
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• dravci mívají často jen jedno vejce, maximálně dvě či tři za rok (v jedné snůšce), a navíc je častý kainismus 
(někteří orli, orlosupi), takže stejně pár odchová nakonec často jen jedno mládě, pokud se mu daří

• chovaní draví ptáci ale musí nejprve na vhodném místě, tedy i ve velké a vhodné voliéře postavit hnízdo 
a pak na vejci sedět poměrně dlouhou dobu (až 2 měsíce). Během tak dlouhé doby může samozřejmě 
o vejce přijít, například rozsednutím při neopatrné manipulaci, atakem ze strany volně žijících šelem, atd.

• po vylíhnutí mláděte nastává cca půlroční péče o mládě. Ne každé mládě se podaří odchovat, zde hraje 
velkou roli zkušenost páru a také je nutno zajistit klid pro hnízdění po celou dobu

Pokud jsou tedy chovatelé odborně erudovaní, zajistí všechny potřebné podmínky a mají v neposlední 
řadě kus pořádného štěstí, mohou se těšit z úspěchu tak, jako se to podařilo zaměstnancům Zoo Ostrava 
v případě odchovaného samce supa hnědého a samice orlosupa bradatého. V obou případech byla mláďata 
od počátku pouze v péči svých rodičů, čímž se výrazně zvýšila šance na jejich další zapojení do reprodukce, 
příp. na jejich úspěšné vypuštění do volné přírody k posílení volně žijící populace těchto druhů. A v případě 
obou mláďat koordinátor Evropského záchovného programu (EEP) orlosupa bradatého Hans Frey (Vienna 
Breeding Unit) i koordinátorka EEP supa hnědého Marleen Huyghe (Wild Animal Park Planckendael) nakonec 
po konzultacích se zoology Zoo Ostrava doporučili jejich vypuštění do přírody francouzských hor. Samička 
orlosupa pojmenovaná Condamine byla vypuštěna v Národním parku Mercantour, sameček supa jménem 
Franc byl vypuštěn v oblasti Verdonského kaňonu.

V obou případech byla mláďata transportována do Francie v transportním boxu v osobním automobilu. 
Posádku vždy tvořili zaměstnanci Zoo Ostrava (odjezd 3.6.2009, ředitel a vedoucí zoologického oddělení - 
orlosup, odjezd 9.9.2009 vedoucí ekonomického oddělení, zástupce ředitele a ošetřovatelka dravých ptáků 
- sup). Oba ptáci tak měli reprezentativní i odborný doprovod, čímž byla vyjádřena výjimečnost obou událostí. 
Ostravského orlosupa na místě čekala celá delegace v čele s francouzskou ministryní životního prostředí 
a monackým knížetem Albertem II., pod jehož patronací (Nadace knížete Alberta II.) celá akce probíhala. 
Osobně mládě pokřtil jménem Condamine. Jméno supa Franc (znamená francouzsky svobodný, volný) bylo 
vybráno na základě ankety, kterou Zoo Ostrava vyhlásila u příležitosti plánovaného vypuštění ostravského 
supa z rozletové voliéry.

Mládě orlosupa bylo převezeno do NP Mercantour a bylo vyneseno na těžko přístupnou skalní římsu 
(ochrana před predátory) v nadmořské výšce 1800 metrů na zádech ve speciální bedně s popruhy (poslední 
několikasetmetrový strmý úsek měl tu čest mládě vynášet ředitel Zoo Ostrava). Na skalní římse bylo ostravské 
mládě posazeno společně s dalším přibližně stejně starým mládětem odchovaným v záchranném centru 
v Horním Savojsku do ovčí vlnou vystlaného hnízda. Většinou se do hnízda vkládají mláďata dvě, byť orlosupi 
odchovávají pouze jedno mládě (obvyklý je kainismus). Důvodem je to, že mláďata se necítí bez rodičů tak 
opuštěna, navzájem se motivují a i po vylétnutí z hnízda se po určitou dobu zdržují pospolu. Mláďata zde 
jsou krmena, monitorována a sledována, ale jinak ponechána svému osudu. Asi po čtrnácti dnech si mláďata 
toto místo zafixují jako své hnízdo a okolí si vštípí jako svůj nový domov. Po vylétnutí z hnízda se ještě několik 
měsíců poblíž přikrmují člověkem, pak už jsou ale schopna najít si dostatek potravy sama. Condamine vylétla 
poprvé 25.6., ve věku 116 dnů a let trval 10 vteřin. Vylétla 21 dní po dovozu do NP a seznamování se s okolím. 
Musela být přinucena přerušením krmení na hnízdě - po 6-ti dnech hladovky slétla za potravou mimo hnízdo. 
Tato metoda vypouštění tedy spočívá v odebrání obvykle dvou různých mláďat z hnízd rodičů 
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ještě před vylétnutím a jejich společném umístění na improvizované hnízdo v místě vypuštění 
a po aklimatizaci ve vypuštění ptáků z voliéry.

Mládě supa hnědého bylo převezeno do oblasti Verdonského kaňonu a bylo vypuštěno do přípravné 
vypouštěcí rozletové voliéry společně s dalším mládětem odchovaným v Zoo Bochum. Podobně jako 
u orlosupů i v tomto případě byli supi krmeni, sledováni, seznamovali se s okolím a během rozlétávání tak 
u nich došlo ke vštípení nového domova. V oblasti Verdonského kaňonu žije slibná populace supů bělohlavých 
a také nově vytvořená populace supů hnědých, kterou ostravské mládě posílilo. Všichni supi však zde žijí jen 
s podporou ochránců přírody, kteří supy trvale krmí. Tím je na druhou stranu umožněna od počátku nově 
vypouštěným supům socializace - už před vypuštěním z voliéry mohou mladí jedinci sledovat početné volně 
žijící supy, krmené v blízkosti voliéry. Platí totiž, že zatímco orlosupi jsou v hnízdním období teritoriální, supi 
hnědí žijí polokoloniálně (a supi bělohlaví koloniálně). Oba supi hnědí byli z voliéry vypuštěni 18.10.2009, 
tedy po více než měsíci seznamování se a rozlétávání po dovozu do kaňonu. Tato metoda vypouštění tedy 
spočívá v odebrání obvykle více různých mláďat od rodičů až po jejich vylétnutí, jejich společném 
umístění v rozletové voliéře v místě vypuštění a po aklimatizaci ve vypuštění ptáků z voliéry.

Po vylétnutí se samozřejmě ptáci dál sledují. Za tímto účelem se dobře označí kroužkem a mikročipem pro 
rozpoznání zblízka a odbarvením vybraných letek nebo ocasních per peroxidem, což je při letu ptáků zespodu 
dobře viditelné. Ideální je také aplikace vysílačky. Ta umožní zachytit signál na vzdálenost mnoha kilometrů. 
Moderní vysílačky jsou lehounké a miniaturní, takže ptáky nijak neomezí. 

Tento chovatelský, ale také organizační úspěch naší zoo je ve svém důsledku pro naši zemi a pro celý kulturní 
svět mimořádnou událostí. Jde o názornou ukázku toho, že pokud člověk přestane bránit přírodě v životu, 
pokud jen trošku napraví své chyby z minulosti, může se příroda lokálně zotavit a může být i nadále přírodním 
i kulturním dědictvím pro naše děti, pro příští generace. A možná že naše děti se budou k přírodě chovat 
přátelštěji, než jejich rodiče a prarodiče. Věřím, že i k tomuto cíli zoologické zahrady dopomohou.  
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Monitorování hnízd ohrožených druhů dravců 
Jana Pluháčková

Sup hnědý (Aegypius monachus), sup bělohlavý (Gyps fulvus), orlosup bradatý (Gypeatus barbatus) - všechny 
tyto tři druhy dravců jsou ve volné přírodě ohroženy a jsou zařazeny do Evropských záchovných programů 
(EEP) nebo Evropské plemenné knihy (ESB). V případě supa hnědého je ostravská zoo dokonce jedním ze 
dvou chovatelů v rámci celé Evropy, kde bylo za loňský rok odchováno mládě tohoto druhu. Toto mládě bylo 
v rámci reintrodukčního projektu koordinovaného Evropským záchranným programem (EEP) vypuštěno 
zpět do přírody na území francouzských Alp. Obdobně bylo v roce 2009 z ostravské zoo do evropské přírody 
vypuštěno mládě dalšího druhu - orlosupa bradatého. 

Oba odchovy proběhly v pořádku, bez komplikací. Přesto jsme museli do hnízda několikrát nahlédnout 
a zkontrolovat, zda vše probíhá, tak jak má. Každá taková kontrola je ale trochu riskantní, rodiče se mohou 
poplašit, vejce rozbít, mládě ušlapat nebo se na hnízdo už nevrátit. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pořídit k těmto dravcům kamerový systém, který by nám umožnil sledování 
hnízd, aniž bychom samotné ptáky museli rušit. Protože se nejedná o levnou záležitost, podali jsme žádost 
o dotaci Ministerstva životního prostředí ČR. Naší žádosti bylo vyhověno a v průběhu roku 2009 jsme tak mohli 
zakoupit a instalovat celkem tři kamery - ke každému druhu jednu. 

Kamery jsou umístěny mimo dosah ptáků nad hnízdem a zaznamenávají veškerý pohyb v okolí hnízda. 
Veškerá data se ukládají do počítače a vyhodnocují. Chovatelé mají díky kamerám přehled, zda již ptáci snesli 
vejce, zda jej správně inkubují, jak často se rodiče na hnízdě střídají a výjimečně vidí i samotné klubání mláděte 
- prostě vše, co jsme v minulosti jen z dálky odhadovali dle chování ptáků. Tím ale úloha kamer v odchovu 
mláďat nekončí. Naopak nám umožňují vidět, jestli je vylíhlé mládě správně krmeno a prospívá. V případě, že 
se o něj rodiče nestarají, můžeme jej včas odebrat a v krajním případně i uměle odchovat. 

Díky systému zakoupenému z dotace MŽP tak můžeme v příští hnízdní sezóně neinvazivně monitorovat 
hnízdní chování, což pozitivně ovlivní reprodukční úspěšnost těchto tří druhů ohrožených dravců v naší 
zoologické zahradě. Díky intenzivní spolupráci s ostatními evropskými zoologickými zahradami a především 
s ochranářskými institucemi to v konečném důsledku může vést k udržení a posílení populací ex situ i in situ, 
což může v budoucnu výrazně přispět k záchraně těchto ekologicky důležitých druhů. 
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Odchov ohrožených druhů papoušků 
Jana Pluháčková a Yveta Svobodová

Zoo Ostrava chová několik vzácných druhů ptáků - mezi nimi i čtyři ohrožené druhy papoušků (aru vojenského 
- Ara militaris mexicana, aratingu zlatého - Guarouba guarouba, aru červenouchého - Ara rubrogenys, aru 
arakangu - Ara macao). V rámci projektů z let 2008-2009 podpořených dotací ze strany Ministerstva životního 
prostředí (MŽP) ČR byly pro zázemí chovu papoušků zakoupeny čtyři kamery se záznamovým zařízením, dvě 
líhně, odchovna, lampa k prosvěcování vajíček a váha k přesnému vážení mláďat. 

Všechny čtyři zmiňované druhy papoušků jsou ve volné přírodě ohrožené vyhubením a jsou řazeny 
do evropských záchovných programů (EEP) nebo evropské plemenné knihy (ESB). V případě aratingy zlatého 
je ostravská zoo dokonce jediným chovatelem v rámci zoologických zahrad na území ČR. 

Díky kamerovému systému umístěnému v chovných budkách můžeme sledovat chování chovných 
párů papoušků při hnízdění, líhnutí mláďat a celý jejich odchov u rodičů. Pomocí kamerového systému 
vyhodnocujeme u jednotlivých druhů papoušků přesnou délku inkubace vajec, interval jejich chlazení, 
frekvenci krmení mláďat rodiči, vzájemné krmení rodičů, celkovou délku vývoje mláďat od vylíhnutí až 
po vylétnutí z budky. V neposlední řadě pak zdravotní stav mláďat a rodičů.

Líhně a odchovná zařízení jsou pro odchov mláďat také velice důležitá. Řeší nespolehlivost chovného páru, 
rozbíjející vejce brzo po snesení, přerušení sezení v době přirozené inkubace, neschopnost odchovávání 
mláďat přirozenou cestou, úhyn jednoho z partnerů v chovném páru (neschopnost nadále krmit mláďata či 
inkubovat vejce).

K dnešnímu dni se nám díky kamerovému systému pořízeného z dotace MŽP a díky novému zařízení 
získanému v rámci tohoto projektu úspěšně daří odchovávat tři mláďata arating zlatých - první odchov v rámci 
České republiky.  
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Kardinálovec zelený v Zoo Ostrava
Yveta Svobodová

Kardinálovec zelený (Gubernatrix cristata) je nádherný malý pěvec, jehož populace je ve volné přírodě 
v současné době poměrně nízká (1 500 - 3 000 ks) a stavy nadále klesají. Je to způsobeno především nelegálním 
lovem a ztrátou přirozeného prostředí. Největší hrozbou je jeho odchyt pro klecové účely díky zpěvu, kráse 
a temperamentu. Je uveden v Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) jako ohrožený druh 
(Endangered) . Chrání jej smlouva CITES II, která reguluje volné obchodování s ohroženými druhy. 

Mladý pár, ještě zcela nevybarvený, jsme si do naší zoo pořídili koncem roku 2008. Pár byl vybrán 
a sestaven velice dobře, neboť od začátku si oba ptáci byli vzájemně sympatičtí, což se projevovalo tím, že 
se stále následovali, sedávali spolu na bidýlku, pojídali spolu potravu. V karanténním období pobývali v kleci 
o rozměrech 1,5 x 1,20 x 0,40 m (š x v x h), vybavenou bidly a tenkými větvemi. Poté jsme je přemístili do větší 
ubikace o rozměrech 1,80 x 2,20 x 2,30 m (š x d x v) s výletem do venkovní voliéry 3,00 x 3,60 x 3,20 m. Venkovní 
voliéru obývají společně s párem arů zelenokřídlých (Ara chloroptera) .

Vnitřní ubikace je vybavena mnoha větvemi různé šířky a délky, mnoha jemnými větvičkami, dno je pokryto 
jemným pískem a trsy trávy. K hnízdění jim byly poskytnuty dva košíky (menší a větší průměr) a jedna budka 
pro andulky společně s hnízdním materiálem - trsy jemné trávy, nastříhaná jemná tráva na delší pramínky (10 
cm), nastříhané březové větvičky, jemné kokosové vlákno. Budka byla umístěna na nejvyšším místě v kleci - 
2,10 m, košíky asi ve výšce 1,50 m a 1,80 m nad zemí. Jemná tráva spolu s kokosovým vláknem byla rozházená 
po zemi, část trávy byla v trsech uvázaná na větvích. Zhruba v polovině května samice začala sedat do většího 
košíku (prům. 15 cm), který si vystýlala měkkou trávou a kokosovým vláknem. Samec si více oblíbil boudu, 
hnízdní materiál nosil tam. Stále se nemohli dohodnout, které místo ke hnízdění použijí. Nakonec se samec 
podřídil samičce a začal jí pomáhat vystýlat košíček. Do košíku pak nosili oba předkládaný materiál, preferovali 
hlavně kokosové vlákno. Vybudovali si krásné, do kulatého tvaru vystlané hnízdo. 

21.5.2009 byla v košíku objevena 3 vejce v barvě bledě modré s hnědými tečkami. Samice poctivě inkubovala, 
zhruba 14 dní. 31.5. se vylíhlo první mládě. Bylo tmavě červené, řídce pokryto černými pírky připomínající 
chloupky. 1. a 2.6. se vylíhla další mláďata. Samice mláďata zahřívala. Ke krmení dostávali míchaničku 
(nastrouhaná mrkev s vařeným vejcem a strouhankou), vařený loupaný oves, vařenou rýži, sypkou směs pro 
hmyzožravé ptáky, malé moučné červy, muší larvy, malé cvrčky, granulovanou směs UNI Nutribird, jablko, 
pomeranč, červenou papriku, salát, čínské zelí, proso v klasech, směs pro agapornise smíchanou se směsí pro 
holuby.

3.6. ráno jsem našla košík prázdný, mláďata byla rozházená po kleci, jedno mládě ještě žilo, další mláďata 
byla mrtvá a potlučená, s podlitinami. Živé mládě, zčásti také potlučené, jsme dali do líhně a krmili uměle 
injekční stříkačkou a pinzetou. Teplota v líhni byla 36 °C, váha mláděte 6,8 g. Mládě bylo krmeno co hodinu, 
asi po třetím krmení zesílilo a začalo žadonit a otvírat zobáček. Naposledy dostávalo krmení ve 21 hod, ráno 
kolem 5. hodiny. 6.6. při váze 9,6 g mládě uhynulo. 

Usoudili jsme, že košík byl příliš mělký a mláďata z něj mohla snadno vypadnout, proto jsme oba hnízdní 
košíky odstranili a ponechali pouze andulčí budku z jedné třetiny vrchní části zakrytou. 4.6. oba kardinálové 
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tuto budku přijali. Opět si vytvořili kulaté hnízdo vystlané spoustou travních stébel a kokosovým vláknem. 
Potrava byla nabízená stejná, poskytli jsme jim však více vápníku ve formě gritu, sépiové kosti, mletých 
vaječných skořápek. Všimla jsem si, že pokud se dostali do vnitřní voliéry k arám, okamžitě se (hlavně sameček) 
vrhli do misky právě se jmenovaným zdrojem s vysokým obsahem vápníku.

13.6. jsem v boudě objevila dvě vejce. Dopoledne samice často létala do venkovní voliéry, odpoledne 
sedávala na vejcích. Samec samičku a snůšku trpělivě hlídal, posedával blízko boudy. 25.6. byla v boudě dvě 
mláďata, rodiče se o ně pečlivě starali. Hlavní potravou byl především hmyz. Samice první tři dny boudu téměř 
neopouštěla, krmil sameček, od čtvrtého dne samička začala vylétávat i do venkovní voliéry, pomáhala samci 
krmit mláďata. Od desátého dne rodiče zalétávali do boudy mnohem méně než předešlé dny.

5.7. obě mláďata opustila boudu, rodiče k nim slétávali, ovšem nekrmili je. Menší mládě jsem vložila zpět 
do boudy, druhé mládě samec na zemi stále atakoval. Možná proto, aby mládě vylétlo a dostalo se zpět 
k boudě nebo alespoň na větve výše nad zemí tak, aby bylo v bezpečí. Bohužel tyto možnosti naše voliéra 
dostatečně neposkytovala, proto jsme se nakonec rozhodli obě ptáčata odebrat a dokrmit. Navíc starší mládě 
už mělo na hlavě modřiny a bylo vyčerpané.

Oddělená ptáčata dostala první krmení ve formě drobných granulek značky UNI Nutribird rozmočené 
ve vodě. První den byla krmena násilně, druhý den již na injekční stříkačku coby krmící nástroj reagovala 
mnohem lépe. Dostavily se i krmící pohyby a žadonění. Kardinálové byli umístěni v líhni o teplotě 29 °C. Dle 
chování jsme krmili 7 - 8 x denně. Poslední krmení probíhalo kolem 21. hodiny, první kolem 6. hodiny ranní. 
Od třetího dne jsme podávali i vymačkané zoofobasy bez chitinové schránky posypané drcenou sépiovou kostí 
a Nutrimixem pro exoty. Během dne jsme mladé ptáky dávali do malé klece - teplota v místnosti byla zhruba 
25 °C.

Od 17. dne začali být odvážnější a pokoušeli se létat po kleci. Našli si nejvyšší bidýlko, kde s oblibou sedávali. 
V kleci, v místnosti s teplotou 24 °C, jsme je nechali po celou denní i noční dobu. Uvnitř klece jsme rozvěsili 
jablko, pomeranč, salát, čínské zelí, misku jsme naplnili malými moučnými červy, vařenou mrkví, vařenou rýží, 
vařeným loupaným ovsem, máčeným klasem prosa. První dny se mláďata snažila klovat do ovoce a zeleniny, 
ale stále ještě žebrala, takže jsme je tak 3 x denně dokrmovali pinzetou - dostávala granulky a upravené 
zoofobasy se sépiovou kostí a vitamíny. Během následujícího týdne se už naučila sama potravu přijímat. Takže 
zhruba od 25.7. (ve stáří jednoho měsíce) byli ptáci zcela samostatní. Dávali přednost drobným moučným 
červům před veškerým nabízeným ovocem, zeleninou a zrním. Je nutno jim víckrát denně podávat misku 
s čerstvou vodou, neboť se velice rádi koupou a vodu za krátký čas znečistí.

V současné době se mláďata těší dobré péči chovatelů v Zoo Plzeň, kam byla deponovaná 23.8.2009.
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Babyboom u seriem rudozobých
Sylva Firlová

Seriema - tento pták je stejně zvláštní a zajímavý jako jeho jméno. Pojmenování pochází z domorodého 
seri - malý a ema - což je původní název pro nandu, tedy malý nandu. Také vědecké rodové jméno Cariama je 
od původních obyvatel a znamená „ten co nosí vzpřímený chochol“. 

Seriema rudozobá (Cariama cristata) je jedním ze dvou druhů čeledi seriemovití a patří do řádu krátkokřídlí, 
kde má nejblíže k dropům. Je to štíhlý, 75-90 cm vysoký pták hnědé barvy, na spodní straně světlejší, s dlouhým 
pruhovaným ocasem a nápadnou vztyčenou chocholkou na hlavě. V okolí oka je namodralá holá kůže. Zobák 
a dlouhé nohy jsou červené. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Fosilie předchůdců dnešních seriem byly 
nalezeny na americkém kontinentě i v Evropě. Tito předci byli vysocí 1-3 metry. Dnes seriema obývá rozsáhlá 
území Jižní Ameriky od centrální a východní Brazílie přes východní Bolívii a Paraguay po Uruguay a centrální 
Argentinu. Žije na otevřených travnatých savanách a řídce zalesněných územích, většinou jednotlivě, v párech 
nebo v rodinách. Často se ozývá pronikavým, daleko slyšitelným hlasem. Přestože je všežravec, hlavní složku 
potravy tvoří hmyz (sarančata, brouci), loví také drobné hlodavce, slimáky, šneky, ještěrky a příležitostně 
i hady. Hnízdí obvykle na stromech ve výšce 1-5 m. Hnízdo staví pár společně, jako materiál používají větve, 
trávu, listí, drny. Samice snáší obvykle dvě vejce, po 27-28 dnech se líhnou mláďata, o která se starají oba 
rodiče. 

Ostravská zoo chová seriemy od roku 2007, kdy jsme dovezli ročního samce, mladou samici jsme získali 
v říjnu 2008. Oba ptáci pocházejí ze Zoo Plzeň. Během letní sezony je mohli návštěvníci vidět ve voliérách 
velkých dravců, společně s kondory královskými. Na zimu byly seriemy přemístěny do zimoviště, do místnosti 
velké 6x5 m, vybavené parkosy, bidly, palandami a 40 cm širokým parapetem ve výšce oken. K místnosti 
navazuje venkovní voliéra 10x4 m, která byla ptákům přístupná během dne. Společně s párem seriem zde byli 
dva samci kondora královského a dvě samice kondora havranovitého. Po měsíci začal jeden kondor královský 
atakovat samce seriemy, proto byli kondoři královští umístěni jinam. 

V polovině března 2009 se začal pár seriem často společně ozývat, změna chování naznačovala blížící se 
tok. Začátkem dubna jsme přemístili i kondory havranovité. Připravili jsme několik možností pro hnízdění. 
Palandu 1x1 m ve výšce 2,5 m, bednu 1x1 m ve výšce 0,5 m a bednu od zeleniny na okenní parapet ve výšce 
1,5 m. Do všech hnízd jsme dali slámu a seno, na zemi měli dispozici další hnízdní materiál - slámu, seno, 
větvičky, drny, trávu. Na noc jsme je přestali zavírat, venkovní výběh měli k dispozici stále. Počátkem května 
se často zdržovali na horní palandě, hnízdní materiál zde moc nenosili (jen drobné kousky trávy a větviček), 
proto jsme co druhý den přistýlali slámu a seno. Páření jsme nepozorovali, 30.4. jsme viděli jen pokus o páření. 
Ptáci zasedli na hnízdě 18.5. a střídali se na něm. O den později jsme se ujistili, že mají v hnízdě vejce, 20.5. 
samice snesla druhé. 12.6. se nám podařilo seriemy zastihnout mimo hnízdo, vejce už byla 4. Prosvícením 
jsme zjistili, že je jedno vejce oplozené, živé, dvě jsou čistá a jedno zřejmě zkažené. Všechna vejce jsme dali 
zpět. Od 20.6. jsme pozorovali změnu chování, ptáci často seděli na hnízdě na patách, 23.6. jsme kontrolním 
okénkem viděli mládě. V krmné dávce jsme zvýšili množství myší, zoofobasů a přidali myší holata. Krmení 
bylo podáváno 3x denně, holata brali přednostně. Myši, které doposud žrali vcelku, mláděti trhali na kusy. 
Po týdnu rodiče často opouštěli hnízdo, 2.7. jsme odebrali čistá vejce. Když bylo mláděti čtrnáct dní, rodiče 
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pobývali většinou venku, mládě chodili jen krmit, to už většinou stálo nebo poskakovalo. 9.7. (16. den) začalo 
kromě pípání vydávat zvuky dospělých, zatím jen 3-4 první hvizdy seriemího songu. 12.7. (19.den) bylo ráno 
mládě venku ve výběhu, dovnitř během dne nechodilo, poprvé jsme ho zastihli uvnitř až 20.7. Rodiče ho stále 
krmili, 25.7. mládě už sbíralo potravu i samo, už také vyskočilo na 80 cm vysoký špalek, o dva dny později už 
vylétlo i na bidlo 2 m vysoko. 

Rodiče se opět začali často zdržovat na hnízdě, 29.7. samice snesla 1. vejce, pozdější kontrola potvrdila 
opět 4 vejce. 22.8. při sezení často vstávali, upravovali hnízdo. 28.8. byli všichni ve výběhu, vejce jsme vzali 
na prosvětlení, 3 byla naklubaná - všechna měla 1cm velkou dírku a mláďata se ozývala, jedno vejce bylo 
zkažené. 29.8. jsme viděli 3 mláďata. Ptáky jsme zásobovali 3-4 x denně dostatkem potravy. Odchov tří 
mláďat proběhl podobně jako prvního, s trojnásobným úsilím rodičů. S oblibou krmili myší ocásky, přidávali 
jsme i ocásky z myší pro sovy (15-20 ks denně). Nepozorovali jsme konkurenci mezi mláďaty, byla velikostně 
vyrovnaná, obavy z kainismu se nepotvrdily. Protože jsme neměli možnost oddělit starší mládě, ponechali 
jsme ho s rodiči. Zpočátku ho odháněli, pokud bylo v blízkosti hnízda, někdy taky od krmení, postupně se 
však vztahy upravily tak, že starší mládě ještě i krmili a dokonce mohlo pobývat i na hnízdě. Tři mláďata 
opustila hnízdo 22.9., starší mládě bylo rozrušené, poskakovalo a při prvním kontaktu několik minut na mladší 
mláďata útočilo. Protože už byla chladná rána a mláďata, pokud zůstala venku, byla prochladlá, začali jsme 
je na noc zavírat. Na zem do koutů jsme nastlali slámu, kde mláďata spala, než se naučila vyskočit na špalky, 
později na bidla. 15.10. byla mláďatům odebrána krev na určení pohlaví. Bylo zjištěno, že jsou to dva samci 
a dvě samice. O měsíc později, 19.11. jsme všechna čtyři mláďata předali do belgického Parc Monde Sauvage. 
Letošní hnízdění bylo výjimečné. Překvapila nás čtyři vejce v první snůšce (seriemy snášejí obvykle vejce dvě) 
a druhá snůška se stejným počtem vajec, když ještě odchovávali mládě z první snůšky, bylo překvapením ještě 
větším. Že jsou tito ptáci zajímaví a oblíbení i u návštěvníků svědčí i časté dotazy, kam jsme seriemy schovali 
a kdy je zase uvidí. 
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Dvojodchov zoborožců kaferských v Zoo Ostrava
Ivo Firla

Zoborožce kaferské (Bucorvus leadbeateri) úspěšně odchováváme od roku 2007. V roce 2006 bylo vylíhlé 
mládě odchováváno uměle, ale odchov se nezdařil. Následující rok se již podařilo mládě přirozeně odchovat 
rodiči. Vzhledem k tomu, že samice snesla vždy dvě oplozená vejce, už od prvního odchovu jsme uvažovali, jak 
využít druhé vejce, neboť jsme se chtěli vyhnout umělému odchovu. Zda tedy jedno vejce podložit pod jinou 
samici v jiné zoo, pokud by to byla samice sedící na neoplozených vejcích, nebo se pokusit o přirozený odchov 
dvou mláďat. 

Počátkem prosince 2008, stejně jako v předešlých letech, začala nejdřív samice a později také samec, 
navštěvovat hnízdní boudu. Asi po 14 dnech (16.12.) snesla samice první vejce a po dalších 4 dnech (20.12.) 
vejce druhé. Obě vejce byla postupně odebrána, vložena do líhně a nahrazena podkladky. Ukázalo se však, že 
vejce nebyla oplozená, proto jsme samici podkladky odebrali a věřili v další snůšku. To se stalo a samice snesla 
(18.1.) třetí vejce a opět po 4 dnech (22.1.) vejce čtvrté. Vejce byla opět postupně vložena do líhně a nahrazena 
podkladky.

Po týdnu inkubace byla vejce prosvětlena a zjistilo se, že jsou obě oplozena. Dále se zdárně vyvíjela a 25.2., 
těsně před klubáním, když se mládě začalo ozývat, bylo vejce (v pořadí třetí) podloženo pod samici a zároveň 
byl odebrán jeden z podkladků. O den později mládě vejce naklubalo a intenzívně se ozývalo. 27.2. se z vejce 
vylíhlo mládě o hmotnosti 64 g. Za 3 dny (2.3.) se vyklubalo mládě ze 4. vejce, které jsme zatím nechali v líhni. 
V dané době nebyla vhodná samice v jiné zoo, které bychom mohli mládě podložit. Rozhodli jsme se proto pro 
druhou variantu, při které jsme se pokusili odchovat dvě mláďata pod jednou samicí. Zkušenosti jsme čerpali 
od kolegů z pražské zoologické zahrady. Podložení obou mláďat není možné hned po vylíhnutí. Problémem je 
rozdílná velikost mláďat, kdy starší větší mládě sežere matkou nabízenou potravu a menší mládě hladoví. Je 
nutné mladší mládě rozkrmit, aby dobře přijímalo potravu. To jsme učinili a po pěti dnech, 4.3. jsme provedli 
výměnu mláďat - mláděte z líhně pod samici a mládě zpod samice se přesunulo do inkubátoru, kde se ručně 
dokrmovalo opět po dobu pěti dní. Pak následovala zase výměna a vše se opakovalo. Pravidelná kontrola 
a vážení ukázaly skutečnost, že se rodiče o jednotlivé potomky starají a výměna mláďat jim v podstatě 
nijak nevadí. Od 16.3. ve stáří 15 a 18 dnů byla obě mláďata ponechána pod matkou. Neměli jsme vizuální 
kontrolu, jestli se mladší menší mládě dostatečně nažere, z toho důvodu jsme obě mláďata pravidelně vážili.  
Pravidelnou kontrolou jsme se ujistili, že se rodiče dobře starají o oba potomky. Starší mládě občas napadalo 
svého mladšího sourozence, a to hlavně při krmení. 

Kontrolní vážení jsme prováděli asi do poloviny května. Mezi 82. a 84. dnem mláďata poprvé opustila 
hnízdní boudu. Potravu již přijímala sama, přesto občas žadonila a nechávala se rodiči dokrmovat. Po odběru 
krve na vyšetření DNA se zjistilo, že obě mláďata jsou samice. Kritické období je hlavně v počátku, kdy jsou 
mláďata krmena matkou a silnější mládě je výrazně aktivnější než mladší. Samice se projevila jako dobrá 
matka a věnovala svou pozornost oběma mláďatům.
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Novinky u slonů
Pavel Zvolánek

Rok 2009 byl plný sloních novinek. A to nejen pro Vás, naše příznivce, ale i pro nás, ošetřovatele.

Transport slonice Jumbo
V roce 2008 se nám bohužel nepodařilo zařadit slonici Jumbo do skupiny samic. Po útoku Johti na Jumbu 
v létě 2008, který mohl mít tragické následky, jsme se rozhodli Jumbu s Johti dále nespojovat a pokusit se ji 
z kapacitních důvodů umístit do jiné zoo. Zájem o ni projevila dánská Zoo Givskud, kde chovali samice pouze 
v expoziční skupině, což bylo pro Jumbu ideální.

Jumbo nebyla nikdy zvyklá být na delší dobu vázána v řetězech, proto jsme okamžitě po rozhodnutí, že bude 
odvezena, začali s nácvikem, který je pro transport nutný. Přibližně po třech měsících denního tréninku snesla 
Jumbo řetězy i na delší dobu na všech nohách takřka bez toho, aby jí vadily. Samotný transport proběhl  
13.-14.5.2009. Slonice byla naložena v dopoledních hodinách, ale během nakládání dvakrát upadla. Tuto situaci 
se nám podařilo zvládnout hlavně díky profesionalitě Ernsta Jana Kipa z transportní firmy EKIPA a ošetřovatelů 
slonů Jürgena Kruse a Christophera Wöllnera ze Zoo Hannover, kteří zde byli jako doprovod samce Calvina 
během jeho transportu ze Zoo Lipsko. Tito lidé mají s podobnými transporty dlouholeté zkušenosti a hlavně 
díky nim vše dobře dopadlo. V současné době je Jumbo bezproblémově zařazena do stáda čtyř samic slona 
indického v Zoo Givskud.

Příjezd samce Calvina a práce s ním
Calvin, samec slona indického, se narodil v roce 1986 v Zoo Calgary v Kanadě. V době, kdy byl naší zoo doporučen 
koordinátorem chovu jako vhodný samec pro naše samice Johti a Vishesh, byl otcem 11 mláďat. Navíc je to 
samec, od kterého bylo pravidelně odebíráno sperma a vysoká hemživost spermií (téměř 90 %) byla dalším 
faktorem, proč byl pro naše slonice vybrán. Jelikož před jeho příjezdem bylo nutno v našem pavilonu udělat 
některé úpravy (vystavění fixačního boxu, předělání ručních vrat mezi venkovními výběhy na vrata elektrická), 
pobýval od září 2008 do května 2009 v Zoo Lipsko, aby se také zde pokusil napářit některou z perspektivních 
samic tamního stáda.

Jeho přesun do naší zoo byl nakonec určen na 12.5.2009. Deset dní před transportem jsem strávil na stáži v Zoo 
Lipsko, kde jsem měl možnost seznámit se se způsobem, jakým Calvin pracuje, a vyzkoušet si, co tento způsob 
obnáší. Se samcem se totiž pracuje odlišným způsobem než s našimi samicemi - reaguje na slovní povely bez 
použití tzv. targetu (ukazovátka).

Běžnou praxí v jiných zoo je, že se samcem pracuje pouze jeden ošetřovatel. Abychom se vyhnuli faktu, že 
nastane období, kdy Calvin bude bez denní rutiny z důvodu volna, dovolené či nemocenské jednoho člověka, 
cvičí s ním v naší zoo ošetřovatelé dva. Ačkoliv je to pro samce složitější a pokroky ve cvičení nejsou možná tak 
rychlé, jak by tomu bylo při standardní práci jednoho ošetřovatele, věříme, že z hlediska perspektivy několika 
let je tento postup správný.
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Během tří měsíců po jeho příjezdu jsme zvládli Calvina natolik, že bylo možné zavřít jej ve fixačním boxu 
a provádět u něj pravidelnou péči o kůži sprchováním a pedikúru kopyt. Samec byl schopen cvičit také 
ve venkovním výběhu i v předním samčím boxu a to i za přítomnosti návštěvníků v pavilonu, ačkoliv až 
do svého příjezdu do ostravské zoo žil ve speciálních pavilonech pro sloní samce, kam návštěvníci přístup 
nemají.

Spojování a páření Calvina se samicemi
Calvin byl v naší zoo vyložen z transportní bedny v poledních hodinách 13.5.2009. Po dvouhodinovém 
nakládání samice Jumby vyšel z bedny asi po deseti minutách, a to zcela bez problémů. Za tento fakt můžeme 
poděkovat pouze jeho dlouholetému ošetřovateli Jürgenu Krusemu ze Zoo Hannover, který jeho transport 
doprovázel.

Až do 23.5. nám své zkušenosti s Calvinem předával hlavní ošetřovatel Michael Tempelhoff a jeho kolega 
Peter Kokisch ze Zoo Lipsko. Díky tomu, že nás upozornil na některé nedostatky, hlavně v jištění vrat, které 
byly téměř ihned vyřešeny, mohla naše práce s Calvinem pokračovat téměř bez problémů. Některé nedostatky 
musely být dořešeny i později, ale v současné době lze říci, že chov sloního samce v ostravské zoo je bezpečný 
jak pro zvíře, tak pro ošetřovatele.

Poprvé byl Calvin spojen se samicemi Suseelou a Vishesh 17.6. ve venkovních výbězích. Johti zůstala 
v pavilonu. Pro její pověstnou dominanci jsme předpokládali konflikt mezi ní a samcem. Chtěli jsme proto, 
aby měl Calvin možnost seznámit se prvně se samicemi, u kterých jsme problémy nečekali, což se nám během 
spojování potvrdilo. Vše proběhlo v klidu, proto jsme již druhý den, 18.6., spojili Calvina se všemi samicemi. 
Calvin si však i v této situaci zkušeně poradil a dokonce po deseti minutách od spojení několikrát pářil Johti. 
Odpoledne nebylo možné Calvina od samic oddělit, proto zůstala celá skupina ve venkovních výbězích bez 
možnosti vstupu dovnitř.

Druhý den Calvin Johti ještě několikrát pářil. Odpoledne však již bylo možné samce oddělit, a proto mohla mít 
zvířata k dispozici během noci i vnitřní ubikace. Od toho dne byl vždy dopoledne venku společně se samicemi, 
odpoledne byli rozděleni. Se všemi probíhal standardní trénink bez nejmenších problémů.

30.6. pářil Calvin také Vishesh. U obou slonic byla po 16 týdnech čekání na základě vyšetření ze vzorku moči, 
kterou pravidelně odebíráme, potvrzena březost. Je tedy reálná šance, že se po dlouhé březosti, která u slonů 
trvá téměř dva roky, dočkáme prvních živě narozených slůňat v historii chovu slonů v českých zoo, která je 
delší než 50 let.

Odběr spermatu
Jelikož ne všechny zoologické zahrady, nejen u nás, ale i v Evropě, mají možnost chovat sloního samce, je 
sperma slonů používáno také k umělé inseminaci. Jedním z mála samců, který je tomu naučen, je náš samec 
Calvin. Do programu inseminace je zahrnuta také jedna ze samic z ústecké zoo - Delhi. Tato samice byla 
poprvé inseminována v roce 2002, dárcem spermatu byl v tomto případě samec Emet ze Zoo Whipsnade. 
Mládě se Delhi narodilo v roce 2004, byl to sameček. Bohužel se narodil mrtvý. Příčinou úmrtí bylo zadušení 
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při průchodu porodními cestami, protože porod Delhi byl dlouhý a těžký.
Po několika letech zdravotních problémů této samice bylo odborníky z Institutu pro výzkum zvířat v zoo 
a v přírodě (IZW) Berlín rozhodnuto, že může u Delhi proběhnout další pokus o umělé oplodnění. Datum 
odběru spermatu bylo několikrát změněno, protože konečná fáze říjného cyklu samice nebyla ideální. 
Nakonec historicky první odběr sloního spermatu v českých zoo proběhl snad symbolicky 28.10.2009. Odběr 
byl proveden odborníky z IZW Berlín a ošetřovateli Krusem a Wöllnerem ze Zoo Hannover, kde Calvin 10 let 
žil.

Celá procedura, kdy byl samec fixován řetězy v boxu, trvala téměř dvě hodiny. Bohužel výsledek nebyl 
uspokojivý, protože drtivá většina spermií byla odumřelá. K tomuto stavu došlo nejspíš důsledkem toho, že 
Calvin od června nepářil. Proto bylo pro oplodnění Delhi použito zamražené Calvinovo sperma. Tento způsob 
byl za dané situace považován za nejlepší, ne však ideální. Bohužel inseminace Delhi mraženým spermatem 
byla neúspěšná. Kolegové ze Zoo Ústí se však svého snu nevzdávají a chtěli by inseminaci zopakovat příští rok, 
pokud to samozřejmě zdravotní stav slonice dovolí. Dárcem spermatu by měl být opět náš Calvin. Společně 
všichni věříme, že tento pokus již bude úspěšný.

Tolik tedy sloní novinky za rok 2009 očima ošetřovatele slonů. Děkuji Vám za pozornost při čtení těchto řádků 
a přeji mnoho příjemných chvil strávených v ostravské zoo.
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Chov hrocha obojživelného (Hippopotamus amphibius) v Zoo Ostrava
Jan Pluháček

Věnováno památce nejstaršího obyvatele ostravské zoologické zahrady - hrošice Rózy

Ráno ve středu 7.10.2009 po kratší, ale těžké nemoci uhynula v ostravské zoologické zahradě samice 
hrocha obojživelného Róza. Byla služebně nejstarším zvířetem, které kdy ostravská zahrada chovala. Navíc 
založila ostravský chov hrochů obojživelných. Nejen vzhledem k tomu, ale i k dalším událostem, které se 
v rámci ostravského chovu hrochů v roce 2009 udály, bych rád zrekapituloval chov erbovního druhu ostravské 
zoologické zahrady.

Chov hrochů v Ostravě začal 16.11.1967, kdy do tehdejšího pavilonu slonů přijela ze Zoo ve Dvoře Králové 
právě hrošice Róza. V té době jí bylo 6 let, neboť se narodila v Mnichově 20.6.1961. Róza se narodila samici 
Tanze a jejímu synovi Lutzovi II. Tanga pocházela z Lipska a později se stala nejdéle žijícím hrochem na světě 
- uhynula v Mnichově 12.7.1995 ve věku 61 let. Otec Lutze II byl Lutz I, původem z Berlína. Z Mnichova odjela 
Róza spolu se svou sestrou Dorou a bratrem Heinim v roce 1966 do Zoo ve Dvoře Králové nad Labem a o rok 
později již putovala samotná Róza do Ostravy. 

První samec přijel za Rózou do Ostravy 13.7.1968. Dostal jméno Honza a narodil se 20.7.1967 v Kolíně nad 
Rýnem matce Aenne II a otci Tonimu. Jelikož Toniho rodiče byli odchyceni v přírodě a Aenne II byla do Kolína nad 
Rýnem také přivezena z přírody, je Honza jedním z mála evropských hrochů se zcela známým rodokmenem.

Důležitým mezníkem v chovu hrochů v Zoo Ostrava se stal rok 1972. Již 30. ledna toho roku se totiž narodilo 
Honzovi a Róze první mládě. Byla to samička, dostala jméno Dita a podařilo se ji úspěšně odchovat. Dita byla 
vůbec prvním hrochem obojživelným narozeným v Československu. Ostravská zoo tak tímto prvenstvím 
o několik měsíců předběhla pražskou i královédvorskou zahradu, ačkoli v Praze byli hroši chováni již od roku 
1933 a ve Dvoře Králové od roku 1966. Ve Dvoře Králové se první hroch narodil v srpnu 1972 a v Praze až 
v květnu 1974. Dita byla 24.5.1975 prodána holandskému obchodníkovi Van den Brinkovi a její další osud je 
bohužel neznám.

V roce 1975 se hroši přestěhovali do nově dokončené přístavby pavilonu, která jim slouží v téměř nezměněné 
podobě dodnes. V tomto pavilonu mají hroši k dispozici poměrně velký bazén (108 m2), který je v případě 
potřeby možné rozdělit. Obdobně i souš (51 m2) je možné rozdělit, přičemž z obou částí vedou schody 
do bazénu. K pavilonu přiléhá výběh, o celkové ploše 387 m2,  kam hroši vstupují z bazénu v pavilonu. Vlastní 
výběh bazén nemá.

Z mnoha dalších mláďat, která se Honzovi a Róze narodila, je třeba zmínit samici Katku narozenou 31.8.1977. 
Byla totiž jediným mládětem, které v Ostravě zůstalo až do dospělosti. Byla a je pářena svým otcem Honzou. 
První mládě se Katce narodilo 22.10.1982, tzn. ve věku 5 let. Tím mládětem byla samička Alenka, která byla 
prodána rovněž obchodníkovi (firmě Müller), takže ani o jejím dalším osudu bohužel nic nevíme.  
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Róze se poslední mládě narodilo 19.12.1991. Od té doby až do své smrti již Róza nerodila, nicméně pomáhala 
s výchovou mláďat své dceři Katce. Celkem se Róze v letech 1972 - 1991 narodilo 10 mláďat (6 samců a 4 
samice). Dva samci bohužel uhynuli ve věku několik dní, dalších 8 mláďat však bylo zdárně odchováno.

Katce se v letech 1982 - 2009 narodilo celkem 20 mláďat (12 samců a 8 samic). Z nich se však podařilo 
odchovat pouze 8 (5 samců a 3 samice). Celková bilance hrochů narozených v Zoo Ostrava je tedy 30 mláďat, 
přičemž 16 z nich se podařilo odchovat. S výjimkou samice Katky všechna odchovaná mláďata z Ostravy 
odešla. Detailní přehled všech mláďat shrnuje tabulka 1.

  
Přehled hrochů obojživelných narozených v Zoo Ostrava

Číslo a příp. 
jméno v ple-
menné knize

Pohlaví Datum 
narození Rodiče

Datum 
odchodu/ 

úhynu

Místo odchodu/
úhynu

T449 - Dita ♀ 30.1.1972 Róza x Honza 24.5.1975 Van den Brink

T503 - Asmar ♂ 15.12.1973 Róza x Honza 10.2.1975 Ostrava

T540 - Oštěp ♂ 7.4.1975 Róza x Honza 5.10.1976 Van den Brink

T588 - Katka ♀ 31.8.1977 Róza x Honza

T640 ♂ 19.9.1979 Róza x Honza 27.9.1981 Van den Brink

T675 ♂ 21.10.1981 Róza x Honza 21.10.1981            Ostrava

T694 - Alenka ♀ 22.10.1982 Katka x Honza 9.8.1988 Firma Müller

T738 ♂ 7.9.1984 Róza x Honza 16.9.1984 Ostrava

T741 - Benda ♂ 29.9.1984 Katka x Honza 9.8.1988 Firma Müller

T781 ♂ 22.7.1986 Katka x Honza 30.7.1986 Ostrava

T809 ♂ 3.8.1987 Katka x Honza 3.8.1987 Ostrava

T815 ♂ 23.10.1987 Róza x Honza 24.11.1988 Firma Slotta

T824 ♀ 30.5.1988 Katka x Honza 30.5.1988            Ostrava

T846 ♀ 23.3.1989 Katka x Honza 23.3.1989            Ostrava

T862 - Rambo ♂ 24.11.1989 Katka x Honza 22.11.1990   Amougies (Francie)

T865 - Sněhurka ♀ 9.12.1989 Róza x Honza 22.11.1990   Amougies (Francie)

T905 ♂ 5.8.1991 Katka x Honza 5.8.1991            Ostrava

T913 ♀ 19.12.1991 Róza x Honza 13.4.1994 Cirkus

T927 - Arnold ♂ 14.4.1992 Katka x Honza 13.4.1994 Cirkus

T989 - Arka ♀ 14.8.1994 Katka x Honza 7.9.1995  Zoo Vídeň

T1021 ♂ 30.4.1996 Katka x Honza 1.5.1996            Ostrava
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Číslo a příp. 
jméno v ple-
menné knize

Pohlaví Datum 
narození Rodiče

Datum 
odchodu/ 

úhynu

Místo odchodu/
úhynu

T1039 - Jitouš  ♂ 5.1.1997 Katka x Honza 5.8.1997 Cirkus

T1060 ♂ 16.5.1998 Katka x Honza 17.5.1998            Ostrava

T1073 ♀ 29.1.1999 Katka x Honza 11.2.1999            Ostrava

T1094 - Maruška ♀ 29.12.1999 Katka x Honza 15.11.2002 Zoo Praha

T1162 ♂ 13.9.2001 Katka x Honza 23.9.2001            Ostrava

T1163 - Adélka ♀ 8.8.2003 Katka x Honza 9.7.2006 Zoo Lahore (Pákistán)

T1195 ♀ 16.8.2005 Katka x Honza 16.9.2005            Ostrava

T1232 - Hugo ♂ 29.5.2007 Katka x Honza 3.11.2009 Zoo Varšava

T1332 ♂ 3.8.2009 Katka x Honza 3.8.2009 Ostrava

V roce 2005 změnila ostravská zoologická zahrada své logo a od té doby je hroch erbovním zvířetem naší 
zoo. Významným oceněním naší práce se stal rok 2006, kdy jsme byli pověřeni zpracováváním a vedením 
evropské plemenné knihy (ESB) hrochů obojživelných. Tu vydáváme počínaje rokem 2007 pravidelně. Zároveň 
se změnila i obchodní politika naší zoologické zahrady, takže při odchodu hrocha z naší zoo se dozvíme nejen 
konečnou destinaci, ale i do jakých podmínek odchází (a v případě špatných podmínek je transport zrušen).

Další významná změna v chovu hrochů v Zoo Ostrava se udála v červenci 2007. Tehdy byl hrochům umožněn 
během celé sezóny vstup i do sousedního výběhu o ploše 347 m2, který dříve obývali tapíři. Celková plocha 
výběhů, které mají hroši v ostravské zoo k dispozici je tak 733 m2. Zde mohou ostravští hroši během letní 
sezóny spásat volně rostoucí trávu.

 
V roce 2009 se v chovu hrochů udály tři změny. Nejprve porodila samice Katka své poslední mládě. Porod 

začal 3.8. a skončil až další den. Byl velmi obtížný a mládě (samec) se tak bohužel narodilo mrtvé. O dva 
měsíce později, 7. října uhynula zakladatelka chovu samice Róza. Příčinou její smrti byl silný zánět spodní 
čelisti a s ním spojené komplikace. A konečně 3.11. odjelo zatím poslední odchované mládě - sameček Hugo 
do Zoo ve Varšavě, která postavila pro hrochy nový pavilon. V současné době tak v naší zoologické zahradě 
zůstává chovný pár (Honza a Katka).

 
V blízké budoucnosti projde chov hrochů v Ostravě další významnou změnou, neboť by mělo dojít k celkové 

rekonstrukci pavilonu - zejména k rekonstrukci střechy a výstavby filtračního zařízení. Doufáme, že to bude 
znamenat začátek další významné éry chovu hrochů obojživelných v ostravské zoologické zahradě.
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Návrat orla skalního (Aquila chrysaetos)
do Moravskoslezských Beskyd - 4. rok projektu

Jana Kovářová

Tři roky probíhal projekt Návrat orla skalního (Aquila chrysaetos) do Moravskoslezských Beskyd bez jediného 
úmrtí vypuštěných mláďat. Rok 2009 byl poznamenán hned dvěma úmrtími, přesto však projekt stále probíhá 
úspěšně. Vypuštění ptáci jsou schopni se ve volné přírodě uživit a dokonce dochází k prvnímu předstupni 
budoucí reprodukce - k vytváření teritorií u některých z vypuštěných mladých orlů.

Vývoj projektu v roce 2009
Vzhledem k mimořádně nízkému počtu úspěšně hnízdících párů orlů na Slovensku se pro projekt podařilo 
získat pouze dvě mláďata orla skalního - samce a samici. Samice Lia byla odchována v záchranné stanici 
v Bartošovicích pod adoptivní samicí Dinou, samec Miko strávil převážnou část odchovu pod adoptivní 
matkou v záchranné stanici v Zázrivé na Slovensku. Oba ptáci byli, spolu se starší samicí, která byla do stanice 
v Bartošovicích přivezena na doléčení po březnovém zásahu el. proudem, vypuštěni do volnosti dne 10.8. Dne 
3.9. byla dodatečně vypuštěna ještě jedna samice (poprvé vypuštěna v roce 2008), která utrpěla v srpnu 2008 
zlomeninu levého křídla. Zjistilo se však, že samice v důsledku zranění není schopná ideálního letu a ve volné 
přírodě by nepřežila. Byla proto odchycena a nadále zůstane trvale v lidské péči. 

Podobně jako v minulých letech docházelo (a stále ještě dochází) k přikrmování mladých vypuštěných ptáků 
ze strany realizátorů projektu. Od roku 2008 probíhá díky příspěvku Ministerstva životního prostředí ČR 
satelitní sledování samce Jakuba, v roce 2009 byly nainstalovány satelitní vysílačky i dvěma nově vypuštěným 
orlům (Miko a Lia). 

Dosavadní shrnutí projektu
• rok 2006 - vlastní zahájení vypouštění - vypuštěna 4 mláďata (1 samec, 3 samice) 
•  rok 2007 - 2. rok projektu - vypuštěna 3 mláďata (3 samice). 
•  rok 2008 - 3. rok projektu - vypuštěna 4 mláďata (2 samci a 2 samice) 
•  rok 2009 - 4. rok projektu - vypuštěna 2 mláďata - (1 samec a 1 samice) - samec Miko uhynul v prosinci. 

V září zjištěn úhyn samice Gabči vypuštěné v roce 2007 následkem úmyslné otravy.

Ztráty: v roce 2008 uhynul samec Evžen vypuštěný v témže roce jako jednoletý pták. Šlo o jedince, který byl 
do programu vypouštění zařazen navíc a dodatečně. Byl léčený s vícečetnými frakturami obou křídel po pádu 
z hnízda na Slovensku v roce 2007. Pravděpodobnou příčinou jeho úhynu bylo uštknutí zmijí obecnou.
V září 2009 byla ve středních Čechách (okr. Sedlčany) nalezena uhynulá samice Gabča, vypuštěná v roce 2007. 
Uhynula následkem pozření návnady otrávené chem. látkou (carbofuran). V prosinci 2009 byl nalezen v okrese 
Bruntál samec Miko, vypuštěný v roce 2009. Příčina úhynu byla zřejmě vrozená srdeční vada. 
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Celkové shrnutí
Celkem žije ve volnosti díky projektu k dnešnímu dni 11 mladých orlů skalních, z toho již u prvních tří ptáků 
bylo zaznamenáno a prokázáno držení teritoria. To je, kromě prokázání schopnosti vypuštěných ptáků přežívat 
ve volnosti, první a zcela zásadní krok pro budoucí reprodukci volně žijící populace. A přirozená reprodukce 
orlů skalních v podmínkách ČR je samozřejmě hlavním cílem projektu. Samice Isabela, vypuštěná v roce 2008, 
dokonce vytvořila (zdá se, že) velmi pevný pár se samcem rovněž vypuštěným v rámci projektu. 
Díky podpoře a poskytnuté dotaci ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP) ČR bylo i v průběhu celého 
roku 2009 možno realizovat trvalý satelitní monitoring jednoho z vypuštěných samců (Jakub) a částečný 
(od doby vypuštění) satelitní monitoring dvou dalších ptáků (Miko a Lia). Velmi významné je, že se díky 
podpoře mohl realizovat i monitoring letecký.

Dále bylo možno vydat informační plakáty - orel skalní - 4 roky projektu. Rovněž bylo možné díky podpoře 
ze strany MŽP vydat informační letáky - orli České republiky. Všechny tyto materiály (plakáty a letáky) jsou 
bezplatně distribuovány do všech vhodných zařízení, informačních center i škol. Jsou využívány i jako ceny 
ve vědomostních soutěžích pořádaných Zoologickou zahradou Ostrava. 

Od roku 2009 probíhá projekt díky finanční podpoře Evropské unie a přeshraniční spolupráce Slovenské 
a České republiky. Byly vytvořeny webové stránky o projektu www.orelskalni.cz. V Zoo Ostrava probíhaly 
v roce 2009 aktivity informující o projektu (viz níže). 
 
Výhled projektu do dalších let
S pokračováním naší participace na projektu „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“, nebo 
přesněji díky migraci ptáků - do přírody České republiky počítáme i do dalších let. S pomocí dotace z MŽP 
bychom velmi rádi rozšířili (a výrazně zkvalitnili) sledování/monitoring vypuštěných ptáků pomocí satelitu. 
Už jen proto, že zejména u jedinců vypuštěných v roce 2006 není vyloučeno, že se mohou objevit první pokusy 
o stavbu hnízd. Pro zvýšení pokrytí a prověřování hlášení o výskytu (velmi pravděpodobně v programu 
vypuštěných) orlů skalních bychom rádi opět využili i letecký monitoring.

Projekt a jeho propagace v Zoo Ostrava v roce 2009
Díky finanční podpoře Evropské unie a přeshraniční spolupráce Slovenské a České republiky v roce 2009 se 
Zoo Ostrava mohla ještě více zapojit do propagace projektu. Pro žáky základních škol byl vytvořen výukový 
program Orli v ČR. O projektu byli žáci informováni i v rámci některých dalších výukových programů. Celkem 
tak bylo v roce 2009 o projektu informováno 805 žáků. Propagace zoo a projektu se rovněž uskutečňuje při 
návštěvách pracovníků zoo v knihovnách, dětských odděleních nemocnic a domovech důchodců v Ostravě. 
Během roku 2009 probíhala propagace projektu také během některých akcí pro veřejnost - např. Den zvířat, 
Letní škola zoo 2009, Den pro sponzory, Den pro seniory apod. Touto osvětovou činností bylo v roce 2009  
o projektu informováno celkem 1 876 lidí.

Díky finanční podpoře projektu byly v areálu Zoo Ostrava ke konci roku 2009 vybudovány dvě velké voliéry pro 
orla skalního a orla mořského. 
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Seznam zaměstnanců Zoo Ostrava (k 31. 12. 2009)

 Jméno Funkce Počet let v org.

1 Adámek Vladimír pracovník Oddělení pro kontakt s veřejností 18

2 Beníček Rostislav řidič 23

3 Benko Vladimír zahradník 3

4 Berger Zdeněk, Mgr. pracovník Oddělení pro kontakt s veřejností 5

5 Černohorská Jana ošetřovatel 22

6 Čolas Petr, Ing. ředitel 20

7 Derlich Stanislav, JUDr. zástupce ředitele, tiskový mluvčí 8

8 Deniševský Milan řezník 9 měsíců

9 Dubská Dagmar, DiS. finanční účetní 2

10 Fiala Jaromír ošetřovatel 6

11 Fiala Dušan ošetřovatel 1

12 Filipová Ivana ošetřovatel 25

13 Firla Ivo, Ing. vedoucí Zoologického oddělení II 17

14 Firlová Sylva ošetřovatel 32

15 Galvasová Jarmila zahradník 9 měsíců

16 Gorčáková Pavla ošetřovatel 32

17 Guryča Pavel zahradník 2

18 Hájková Liběna ošetřovatel 11

19 Halfarová Renáta ošetřovatel 16

20 Hanzelka Tomáš, Ing. vedoucí Dendrologického oddělení 17

21 Hoňková Petra ošetřovatel 3 měsíce

22 Hruška Ondřej ošetřovatel 9

23 Hruška Roman zahradník 14

24 Hruška Rudolf ošetřovatel 17

25 Janečka Radomír řidič 9

26 Jankovičová Zuzana ošetřovatel 11

27 Janošťáková Věra ošetřovatel 31

28 Juříková Lenka, Bc. ošetřovatel 2

29 Juřina Petr zahradník 10 měsíců
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 Jméno Funkce Počet let v org.

30 Justová Liana ošetřovatel 16

31 Kalousková Šárka, Mgr. vedoucí Oddělení pro kontakt s veřejností 5

32 Kalužová Petra ošetřovatel 8

33 Kanichová Jana ošetřovatel 17

34 Konečná Pavlína, Ing. vedoucí Ekonomického oddělení 4

35 Kopia Robert ošetřovatel 9

36 Kopřiva Richard skladník 7

37 Košťál Emil zámečník 10

38 Kötelešová Andrea ošetřovatel 1

39 Kovářová Jana, Bc. pracovník Oddělení pro kontakt s veřejností 2

40 Kratochvílová Milada zahradník 3

41 Kubala David zahradník 9

42 Krejčík Tomáš zahradník 8 měsíců

43 Legierský Jiří zahradník 11

44 Leštinská Anna ošetřovatel 2

45 Lindovská Lenka krmivář 19

46 Lindovský Josef pracovník Technického oddělení 9

47 Marková Dagmar ošetřovatel 29

48 Maršálková Pavlína pracovník zookuchyně 9

49 Mikulský Rudolf, Ing. vedoucí Technického oddělení 30

50 Mílek Bohuslav zedník 17

51 Moravcová Martina zahradník 16

52 Moldrzyková Andrea mzdová účetní 1

53 Niesnerová Kateřina, Ing. finanční a projektový referent 4 měsíce

54 Nová Drahomíra vrátná 11 měsíců

55 Novák Jiří, Mgr. vedoucí Zoologického oddělení I 12

56 Ondrušová Monika, Bc. asistentka ředitele 5

57 Orlík Ladislav malíř-natěrač 29

58 Orságová Alena ošetřovatel 32

59 Papiorek Jaroslav řidič 9 měsíců

60 Pastyrniak Roman ošetřovatel 6

61 Pecháček Jiří elektrikář 6
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 Jméno Funkce Počet let v org.

62 Pluháček Jan, RNDr., Ph.D. vědecký pracovník 3

63 Pluháčková Jana, Mgr. asistentka zoologů, registrátor 5

64 Poluda Roman zámečník 11

65 Sahajová Iva zahradník 9 měsíců

66 Serbusová Lenka ošetřovatel 16

67 Skupník Rostislav bezpečnostní a požární technik 8

68 Skýbová Karin ošetřovatel 17

69 Střižík Rostislav ošetřovatel 17

70 Svobodová Yveta ošetřovatel 28

71 Šafrán Michal ošetřovatel 10

72 Šarišková Nataša pracovník zookuchyně 2

73 Šešulková Hana zahradník 5 měsíců

74 Ševčíková Pavlína ošetřovatel 19

75 Švacho Zdeněk zahradník 2

76 Švihálek Igor ošetřovatel 11

77 Tančiboková Karin ošetřovatel 5

78 Tomčal Zdeněk zahradník 17

79 Tomek Jaroslav zámečník 21

80 Tomková Hana ošetřovatel 27

81 Ulivelliová Věra personalista 5

82 Ullmannová Anna vrátná 13

83 Velčovská Adéla ošetřovatel 2

84 Vlček Pavel zahradník 6

85 Vrhelová Jiřina ošetřovatel 20

86 Výkruta Luboš dělník 15

87 Zajíc Karel řidič 2

88 Zajoncová Eva ošetřovatel 10

89 Zemanová Jindřicha pracovník Oddělení pro kontakt s veřejností 37

90 Zlámal Ivo ošetřovatel 11

91 Zvolánek Daniel ošetřovatel 11

92 Zvolánek Pavel ošetřovatel 13

93 Žižka Marcel energetik 19
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STAV ZVÍŘAT (Census of animals)
v přehledu jsou uvedena zvířata, která byla v Zoo Ostrava chována

Druh (poddruh)
Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

STRUNATCI (Chordata) *
SAVCI (Mammalia)
vačnatci (Marsupialia)
dvojitozubci (Diprotodontia)
klokan rudokrký 4.5 3.0  1.2  6.3
Macropus rufogriseus cf. rufogriseus 
placentálové (Placentalia)
damani (Hyracoidea)
daman stromový   1.3   1.3
Dendrohyrax arboreus
chobotnatci (Proboscidea)
slon indický 0.4  1.0  0.1 1.3
Elephas maximus EEP, EN 
primáti (Primates)
lemur korunkatý 1.2 0.1  0.1  1.2
Eulemur coronatus  ESB, VU 
lemur Sclaterův 1.1 1.0 1.1 1.0  2.2
Eulemur macaco flavifrons   EEP, ISB, EN 
lemur tmavý 3.1  1.0 2.1
Eulemur macaco macaco  EEP, ISB, VU 
lemur běločelý 3.0     3.0
Eulemur albifrons  VU 
lemur červenobřichý 4.2 0.1   1.0 3.3
Eulemur rubriventer  EEP, VU 
lemur kata 6.6 0.1  0.3 6.4
Lemur catta  ESB, NT 
vari červený 2.0     2.0
Varecia rubra  EEP, ISB, EN 
vari černobílý 12.0  1.0  1.0 12.0
Varecia variegata  EEP, ISB, CR 

1.0 - samec
0.1 - samice

0.0.1 - jedinec neurč. pohlaví
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Druh (poddruh)
Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

komba ušatá 2.0    2.0
Galago senegalensis  
komba Garnettova 2.1 0.0.1  0.0.1 1.0 1.1
Otolemur garnettii  
tamarín pinčí  2.0 4.6  0.4 6.2
Saguinus oedipus EEP, ISB, CR 
kočkodan Dianin 1.5 0.0.1    1.5.1
Cercopithecus diana diana  EEP, ISB, VU 
makak lví 8.7  1.0 2.1 7.6
Macaca silenus  EEP, ISB, EN 
mandril 1.3   0.1 1.0 0.2
Mandrillus sphinx  EEP, VU
hulman posvátný 4.8 0.1  0.3 4.6
Semnopithecus entellus  ESB, NT 
gibon bělolící 1.1     1.1
Nomascus leucogenys  EEP, ISB, CR 
šimpanz 1.4 0.1    1.5
Pan troglodytes  ESB, EN 
hlodavci (Rodentia)
ratufa černoprstá 2.2   1.0  1.2
Ratufa macroura dandolena  NT 
krysa velká 0.1  1.0   1.1
Cricetomys emini  
myš páskovaná 0.0.2     0.0.2
Lemniscomys striatus  
krysa obláčková 1.1 1.0    2.1
Phloeomys pallidus  
dikobraz srstnatonosý 0.1  1.0   1.1
Hystrix indica  
aguti středoamerický 1.1     1.1
Dasyprocta punctata  

letouni (Chiroptera)
kaloň plavý 4.6 0.2  1.2  3.6
Eidolon helvum  NT 
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Druh (poddruh)
Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

sudokopytníci (Artiodactyla)
žirafa Rothschildova 2.3     2.3
Giraffa camelopardalis rothschildi  EEP, 
wapity sibiřský 2.4 2.1 0.1  1.1 3.5
Cervus canadensis sibiricus
sika vietnamský 3.6 2.2   2.1 3.7
Cervus nippon pseudaxis  EEP, ISB, EW
jelen milu 1.5 1.2 0.1  0.2 2.6
Elaphurus davidianus  EW
muntžak malý 1.1  0.1   1.2
Muntiacus reevesi reevesi  
buvolec běločelý 2.0 2.0
Damaliscus pygargus phillipsi  ESB, 
antilopa losí 3.4 0.1 0.2 1.2 2.2 0.3
Tragelaphus oryx  
hroch obojživelný 2.2   0.1 1.0 1.1
Hippopotamus amphibius ESB, VU 
lichokopytníci (Perissodactyla)
zebra Grévyho 1.3     1.3
Equus grevyi  EEP, ISB, EN 
nosorožec tuponosý jižní 1.0     1.0
Ceratotherium simum simum  EEP, ISB, NT 
šelmy (Carnivora)
psík mývalovitý 3.1   0.1 1.0 2.0
Nyctereutes procyonoides  
panda červená   0.1   0.1
Ailurus fulgens fulgens EEP, ISB, VU 
medvěd syrský 0.1 0.1
Ursus arctos syriacus ESB
medvěd ušatý 1.1 1.1
Ursus thibetanus ESB, VU 
nosál červený 0.2   0.2 konec 

chovuNasua nasua 
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Druh (poddruh)
Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

nosál červený 1,0 0,1  1.1
Nasua nasua solitaria  
vydra malá   1.1 0.1  1.0
Aonyx cinerea ISB, VU 
binturong 1.1     1.1
Arctictis binturong ESB, VU 
karakal 1.1 0.1    1.2
Caracal caracal ISB
kočka divoká 1.1  1.1   2.2
Felis silvestris silvestris KOH,                                                     repatriace (1.1)
kočka slaništní 3.3  0.2 3.1
Leopardus geoffroyi EEP, NT 
serval 0.1  1.0   1.1
Leptailurus serval 
rys kanadský 1.5 1.2   2.5 0.2
Lynx canadensis canadensis 
rys karpatský 1.2 2.0   0.1 3.1
Lynx lynx carpathicus ESB,, SOH
manul 1.2  0.1 0.1 1.0
Otocolobus manul EEP, ISB, NT 
lev indický 1.1 1.1
Panthera leo persica EEP, ISB, EN 
levhart cejlonský 2.3     2.3
Panthera pardus kotiya EEP, ISB, EN 
tygr ussurijský 0.3   0.3
Panthera tigris altaica EEP, ISB, EN 
irbis 1.1 1.1
Panthera uncia EEP, ISB, EN 
kočka rybářská (původ Cejlon) 1.2 0.0.1 0.0.1 1.2
Prionailurus viverrinus EEP, ISB, EN 
jaguarundi 1.2 1.2
Puma yagouaroundi 
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Druh (poddruh)
Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

PTÁCI (Aves)
běžci (Palaeognathae)
pštrosové (Struthioniformes)
pštros dvouprstý 1.2.1   1.0 0.0.1 0.2
Struthio camelus
nanduové (Rheiformes)
nandu pampový 0.3  1.0 1.0  0.3
Rhea americana  NT 
kasuárové (Casuariiformes)
emu hnědý 2.0  0.1  1.0 1.1
Dromaius novaehollandiae
letci (Neognathae)
veslonozí (Pelecaniformes)
pelikán kadeřavý   2.2 0.1  2.1
Pelecanus crispus EEP, VU 
brodiví (Ciconiiformes)
kondor havranovitý 1.3 1.1   1.1 1.3
Coragyps atratus
kondor královský 2.0     2.0
Sarcoramphus papa ESB
kondor andský 1.1 1.1
Vultur gryphus EEP, NT 
volavka rusohlavá 0.0.4     0.0.4
Bubulcus ibis ibis
čáp bílý 0.0.2     0.0.2
Ciconia ciconia ciconia  OH
čáp černý 1.0     1.0
Ciconia nigra  ESB, SOH
marabu africký 1.1     1.1
Leptoptilos crumeniferus  ESB
ibis skalní   0.0.2   0.0.2
Geronticus eremita  EEP, ISB, CR 
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Druh (poddruh)
Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

plameňáci (Phoenicopteriformes)
plameňák kubánský 13.19 5.1  1.1  17.19
Phoenicopterus ruber
vrubozobí (Anseriformes)
čája obojková 2.1     2.1
Chauna torquata
kachnička mandarinská 2.2 2.3 1.0 1.0 2.3 2.2
Aix galericulata
čírka černoskvrnná 1.1     1.1
Anas bernieri  EN 
čírka srpoperá 2.2 4.3  1.0 3.2 2.3
Anas falcata  NT 
čírka dvouskvrnná 1.3  1.0  0.1 2.2
Anas formosa  VU 
kachna laysanská 4.4 2.4.4  1.0.4 1.0 4.8
Anas laysanensis  CR 
kachna madagaskarská 2.1     2.1
Anas melleri  EEP, EN 
husa labutí 1.1     1.1
Anser cygnoides  VU 
husa malá 3.3  1.0  0.1 4.2
Anser erythropus  VU 
polák východní   1.1   1.1
Aythya baeri EN 
polák chocholačka 4.6 0.0.5  2.4 0.0.5 2.2
Aythya fuligula               v areálu
polák malý 3.3     3.3
Aythya nyroca  KOH, NT 
berneška rudokrká 11.6  2.3 4.1 1.0 8.8
Branta ruficollis  EN 
berneška havajská 3.4 0.1.2  0.0.2 0.2 3.3
Branta sandvicensis  VU 
husice modrokřídlá 1.1 2.0    3.1
Cyanochen cyanoptera  VU 
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Druh (poddruh)
Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

husička vdovka 1.5.4   0.1  1.4.4
Dendrocygna viduata
čírka úzkozobá 3.3     3.3
Marmaronetta angustirostris  VU 
morčák bílý 4.3  0.1 0.2 2.0 2.2
Mergellus albellus
morčák šupinatý   1.1   1.1
Mergus squamatus EN 
husice orinocká 1.3     1.3
Neochen jubata  NT 
zrzohlávka rudozobá 4.4   0.1 4.3
Netta rufina  SOH              v areálu
kachnice bělohlavá 2.2 0.0.3  0.0.3 2.2
Oxyura leucocephala  EN 
pižmovka ostruhatá 1.1 1.1
Plectropterus gambensis gambensis
husice liščí 6.3    3.0 3.3
Tadorna tadorna               v areálu
dravci (Falconiformes)
sup hnědý 1.1 1.0   1.0 1.1
Aegypius monachus  EEP, NT 
orel stepní 1.1   1.1
Aquila nipalensis
orel mořský 1.1 1.1
Haliaeetus albicilla  EEP, KOH
orlosup bradatý 2.2 0.1   0.1 2.2
Gypaetus barbatus aureus  EEP
sup bělohlavý 2.4  1.0 1.0  2.4
Gyps fulvus fulvus ESB
sup kapucín 2.2 0.1    2.3
Necrosyrtes monachus
sup mrchožravý 1.2     1.2
Neophron percnopterus percnopterus  ESB, EN 
karančo jižní 1.1  1.1   2.2
Caracara plancus



73

Druh (poddruh)
Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

hrabaví (Galliformes)
koroptev fokienská   1.1   1.1
Arborophila gingica VU 
kur bambusový 2.4 2.5.3  0.0.3 1.5 3.4
Bambusicola thoracicus thoracicus
bažant Wallichův 0.2 1.3.1 1.0 0.0.1 1.3 1.2
Catreus wallichii  VU 
bažant tibetský 2.2   0.1  2.1
Crossoptilon crossoptilon drouynii  NT 
bažant zlatý 1.2 1.0.1 0.1 0.1 1.0.1 1.2
Chrysolophus pictus
bažant lesklý 5.1   1.0 2.0 2.1
Lophophorus impejanus
křepelka madagaskarská 1.2  1.0 0.1  2.1
Margaroperdix madagascariensis
páv korunkatý 1.4.9 0.0.10   0.0.10 1.4.9

v areáluPavo cristatus
křepelka korunkatá 1.1     1.1
Rollulus rouloul  NT 
bažant Humeové 1.7 0.0.1  0.0.1 0.5 1.2
Syrmaticus humiae humiae  NT 
satyr Cabotův 1.1  2.0 2.0  1.1
Tragopan caboti  ESB, VU 
satyr Temminckův 2.1 0.0.1   1.0.1 1.1
Tragopan temminckii
krátkokřídlí (Gruiformes)
perepel černokrký 1.0    1.0 konec 

chovuTurnix suscitator
jeřáb královský 2.1     2.1
Balearica regulorum gibbericeps VU 
jeřáb sibiřský   1.1   1.1
Grus leucogeranus EEP, ISB, CR  
jeřáb bělošíjí 1.1     1.1
Grus vipio  EEP, ISB, VU 
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Druh (poddruh)
Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
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lyska černá 0.0.2     0.0.2
Fulica atra atra
slípka šedohlavá 1.2   0.1  1.1
Porphyrio poliocephalus
seriema rudozobá 1.1 2.2   2.2 1.1
Cariama cristata
bahňáci (Charadriiformes)
ústřičník velký 2.2   1.0  1.2
Haematopus ostralegus
pisila čáponohá 1.1     1.1
Himantopus himantopus
tenkozobec opačný 2.2.2     2.2.2
Recurvirostra avosetta  KOH
dytík velký 1.0     1.0
Burhinus grallarius  NT 
čejka chocholatá 1.2   0.1  1.1
Vanellus vanellus
měkkozobí (Columbiformes)
holub dvoubarvý 1.1 1.1
Ducula bicolor  
holub Bartlettův 1.2.1 0.0.4 1.0 0.0.3 1.0 1.2.2
Gallicolumba crinigera crinigera  ESB, VU 
holub krvavý 2.5 4.4.2 0.1 0.0.1 2.6 4.4.1
Gallicolumba luzonica  ESB, NT 
holub zlatoprsý 1.1 0.0.1 1.1 0.0.1 1.1 1.1
Gallicolumba rufigula  
holub zelenokřídlý 3.2.1 1.1.15  1.0.10 1.0.2 2.3.4
Chalcophaps indica indica  
hrdlička čínská 2.1     2.1
Streptopelia chinensis chinensis  
hrdlička madagaskarská 2.0     2.0
Nesoenas picturata picturata  
hrdlička sokoránská 1.2  1.0   2.2
Zenaida graysoni  EEP, EW
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Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
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Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

papoušci (Psittaciformes)
lori mnohobarvý horský   1.1   1.1

Trichoglossus haematodus moluccanus
kakadu žlutočečelatý 2.1   1.1  1.0
Cacatua galerita
kakadu Goffinův 1.1     1.1
Cacatua goffiniana  NT 
agapornis šedohlavý 4.4 6.2.1 0.1 1.3.1  9.4
Agapornis canus
amazoňan kubánský 1.2   0.1  1.1
Amazona leucocephala leucocephala  NT 
amazoňan velký 2.2 0.1 1.0  1.0 2.3
Amazona oratrix oratrix  EN 
amazoňan vínorudý 3.3 0.2.1  0.0.1 1.1 2.4
Amazona vinacea  EN 
ara hyacintový 1.1     1.1
Anodorhynchus hyacinthinus EEP, EN 
ara zelenokřídlý 1.1     1.1
Ara chloropterus
ara arakanga 1.2 1.1   1.2 1.1
Ara macao macao
ara vojenský 1.1     1.1
Ara militaris mexicana  ESB, ISB, VU 
ara červenouchý 0.1  1.0 1.0  0.1
Ara rubrogenys  EEP, EN 
aratinga zlatohlavý 3.1 1.2   3.2 1.1
Aratinga auricapillus aurifrons  NT 
aratinga sluneční 2.1.4   1.0.3 1.1.1
Aratinga solstitialis  EN 
papoušek patagonský jižní 1.0     1.0
Cyanoliseus patagonus patagonus           propagační
guarouba zlatý 2.1 0.0.1  0.0.1 1.0 1.1
Guarouba guarouba  ESB, ISB, EN 
lorikul modrotemenný 3.0.3  2.1 2.0.3 3.1
Loriculus galgulus  
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Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
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Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

amazonek bělobřichý 2.1  0.1   2.2
Pionites leucogaster leucogaster 
žako velký 1.1 2.1  1.1 1.0 1.1
Psittacus erithacus erithacus  NT 
sovy (Strigiformes)
sova pálená 6.5 0.0.21 2.1  4.0.21 4.6
Tyto alba guttata  SOH     repatriace (0,0,22), 0.2 propagační 
sýček obecný 3.4 2.2 2.2 2.1 2.3 3.4
Athene noctua noctua  SOH
výr velký 4.1     4.1
Bubo bubo bubo  OH handicap.
sovice sněžní 3.4 2.6.2  1.1 2.4.2 2.5
Bubo scandiaca
puštík vousatý laponský 2.1     2.1
Strix nebulosa laponica  
puštík bělavý pobaltský 1.4 2.3   1.6 2.1
Strix uralensis liturata
sovice krahujová 1.5 2.3   2.7 1.1
Surnia ulula ulula  
srostloprstí (Coraciiformes)
ledňák modrokřídlý   1.1  1.0 0.1
Dacelo leachii
mandelík hajní 0.1  1.0   1.1
Coracias garrulus garrulus  KOH, NT 
zoborožec kaferský 2.2 0.2 1.0  1.0 2.4
Bucorvus leadbeateri  ESB, VU 
pěvci (Passeriformes)
bulbulčík bělohlavý 2.2  2.1 1.0  3.3
Hypsipetes leucocephalus leucocephalus
bulbul červenouchý 0.1  1.0 0.1  1.0
Pycnonotus jocosus jocosus
drozd černoprsý 2.4 7.7.2 1.1 1.2.1 4.2 5.8.1
Turdus dissimilis  
drozdík běločapkový 0.1     0.1
Cossypha albicapilla albicapilla  
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Species (subspecies)

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

timálie černošedá 1.1     1.1
Heterophasia desgodinsi desgodinsi  
timálie čínská 4.2   4.2
Leiothrix lutea
sojkovec jihočínský 1.1   1.0  0.1
Trochalopteron milnei
kystráček modrolící   0.3 0.1  0.2
Entomyzon cyanotis
kardinálovec zelený 1.1 0.0.5  0.0.3 0.0.2 1.1
Gubernatrix cristata  EN 
čížek ohnivý 1.1  3.2 0.1  4.2
Carduelis cucullata  EN 
dlask zlatohřbetý   1.0   1.0
Mycerobas affinis 
dlask východní   2.2   2.2
Eophona migratoria
snovač ohnivý 1.2   0.1 1.0 0.1
Euplectes hordeaceus hordeaceus  
snovatec madagaskarský   3.3 0.2  3.1
Foudia madagascariensis
leskoptev nádherná 2.1 0.2.1 0.1 0.0.1  2.4
Lamprotornis superbus  
špaček čínský   1.0   1.0
Sturnus sinensis
špaček pagodový   1.1 1.0  0.1
Temenuchus pagodarum
straka modrá asijská 9.3 5.3   4.3 10.3
Cyanopica cyanus cyanus  
kavče červenozobé 1.3     1.3
Pyrrhocorax pyrrhocorax  
kraska červenozobá 2.2 1.3.1 1.0 1.0.1 1.3 2.2
Urocissa erythrorhyncha  
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Narození
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Příchod
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Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
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PLAZI (Reptilia)
želvy (Testudines)
dlouhokrčka Siebenrockova 0.0.6   0.0.1  0.0.5
Chelodina siebenrocki  NT
krátkokrčka novoguinejská   0.0.3   0.0.3
Elseya novaeguineae
pelomedusa africká   1.0.5   1.0.5
Pelomedusa subrufa  
karetka novoguinejská 1.0.4   1.0  0.0.4
Carettochelys insculpta  VU
kuora amboinská 2.2     2.2
Cuora amboinensis  ESB, VU
želva bahenní 2.6.13 0.0.1 0.1 0.1.1 2.6.13
Emys orbicularis  KOH, NT
želva ostnitá 3.1     3.1
Heosemys spinosa  ESB, EN
želva anámská 0.0.8     0.0.8
Mauremys annamensis  CR
želva nádherná 3.5.26   0.0.1 0.0.2 3.5.23
Trachemys scripta elegans  NT
želva ostruhatá 0.0.10  0.0.1  0.0.1 0.0.10
Centrochelys sulcata VU
želva žlutohnědá 1.1 1.1
Testudo graeca  VU
želva zelenavá 2.3.3 0.0.4 0.0.1  0.0.1 2.3.7
Testudo hermanni  NT 
želva čtyřprstá 4.2.2  2.0.2  2.0.2 4.2.2
Testudo horsfieldii  VU
želva vroubená 3.4    1.0 2.4
Testudo marginata       
kožnatka čínská   0.0.1   0.0.1
Pelodiscus sinensis VU 
krokodýli (Crocodylia)
krokodýl bahenní 0.1 0.1
Crocodylus palustris 	 VU
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Příchod
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Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
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šupinatí (Squamata)
leguán zelený 1.0    1.0 konec

chovuIguana iguana  
leguánek   0.0.1   0.0.1
Sceloporus sp .  
agama kočinčinská 1.3  0.1 0.2  1.2
Physignathus cocincinus  
chameleon jemenský 1.0  0.1 1.0  0.1
Chamaeleo calyptratus  
gekončík nikaragujský   0.0.1   0.0.1
Coleonyx mitratus  
gekončík noční   0.0.3   0.0.3
Eublepharis macularius  
gekon obrovský 1.1   0.1  1.0
Gekko gecko  
gekon pruhovaný   0.0.4   0.0.4
Gekko vittatus  
gekon turecký   0.0.2   0.0.2
Hemidactylus turcicus 
felzuma madagaskarská   2.4   2.4
Phelsuma madagascariensis  
kruhochvost nížinný   0.0.16   0.0.16
Cordylus tropidosternum  
varan modrý   1.1   1.1
Varanus macraei  
užovka stromová 0.0.2 0.0.2
Zamenis longissimus  KOH 
korálovka sedlatá   0.0.4   0.0.4
Lampropeltis triangulum  
krajta pestrá   0.0.2   0.0.2
Python curtus  
krajta mřížkovaná 0.1 0.1
Python reticulatus
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Druh (poddruh)
Species (subspecies)

Stav 31.12.
Status

* Odchov
* Rearing

OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia)
žáby (Anura)
rákosnička madagaskarská 0.0.3 *

Heterixalus madagascariensis 

rosnička včelí 0.0.1

Trachycephalus resinifictrix

pralesnička třípruhá 0.0.5  

Ameerega trivittata 

pralesnička strašná 0.0.11  

Phyllobates terribilis EN 

PARYBY (Chondrichthyes)
rejnoci (Rajiformes)
trnucha skvrnitá 2.5  

Potamotrygon motoro DD

PAPRSKOPLOUTVÍ (Actinopterygii)
ostnojazyční (Osteoglossiformes)
baramundi severní 0.0.3

Scleropages jardinii  

holobřiší (Anguilliformes)
muréna nosatá 0.0.1

Rhinomuraena quaesita   

sumci (Siluriformes)
krunýřovec 0.0.22 *

Ancistrus cf. dolichopterus  

krunýřovec velkoploutvý 0.0.1

Pterygoplichthys gibbiceps  

krunýřovec tečkovaný 0.0.2

Leporacanthicus galaxias  
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Stav 31.12.
Status

* Odchov
* Rearing

pekoltie essequibská 0.0.7  

Peckoltia sabaji

pancéřníček oranžovoskvrnný 0.0.15

Corydoras duplicareus  

pancéřníček Sterbův 5.5.30 *

Corydoras sterbai   

sumíček indický 0.0.17

Mystus vittatus  

pangas vláknoploutvý 0.0.4

Pangasius sanitwongsei CR  

chaka indonéská 0.0.10

Chaca chaca  

pakeříčkovec dvoupásý 0.0.15

Heteropneustes fossilis  

trnobřiší (Characiformes)
úzkotlamka nádherná 0.0.23  

Anostomus anostomus  

leporinus pruhovaný 0.0.18

Leporinus fasciatus  

drobnoústka Mortenthalerova 0.0.50

Nannostomus mortenthaleri  

prochilodus stuhovitý 0.0.6

Semaprochilodus taeniurus  

piraňa Schomburgkova 0.0.30  

Myleus schomburgkii  

máloostní (Cypriniformes)
parmička žraločí 0.0.35

Balantiocheilos melanopterus EN

parmička červenoocasá 0.0.6

Epalzeorhynchos bicolor EW
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Species (subspecies)

Stav 31.12.
Status

* Odchov
* Rearing

parmoun Langův 0.0.10

Crossocheilus langei

razbora klínoskvrnná 1.1.40

Trigonostigma heteromorpha  

dánio pruhované 0.0.150

Danio rerio  

parmička nádherná 0.0.30

Puntius conchonius  

parmička trpasličí 0.0.188

Puntius gelius  

mřenka nepálská 0.0.20

Schistura corica  

sekavka pákistánská 0.0.20

Botia lohachata  

sekavka malá 0.0.9

Yasuhikotakia sidthimunki CR

gavúni (Atheriniformes)
duhovka wanamská 0.0.17 *

Glossolepis wanamensis CR

duhovka Boesemanova 7.6.25

Melanotaenia boesemani EN

duhounek vidloocasý 0.0.280

Pseudomugil furcatus

jehlotvární (Beloniformes)
jehlice sladkovodní 0.0.50

Xenentodon cancila  

halančíkovci (Cyprinodontiformes)
štikovec madagaskarský 0.0.60 *

Pachypanchax sakaramyi CR 
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Stav 31.12.
Status

* Odchov
* Rearing

parmoun Langův 0.0.10

Crossocheilus langei

razbora klínoskvrnná 1.1.40

Trigonostigma heteromorpha  

dánio pruhované 0.0.150

Danio rerio  

parmička nádherná 0.0.30

Puntius conchonius  

parmička trpasličí 0.0.188

Puntius gelius  

mřenka nepálská 0.0.20

Schistura corica  

sekavka pákistánská 0.0.20

Botia lohachata  

sekavka malá 0.0.9

Yasuhikotakia sidthimunki CR

gavúni (Atheriniformes)
duhovka wanamská 0.0.17 *

Glossolepis wanamensis CR

duhovka Boesemanova 7.6.25

Melanotaenia boesemani EN

duhounek vidloocasý 0.0.280

Pseudomugil furcatus

jehlotvární (Beloniformes)
jehlice sladkovodní 0.0.50

Xenentodon cancila  

halančíkovci (Cyprinodontiformes)
štikovec madagaskarský 0.0.60 *

Pachypanchax sakaramyi CR 

Druh (poddruh)
Species (subspecies)

Stav 31.12.
Status

* Odchov
* Rearing

štikovec indický 0.0.19 *

Aplocheilus panchax  

živorodka Endlerova 0.0.100 *

Poecilia wingei

mečovka dvoupruhá 2.2.11 *

Xiphophorus clemenciae DD

gudea motýlková 1.2.30 *

Ameca splendens EW

ilyodon Whiteův 0.0.20 *

Ilyodon whitei 

ostnoploutví (Perciformes)
okouníček sklovitý 0.0.100

Parambassis ranga  

bradáč rudoskvrnný 0.0.4

Pseudanthias rubrizonatus  

bradáč šupinoploutvý 1.0

Pseudanthias squamipinnis  

sapínovec žlutofialový 0.0.1

Pictichromis paccagnellae

oblohlav vysokoploutvý 0.0.1  

Calloplesiops altivelis  

klipka hrotcová 0.0.1

Heniochus acuminatus  

pomčík korálový 0.0.1  

Centropyge bispinosa  

paratilápie madagaskarská 0.0.10 *

Paratilapia polleni VU  

perleťovka démon 0.0.16

Satanoperca daemon  
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Stav 31.12.
Status

* Odchov
* Rearing

klaun černotělý 1.1

Amphiprion melanopus

klaun očkatý 0.0.2  

Amphiprion ocellaris  

komorník černoocasý 0.0.4  

Dascyllus melanurus  

sapínek zlatoocasý 0.0.2  

Chrysiptera parasema  

akilolo proměnlivý 0.0.1  

Gomphosus varius  

pyskoun rozpůlený 0.0.1  

Labroides dimidiatus  

paslizoun bělopruhý 0.0.1

Pholidichthys leucotaenia  

slizoun pruhovaný 0.0.1

Salarias fasciatus  

vřeténka mandarín 0.0.6

Synchiropus splendidus

hlavačka pastelová 0.0.30

Tateurndina ocellicauda  

lezec obojživelný 0.0.30

Periophthalmus barbarus  

hlaváč oranžovoskvrnný 0.0.1

Valenciennea puellaris  

králíčkovec vznešený 0.0.1

Siganus magnificus  

králíčkovec liščí 0.0.3

Siganus vulpinus  

bodlok běloprsý 0.0.1

Acanthurus leucosternon
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Species (subspecies)

Stav 31.12.
Status

* Odchov
* Rearing

bodlok tominský 0.0.1

Ctenochaetus tominiensis

bodlok žlutooký 0.0.1

Ctenochaetus strigosus

bodlok pestrý 0.0.2  

Paracanthurus hepatus

bodlok žlutý 0.0.1  

Zebrasoma flavescens  

bodlok plachtonoš 0.0.1  

Zebrasoma veliferum  

čichavec pruhovaný 0.0.10  

Trichogaster fasciata  

čichavec zakrslý 0.0.20  

Trichogaster lalius  

rájovec cejlonský 0.0.10 *

Belontia signata

čtverzubci (Tetraodontiformes)
čtverzubec oslí 0.0.12  

Colomesus asellus  

ŽAHAVCI (Cnidaria)
KORÁLNATCI (Anthozoa)
osmičetní (Octocorallia)
stoloni (Stolonifera)
stolon 0.0.1

Pachyclavularia sp .  

laločníci (Alcyonacea)
laločník 0.0.2  

Anthelia sp .  
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Species (subspecies)

Stav 31.12.
Status

* Odchov
* Rearing

korál 0.0.1 *

Capnella imbricata  

korál 0.0.1  

Cladiella sp .  

laločník 0.0.1  

Heteroxenia sp .  

laločnice 0.0.3  

Lobophytum sp .  

laločnice elastická 0.0.1  

Sarcophytum glaucum  

laločnice 0.0.4  

Sarcophytum sp .  

laločnice 0.0.3  

Sinularia dura  

laločnice 0.0.7  *

Sinularia sp .  

laločník 0.0.3 *

Xenia sp .  

rohovitka 0.0.5

Gorgonia sp .

šestičetní (Hexacorallia)
sasanky (Actiniaria)
sasanka 0.0.5 *

Anemonia majano

sasanka čtyřbarevná 0.0.6 *

Entacmaea quadricolor

sasanka 0.0.6  *

Phymanthus sp .  

větevníci (Scleractinia)
větevník 0.0.6

Acropora sp .
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Stav 31.12.
Status

* Odchov
* Rearing

útesovník 0.0.1  

Calaustrea furcata  

útesovník 0.0.1  

Favia sp .  

útesovník 0.0.1  

Hydnophora sp .  

rifovník obecný 0.0.1

Lobophyllia corymbosa

houbovník 0.0.2  *

Pavona decussata VU

papírník listový 0.0.1

Pectinia lactuca VU

pórovník 0.0.2

Pocillopora sp .

pórovník 0.0.1

Seriatopora sp .  

dendrofyla 0.0.1

Turbinaria sp .

korálovníci (Corallimorpharia)
korálovčík 0.0.1  

Actinodiscus sp .  

korálovník 0.0.1

Amplexidiscus sp .

korálovník bariérový 0.0.1  

Amplexidiscus fenestrafer  

korálovník 0.0.2  

Discosoma sp .  

korálovník 0.0.1  

Discosoma sanctihomae  

korálovník 0.0.3  

Ricordea sp .  
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Stav 31.12.
Status
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sasankovci (Zoantharia)
sasankovec 0.0.2  

Zoanthus sp .  

sasankovec krásný 0.0.1  

Zoanthus pulchellus  

sasankovec 0.0.2  

Parazoanthus sp .  

sasankovec 0.0.1  

Protopalythoa sp .  

ČLENOVCI (Arthropoda)
PAVOUKOVCI (Arachnida)
pavouci (Araneae)
sklípkan korálkový 0.1.1  

Acanthoscurria geniculata  

RAKOVCI (Malacostraca)
desetinožci (Decapoda)
krab 0.0.4

Calcinus elegans  

kreveta pruhovaná 0.0.6  

Lysmata amboinensis  

krab 0.0.2

Percnon gibbesi  

HMYZ (Insecta)
švábi (Blattodea)
šváb smrtihlav 0.0.50  

Blaberus craniifer  

brouci (Coleoptera)
nosorožík herkules 0.0.10  

Dynastes hercules  
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Status

* Odchov
* Rearing

MĚKKÝŠI (Mollusca)
PLŽI (Gastropoda)
plicnatí (Pulmonata)
stopkoocí (Stylommatophora)
achatina žravá 0.0.4  

Achatina fulica  

předožábří (Prosobranchia)
jednopředsíňoví (Monotocardia)
vršatka 0.0.2  

Nassarius sp .  

kotouč okénkový 0.0.6  

Tectus fenestratus  

MLŽI (Bivalvia)
listožábří (Eulamellibranchiata)
různozubí (Heterodonta)
zéva 0.0.1  

Tridacna sp .  

OSTNOKOŽCI (Echinodermata)
HVĚZDICE (Asteroida)
(Paxillosida)
hvězdice 0.0.3  

Astropecten polyacanthus  
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Forma
Forma

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

DOMÁCÍ ZVÍŘATA - SAVCI
šelmy (Carnivora)
fretka   1.0   1.0

Mustela putorius f. furo  

lichokopytníci (Perissodactyla)
osel domácí 2.5 1.0    3.5

Equus africanus f. asinus  

kůň domácí - pony 2.5 1.0   1.0 2.5

Equus caballus f. caballus  

sudokopytníci (Artiodactyla)
prase domácí - vietnamské 0.1     0.1

Sus scrofa f. domestica  

velbloud dvouhrbý - domácí 2.9  1.0  1.1 2.8

Camelus ferus f. bactrianus  

lama krotká 1.3 1.2   1.2 1.3

Lama guanicoe f. glama  

lama alpaka 2.9 3.1   1.1 4.9

Lama guanicoe f. pacos  

koza domácí - bílá 0.4 0.0.1   0.1.1 0.3

Capra aegagrus f. hircus  

koza domácí - kamerunská 2.14 1.4   1.7 2.11

Capra aegagrus f. hircus  

ovce domácí - kamerunská 1.5 2.3 1.0  3.1 1.7

Ovis ammon f. aries  

ovce domácí - mongolská 0.7 1.2 1.0  1.0 1.9

Ovis ammon f. aries  

ovce domácí - valaška 1.6 2.1   2.3 1.4

Ovis ammon f. aries
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Forma
Forma

Stav 1.1.
Status

Narození
Birth

Příchod
Arrival

Úhyn
Death

Odchod
Departure

Stav 31.12.
Status

zajícovci (Lagomorpha)
králík domácí - český luštič 2.4.8   1.0 0.0.2 1.4.6

Oryctolagus cuniculus f. domesticus

hlodavci (Rodentia)
morče domácí 0.1   0.1   

Cavia aperea f. porcellus

DOMÁCÍ ZVÍŘATA - PTÁCI
hrabaví (Galliformes)
páv korunkatý - bílá forma 3.0     3.0

Pavo cristatus var.  v areálu

měkkozobí (Columbiformes)
hrdlička domácí 3.3.10    0.0.10 3.3

Streptopelia roseogrisea f. domestica pěstouni

papoušci (Psittaciformes)
korela chocholatá 2.1    2.1

Nymphicus hollandicus var.  

DOMÁCÍ ZVÍŘATA - PAPRSKOPLOUTVÍ
máloostní (Cypriniformes)
karas zlatý - barevné formy 0.0.22 0.0.22

Carassius auratus auratus var.  

kapr obecný - barevné formy KOI  0.0.7 0.0.7

Cyprinus carpio var.
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Poznámka a použité zkratky:

* Zde použitý školský systém kmene strunatci (Chordata) je překonaný a neodpovídá novým vědeckým 
poznatkům. Přesto je použitý z důvodu jednoduchosti.

Kategorie podle Mezinárodní červené knihy ohrožených druhů IUCN
EW extinct in the wild vyhubený v přírodě
CR critically endangered kriticky ohrožený
EN endangered ohrožený
VU vulnerable zranitelný 
NT near threatened blízko ohrožení
DD data deficient málo informací (pp. ohrožen)

Trend podle Mezinárodní červené knihy ohrožených druhů IUCN (pokud je znám)
 increasing rostoucí
 decreasing klesající
 stable stabilní

Kategorie podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ČR 
KOH kriticky ohrožený druh
SOH silně ohrožený druh
OH ohrožený druh

Mezinárodní management
EEP European Endangered species Programme Evropský záchranný program
ESB European StudBook   Evropská plemenná kniha
ISB International StudBook  Mezinárodní plemenná kniha



▲ Mládě šimpanze (Pan troglodytes) narozené
 v Ostravě po 9 letech
 Young chimpanzee (Pan troglodytes) born
 in Ostrava Zoo after 9 years break

▲ Nejvzácnější přírůstek roku 2009 – mládě lemura Sclaterova
 (Eulemur macaco � avifrons)
 The most precious o� spring in year 2009 – young Sclater´s lemur 
 (Eulemur macaco � avifrons)

▼ Razítko u příležitosti akce Den modrookých v zoo – oslava 3 měsíců mláděte lemura Sclaterova
 Special stamp made on the occasion of 3 months celebration of Sclater´s lemur o� spring



1. Nová expozice Malá Amazonie 
1. New exposition called Small Amazon Rainforest

▲ Slavnostní otevírání expozice Malá Amazonie zástupci Nadace OKD a ředitelem Zoo Ostrava
  Ceremonial opening of the Little Amazonia Rainforest by the representatives of Nadace OKD foundation and Ostrava Zoo director

▲ Nový druh v Zoo Ostrava – tamarín pinčí  (Saguinus oedipus)  ▲  Nová expozice Malá Amazonie 
  New species in Ostrava Zoo – Cotton-top tamarin (Saguinus oedipus)  New exposition called Little Amazonia Rainforest



▲ Úprava pohledu do výběhu dikobrazů – pohled přes sklo do dikobrazího doupěte
 Reconstructed view to porcupine´s exposition – glass window view to porcupine´s burrow

▲ Výstavba nové expozice Čitván pro medvědy ušaté (Ursus thibetanus) a hulmany posvátné
 (Semnopithecus entellus)  na podzim 2009
 Building of new exposition „Chitwan“ for Asian black bears (Ursus thibetanus) and Hanuman langurs  
 (Semnopithecus entellus) in autumn 2009

▲ Úprava vnitřních prostor v pavilonu Indických zvířat – výměna částí čelních bariér za sklo
 Replacing of part of the barrier with glass in Indian animals house 



◀ Model klokana v nadživotní 
 velikosti � nančně podpořila společnost 
 Severomoravská plynárenská, a.s. 
 Kangaroo above-lifesize replica provided 
 by Severomoravská plynárenská, a.s.

▼  Hrací prvek žirafa � nančně podpořila 
 nadace Plzeňského Prazdroje
 Gira� e for children � nancialy supported 
 by  Plzeňský Prazdroj foundation



▲ Odběr spermatu u samce slona indického 
 Sperm collection in Asian elephant
 (Elephas maximus) bull

▼  Páření slonů  
 Mating of Asian elephants
 (Elephas maximus)



▲ Mláďata seriemy rudozobé  (Cariama cristata) stará 9 dní
 Young Red-legged seriemas (Cariama cristata) 9 days old

▼ Mláďata zoborožce kaferského (Bucorvus leadbeateri) stará 10 a 7 dní
 Young Southern ground-hornbill (Bucorvus leadbeateri) 10 and 7 days old



▲ Varan modrý (Varanus macraei) - první
  varan v Zoo Ostrava zatím v zázemí
 Blue-spotted tree monitor (Varanus macraei)
 - � rst monitor. in Ostrava Zoo temporarily
  kept in o� -show area

◀ Nový druh v Zoo Ostrava - pelikán kadeřavý
 (Pelecanus crispus)
 New species in Ostrava Zoo - Dalmatian pelican
 (Pelecanus crispus)

▼ V roce 2009 bylo předáno k vypuštění do volné
 přírody 21 mláďat sovy pálené (Tyto alba)
 21 young Barn owls (Tyto alba guttata) were
 handed over for reintroduction in 2009



▲ Mláďata seriemy rudozobé  (Cariama cristata) stará 9 dní
 Young Red-legged seriemas (Cariama cristata) 9 days old

▼ Mláďata zoborožce kaferského (Bucorvus leadbeateri) stará 10 a 7 dní
 Young Southern ground-hornbill (Bucorvus leadbeateri) 10 and 7 days old

▲ Národní park Mercantour – nový domov ostravského orlosupa
 National park Mercantour – new home for Ostrava Zoo´s Bearded vulture

 Kníže Albert II. z Monaka s ostravským orlosupem při slavnostním ceremoniálu    ▲ 
 Albert II., Prince of Monaco, with Ostrava Zoo´s vulture during ceremonial 

▲ Mladý orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)  před transportem do volné přírody – aplikace mikročipu
 Young Bearded vulture (Gypaetus barbatus) before reintroduction – application of  microchip



▲ Rodina supů hnědých (Aegypius monachus) v Zoo Ostrava – mládě uprostřed
 Family of Cinereous vultures in Ostrava Zoo – young in the middle

▶ Pohlednice u voliéry supů hnědých připomíná 
 návštěvníkům cestu ostravského mláděte do volné přírody
 Postcard next to the Cinereous vulture´s aviary 
 reminds  visitors of the journey of young vulture into wild

▲ Ostravský sup hnědý ve volné přírodě
 Ostrava Zoo´s Cinereous vulture in the wild



▼ Mladý orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)  před transportem do volné přírody – aplikace mikročipu
 Young Bearded vulture (Gypaetus barbatus) before reintroduction – application of  microchip

▲ Výstupy projektu podpořeného Ministerstvem
 životního prostředí: čapí hnízdo
 The results of the project supported by
 Ministry of Environment: a stork´s nest

▲ Noc snů v Zoo Ostrava
 Dreamnight at the Ostrava Zoo

▼ Edukativní koutek v areálu zoo
 Educational place in the zoo area



▲ Noc snů v Zoo Ostrava
 Dreamnight at the Ostrava Zoo

▼ Edukativní koutek v areálu zoo
 Educational place in the zoo area

▼ Dlabání dýní v rámci akce Halloween
 Chiselling of pumpkins during Halloween event

▼ Kadeřnická show spojená se stříhám lap – aneb „Když lama shodí háro“
 Hairdressers´ show connected with cutting of lamas – or  „When lama looses hair „

◀ Google v zoo při sběru dat 
 pro výrobu internetové mapy
 Google at zoo collecting data 
 for creation of an internet map



▲ Šelmovinky – knížka pohádek pro děti, jejíž
 vydání podpořilo Ministerstvo životního prostředí
 Carniv(or)al stories– book of fairy tales
 supported by Ministry of Environment

▲ Jeden z hrníčků vyrobených návštěvníky zoo v rámci Roku šelem
 One of the cups made by visitors during the Year of Carnivores.

▲ IV. rok projektu „Návrat orla skalního do ČR“ propaguje také informační plakát
 4th year of the project „Return of the Golden eagle to Czech Republic“ is promoted
  also by information poster





Zoological Garden Ostrava
Address: Zoo Ostrava, Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, Czech Republic
tel.: +420 596 241 269, fax.:  + 420 596 243 316
Internet: www.zoo-ostrava.cz, E-mail: info@zoo-ostrava.cz

The 2009 Annual Report co-produced by: Šárka Kalousková and Petr Čolas 
Cover design by: Zdeněk Berger
Photos by: P. Vlček, V. Adámek, Z. Berger, P. Čolas, I. Firla, S. Firlová, M. Ondrušová, R. Luksza, M. Lalík
Printed by: OFTIS, Ostrava

Founder: Statutární město Ostrava
Headquarters: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Lord Mayor: Ing. Petr Kajnar, tel: 599 443 131, fax: 596 118 861, pkajnar@ostrava.cz

Executive Director: Ing. Petr Čolas, tel. + fax: 00420 596 243 316, director@zoo-ostrava.cz

Vice Director and Spokesman: JUDr. Stanislav Derlich, derlich@zoo-ostrava.cz

Head of Horticulture: Ing. Tomáš Hanzelka, hanzelka@zoo-ostrava.cz

Director’s Office: Bc. Monika Ondrušová, ondrusova@zoo-ostrava.cz

Head of Finance: Ing. Pavlína Konečná, konecna@zoo-ostrava.cz 
 
Head of Zoological Departments: Ing. Ivo Firla, firla@zoo-ostrava.cz, Mgr. Jiří Novák, novak@zoo-ostrava.cz

Animal Registrar: Mgr. Jana Pluháčková, pluhackova@zoo-ostrava.cz

Public Relations
Head of Public Relations: Mgr. Šárka Kalousková, kalouskova@zoo-ostrava.cz
Designer: Mgr. Zdeněk Berger, berger@zoo-ostrava.cz
Conservation Education: Bc. Jana Kovářová, kovarova@zoo-ostrava.cz, Jindřicha Zemanová,
 zemanova@zoo-ostrava.cz, Vladimír Adámek, adamek@zoo-ostrava.cz

Research: RNDr. Jan Pluháček PhD., pluhacek@zoo-ostrava.cz 

Head of Operations and Maintenance: Ing. Rudolf Mikulský, mikulsky@zoo-ostrava.cz

Animal Feeding and Nutrition: Lenka Lindovská, lindovska@zoo-ostrava.cz

THIS ANNUAL REPORT HAS BEEN PRINTED ON THE RECYCLED PAPER.



Zoo Ostrava

The Annual Report 2009





Contents
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Dear friends,

Ostrava Zoo is coming with their new annual report . The year 2009, which is the period covered by the document, 
was a major milestone for the zoo in terms of breeding activities as well as upgrading the zoo grounds and building 
new exhibits .

Having dubbed 2008 a "year of project development", I dare to say that 2009 was a "year of construction" thanks 
to the largest volume of funding ever received from Ostrava Zoo founder - the Statutory City of Ostrava . This allowed 
the zoo commencing several works for which the preparation process already started a long time ago . 

As soon as the spring came, the zoo formally opened the Little Amazonia exhibit, a result of alterations that had 
been made to the entry area of the parrot house due to its unsatisfactory condition . This new display has added 
new species on the list, one of which is featured under a separate chapter . 

For the major works, they namely included completion of extensive background facilities for the zoo's Horticulture 
Department - glasshouses and a biomass-fuelled heating plant, two eagle aviaries and the Papua exhibit, plus a 
process of complete reconstruction of outworn children's zoo could be successfully launched at the end of the year . 

The construction of the Chitwan exhibit - a complex designed for bears, langurs, otters and other animals 
including two aquariums - can sure be called the most extensive work of the year . 

Besides the large constructions mentioned above, a number of minor repairs, alterations and reconstructions 
listed elsewhere in this report were underway . In addition, plenty of learning and play elements for children were 
installed throughout the grounds, like an above-lifesize model of a kangaroo or varied education spots featuring 
native fauna species .

The large-scale development process is something that has essentially reshaped this long uncared-for zoo of 
the Moravia-Silesia region, thus contributing to a common goal of the zoo personnel - creating a place where both 
animals and humans could feel good . 

The increased interest of visitors continues to be the most tangible evidence of the fact that this institution has 
something to offer: 358,892 people visited Ostrava Zoo in 2009, this being the second largest attendance within 
the recent 20 years . I am also pleased to see the rising numbers of schools coming to join our informal learning 
schemes as part of the zoo visit .  

Against all the economic troubles that the country has suffered, Ostrava Zoo still enjoys the favour of their 
donors and supporters, receiving a total of 3,143 thousand CZK from them in 2009 .

The passed year can also be titled "the year of rare offspring" . Although you can learn more about these as 
well as other breeding successes in the respective sections, at least the reared critically endangered Sclater's lemur 
should be mentioned at this point, as it was the first offspring produced outside Madagascar, West Europe and the 
USA . 

Another premiere Ostrava Zoo can boast are mother-raised birds of prey - a young cinereous vulture and bearded 
vulture; these kingly birds were successfully released into the wild in the French Alps as part of international 
cooperation, when the young bearded vulture was even released in the presence of H .S .H . Prince Albert II of 
Monaco, as his foundation became an umbrella to the project . This special occasion was however not only an 
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acknowledgement of the Ostrava Zoo team efforts as well as an excellent opportunity to promote the City of 
Ostrava as well as the Czech Republic, but central to this was the fulfilment of one of the key objectives of modern 
zoos and example of recovery of damages caused to Mother Nature by man .

Other key events included the import of a breeding male elephant, who subsequently managed to get two 
of our female elephants pregnant . If things go well, we in Ostrava can enjoy the first baby elephants born in the 
country in the spring 2011 .

Ostrava Zoo continues to be a participant in the in situ schemes dedicated to selected animal species, like the barn 
owl and little owl, as well as the one focusing on the Sahamalaza region in Madagascar . The Returning the Golden 
Eagle (Aquila chrysaetos) to the Mountains of Moravskoslezske Beskydy project, one of the highest importance, 
for which the zoo has teamed up with another key member, Zachranna stanice pro volne zijici zivocichy a stredisko 
ekologicke vychovy (Wildlife Rescue and Conservation Education Centre) Bartosovice na Morave, and which has 
been successfully running for four years, is covered under a separate paper .   

As part of science and research activities, which forms an integral part of work of modern zoos, Ostrava published 
a new volume of the European Studbook for the common hippopotamus, the zoo's flagship species . 

Besides the happy events, there is also a sad case to mention, this being the death of the oldest and the longest-
time dweller of the zoo - Roza, a hippo female and founder of the hippo collection in Ostrava, which is also the 
reason why the story of hippo breeding is one covered by this report . 

To conclude, I wish to thank very sincerely all our visitors for their favour, and the Statutory City of Ostrava, the 
founder and owner of the zoo, for their assistance and support . Also, all sponsors, donors, friends and supporters 
of the zoo and in particular all of my colleagues deserve my sincere thanks as well . 

May reading this report bring a great time and plenty of inspiration .

Petr Colas
Director

Ostrava, 10 June 2010 
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Animal collection in 2009
Jiří Novák and Ivo Firla

Animal numbers
1. 1. 2009 31. 12. 2009

Species Individuals Species Individuals

VERTEBRATES  (Vertebrata) 258 1422 307 2749

Mammals  (Mammalia) 66 322 70 324

Birds  (Aves) 117 499 128 526

Reptiles  (Reptilia) 19 128 32 178

Amphibians  (Amphibia) 4 25 4 20

Ray-finned fishes  (Actinopterygii) 51 446 72 1694

Cartilaginous fishes  (Chondrichthyes) 1 2 1 7

INVERTEBRATES  (Invertebrata) 47 113 47 170

Total *) 305 1535 354 2919

Note: *) The animal numbers include all animals on display physically held at Ostrava Zoo as per the respective date, i .e . those held at 
Ostrava Zoo plus those loaned to Ostrava Zoo from other subjects, excluding those loaned to other entities . The numbers do not and 
cannot include any farm animals or other individuals held temporarily as feeding animals .

Total numbers of species held increased by 49 in the course of the year, which specifically involved mammals 
(4 species), birds (11 species), reptiles (13 species) and ray-finned fishes (21 species) . In other taxa, numbers 
of species did not decrease . In terms of total numbers of individuals, there was an increase of 1,384 animals, 
which is an unrivalled result in the history of Ostrava Zoo, placing the institution amongst the major zoos in 
the Czech Republic . The book value of the animals on display owned by and held at the zoo plus those on loan 
in other institutions  on 31 December 2009 amounted to CZK 6,790,478 .56, while the value of stock loaned to 
the zoo by other institutions amounted to CZK 558,378 .76 .

In the course of the year, a total of 500 young in 79 species, subspecies and forms were reared, including 59 
mammals (in 26 species), 182 birds (37 species), 7 reptiles (2 species), 230 ray-finned fishes (8 species), and 22 
invertebrates (in 6 species), with a total book value amounting to CZK 430,920 .

There were several major developments in the largest mammal held in Ostrava, the Asian elephant (Elephas 
maximus), with the arrival of the breeding male Calvin being the most important one . The difficulties with 
incorporating the two females from Belfast Zoo into the group of Ostrava females persisting from the time 
of arrival continued . Unfortunately, every effort to put the animals together failed in 2009 as well . The major 
female-female conflicts between dominant Johti and hand-raised Jumbo, a member of the primary stock, 
resulted in necessary separation of both elephants . This was an issue that had to be resolved before the male 
was to arrive, so the zoo agreed to make use of the opportunity to place the problematic female Jumbo at 
Givskud Zoo, which was offered by this institution . Jumbo was carried away, which finally made adding 
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the new breeding male Calvin coming from Hannover Zoo to the elephant group possible . The process of 
uniting the females and the male went very well and mating already occurred as well, with both Belfast 
females mating with the male in turn . In the late 2009, both females were confirmed pregnant . The elephant 
management is discussed in more detail under a separate paper in this annual report (page 62) .

At the African Animal House, the offspring of the southern ground hornbill (Bucorvus leadbeateri) was 
produced for a third year in a row . Nonetheless, the year 2009 was the more successful as the zoo managed to 
rear both chicks hatched . More details can be found on page 60 . In addition, natural rearing was underway in 
African ostriches (Struthio camelus), with all of the six young successfully reared . On the other hand, the eland 
(Tragelaphus oryx) did not do well - the breeding male and two females died of heart disorder and trauma, 
respectively .

The zoo also recorded a number of offspring in hoofed animals elsewhere around the area -  three young 
Siberian red deer (Cervus canadensis sibiricus), three Pere David’s deer (Elaphurus davidianus), four Vietnamese 
sika deer (Cervus nippon pseudaxis) and seven individuals of domestic llama forms - three llamas (Lama 
guanicoe f . glama) and four alpacas (Lama guanicoe f . pacos) . The death of the old female hippo (Hippopotamus 
amphibius) Roza was a great loss - read more on hippos in the article on page 65 .

In the primate section, several important developments were registered, with the birth and first successful 
rearing of a male Sclater's lemur (Eulemur macaco flavifrons) being certainly the greatest success . The young 
animal was one of a mere three more young Sclater's lemurs in Europe in 2009 . Some time later, this success 
was stigmatised by the death of the breeding male due to bone tumour of the animal's spine . Subsequently, 
the zoo imported a pair of this lemur species from Poznan Zoo at the end of the year . Read more about the 
Sclater's lemur on page 44 . Aside from the lemurs above, the zoo reared a third young red-bellied lemur 
(Eulemur rubriventer) in a row . The ring-tailed lemur (Lemur catta) was another species with traditional 
breeding success, with a female born and reared .

For visitors, the birth of a chimpanzee female (Pan troglodytes) must have been the top event . This was the 
first baby chimp born following a nine-year break . A third young chimpanzee born in the recent period, it was 
the first descendant of the male Sebastian, who arrived from Krakow Zoo a year earlier . Read more on page 
46 . In addition to the reared animals mentioned above, offspring was produced in the species that breed 
routinely: the Hanuman langur (Semnopithecus entellus) and Diana monkey (Cercopithecus diana diana), with 
sex of the two animals still unknown . A new breeding male arriving from Lisbon was successfully integrated 
into the group of lion-tailed macaques (Macaca silenus) .

In the first half of the year, a group of cotton-top tamarins (Saguinus oedipus) was imported for the new 
Little Amazonia exhibit from Dresden Zoo, and enlarged very early with two new individuals - young 
tamarins born a month after arrival; see separate report on page 43 . The new exhibit was also the place 
of introduction for many other animals, especially some lesser species . The vivarium imitating the primary 
forest habitat became a new home for frogs, more specifically, two poison dart frogs - colour, but feared 
and poisonous members of the Amazon Basin fauna . The three-striped poison frog (Ameerega trivittata) is 
the more common of the two; black and green in colour, it is not easy to detect in the vegetation . Critically 
endangered, the golden poison frog (Phyllobates terribilis) is found in the wild in three different colour tones, 
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of which a member of the very rare "mint" form is on display . Very admired among the visitors became the 
hollow tree trunk hosting death's head cockroaches (Blaberus craniifer) and females of the white-banded 
tarantula (Acanthoscurria geniculata) . Nonetheless, the artificial waterfall and small river stream is something 
that attracts at the first glance, being exactly the place of living for the creature discussed earlier in the 2008 
Annual Report - the ocellate river stingray (Potamotrygon motoro), so far the only member of the cartilaginous 
fishes held in Ostrava . In 2009, the displayed stingray stock counting two animals was enlarged with five new 
individuals arriving from Beauval Zoo (France) . In addition, several medium-sized fish species native to fast-
moving streams of the Amazon region make a company to the stingrays .

The world of water, still little known and mysterious to man, is to continue its expansion from the zoo's 
background facilities to the visitor area and many species to be located in the planned Papua and Chitwan 
exhibits already found their new home behind the scenes . Nonetheless, endangered species continued to be 
the focus of animal care personnel, with the critically endangered  killifish (Pachypanchax sakaramyi), the 
vulnerable polleni cichlid (Paratilapia polleni) or the butterfly goodeid (Ameca splendens) extinct in the wild 
being the species that reproduced again in 2009 .

Facilities behind the scenes play a very important role in animal breeding, which for instance in the case 
of the Elephant Jungle exhibit enabled the zoo adding new species that once had to grow up in minor 
tanks under the keepers' control . This following a year break helped the zoo to recover the stock of the 
giant pangasius (Pangasius sanitwongsei) placed amongst critically endangered species, with five young 
animals released . A newcomer to the zoo, the silver shark (Balantiocheilus melanopterus) is another critically 
endangered species . Despite the very promising water dragon (Physignathus cocincinus) clutches, artificial 
hatching of eggs undergoing out of scenes failed to result in the breeding success in this Elephant Jungle 
exhibit dweller .

It was not only the agama efforts what marked the evolving reptile breeding, which once did not have any 
greater tradition in Ostrava Zoo: the out-of-scene animal management personnel was also successful to breed 
the pond turtle (Emys orbicularis), Hermann's tortoise (Testudo hermanni), Madagascar day gecko (Phelsuma 
madagascariensis), as well as the East African spiny-tailed lizard (Cordylus tropidosternum) . Construction 
of several much-needed breeding vivariums behind the scenes also provided the opportunity to acquire 
demanding and rare creatures to be ranging in the Papua exhibit under development, with especially the 
blue-spotted tree monitor (Varanus macraei) being an exceptional rarity . Papuan endemic species, this black 
and blue arboreal animal is the first Ostrava Zoo's monitor lizard . A pair of these creatures was obtained from 
Pilsen Zoo, where they has managed reproduction and rearing of the species very well . Ostrava Zoo visitors 
are to admire this new monitor lizard in the new exhibit in 2010 .

A very special success in breeding birds out of scenes is the first rearing of two male blue-winged geese 
(Cyanochen cyanopterus), a species endangered in the wild . Conversely, the long-term zero success in making 
the rare, endangered and sensitive white-headed duck (Oxyura leucocephala) reproduce is something that 
has frustrated the zoo personnel . Although the species started hatching over time, efforts to achieve rearing 
still has not met with success . Beside some other Anseriformes, offspring was successfully produced behind 
the scenes in the pigeon species again, this in particular being the case of the rare  Mindanao bleeding-heart 
pigeon (Gallicolumba crinigera crinigera) and Luzon bleeding-heart pigeon (Gallicolumba luzonica), with 
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even 11 chicks reared in the latter species . Further reading about four reared red-crested seriemas (Cariama 
cristata), a member of the Gruiformes order, is available in a separate paper on page 58 . - this bird is also to 
be on display in 2010 .

For the small mammals held out of scenes, breeding achievements include the first rearing of the Northern 
Luzon giant cloud rat (Phloeomys pallidus), while in terms of management, the new imported species which 
in fact is even a new order for Ostrava Zoo, the tree hyrax (Dendrohyrax arboreus) seen only rarely in captivity, 
can be considered a good success . These and other new species are going to add increased attractiveness to 
the exhibits throughout the zoo grounds .

Notwithstanding the list of successful breeding stories behind the scenes, most of the animal species can be 
seen on display . In the large felids with established breeding success, no offspring was born, with the main 
reason being the fact that the females of two popular species were rearing the cubs from the previous year, 
which on the other hand still allowed the visitors admiring five Sri Lanka leopards (Panthera pardus kotyia) and 
three Amur tigers (Panthera tigris altaica) . With the snow leopard pair (Panthera uncia) already reaching high 
age and the pair of Indian lions (Panthera leo persica) failing to produce offspring despite long-term mating 
efforts, small felines took the lead: two Carpathian lynxes (Lynx lynx carpathicus), three Canadian lynxes (Lynx 
canadensis canadensis) and, following a year-long break, one caracal (Caracal caracal) were bred in 2009 . 

The Caribbean flamingo (Phoenicopterus ruber) has become a bird species where breeding has been 
mastered and occurs on a routine basis . In 2009, six young flamingos hatched - five males and one female 
- which is the highest ever number reached at Ostrava Zoo, so the zoo could supply four flamingos to Prague 
Zoo to help their stock strive . 

Important for the zoo's avian collection are new species, like much-sought Dalmatian pelicans (Pelecanus 
crispus) - new dwellers of one of ponds, very rare and endangered Chinese mergansers (Mergus squamatus) 
kept in the mixed enclosure called Crane Exhibit, and Baer's pochards (Aythya baeri), inhabitants of the 
Chinese and Tibet Avifauna exhibit, plus a pair of Siberian cranes (Grus leucogeranus), certainly newcomers of 
extraordinary value, kept currently behind the scenes to adapt to the zoo's environment .

In parrots, breeding success occurred namely in established breeders - we were pleased again with the 
young in the vinaceous-breasted amazon (Amazona vinacea), yellow-headed parrots (Amazona oratrix oratrix), 
scarlet macaws (Ara macao macao), golden-capped parakeets (Aratinga auricapillus aurifrons) and African grey 
parrots (Psittacus erithacus erithacus) . Some other individual parrots are still in the process of reaching sexual 
maturity . Having seen the repeated breeding failures and deaths in red-fronted macaws (Ara rubrogenys), we 
assume to give up any breeding attempts in this very demanding species in the zoo situation . On the other 
hand, the Tasmanian rainbow lorikeet (Trichoglossus moluccanus) presents an attractive newcomer and the 
first member of the group of these parrots . The parrot exhibit also includes several bird species different 
from those of the parrot order . Thanks to the successful reproduction and rearing, described in more detail 
on page 55, yellow cardinals (Gubernatrix cristata) - perching birds endangered in the wild sharing the aviary 
with green-winged macaws (Ara chloroptera) - are worth to mention . Despite there being many other various 
bird species, be it the members of passerines, galliforms, ciconiiforms or owls, which could be added to the 
list of the best breeders, we have to admit that birds of prey reached the highest score in 2009, where however 
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success refers to the offspring produced and transferred as part of rehabilitation schemes rather than numbers 
of chicks reared in two species that have bred only occasionally . The rearing success in the bearded vulture 
(Gypaetus barbatus aureus) and cinereous vulture (Aegypius monachus) including the releases into the wild in 
France is discussed in more detail in special articles (page 48 and 50) . 

This has placed both birds of prey amongst the species, which Ostrava Zoo has not only managed to breed 
but even return into the wild . In this respect, the barn owl (Tyto alba guttata) and little owl (Athene noctua 
noctua) are those with established success, with total 21 young barn owls and 4 little owls forwarded to the 
Zachranna stanice (Wildlife Rescue Centre) in Bartosovice for releasing into the wild . In addition, the zoo was 
again involved in the Returning the Golden Eagle (Aquila chrysaetos) to the Czech Republic, page 68 . The work 
done in the zoo fish ponds also assisted the breeding success of the tufted duck (Aythya fuligula) - at least 
four hatched chicks could fly out from the water level in Ostrava . The zoo also installed a first white stork nest 
assuming that this bird species might start nesting in the zoo grounds in future . 
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Economy in 2009
Pavlína Konečná and Petr Čolas

Costs and revenues  

Indicator 2009
(CZK thousand)

% of total costs
Difference against  

2008  
(CZK thousand)

Total costs 72.853 100 % + 179

Incl .:  Feedstuffs used 4 .307 5,9 % - 579

 Medical prod ., veterin . servicesces 1 .000 1,4 % + 176

 Other materials, costs of goods 7 .276 10,0 % - 639

 Energy 8 .880 12,2 % + 882

 Repairs and maintenance 5 .013 6,9 % + 1 .274

 Other services 5 .651 7,8 % - 626

Total staff costs 29 .940 41,1 % + 2 .248

Secondary staff costs  10 .786 14,8 % - 2 .557

Total revenues 73.620 100% + 255

Founder’s allocation and other resources*) 39 .013 53 % + 941

Total own revenues 34.607
47 % - 686

% from own 
revenues

Difference against 
2008 (CZK thousand)

Includes:  Admission fees 21 .827 63,1 % - 573

Rental and advertising 2 .338 6,8 % - 134

Other services 1 .256 3,6 % + 122

Animal sales 333 1,0 % - 77

Other revenues and merchandise 1 .227 3,5 % - 283 

Depreciations 7 .626 22,0 % + 256

Note:  *) Other funding resources: The Ministry of Environment, Labour Office Ostrava

The economical operations of the zoo in 2009 produced a profit amounting to CZK  
766.97 thousand. 

The founder of the zoo - the Statutory City of Ostrava (SCO) - allocated a total of CZK 34,416 thousand in 
2009 to co-fund the zoo's running costs in 2008 . This co-funding exceeded the 2008 level by over 3%, 
allowing the zoo to cover  47 .2% of the real costs in 2009 . 
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The founder’s non-capital funding consisted of the following components  
in 2009:

1) CZK 32,737 thousand allocated to cover operating costs – an increase by a little less than 13% 
(i .e . 2,073 thousand CZK) against the preceding year (for comparison, see Table 1) . This covered more 
than 91% of staff costs - salaries, social and health insurance, social fund and other expenses, while the 
remaining 2,797 thousand was used to co-fund the running costs required to ensure the zoo operations, 
which namely involved increased energy costs and expenditure for repairs and maintenance .  

The founder’s non-capital allocation to zoo's operating costs  
from 2001 through 2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

20.311 th. CZK
23.034 th. CZK

24.226 th. CZK
27.791 th. CZK

27.784 th. CZK
25.550 th. CZK 30.664 th. CZK

27.097 th. CZK 32.737 th. CZK

Non-capital allocation of SCO to cover operating costs...Thousand CZK...Year
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2) CZK 942 thousand allocated as an earmarked grant;  this component decreased by about  
1 million compared to the preceding year's level, which was historically the highest (for comparison, see 
Chart 2) . Even despite this fact the earmarked contribution helped the zoo pay the significant operating 
costs connected with the repair of the outdoor and indoor fencing of a stall behind the scenes, where it 
covered 700 thousand out of the total 1,184 thousand CZK; in addition, this was also sufficient to pay the 
essential expenses related with the cost-demanding import of the male Indian elephant from Leipzig Zoo, 
amounting to 242 thousand CZK . 

Founder’s earmarked non-capital contributions from 2001 through 2009  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

854.000 thousand CZK

550.000 thousand CZK

340.000 thousand CZK

1.327.000 thousand CZK

0 thousand CZK

1.096.289 thousand CZK

942.297 thousand CZK

1.096.289 thousand CZK
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3) CZK 737 thousand allocated to refund accounting depreciations of long-term tangible assets.  
As with the preceding year, the founder’s contribution to cover accounting depreciations of long-termed 
assets was maintained; more specifically, this involved only tangible assets . No co-funding was provided by 
the founder to cover the accounting depreciations of intangible assets, like buildings and structures, this being  
a very significant cost item making 10% of total costs - a total of CZK 7,626 thousand . As instructed by 
SCO, these costs were charged to the zoo’s revenues to cover the capital fund of the zoo . This accounting 
operation caused a significant increase of zoo’s total own revenues .

SCO’s non-capital contribution, including allocation  
for operations and earmarked funding

21.165 th. CZK
23.584 th. CZK

24.566 th. CZK
29.118 th. CZK

27.784 th. CZK
26.646 th. CZK

27.397 th. CZK
32.564 th. CZK

33.679 th. CZK

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Non-capital allocation of SCO: 2001-2009 ...Thousand CZK...Year...Allocation to cover operating costs excl. depreciation, incl. earmarked non-capital allocation
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For Ostrava Zoo, 2009 and 2008 were years of great difference, the latter being even a real breaking point . 
The founder tended to maintain the major support of the zoo, with the operating co-funding (i .e . minus the 
earmarked and accounting depreciation contribution) still showing the growth tendency compared to the 
previous years . Even though the rate of increase was 6 .8% and not the 13% as with 2008, it still helped the zoo 
develop new activities . This enabled the zoo personnel handling the ongoing increase in expenditure much 
better, be it the overhead costs essential for keeping the zoo running or expenses related with new buildings 
and exhibits and expanding the places and services for visitors and the like . 

Aside from this fundamental and key funding resource, i .e . the budget of the Statutory City of Ostrava - the 
zoo’s founder and owner, Ostrava Zoo was successful to raise significant funding from the national budget, 
the sources being the Ministry of Environment and Ostrava Labour Office . These means helped cover more 
than 6 .3% of real zoo expenses .

As for the Czech Ministry of Environment, a ground-breaking amount of 3,216 thousand CZK was successfully 
awarded and spent within MoU’s funding scheme . The financial means obtained above were earmarked to co-
fund the animal management costs related to specific endangered animal species and provide assistance in 
conservation activities . As part of the grant above, the zoo could cover the costs of various projects, for instance 
the release of the Hippopotamus European Studbook (a third in the row), activities making the members 
of the public more familiar with European carnivore issues within the EAZA European Carnivore Campaign 
2008/2009 by means of information panels purchased, participation on continued efforts to release the 
golden eagle into the wild as part of the „Returning the Golden Eagle to the Mountains of Moravskoslezske 
Beskydy“ scheme, organising and holding the third annual conservation education conference for teachers 
and educators throughout Moravian-Silesian Region, construction of interactive education points under the 
„Presenting the Czech fauna and flora at Ostrava Zoo“ project, sustaining and development of a periodical 
series of talks called „The News from the World of Zoology“, improvement of visitor services through 
purchasing equipment for narrated animal feeding and night guided tours, as well as CCTV monitoring of 
nests of endangered birds of prey species like the bearded vulture, griffon vulture and cinereous vulture . Last 
but not least, support was granted to provide essential means needed for breeding and rearing threatened 
parrot species, namely the military macaw, golden conure, red-fronted macaw and scarlet macaw, and as 
part of global conservation schemes using equipment for hatching and rearing young birds behind the scenes . 
Considering the recession of the national economics and the national budget trends, such record-breaking 
amount successfully received from the MoE budget seems to be a potential long-term maximum, with any 
similar repeated success looking like something highly improbable .

 
Ostrava Labour Office contributed 1,380 thousand CZK to help the zoo cover salaries of 12 new posts 

including social and health insurance

Co-funding by institutions providing  
the financial support as part of non-capital 

allocation in 2009 (%)

8% - MoE

4% - LO

88% - SCO
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To co-fund 46 .4% from the operating costs and achieve profit, Ostrava Zoo generated own revenues of 
CZK 34,607 thousand, these namely including revenues from entrance fees, but also other types of income, 
especially from rental and advertising, sales of merchandise and materials, etc ., as well as uncovered accounting 
depreciations . Leaving the charged uncovered accounting depreciations of intangible assets item aside, as it 
was just an accounting operation and as such does not contribute to the own income, the revenues generated 
by the zoo decreased by 3.4% compared to 2008, which financially amounts to some 945 thousand CZK . 
However, knowing that 2008 was the year of the highest visitor numbers (and thus the largest amount of 
revenues achieved in the zoo’s history) and comparing the same numbers to those of 2007, the own revenues 
achieved in 2009 are still higher by 3,189 thousand CZK than the 2007 own revenues . Further, the continued 
crisis of economy that the Czech Republic and the surrounding countries were undergoing in 2009 should be 
taken into account . In terms of GDP indicators, the Czech economics dropped by 4 .2% over the same period .

Admission fee was and continues to be the largest and major own income component, participating on the 
zoo’s own revenues (not considering the uncovered accounting depreciations) to the unbelievable extent of 
81% . In 2009, the zoo was successful in maintaining 97% of the revenues achieved two years ago, in the best 
period in terms of economics, meaning that revenues from admission fee recorded only a small decline by 
CZK 573 thousand . Entrance fee is an element that is very hard to forecast or plan on a long-term basis, as it 
is closely linked to the favour of weather, as well as to numbers of sunny days throughout the year . Outdoor 
swimming pools suffer the parallel problem . Even though the 2009 weather was not so favourable and the 
zoo did not launch any new visitor attraction, with the Little Amazonia exhibit being the only exception, the 
zoo grounds were visited by 358,892 people, which is almost 99% of the previous year’s numbers, reached 
additionally at the time, when Ostrava Zoo, ranking #19 on the Top 20 of the most visited tourist destinations 
around the Czech Republic, jumped to place #13, which at the regional level only attested the unmatched 
position Ostrava Zoo has had within the Moravian-Silesian Region in terms of visitor numbers . 

The facts above have proved that the efforts and of course the finances invested in the development of new 
exhibits and reconstruction of some existing buildings present the very assets contributing on a long-term 
and systematic basis to increased tourist attractiveness of the zoo as such and even the City of Ostrava, as well 
as entire Moravian-Silesian Region . 

Other important sources of zoo income include rental and advertisement fees, sales of goods, revenues from 
feedstuffs for specific animals sold through vending machines, fees charged as part of zoo train rides and 
revenues from miscellaneous secondary services, but even those generated by sales of animals and materials . 
The continued economical recession influenced to the great extent the revenues from advertisement, 
merchandising and sale of feeds through vending machines, with the latter being also affected by problems 
with thefts as well as the high level of vandalism in the beginning of the year . The zoo managed to reduce 
the extent of decline in these sources of income by increased revenues from rental and other activities, which 
resulted in only limited reduction of a mere 4 .7% .
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Revenues in 2009 CZK  
thousand

Difference 
in %  

against 2008  

Difference   
in CZK 

against 2008

Total revenues  73 .620  + 3,5  + 255

Includes:  Founder’s allocation   34 .416  + 3,3  + 1 .109

 MoE, Labour Office (other resources)             4 .597  - 3,5  - 168

 Own revenues  34 .607  - 1,9  - 686

Includes:  Own revenues reduced by uncovered  
                   accounting depreciations

 26 .981  -3,4  - 945

Percentage of total revenues  
per component in 2009 (%)

The zoo’s self-sustainability rate, i .e . total own revenues 
increased by donations received against total operating costs reduced by uncovered accounting depreciations, 
slightly decreased compared with the record year 2008; nonetheless, it still reached 41.35%, this being a very 
great rate . 

Self-sustainability rate (%) from 2001 to 2009

47% Founder

8% other resouces

47% own Zoo revenues

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

24,86 % 25,26 % 29,18 % 27,61 % 36,33 % 39,08 % 41,00 % 46,88 % 41,35 %

Note: Self-sustainability rate & donations in %

20%

30%

40%

50%
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As regards cost items in 2009, only a small increase (0 .25%) was recorded against the preceding year . In terms 
of finances, this is 179 thousand CZK and another clear example of successful efforts of the zoo management 
to keep the overall zoo expenses where they are despite the growing mandatory expenditure on energy and 
a number of other activities, thus minimising the impact of the economical crisis .  

The 2009 costs amounted to CZK 72,853 thousand, determined not only by increased prices, changed 
structure of the species and animal numbers, higher numbers of staff members needed, increased costs in 
connection with repairs and servicing as well as larger level of energy demands, but also restrictive measures 
taken by the zoo management . The higher demand for staff to make sure the zoo operates well under the 
demanding circumstances of development, as well as to provide enough personnel for operating new buildings 
and those near completion required an increase of 2,248 thousand CZK in personnel costs . On the other hand, 
expenses as regards animal feeding were successfully reduced by 579 thousand, with the highest cut in costs 
of meat, fruits and vegetables despite the fact that the numbers of animals increased by 1,384 individuals, 
where taxa on the rise chiefly included fish, reptiles and amphibians . Nonetheless, any further reduction in 
the costs of feeding for increasing numbers of animals enforced by negative development of the budget could 
be counterproductive . A desirable move upwards in costs of materials and services occurred in the activities 
with 80% co-funding by the MoE grant . The necessity of sustaining two Ostrava Zoo projects continued in 
2009 . Promotional activities, the projects had been funded by SROP (Joint Regional Operating Programme) 
scheme within the EU's Structural Funds as well as by the budget of the Regional Office of Moravian-Silesian 
Region . Creating a provision amounting to some CZK 1 .8 million was another major component of zoo's 
budget, this being necessary due to the persistent lawsuit that remains unresolved since 1994 . The volume of 
repair and maintenance costs was successfully maintained and even increased to a very desirable extent by 
full 34% . This sounds optimistically as these form an important cost item in terms of continued development 
and basic functioning of the zoo . The role of the maintenance and repair costs is still considered to be principal 
due to the large number of existing buildings and facilities constructed namely in the period from 1950s to 
1970s, outdated and fully worn and highly demanding in terms of energy supply . Raising this kind of expenses 
is therefore inevitable for the zoo to work well . In addition to the repair funded from the earmarked allocation 
of the zoo founder, a number of repairing & servicing operations could be done, including the repair of the 
freezer inside the animal food preparation facilities, recovery of banks and dyke of the fish pond #2, the repair 
of chutes in the territory near the zoo entrance, the repair of elephant house gate systems damaged by the 
elephant male, repairs of power distributors, electric installations and cables, at least a part replacement of 
the palisade wall in the children playgrounds that reached the end of service life, the repair of safety doors 
inside the large carnivore house, a full recovery of one of the many rooms inside the animal quarantine facility, 
and a number of other minor urgent repairs .

Structure of feedstuffs for 
animals on display in 2009

Mammals 16 %

Birds 0 %

Insects 7 %

Fish1 %

Meat 25 %

Pellets 15 %

Fruits and vegetables 23 %

Hay 5 %

Other Food 8 %
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Staff costs involving salaries as such, mandatory social and health insurance, allocation to the social fund 
(FKSP), employer’s co-funding to staff boarding and medical examinations, accounting for some 41% of 
total costs, increased by 8 .1%, meaning that a total of 22,060 thousand CZK could be paid to 97 .35 FTE staff 
members and the average zoo salary could finally rise by full 1,850 CZK to reach 18,719 CZK, which following 
the drop of salaries in 2008 brought a desirable increase by 11% approximately . This success was possible 
thanks to upgraded tariff classes in specific lines of jobs, but also through the legal 3 .5% increase in schedule 
salaries . The fact that the level of this average salary for the zoo as such is affected by recruiting low-skilled 
workers through Labour Office (VPP = publicly beneficial work) is something which continues to apply, as 
for comparison, the average salary throughout Moravian-Silesian Region amounted to 21,524 CZK within the 
same monitored period .    

Information on the assets

CZK  
thousand

CZK  
thousand

Total assets   546.223 Total liabilities   546.223

Long-term tangible & intangible 
assets

 579 .020 Asset funds  488 .647

Accumulated depreciation  - 97 .179 Financial and monetary funds  39 .938

Inventory  7 .262 Profit/loss (profit)  767

Includes: Animals  6 .803 Provisions  10 .640

Receivables  1 .121 Short-term liabilities  5 .794

Financial assets  55 .712 Long-term liabilities  0

Temporary accounts of assets  287 Temporary accounts of liabilities  437

The Statutory City of Ostrava awarded its zoological park in 2009 the highest capital grant in the 
zoo's history amounting to 109,139 thousand Czech korunas!  

Out of the allocation above, the zoo managed to spend over CZK 88 .4 million, which allowed for funding 
the second largest capital operation in the zoo's history - the Chitwan exhibit complex for bears, langurs and 
other animals . The second major founder's investment was completion of technical background of for the 
horticulture department - a set of glasshouses and other associated structures including a biomass-fuelled 
boiler plant . Further, the attractive exhibit named Little Amazonia topped the process of reconstruction of the 
entry area of the public relations department . Also, the redesign of the Children's Zoo was launched following 
a long time of preparation and the restraint box for the elephant male constructed inside the elephant house . 
The grant allocated for modernisation and redesign of certain structures and buildings provided financial 
means to reconstruct aviaries for birds and outer cages within the animal breeding facility, replace four front 
barriers at the feline carnivore house and redesign one of the small carnivore house outdoor enclosures . 
Instances of design work included finishing a part of design for construction of the House of Evolution (zone 
planning design phase) and Visitor Centre encompassing a restaurant and conservation education centre . The 
designing activities launched could also include the work on four new structures and complexes of exhibits, 
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namely tiger enclosures, hoofed mammal safari exhibit, penguin & seal exhibit and zoo office with the 
main entrance facility . One of certainly not minor works, two eagle aviaries for the golden eagle and white-
tailed eagle, could be implemented thanks to the zoo founder's support which allowed for pre-funding and 
subsequent co-funding, in cooperation with national budget and EU Structural Funds, this being a project 
within the Cross Border Cooperation Scheme Slovak Republic - Czech Republic 2007-2013 . More details on this 
field of work are available under a separate chapter of this Annual Report . 

The budget of Moravian-Silesian Region provided a final payment of 32 thousand CZK as part of the capital 
grant for development of the project dossier titled "Mud removal and re-arrangement of the fish pond #1" . To 
qualify for the payment, the zoo was first requested to apply for funding to cover the project implementation 
phase . 

The increased interest in Ostrava Zoo on the part of miscellaneous organisations, businesses, minor donors, 
individuals and school groups continued in 2009 . Although not so significant as with 2008, when the sum 
of financial donations exceeded a limit of 6 million korunas, this interest helped the zoo raise unbelievable 
3,143 thousand CZK . This type of funding was focused to support animal breeding and additional equipment 
of children playgrounds, as well as construction of new displays, like Papua Exhibit in the premises of the 
education centre . However, it should be noted that the factors affecting the total amount of donations 
obtained included the application of new legal arrangements in form of newly implemented regulation 
laying down a provision of required approval of any amount to be donated to a city-owned entity by the city 
executives in writing . Unfortunately, this paperwork-demanding step and the related time delay in particular 
was discouraging for a number of potential donors to effect the act of donation as such .

Besides the financial gifts, a number of appreciated and needed material donations were also obtained, 
including a garden pavilion, brush door-mats to make rubbing installations for animals, wood shavings and 
others .

We thank all the donors and supporters, whether listed below or not, or even remaining in anonymity, for 
their favour .

Valuable donors and supporters of Ostrava Zoo: 
Nadace OKD; Komercni banka, a .s .; Nadace CEZ; Plzensky Prazdroj - program Prazdroj lidem (Prazdroj to People 
Scheme); Alexandra and Vaclav Micka; KR Ostrava a .s .; Severomoravska plynarenska a .s .; Alois Miketa; Statutory 
City of Opava; Jaromir Veverka; Petr Sach; Vaclavik Libor - LIBROS; Lukas Raida, Mgr; Svatava Siroka; Primary 
School of B . Dvorskeho St ., Ostrava; Vitkovicke slevarny s .r .o .; Vitkovice Tours s .r .o .; OZO Ostrava; Iveta Rasnerova; 
Primary School & Kindergarten of Ostrcilova St ., Ostrava; Primary School of Skolni 862, Orlova City; Secondary 
School of Sykorova St ., Havirov; Primary School & Kindergarten of Horni Sucha; OkinGroup, a .s . team, Ostrava; 
KARFO velkoobchod s .r .o .; Foto Morava s .r .o .; MUDr Igor Janik; Ivana Cerna; Primary School of Cs . Armady St ., 
Bohumin City; Igor Dvoracek; Vzdelavaci centrum Morava s .r .o .; Primary School of TGM, Opava; Emil Micovsky; 
Pavla and Jan Kurka; Primary School of Gorkeho St ., Havirov City; Obcanske sdruzeni Zelena (civic association), 
Ostrava; ZS pro zaky se specialnimi vzdelavacimi potrebami s .r .o . (primary school for students with special 
educational needs), Aviatiku St ., Ostrava; Primary School of Serikova St ., Ostrava; ZS s polskym jazykem vyucovacim 
(primary school reaching Polish language), Trinec City; Honza and Danka Platos; Primary School of Dobra; Primary 
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School & Kindergarten of Mitusova St ., Ostrava; Gymnazium Petra Bezruce, City of Frydek-Mistek; Primary School 
of Oldrisov; Primary School of Zelena St ., Havirov City; Kindergarten of Mozartova St ., Ostrava; SPSCH of akademik 
Heyrovsky and Gymnazium, Stredoskolska 1, Ostrava; Primary School of Skolska, Karvina City; Albion Alarm s .r .o .; 
Primary School of J . z Podebrad St ., City of Frydek-Mistek; Petr Honek; Primary School of 29 . dubna 33, Ostrava; 
MUDr Mojmir Sedlacek; Ondrej Hruska, Primary School of Na Nabrezi St ., Havirov City, Primary School of Slovenska 
St ., Karvina City, Vladimir Janak, Marek Ruckauf, Petr Chobot, Primary School of Ke Studance 1050, Orlova City; 
Petr Novak, Ludmila Novakova, Jakub Andrs, Katerina Janstova and others .

For a full list of donors and supporters, please visit www.zoo-ostrava.cz. 
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Design, development and maintenance
Pavlína Konečná, Stanislav Derlich and Petr Čolas

Capital projects finished or launched:
In April 2009, a new exhibit was opened in rearranged entrance premises of the parrot house . Named the 

Little Amazonia, this new display area was designed to provide some preview of the diversity of the Amazon 
forest . The exhibit hosts animal species that were never held in Ostrava before, with the group of cotton-
top tamarins, small primates of the callitrichid family whose members feature claws rather than nails being 
the most remarkable . Other creatures dwelling in the area include tarantulas - large spider-like members of 
Arachnids, poison dart frogs, several freshwater fish species and also a member of cartilaginous fishes and 
a freshwater relative to the sea stingrays - the ocellate river stingray, held for the first time at Ostrava Zoo . 
The construction including design cost the zoo 2 .05 million CZK, of which 1 .5 million was provided by the 
OKD Foundation and the remainder co-funded to the great extent from the allocation of the Statutory City 
of Ostrava (SCO) .

The second phase of the Botanical Park Development Project titled Technical Background for the 
Horticulture Department was finished and the works gradually accepted, excluding the boiler plant, which 
is to undergo trial operation in the first half of 2010 . Total costs comprising the preceding challenging design 
work amounted to CZK 45,730 thousand including VAT, with earmarked capital grants of CZK 20,000 thousand 
and 25,000 thousand allocated by SCO for the construction in 2008 and 2009, respectively . The completed 
works replace the old glasshouse from the late 1950s with two state-of-the-art planting glasshouses for 
plant propagation and subtropical plants and other facilities required for the function of botanical sections 
throughout the zoo, like a shaded glasshouse, seed-bed, container facility, boxes and shelters for machines 
and plants . The constructed technical background for the horticulture department will allow the process of 
development of the Ostrava Zoo’s botanical part to continue, with the clear and ultimate aim of establishing 
the Zoological and Botanical Gardens of Ostrava . The inevitable parts of the project include a modern biomass-
fuelled boiler plant and a chipping facility including storing premises with the capacity of 920 m3 . The very 
purpose of constructing such boiler plant is to help cut the zoo’s fossil fuel costs, facilitating the desirable 
increase in the percentage of renewable sources of energy . In addition, the project is in line with the principles 
of sustainable development . The project design included roads, water and power supply lines, heating mains, 
sewerage, a giant rainfall pit and fencing . Located behind the scenes, this set of buildings is essential for the 
zoo operations .

The construction work involving the development of a bear and langur exhibit named Chitwan, with 
total costs of CZK 66,500 thousand including VAT, was finished and taken over subsequently, excluding the 
aquarium facilities which is to undergo trial operation in the early 2010 . The entire exhibit will be made 
accessible to the public during the main visitor season in 2010, as the habitat the animals will have to adapt 
to will be completely different from the one they used to live before . To make the construction possible, 
SCO allocated earmarked capital grants of CZK 20,000 thousand and 51,000 thousand in 2008 and 2009, 
respectively . The new facility is to feature primates, i .e . the entellus langur, and Asian black bears in a unique 
mixed exhibit, using especially an extensive natural outdoor enclosure and indoor housing premises designed 
for relocation of the species above from the existing unsatisfactory and outdated small concrete facilities, 
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where the animals have been housed so far, to essentially improve their living conditions . Once in the natural 
outdoor enclosure, the animals will be held in a situation, which will be very similar to their habitat in the 
wild . The existing natural ground in the exhibit will be maintained as is including the water stream and 
small lake . There is a forest with fully grown trees stretching almost across the enclosure . The ground as 
such is very rugged, which will provide the animals with almost unlimited opportunities to exercise their 
moving skills . The zoo visitors will have the opportunity to see the animals ranging in the natural habitat, 
using trees and the forest stand as well as the lake . To make the animal watching more comfortable, the 
facilities include five viewing platforms with different types of architectural design and an unusual type of 
access in form of a wooden bridge added in some of them . The expanses of water integrated into the cascade 
of lakes with streaming water forming fast-moving streams and waterfalls will become another component 
refreshing the exhibit . The same applies to the central viewing platform to contain two large-sized freshwater 
aquariums presenting the world of water to visitors, with an outdoor enclosure for Asian small-clawed otters 
and binturongs including an outdoor pool that the visitor will see before entering the platform . The area is 
complete with the children’s playground containing components for the kids to play with and have some fun, 
and the much-needed social facility including toilets for physically challenged persons . In addition to the 
exhibit and related facilities, this extensive project also involves necessary mains and service lines, including 
drinking and service water, power and communication installations, sewerage, wastewater plant and water 
management system, vast landscaping and gardening work as well as outdoor lighting . The construction of 
this up-to-the-minute housing and display facility is sure to increase the zoo’s attractiveness, while providing 
the visitors with the opportunity of watching the animals in their natural habitat .

Thanks to the financial contributions of donors, such as the CEZ Foundation's support amounting 150,000 
CZK, but also the 559 thousand korunas raised through a public money collection, the zoo could launch in 
2009 the implementation of the capital project called Papua . By redesigning existing premises, four exhibits 
will be developed to depict the tropical natural environment of Papua-New Guinea employing aquariums and 
a system of small lakes and presenting several threatened animal species, namely members of reptiles and 
fish, with total estimated construction costs of 2,215 thousand CZK .

In the late 2009, the Construction of sea eagle and golden eagle aviaries project was finished . To 
make this project real, funds were raised within the Operational Programme Cross Border Cooperation Czech 
Republic-Slovakia scheme as part of the Returning the Golden Eagle to the Mountains of Moravskoslezske 
Beskydy project, with total expenses including design work amounting to 2,024 thousand CZK . The work 
was co-funded by the Statutory City of Ostrava extending 285 .5 thousand CZK for development of the project 
documentation and providing means amounting to 1,765 thousand CZK to pre-fund the construction work 
as such . 

A capital project named Rebuilding the Children's Zoo was launched in October 2009 with the aim to 
add attractiveness to the central part of the zoo grounds, as the long-term state of disrepair of the existing 
facility required immediate solution . Within the project implementation phase, the children's zoo is to be 
expanded with new attractive forms of domestic animals added, like several breeds of cattle, diverse rabbit 
breeds and domestic pigs . The project will also involve a farm building with visitor access, water and power 
supply, sewerage, play components for kids, park furniture and extensive landscaping and gardening work . 
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This operation was supported by the Statutory City of Ostrava in 2009 by allocating a capital grant amounting 
to 8 .1 million CZK . Because the central area of the zoo has been lacking social facilities for visitors over the 
long time, a decision was made to enlarge the scope of the works by constructing new-style toilets accessible 
to physically challenged visitors as well . The total amount needed for this action makes approximately 13 .9 
million . The new children's zoo will be made available to the public as early as 2010 .

Other worth-mentioning updates throughout the zoo grounds namely include the following:
•  A part of the front barriers within the lion and leopard exhibits replaced, allowing the visitors viewing the 

feline carnivores in a more attractive manner - covered from an SCO's grant amounting to 225 thousand 
CZK;  

•  Fencing and top of the indoor and outdoor facilities for the jaguarundi and Eurasian lynx at the small feline 
house redesigned - co-funded by an SCO's grant and zoo resources, a total of 66 thousand CZK spent;  

•  Existing cages and animal management installations in the room #2 and #3 at the animal separating 
facility behind the scenes fully repaired - costs of 235 thousand CZK funded from zoo resources;

•  Gates at the elephant house repaired and modified as part of the preparation for arrival of the new male 
elephant - total costs of 2,641 thousand co-funded from the SCO's grant (1,079 thousand CZK) and zoo 
resources (the remainder);  

•  Aviaries designed for bird breeding behind the scenes rebuilt with total costs of 324 thousand CZK covered 
from the SCO's grant; 

•  Outdoor cages in breeding facilities behind the scenes completely rebuilt - covered from the SCO's grant of 
93 thousand CZK; 

•  Fencing, shelter, a part of the outer shell and water supply mains of a stall behind the scenes fully repaired 
- total costs of 1,184 thousand CZK co-funded from the SCO's grant (700 thousand) and zoo resources (484 
thousand) .

Capital projects with expected start of implementation in 2010:
•  The hippo house rebuilding project will be launched and also finished to a great extent . The project aims 

to improve thermal conditions for the animals housed, provide better environment for visitors by reducing 
the excessive odour indoors, and cut the extreme energy costs . The project covers replacement of the roof, 
which is in the state of disrepair; in addition, the entrance gate and a part of the building envelope lacking 
the heat insulation will be replaced, insulation of the house renewed, etc . Essential parts of the works 
will include converting the heating system of the facility as such by replacing electricity as the source of 
heating by renewable sources of energy, namely wooden pellets, and implementing at least a simple water 
filtering system in the hippo pool . All of the measures above will make the operation of this animal and 
visitor complex providing housing for the Ostrava Zoo’s flagship species much more cost-effective and 
efficient, thus contributing to saving water, energy and human work to a great extent . The total project 
implementation costs will amount to some 36,500 thousand CZK . Within the project, an application 
seeking funding under the EEA/Norwegian Financial Mechanism amounting to about 17,500 thousand CZK 
was approved, with the remainder of 19,000 thousand expected to come from within the SCO's capital 
grant .

•  A capital operation named Mud removal and re-arrangement of the fish pond #1 at Ostrava 
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Zoo with total project costs of CZK 10,100 thousand will be underway and completed in 2010, with 2,100 
thousand CZK to be provided by the Operational Programme Environment (OPE), and the remainder 
amounting to 8,000 thousand CZK allocated by SCO . Within the project, the mud will be removed from 
the pond, a littoral zone set up and eroded parts of the pond banks and dykes restored . To enlarge the 
pond water surface area by adding littoral zones, the main drainage sewer of the pond will be extended 
and deepened, with the sediment removed used for setting up new islands and expanding the existing 
ones . The project aims to remove mud, reinforce the eroding pond sides and reconstruct the existing 
banks including the dyke . Additionally, creating new islets will help implement favourable measures in 
terms of landscape and ecosystem diversity; it will also increase retention capacity of the landscape, as 
well as preserve and restore natural runoff conditions . Two existing islands to accommodate lemurs will 
be enlarged and interconnected by three walkways as part of visitor routes, while the third island will 
be enlarged and separated from the remainder, as it will host a gibbon exhibit later on . Then there will 
be two new islands created and connected with the adjoining banks and each other by three walkways 
linked to the system of paths and log roads, while also placed to form a natural barrier between the 
sika deer enclosure and surrounding unfenced part of the pond . A total of six bridges 12 and 9 .5 m long 
interconnecting the islands and the banks are designed as walkways made of a steel bridge deck combined 
with timber elements forming walking surfaces and handrails . Within the existing forest stand section, 
the visitor route across the two new islands will be interconnected with new path units by a log road 42 .8 
m long, to be also designed for direct viewing of the neighbouring sika deer enclosure to be set up, from 
which the log road will be separated by handrail and artificial ditch erected along the artificial retaining 
wall of the log road . The lengthwise gradient of the log road is designed to meet the requirements for 
movement of persons with reduced ability to move or sense of direction . The existing fence of the pond 
dyke will be removed and replaced with a new fence . The works will include new fencing for planned crane 
and sika deer enclosures, with a log hay-barn constructed for the latter species, a critically endangered 
animal .

•  In the course of 2010, a gas supply system including mains will be set up within the zoo grounds, 
with a total costs of some 9,000 thousand CZK, which will be covered directly from the SCO's budget . The 
specific buildings and structures including the carnivore house, primate house, hippo & rhino house and 
education facility to a gas heating system will bring significant savings of funds in the years to come, as the 
existing facilities are now heated by highly expensive electric energy . In addition, alternating electricity 
using natural gas will reduce CO2 emissions .    

In 2009, a project development phase was launched, underway or completed for the following 
operations:
•  Design development was finished for the Visitor Centre that will not only provide the much-needed 

restaurant operated all the year long, but also offer premises for conservation education, conferences and 
workshops . In 2009, an application was filed by the zoo to get funding for the project implementation 
from EU Structural Funds, more specifically, the Regional Operating Programme (ROP) Moravia Silesia . 
Unfortunately, the Regional Council of the Moravian-Silesian Cohesion Region did not find the application 
attractive enough for the development of the regional tourism . In 2010, the zoo's attempts to seek funding 
for the project within the next calls of the Moravian-Silesian Regional Operation Programme are to 
continue .
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•  Development of the building approval dossier for the works named Biogas Plant Construction was 
finished, with total costs amounting to 1,362 thousand CZK . The institutions participating on the funding 
included the Statutory City of Ostrava (333 thousand) and the Regional Office of the Moravian-Silesian 
Region (999 thousand), the balance of 30 thousand CZK was covered from the zoo resources . At the same 
time, an application for funding from the OPE was developed and filed . The biogas plant will chiefly 
provide a means of disposal of the biological waste produced by the animals as well as waste vegetation 
generated as part of operation and maintenance of the vast zoo area . The project is sure to have positive 
effects on improving the zoo’s economy, be it the revenues from supplying green energy into the grid of 
CEZ (power supplier) or using the waste heat produced for heating specific facilities throughout the zoo . 
Potential self-sufficiency of the zoo, at least to some extent, in the case of total failure of power supply is 
another essential aspect to consider, as unlike other types of institutions, evacuation in the zoo situation 
would be largely impossible for most of the animals held, so consequences of any blackout status would be 
very dramatic .

•  Development of the site planning documentation for the works named the House of Evolution was 
brought to completion, with the processing costs covered through the capital grant provided by SCO, which 
amounted to CZK 809 .5 thousand including VAT . The project is to convert the old aquatic bird house to 
a state-of-the-art exhibit for chimpanzees and other African species designed as a combined interactive 
learning exhibit and animal breeding centre . During 2008, this operation was included into the Integrated 
Development Plan of Ostrava City (IDPOC) .    

•  The development phase of the Mud removal and rearrangements - pond #4 project was finished . 
75% of the costs reaching CZK 116 thousand including VAT were funded from the grant successfully 
received from Moravian-Silesian Region and balanced from the zoo resources . Under this project, mud 
will be removed, eroded banks and the dyke restored and new islands and semi islands set up to serve as 
exhibits for primates and pelicans, the latter being a species new to the zoo . In addition, endangered local 
wildlife species will benefit from this project thanks to the littoral zone to be developed in the part of the 
pond . An application seeking funding from OPE was already submitted . 

•  A project development phase of the capital projects named the Papua Aviary and Education centre: 
thermal insulation and energy savings was launched . Following the Papua Exhibit (now under 
development), the Papua Aviary will be adjoining the existing education and training centre in the heart of 
the zoo next to the primate house . Designed as a walk-through exhibit, the aviary is to introduce medium-
sized parrot species to the visitor, bringing the birds and humans into immediate contacts . The other project 
concerns the existing education and training facility of the zoo, which also serves as a place of contact with 
the general public . Finished and finally approved in 1979 and still heated by electricity, this building shows 
great loss of heat . For instance, the loss of heat through the opaque building envelope makes 33 .1%, while 
fillings of the openings, i .e . windows, are responsible for as much as 26 .9% of the entire heat loss according 
to the energy audit produced .

Thanks to the financial support from SCO exceeding CZK 11 million, the next project development phase could 
be started for each of the four projects mentioned below, this making further efforts to get funding from 
external sources (namely the EU funds) possible . The projects can be outlined as follows:
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Ostrava Zoo – the Safari Exhibit 
The development period for the project documentation funded by the SCO’s grant is 2009 and 2010, with costs 
amounting to CZK 2,356 thousand including VAT as determined based on the public tender . The intention is 
to develop a safari exhibit, a vast fenced outdoor enclosure with free-ranging animals . This will be a ride-
through area with visitors allowed to observe the animals, while keeping as close contact as possible with 
the creatures, getting the sense of moving in an open natural area amidst exotic wildlife that can be watched 
in its natural habitat and very close to the people . This kind of presenting the animals in zoos is something 
highly attractive, making the visitors able to move throughout the open grounds and eliminating the negative 
feelings caused by fenced exhibits . In the course of 2008, this project was included into IDPOC, while in 2009, 
the zone planning design documentation was developed .

Ostrava Zoo – the Penguin and Seal Exhibit
The development period for the project documentation funded by the SCO’s grant is 2009 and 2010, with 
full-range design development costs estimated to range from CZK 3 .5 to 3 .8 million including VAT . The final 
price will be specified based on a public tender . The new exhibit is to replace the existing old bear facility, 
which is a huge concrete prison-like cell made in 1960, located in the middle of the zoo . The structure failed 
to comply with modern animal husbandry standards already a long time ago . The service life of the old bear 
facility as such has already expired and any investments except in terms of personal and animal safety would 
be ineffective . As this structure is fully outdated from ethical and technical aspects, only a demolition is 
something that makes sense . The planned penguin and seal exhibit will present a mixed exhibit of these 
spectacular animals that have always attracted zoo visitors’ attention regardless of age and social background 
for their behaviour and activity . These animals can be seen in most of zoos, and their exhibits are amongst 
those much-sought .  

Ostrava Zoo – the Tiger Exhibit
The development period for the project documentation funded by the SCO’s grant is 2009 and 2010, with 
costs determined through the public tender amounting to CZK 1,216 thousand including VAT . The existing 
tiger enclosure is a small iron cage . Designed in the spirit of the 1960s, this facility is not only outdated and 
beyond any cultural standards, but even fails to comply with the recent animal housing concepts in terms of 
husbandry and welfare . The structure has failed to meet even basic tiger housing standards . What's more, 
with increasingly stricter requirements for holding animals in captivity, Ostrava Zoo is sure to finish its tiger 
collection within several years without developing an up-to-date breeding facility, as no established zoo 
institution would permit relocating its animals to any sub-standard housing conditions . Therefore, clearing 
this old facility and constructing a new one will be the only alternative . Compared to the existing status, the 
new tiger exhibit has been designed as a structure fully integrated into the natural landscape, with minimum 
requirements to build anything above the ground level . Such solutions provide the visitors with the possibility 
of viewing the animals in their normal habitat: a broad-leaved forest with fully grown trees consisting mainly 
of birch-trees similarly as in the tiger’s range countries . In 2009, the building permit design documentation 
was finished for the exhibit .
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Ostrava Zoo – the zoo office and main entrance 
The development period for the project documentation funded by the SCO’s grant is 2009 and 2010, with costs 
estimated to exceed CZK 3 million including VAT . The final price will be specified based on a public tender . The 
existing main entrance and zoo office had failed to comply with the recent needs of the zoo operations a long 
ago . The technical conditions and spatial arrangements of the main entrance are insufficient for handling 
the recent visitor numbers in a cultivated manner . The set of interconnected portable cabins looking like  
a construction site that forms the Ostrava Zoo’s headquarters was designed to serve as a temporary facility in 
1960s, and is now about to reach its service life . It is unsatisfactory in terms of space; what's worse, the energy 
demand of the facility is enormous . The shortage of places in the visitor car park is another critical issue . There 
are no facilities for holding presentations and lectures . To address not only the operational issues, but also 
to gain a new attractive area in the zoo grounds by clearing the existing operational building, a decision was 
made that both planned facilities would be constructed in place of the existing main entrance structures and 
interconnected in terms of operations . The project also covers a car park in front of the entrance, with 136 
visitor car sites to be set up in the territory near the entrance, with some of them now already in use . The 
service building will be a two-storey facility containing offices, service entrance, cash offices, social facilities 
for the horticulture department members (i .e . gardeners) and offices for other departments of the zoo . 
Facilities will include a staff meeting room, presentation room including the background premises, a large 
zoo store and visitor toilets (including those for physically challenged) and a room for mothers with babies . In 
2009, the building permit design documentation was finished .
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Education and publicity
Šárka Kalousková and Jan Pluháček

Education
In 2009, the Ostrava Zoo education centre personnel performed 220 education lessons attended by 6,106 
children, including 22 sessions for 720 children from kindergartens and 198 lectures for 5,386 students from 
diverse schools throughout Moravian-Silesian Region

In the new school year 2009/2010, five new education programmes were added to the existing menu:
•  Three programmes for kindergartens and primary school grade 1 called Animals' bill of fare, Native wildlife 

of the Czech Republic and Zoo animals' diary .  
• Two programmes for primary school grade 2 and secondary schools called Eagles in the Czech Republic and 

From the world of plants - trees and shrubs .

As with the year before, intense lecturer's involvement of the zoo in Czech universities continued in 2009 . 
The Behavioural ecology subject was fully managed by the zoo personnel at the Natural Science Faculty of the 
Ostrava University, with additional full-day field class organised at Ostrava Zoo on 23 April . In 2009, the zoo 
staff members were active as primary supervisors within four bachelor's and master's theses of candidates 
studying at the natural science faculties in Ostrava and Ceske Budejovice . Outside the activities above, 
a number of expert assessments were developed for diverse universities throughout the country . Ostrava 
Zoo specialists also served as tutors within three subjects within the training course for Czech zoo keepers 
organised by the SVOPAP agency (12 through 14 June) . Thanks to the efforts outlined above, Ostrava Zoo 
maintained its membership in the community of Czech zoos that proactively participate on education at 
universities in the country . 

The series of specialist's lectures for the public named the News from the World of Zoology continued 
the fourth year under the management of the zoo scientific officer, with a number of experts from other 
institutions involved, such as Bc Ludek Culik of Dvur Kralove Zoo giving a lecture on giraffe conservation, 
taxonomy and husbandry, Mgr Martina Konecna of the University of South Bohemia with her paper concerning 
social hierarchy and its consequences in macaques and RNDr Ales Toman, Jihlava Zoo, presenting biology and 
conservation of the critically endangered European mink, which was a very good contribution to the pan-
continental campaign of European zoos and aquaria that was underway, dedicated to the conservation of 
native carnivores . The lecture scheme was financially supported by the Czech Ministry of Environment . A total 
of 10 presentations attracted 346 attendants .

Outside the zoo grounds, lectures and presentations were also held in public libraries, senior homes and 
children departments of hospitals in the cities of Ostrava, Opava, Havirov and Novy Jicin . The zoo participated 
at the Ostrava 2009 international film festival dedicated to sustainable development, presenting a report on 
animal management at Ostrava Zoo . There were a total of 60 events attended by 1,104 persons .

In December, the 3rd annual conference named Involvement of Zoological Parks in Conservation Education 
designed for directors of schools and education institutions, conservation education coordinators, natural 
science teachers, managers of leisure natural science clubs and other persons interested took place at the zoo . 
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Again, the event was co-funded by the Ministry of Environment . In addition to the Ostrava Zoo personnel, 
papers were also presented by representatives of the Ostrava City Office and ZO CSOP (Czech Union for Nature 
Conservation) Novy Jicin - Wildlife Rescue and Conservation Education Centre in Bartosovice na Morave, as 
well as by Tomas Hulik, a guest from Slovakia and coordinator of the Navrat rysov (Return of the Lynx) project . 
70 professionals in education attended the event .

Competitions
In April and November, two traditional learning contest for primary and grammar schools were organised 
in cooperation with Kruh pratel zoo (Friends of the Zoo) . The spring round attended by 2,455 children was 
called "European carnivores", while the autumn part was titled "Ichthyofauna of the Czech Republic", with 
2,385 children participants . Over 100 schools throughout Moravian-Silesian Region got involved in each of 
the contest . 

Friends of the Zoo
The society had 48 members in 2009, with a number of them participating on the development and 
organisation of the events for the public held by the zoo throughout the year .

Promotion activities 
• Media releases circulated at least weekly to over 50 regional/national media, as well as to some 2,000 

subscribers to the News of Ostrava Zoo information service comprising editors of bulletins of cities and 
communes throughout Moravian-Silesian Region, regional celebrities and private persons

• Routine TV reports in the Good Morning show in partnership with the Czech TV (public national station)
• Routine reports in the We Like Animals show in partnership with the Czech Radio Ostrava
• Spots over the period of summer holidays in cooperation with Hitradio Orion, a regional radio station
• Media campaign in the regional media along the Polish side of border - spots in the Polish radios and TVs 

from June to August
• Large-area advertising by means of seven billboards installed on the main arrival routes in direction 

to Ostrava throughout Moravian-Silesian Region from April to July, 12 advertisement boards and  
3 advertisement sheets in cities and communes of the region

• 22 April – Ostrava Zoo presented at the 5th annual conservation and environmental film festival TUR 
Ostrava 2009 

• Posters titled Winter at the Zoo, Spring at the Zoo, Summer at the Zoo and Autumn at the Zoo placed 
in public transport vehicles of Dopravni podnik Ostrava plc (a city transport company) and distributed to 
public libraries, information centres and other organisations and institutions around Moravian-Silesian 
Region

• Information poster presenting a schedule of events at Ostrava Zoo in 2009
• Magazine named Ostravsky colek (Ostrava Newt)
  
Activities for the public
A total of 31 events for the public were organised by the zoo's public relations department alone or  
in collaboration with other parties in 2009, each taking place on the occasion of some important day; most  
of them were arranged in cooperation with the group of zoo volunteers . 
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Selection of the most attractive events:
• 5 April: The Day of Birdlife - competitions for children, display of eggs and bird taxidermy specimens,  

a guided tour of the zoo with an ornithologist, installation of nest-boxes
• 18 April: The Day with OKD Foundation - the Little Amazonia exhibit opened
• 28 June: Singing for Tigers - tiger cub naming party and musical show of the band called Charlie Straight
• 4 July: Start Your Holidays at the Zoo and Take Your Veteran Too - everybody bringing their outworn electric 

appliance could get a special discount on the entrance fee 
• 25 July: When Animals Are at Play - a day of environmental enrichment at the zoo
• 12 August: When Llama Gets a Haircut  - hairstyler's show at the zoo
• 16 August The Day of the Blue-eyed at the Zoo - celebrating 3 months of age of the Sclater's lemur
• 30 August: Musical Show for the Zoo
• 3 September: European Bat Night
• 5 September: A Day for Vultures
• 19 September: Senior’s Day with playing movies for contemporaries
• 4 October: The Animals' Day - event focused on conservation of large birds of prey 
• 11 October: Harvesting the Fish Pond
• 28 October: Naming party with a young vulture to be released into the wild in the French Alps
• 31 October: Halloween and a paper lantern parade at the zoo 
• 5 December: Saint Nicholas at the zoo
• 12 December: Christmas time decorating activities and Advent concert at the zoo
• 19 December: Decorating Christmas trees, a live Nativity scene at the zoo - a traditional event involving 

hanging goodies for the free-ranging wildlife around the zoo and singing Christmas carols
 
From March to October, narrated selected animals feeding shows were performed for visitors, with red panda 
feeding and narrated elephant training being new additions . Throughout the summer holidays, evening 
guided tours were available for visitors after closing hours on Saturdays . Thanks to the financial support of the 
Czech Ministry of Environment, the zoo could buy a sound system for chimpanzee, hippo and parrot exhibits, 
and thus improve the quality of animal talk performance . In addition, lanterns designed for evening guided 
tours were purchased . 

Throughout the summer holidays, three cycles of the summer school took place at the zoo, focused on top 
predator animals - carnivores and birds of prey . Touch-tables were available to every visitor throughout the 
zoo grounds . In the winter period, visitors could provide supplemental feeding to the birds ranging freely at 
the zoo . Ostrava Zoo presented themselves at the celebration of the Earth’s Day organised by the Statutory 
City of Ostrava held on the street of Hlavni trida in Ostrava-Poruba and Ostrava-South (city districts) .

New interactive components in the zoo grounds
New learning-by-playing structures were installed around the zoo . In the area of the botanical park, several 
education spots were constructed to present the native fauna species roaming freely in the zoo grounds as well 
as native flora; they featured the woodpecker, stork and age identification in trees . The devices made thanks 
to the financial support of the Czech Ministry of Environment are designed to provide means of discovery 
through entertaining and interactive approach, encouraging the kids and adult ones in being susceptible to 
the world around . Other components were funded by Severomoravska plynarenska, an RWE Group member, 
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and involved models of a turtle shell and above-lifesize kangaroo, allowing the children to play a role of the 
very animal and become a turtle or a baby kangaroo for a while . Thanks to the support of Pilsen Urquell 
Foundation, new play structures could be added to two children playgrounds at the zoo .    

Other zoo-based events:
•  28 April: Majales v zoo - in 2009, the zoo teamed up with the Stavovska unie studentu (university student 

professional association) of Ostrava University . Consequently, one of the accompanying events within the 
Ostrava University Majales (annual student festival) - a theatre show - was held in the zoo grounds .

•  5 to 7 June: Bambiriada at the zoo - The children festival was held in partnership with Rada deti a mladeze 
(Children and Youth Board) of Moravian-Silesian Region (RADAMOK) . 

•  22 July: Dreamnight at the Zoo - third annual special night for disabled children . While taking a walk 
through the illuminated zoo grounds, the children could stop by touch-tables with natural specimens and 
items and meet live animals . 100 kids attended the programme; everyone received a small gift and zoo’s 
promotional items . 

•  14-15 October: A Day with the Donors - traditional meeting of donors including presenting new exhibits 
and other updates within the zoo grounds .

   
Displays
The zoo has set up a new area to hold various displays inside the house of African ungulates . The 2009's 
exhibits were as follows: 
•  Animals at Ostrava Zoo
•  The EAZA European Carnivore Campaign
•  Returning the Golden Eagle into the Czech Republic 
•  The house of Indian animals now contains a permanent exhibit named Coexisting with Large Carnivores, 

set up under a financial support provided by the Czech Ministry of Environment .

Displays outside the zoo:
•  A display featuring Ostrava Zoo including animal photographs - venues: the Regional Office of Moravian-

Silesian Region, the Town Library of the City of Ostrava - the departments in Fifejdy and Vyskovice districts, 
the Culture Centre of the City of Ostrava, the Haematology Centre of the Faculty Hospital Ostrava and the 
House of Culture Akord

•  Diverse Beauty of Parrots: a display arranged in cooperation with the City Culture Centre of Javornik Town .

Pony riding club for children
Meetings of the pony-riding club took place bi-weekly all the year round, with 13 children members .

Rose hip autumn
A second annual competition for the public in collecting hips, rowanberries and acorns to be used for 
enrichment of animal diet . An unbelievable one tonne was collected by the participants!
Partnership with Czech Railways
Ostrava Zoo became a partner to the Czech Railways project named Through Moravian-Silesian Region by 
Train; encouraging tourism and travelling by train, the activity included a competition for material prizes and 
was underway from 1 June to 30 September . 
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Company volunteering
In 2009, Ostrava Zoo became involved in the company volunteering scheme in cooperation with Forum 

darcu (a Czech philanthropic organisation) . A total of 119 employees of various companies were assisting the 
zoo namely with cleaning and gardening work throughout the year .   

To conclude, the authors wish to thank every colleague, who significantly contributed to organising and 
performing all events . Also, they wish to thank the group of volunteers, as the most of the events would be 
impossible without their gratuitous help .
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Activities of the Horticulture Department in 2009
Tomáš Hanzelka

In 2009, the department members significantly contributed to the development and completion of the 
Little Amazonia exhibit, which in particular involved finishing work indoors and installations in the tamarin 
enclosure .

In the spring season, additional planting was carried out within the wetland communities of the several 
water reservoirs restored very recently .

Maintenance of several routes through the Botanical Park was underway all the year round, namely 
including grass areas and recently set up beds of perennials . Following selective logging to improve health of 
the forest stands throughout the grounds and evaluating the existing potential, a large number of trees were 
planted obtained in particular from alternative outplanting areas . 

In cooperation with animal husbandry department, the horticulture staff took share in furnishing and 
designing animal housing facilities, namely by supplying and arranging natural materials and live plants . 

New planting activities also included the greenery making background in the areas of outer fencing of 
the zoo . In 2009, gardening and landscaping work to decorate the surroundings of the red panda outdoor 
enclosure was finished, which namely consisted namely in development of dry-stone flower walls and visitor 
trails .
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Research at Ostrava Zoo in 2009
Jan Pluháček

During 2009 we continued in our two projects that started in the past (Suckling behaviour in equids and 
Suckling behaviour in common hippopotamus) in cooperation with the Institute of Animal Science in Prague 
and Dvůr Králové Zoo . The first results of these projects should be published in the following year .

In July 2009, our zoo published the third edition of the European studbook for common hippopotamus 
(Hippopotamus amphibius) . We improved data in the studbook dealing with current population as well as data 
concerning of the individuals living in Europe in the past . To the end of the 2008 the current common hippo 
population consists of 198 specimens kept in 73 institutions . During 2008, 13 births occurred, 5 of these died 
within the same year . A further 8 animals died during the year . Important changes occurred also with the herd 
of hippos kept in our zoo, however these changes are summarised in the other text of this annual report .

 
During 2009 we attended 2 international and 1 national congresses where we presented several talks and/

or posters (see Table 1) .
 

Table 1. List of abstracts and presence of the Zoo employees  
at the scientific congresses in 2009.

Congress Place and date  
of the congress Title of abstract 

30th International Ethological 
Conference

Rennes, France,
August 19th -24th

Mother-offspring conflict in 
captive plains zebra: the suckling 
bout duration .

26th EAZA Annual Conference
Copenhagen, Denmark,
September 15th -20th

Common hippopotamus 
Hippopotamus amphibius Euro-
pean studbook 2009; Effect of 
external stimuli on enrichment 
in captive chimpanzees (Pan 
troglodytes): a case study .

36th Czech and Slovak Ethological 
Conference

Kostelec nad Černými lesy
November 12th-15th 

Mother-offspring conflict in 
captive plains zebra: the suckling 
bout duration .

Table 2 summarises the species kept in our zoo and involved in research projects during the year of 2009 by 
researchers either from Ostrava Zoo or from other institutions . The amount of research projects carried out in 
our zoo during 2009 was higher than those recorded per year from 2006 to 2008 . Some of the projects listed 
in the Table 2 are long-term projects collecting data from our zoo in several consecutive years . One of the 
projects collecting data in our zoo resulted in the publication of scientific during the year 2009 (Pomajbíková 
et al . 2010) . This project was focused on the entodiniomorphid ciliates in captive chimpanzees and bonobos 
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and it was carried out by the scientific team from the Department of Parasitology, University of Veterinary and 
Pharmaceutical Sciences at Brno, Czech Republic .

As in the past, the employees of Ostrava Zoo continued to coordinate six specialist group within the Union 
of Czech and Slovak Zoos (apes, old world monkeys, small cats, parrots, fish, and deer) . Thus, Ostrava Zoo 
coordinates the highest number of these specialist group compared to all other zoos in the Czech Republic . 
Besides this activity, the employees of Ostrava Zoo published several papers in Czech and German popular 
journals like Živa or Fauna (see the list of selected papers below) .
 

Table 2. All projects (involving those of other institutions as well as our own) 
dealing with animals kept at the Ostrava Zoo in 2009.

Person(s) Institution Name of the project Species 
involved

Barbora  
Kamitzová

Czech University of Life Sciences, 
Prague

Holding of black lemures 
in zoos

Eulemur macaco 
macaco

Ewa Polańska Adam Mickiewicz University in 
Poznań, Poland

Unsocial behaviour of Diana 
monkeys

Cercopithecus 
diana

Martyna  
Paczkowska

Adam Mickiewicz University  
in Poznań, Poland

Social behaviour of Diana 
monkeys

Cercopithecus 
diana

Hanna Napierała Adam Mickiewicz University  
in Poznań, Poland

Social and unsocial behaviour 
of Panthera tigris altaica

Panthera tigris 
altaica

Monika Novák-
ová South Bohemian University Vliv magnetismu na zvířata 

v zoo

Jitka Stehlíková South Bohemian University Dominance hierarchy among 
ruffed lemur Varecia variegata

Klára Petrželková 
a David Modrý

Institute of Vertebrate Biology
Academy of Sciences of the Czech 
Republic, and University  
of Veterinary and Pharmaceutical 
Sciences Brno

Infusoria of the genus  
Troglodytella: pathogens  
or symbioths

Pan troglodytes

Hanka 
Janoušková 
Radim Kotrba

Czech University of Life Sciences, 
Prague Thermoregulation in eland Taurotragus oryx

Jan Pluháček Ostrava Zoo, and Institute of 
Animal Science, Prague

Suckling in common  
hippopotamus

Hippopotamus 
amphibius

Radim Kotrba
Institute of Animal Science, 
Prague, and Czech University of 
Life Sciences, Prague

Morphometrical analysis  
of new born antelopes  
as a predictor of an adult 
body size

Taurotragus oryx



38

As a conclusion I would like to thank to all who helped to improve the important goal of modern Zoological 
garden, the research . My thanks go to Jana Kanichová, Monika Ondrušová, and Jana Pluháčková for valuable 
comments and improving English of this text . Publishing of the European studbook for common hippopotamus 
was financially supported by the Ministry of the Environment of the Czech Republic .

Research paper in journal with impact factor using data collected in our zoo published in 2009:

Pomajbíková, K ., Petrželková, K . J ., Ilona Profousová, I ., Petrášová, J ., Kišidayová, S ., Varádyová, Z . , Modrý, 
D . 2009: A survey of entodiniomorphid ciliates in chimpanzees and bonobos . American Journal of Physical 
Anthropology, in press .

List of the other papers or books which have been published by zoo employees in 2009:

Čolas, P . 2009: Proceedings from the second meeting of the Old World Monkeys Specialist Group within 
UCSZ, April 2008 . Zoo Ostrava, Ostrava . [in Czech]

Kanichová J . 2009: Breeding of ring-tailed lemur in Ostrava Zoo . In: Vokurková, J . Prosimians within UCSZ, 
10/2008, April 2008 . Zoo Olomouc, Olomouc . [in Czech]

Novák, J . 2009: Proceedings n . 7 . from the meeting of the Small Cats Specialist Group within UCSZ, duben 
2009 . Zoo Ostrava, Ostrava . [in Czech]

Pluháček, J . 2009: European studbook for common hippopotamus (Hippopotamus amphibius) . 3rd Edition . 
Zoo Ostrava, Ostrava .

Pluháček, J . 2009: Proceedings from the second meeting of the Deer Specialist Group within UCSZ, January 
2009 . Zoo Ostrava, Ostrava . [in Czech]

Pluháček, J . 2009: Proceedings from the third meeting of the Deer Specialist Group within UCSZ, January 
2009 . Zoo Ostrava, Ostrava . [in Czech]

Pluháček, J . – Bartoš, L . – Čulík, L . 2009: On the advantage of a mare being high-ranking . The story of the 
plains zebra . Živa 5/2009, pp . 232-233 . [in Czech]

Svobodová, Y . 2009: Ara macao – History of its breeding in Ostrava Zoo . Fauna 15/2009, pp . 12-13 . [in Czech]

Svobodová, Y . 2009: Grey parrot and its rearing . Fauna 4/2009, pp . 12-14 . [in Czech]

Svobodová, Y . 2009: Gubernatrix cristata in Ostrava Zoo Fauna 23/2009, pp . 14-15 . [in Czech]

Svobodová, Y . 2009: Taubenhals – amazonen . Haltung und Zucht im ZOO von Ostrau . Gefiederte Welt 
11/2009,  pp . 20-21 . [in German]
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A year of carnivores at Ostrava Zoo
Monika Ondrušová

The last year’s EAZA campaign devoted to European carnivores was the opportunity for the zoo to focus 
on these predators as well . A number of visitor competitions and activities were arranged to make sure 
that everyone could get involved . Our aim was not only to make people more familiar with the endangered 
nature throughout Europe, but also raising funds to support European carnivore conservation projects as 
part of the EAZA campaign . Every visitor had the opportunity of financial support by purchasing promotional 
merchandise produced specifically for the campaign, like badges with wolf, lynx and bear design, pencils with 
a bear picture or carnivore folding picture-booklet, and by leaving money in a money collector box placed in 
the zoo grounds . Total net proceeds from the public collection amounting to 19,700 CZK were forwarded into 
the account of the European Association of Zoos and Aquaria .

European carnivores were central to many events designed for the public:

• 4 March: Large European Carnivores - a lecture given by Miroslav Kutal, Hnuti Duha (nature protection 
NGO), Olomouc

• 19 April: The Earth’s Day - A European Carnivores Day

• 1 May: May-Day: Carnivores Howl to Warn

• 29 May: Children’s Day - Playing with Carnivores

• 21 June: Take Your Teddy Bear to the Zoo & Celebrate Panda’s Birthday  

Beast Stories
The zoo published a subtle book of stories called "Beast stories or Fairy tales and rumours on carnivores  . . . 
a little bit different" written by Moravian-Silesian primary school students who participated in the literary 
contest launched by Ostrava Zoo under the campaign . The task was to create a fairy tale that would present 
a carnivore positively to the public; everyone could write their own story or retell a traditional one . The book 
was then circulated to kindergartens, family centres, children departments of hospitals and other institutions 
designed to work with children throughout Moravian-Silesian Region . The book was published under the 
financial support of the Czech Ministry of Environment .

Singing for Tigers
A musical contest was launched for the first time, designed for young non-commercial artists under 18, be it 
singers or bands . The aim was to compose and sing the best and novel song for female tigers born at Ostrava 
Zoo . The Singing for Tigers contest was arranged under the umbrella of a band from the town of Trinec named 
Charlie Straight and the winner’s prize was more than attractive: the most innovative young musician was to 
become a supporting act of the Trinec band at their gig at the zoo and at the same time a godfather to one of 
the tiger girls . The winner of the two-month long contest became a female singer Anicka Cervenkova and the 
tiger females were officially named Duffy and Darja on the day of the performance .
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The best carnivore cup
The objective of another creative competition was making a hand-made cup with a carnivore design . In this 
case, the main prize was highly attractive as well - a tour to Croatia for two persons donated by VITKOVICE 
TOURS (travel agency), which eventually came to Veronika Kristkova for her cup with a wolf muzzle design that 
was winning for its smart context; however, selecting a single winner from the number of nice and original 
designs was not that easy . Each of the contest cups was designated for sale to zoo visitors for a symbolical 
price of 100 CZK, with proceeds forwarded to support the EAZA campaign .

To conclude, I would like to thank all those supporting the scheme - VITKOVICE TOURS for providing the tour to 
Croatia, the Charlie Straight members performing without claiming a royalty, Hitradio ORION for their media 
promotion and partnership, all contestants and everyone supporting carnivores in terms of funding . Last but 
not least, I thank to all colleagues who took part in the preparation of the Year of Carnivores at Ostrava Zoo .
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Historical increase in the number of animals at Ostrava Zoo 
Jiří Novák

Throughout its history, every zoo will experience better and harder times . Current visitors of the Moravian-
Silesian metropolis can, dare I say, enjoy the positive-toned years right now . The more and the longer Ostrava 
Zoo lagged behind their companion zoos in the Czech and Slovak Republics as well as European and global 
trends, the greater effort has been developed by Ostrava Zoo personnel very recently - of course this being 
backed by the necessary support of the zoo's founder . 

The development (with regard to animals) paradoxically began with rather unpopular measures in terms 
of visitors . Throughout the long history, selection of only a small number of groups (orders) of birds and 
mammals was kept and presented to the public, with felines, bears and anseriform birds being the most 
famous taxa, and popularity among the audience being won through several large mammals kept and bred . 
However, holding the latter is something that must meet many pre-requisites, including extraordinary 
amounts of capital invested in breeding facilities and exhibits, to name a few . As no funding like that was 
available, species like the polar bear (Ursus maritimus), Kodiak bear (Ursus arctos middendorffi) and Indian 
elephant (Elephas maximus) were housed under conditions that will not survive as things stand . And as 
finding enough money to remedy was not possible within a short time following the zoo's self-reflection, 
the zoo management opted for the only sensible way - slight reduction of the large mammal stock held in 
sub-standard situations . For these reasons, the bear species above were stopped, as well as jaguars (Panthera 
onca) and cougars (Puma concolor) . Nonetheless, most large mammals have remained, such as the Indian 
elephant (Elephas maximus), hippopotamus (Hippopotamus amphibius), Indian lion (Panthera leo persica), 
Siberian tiger (Panthera tigris altaica), Rothschild giraffe (Giraffa camelopardalis rothschildii), Grevy's zebra 
(Equus grevyi), Asiatic black bear (Ursus thibetanus) and many others, and Ostrava Zoo is still amongst the 
largest zoos in the Czech Republic even in this regard . 

Such a short-term cut in the numbers of species, which generally was still a moderate one, allowed for 
significant improvement of conditions for other creatures that remained on the list . Simply, the zoo team was 
quickly able to provide a number of animals with larger enclosures by combining several smaller paddocks, as 
well as light up the zoo grounds with plants and eliminate a lot of ugly iron barriers or cages . The structure of 
stock was however generally maintained in the beginnings, and certainly, the number of breeding species or 
individuals could not increase . 

In 2008 and 2009, a break occurred . These two years would be difficult to separate because the zoo team's 
work on the acquisition of a number of new species covered both periods . This involved not just a few new 
large or "famous" animals, such as three Indian elephants, red pandas, white-naped cranes, etc .; indeed, 
the tendency towards creating the best level of housing for animals and luxuriously spacious aviaries and 
enclosures, whether real or still in the designs, as well as investments not only in exhibits, but also the much 
needed facilities behind the scenes, allowed the zoo personnel to work hard on getting new species, often 
recruiting from completely new taxa not held at the zoo so far . All of the above resulted in an annual increase 
in the number of animals that is unprecedented in the modern history of Ostrava Zoo . 
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Most of the animals listed below are temporarily placed out of scenes, waiting for the new exhibits to open 
in 2010 . In 2009, for example, the zoo imported the Asian small-clawed otter (Aonyx cinerea) for the Chitwan 
exhibit - so far the only mustelid within the stock, a Red List species managed as vulnerable . The Chitwan 
complex, where the zoo wishes to present animals of the well-known Nepalese national park, and which 
is to provide some already established stock members like bears and langurs with better conditions, will 
include two aquaria . They will be the first freshwater exhibit tanks at Ostrava Zoo, with the freshwater garfish 
(Xenentodon cancila) being one of very intriguing species . Other fish taxa are to range in the aquaria of the 
exhibit called Papua, where visitors can admire magnificent members of New Guinea fish life, for example 
the northern saratoga (Scleropages jardinii) and Atlantic mudskipper (Periophthalmus barbarus), but also 
reptiles - the blue-spotted monitor (Varanus macraei) - the first monitor lizard at Ostrava Zoo, as well as the 
Siebenrock's or northern long-necked turtle (Chelodina siebenrocki) and New Guinea snapping turtle (Elseya 
novaeguineae), the zoo's first snake-necked turtle species . In the aviary adjoining the Papua display, the blue-
winged kookaburra (Dacelo leachii) is to be a new species . Ready to settle in the future nocturnal exhibit is 
the first representative of the hyrax order - the southern tree hyrax (Dendrohyrax arboreus), husbandry of 
this species kept behind the scenes being now one of the tasks of animal managers . Other creatures held 
currently out of scenes include wonders, as is the critically endangered Siberian crane (Grus leucogeranus), 
the northern bald ibis or waldrapp (Geronticus eremita), endangered Baer's pochard (Aythya baeri) or white 
neck-laced partridge (Arborophila gingica), a vulnerable species in the wild . These species are coming soon 
on display . On the other hand, some creatures were out to please the visitors, whether laymen or experts, 
already in 2009, be it the Dalmatian pelican (Pelecanus crispus) on the pond, the Chinese merganser (Mergus 
squamatus) in the Chinese fauna exhibit, the Madagascar or common fody (Foudia madagascariensis) in the 
Madagascar exhibit, the silver shark (Balantiocheilos melanopterus) inside the Elephant Jungle or many others . 
In the Little Amazonia exhibit, there is another number of new species to admire, among them being the 
first Ostrava's member of primates called clawed monkeys, the cotton-top tamarin (Saguinus oedipus) . Held 
very frequently in zoos elsewhere, this primate is however a critically endangered species in the wild . 

Selecting species that could be placed on the top of the list as seen by an expert in zoology would be a 
hard job - all of them are the best . So to conclude, let me try to summarise the results of the joint efforts of 
the zoo team: at the end of 2008, Ostrava held 305 animal species and 1,535 individuals . A year later, the list 
included as much as 2,919 animals of 354 species, meaning the number of species has increased by 16%, while 
the number of individuals has almost doubled and it is my strong belief that there are even more new and 
interesting animals coming in 2010 to which we all can look with expectations .
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Keeping a new primate species at Ostrava Zoo
Karin Tančiboková

Since the mid-year 2008, building alterations in the entrance part of the parrot house commenced to 
provide for a new exhibit named “Little Amazonia” . The rebuilding process cost the zoo 1 .9 million CZK, with 
1 .5 million extended by OKD Foundation and the remainder co-funded from the allocation of the Statutory 
City of Ostrava . Formally opened on 18 April, this exhibit became home to new dwellers, including primates 
that were never held in Ostrava before .

The cotton-top tamarin (Saguinus oedipus), a critically endangered member of the callitrichid family, 
primates that feature nails converted into little claws on each of the digits except the big toes . Their rather 
long body, limbs and tail as well as their claws make callitrichids very well adapted for climbing thick tree 
trunks . The cotton-top tamarin measures 210-250 cm and its weight ranges from 400 to 500 g . The back is 
brown with light marble pattern, while the underparts including limbs are white . They feature heavy-looking 
white hairs on their nape, so are sometimes dubbed Liszt monkeys as they are said to resemble the famous 
composer . Pregnancy takes 140 days; the female will mostly bear twins or even triplets, but the latter is rare . 
Tamarins live in small family clans, with both parents caring for the infants . The young ones are carried by the 
male and older siblings on their back and delivered to the female only for feeding . This tamarin can live for 
up to 15 years . The cotton-top tamarin is a diurnal creature that will spend most of its time in trees, searching 
for food almost all day long, feeding on fruits, young leaves and buds, but also insects and nectar . When 
threatened, the tamarin will stand up on its hind limbs, erecting the prolonged hairs on the nape . When 
vocalising, cotton-top tamarin's voice sounds like bird singing .

       
At the moment, there are more cotton-top tamarins in zoos and private holders than in the wild, which 

probably is due to the use of this primate in pharmacy throughout Europe, being the reason for their imports . 
The species' range is limited only to northern Columbia, a region where biodiversity is relatively high, but 
conservation rather poor, with converting forests into the farming land and development of water power 
plants posing the main threats not only to tamarins . 

          
For the new exhibit, a family group was imported to the zoo from Dresden, which involved a breeding pair 

and four juveniles . In the latter half of May, the female Isabel gave birth to twins . The family was really a good 
example of a breeding group . In September 2009, the young but already sexually mature males tried to chase 
the dominant male Leopold away from the group, with Isabel eventually joining these efforts . Three young 
males had to be separated from the group and placed behind the scenes . Leopold was separated as well due 
to its injuries, with subsequent treatment lasting one month; then this animal could be reunited with the 
group .

          
Attractiveness is added to the Little Amazonia through several components, like the vivarium containing 

tiny frog species - the three-striped poison frog (Ameerega trivittata) and the golden poison frog (Phyllobates 
terribilis), the naturalistic display showing peculiar invertebrates - death's head cockroaches (Blaberus 
craniifer) and the white-banded tarantula (Acanthoscurria geniculata), and the artificial waterfall with  
a water tank for freshwater creatures, with the ocellate river stingray (Potamotrygon motoro) - the first 
member of cartilaginous fishes at Ostrava Zoo, black band myleus or disk tetra (Myleus schomburgkii) and 
banded leporinus (Leporinus fasciatus) being certainly the worth-mentioning species .
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Breeding the rarest lemur at Ostrava Zoo
Jana Kanichová

Ostrava Zoo has been devoted to breeding the Sclater's lemur (Eulemur macaco flavifrons) since 2004, 
when an 8-year-old female Melanie and a three-year-old male Micha were acquired from Mulhouse and 
Cologne, respectively . The animals could be obtained through AEECL membership (Association Européenne 
pour l'Étude et la Conservation des Lémuriens, the lemur conservation association), which is determined by 
annual financial contribution for this organisation, where the money are subsequently forwarded durectly to 
Madagascar, Sahamalaza Peninsula, where research dedicated to this beautiful blue-eyed lemur is underway . 
A new nature reserve was established in Sahamalaza over time with support of the Madagascar government, 
giving the endangered lemurs the chance to survive . Burning vegetation, meaning total elimination of places 
where the animals could dwell, presents the biggest conservation issue on the island . Only estimates exist for 
numbers in the wild, with a maximum of 3,000 individuals reported . Unfortunately, chances of the species for 
survival shrink due to continued burning, which takes place even in reserves . Greatly reduced opportunities 
for the Madagascar's nature as such based on the recent political instability of the country are also the 
reason why captive breeding is so important for the Sclater's lemur . Sadly, the situation in zoological parks is 
catastrophic, giving only a little hope for sustaining a healthy and reproductive population in future .

Europe started captive breeding in the Sclater's lemur in 1984, followed by the USA in 1985 . A total of 20 
founder animals (9 males and 11 females) were imported from the wild, with eight founders (4,4) based in 
Europe, seven (2,5) in the USA and five (3,2) in Madagascar . However, not all animals reproduced and if they 
did, the majority of their descendants failed to become involved in breeding . From 1984 until the end of 
2009, 195 animals (93,85,17) came and left captive breeding institutions, of which 111 were live-born and 64 
stillborn animals . There were five cases of twins, including three cases of the young reared successfully by the 
parents . Over the breeding history, live offspring was produced by 51 animals (27,24), of which 21 were based 
in the USA (12,9), 20 in Europe (10,10) and 10 in Madagascar (5,5) . Only dead young occurred in 13 individuals 
(5,8), from which four were held in the USA (1,3), nine in Europe (4,5) and none in Madagascar .

Currently, the Sclater's lemur is kept in 25 institutions throughout the world, with the captive stock 
comprising 71 animals . The European stock contains 29 Sclater's lemurs (15,14), with only three females that 
deliver live animals, of which, however, one female has not been able to care of the young so far . There is 
another small hope with three females that have already bore, but stillborn animals were the only results . 
In addition, three of those six females that have already given birth are old . The oldest female of this lemur 
species that ever gave birth in the captive situation was 16 years old . The current USA stock counts 30 animals 
(21,9), with only a single female breeder and four females that are rather old and bore only stillborn animals . 
The situation in Madagascar zoos does not provide very good overview . Nonetheless, eleven animals (3,8) are 
reported . 

At Ostrava Zoo, the "blue-eyed" did very well early in 2009 . Following five years, when the breeding pair 
Melanie and Micha produced just a single stillborn infant in 2006, offspring was born to the female Melanie 
on 10 May 2009 and reared by the mother despite the initial nervousness . A few days after, the infant was 
found to be a male . As everybody was feeling really good seeing that Melanie and Micha made it, the young 
one was named Ravu, which in the Malagasy language means "happy" . A new island exhibit was constructed 
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for the lemurs, where the family of the "blue-eyed" stayed until the middle of September 2009 . Sadly, the 
health of the breeder Micha, who in terms of genetics was the most valuable lemur of the species in Europe, 
started getting worse at that time and became paralysed with time . Because of the rareness of this lemur 
species, we had the male examined at a special clinic in Brno, unfortunately with fatal findings -  two spinal 
vertebrae had been attacked by cancer causing the animal's spinal cord to depress with subsequent paralyse . 
As such state was impossible to treat, Micha had to be euthanised, leaving only the breeding female Melanie 
and the young Ravu at Ostrava Zoo . Due to the urgent reproductive situation in these lemurs, we could not 
afford leaving Melanie without a male during the oestrus period, which takes place only once a year, from 
December to February . Upon agreement with the programme coordinator and having undergone a slow 
paperwork process, Ostrava Zoo successfully imported another Sclater's lemur pair from Poznan Zoo . Even 
though both animals had reached 10 years, the pair never reproduced, despite lemurs can start to reproduce 
once two years old . Factors affecting this failure might have included the dietary status, as both animals 
suffer obesity, weighing 3 .5 kg, while normal weight is 2 kg approximately . Now, the transfer mentioned 
above has brought new perspectives for everyone involved . The new female Fuoro was paired with the young 
male Ravu and chances are they will breed successfully in the subsequent season . The female Melanie and 
the new male Saroh even already mated, giving everyone the hope of another happy year for Ostrava Zoo and 
their rare lemurs in particular .

Note: the figures in brackets stand for numbers of animals, where the first digit gives a number of males, 
the second that of females and the third digit means a number of animals with sex not yet determined, where 
applicable .
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Beira, the chimpanzee offspring
Dagmar Marková

In 2008, there was an exchange of males within the chimpanzee group, with an unrelated male Sebastian 
brought from Krakow Zoo to join the zoo's four females Hope, Maji, Zira and Bambari . Hope became Sebastian's 
favourite female, giving birth on 10 May 2009 . This second birth in the female's life - the first took place eight 
and a half years ago, with the female Bambari born as a result - was underway at night . In the morning, the 
infant was already dry and cleaned, holding her mom's belly with all four limbs . The baby chimp was all black, 
with a little tuft of white hair on its rump and was seen to suck milk .

Month 1 The little chimp has slept through the first days of its life, making only gentle sounds from time 
to time . Subsequently, periodical training started by the mother with the young one, consisting 
of stretching the infant's upper and lower limbs . Hope refusing to give the offspring away, except 
for her first-born daughter Bambari, who is allowed to touch the baby . In addition, Bambari is also 
active in hair cleaning . The mother is even so particular about the cleaning that she plucks some 
infant's hair . The father Sebastian is proud of the young one, often sitting next to Hope just to watch 
the baby . The sex identified - the chimp is a female . The little one starts looking around curiously 
and is laid on its belly by the mother . Bambari permitted by Hope to play with the small chimp by 
stretching the young one's upper limb . The other females are curious and spend their time around 
Hope . 

Month 2 A symbolic naming party held in the ring enclosure on 11 July, the young female named Beira . 
Hope starting to sit Beira into the wooden wool and continue the training, which sometimes looks 
drastic, but the little chimp does not mind . Beira is much more responsive, starting to reach out for 
food and taste . In week 8, the young chimp starts to stand on its feet with the mother's help .

Month 3 The first teeth have appeared in the lower jaw, Beira starting to take solid food in addition to 
milk . She can also stand on its feet a little bit longer, but is still assisted by the mother . Sebastian 
handling the young one very gently, touching the chimp with care . The other females trying not to 
stay behind, with namely Zira being the one who is allowed to play with the chimp . 

Month 4  Everyone could finally see teeth in the chimp's upper jaw as well . Beira first managed to run away 
from the mom, but only a metre away; the young female would like to move freely, but the mother 
does not seem to be happy with that . Sebastian playing with the young female with a real delicacy, 
caressing and tapping the baby . The females cannot let the opportunity go, coming around to enjoy 
the young . 

Month 5 The situation still the same - the young female needs to get away from Hope, who still holds her by 
the hand . The group becomes restless, with Sebastian mating Zira .

Month 6  Hope starts quitting the need for holding Beira off . The young female shows an interest in ropes 
and fire hoses . Bambari playing with the young chimp, holding it on the female's belly . Beira tasting 
fruits and vegetables, of course still breast-fed by the mother . 

Month 7 First jumps and climbing . Beira moving by herself with no help from the mother! The young female 
has spots with plucked hairs on her body, with Maja responsible for this as well . Hope permitting 
Maja to carry Beira on her belly around the cage .  
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Month 8 Beira's climbing the ropes and arms travelling using the top bars in the cage . 

Month 9 Beira staying alone on the platforms more often, joining the group in feeding . Beira to get another 
half-sibling, as Zira became pregnant, so the group is to enlarge . 
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Rearing the cinereous vulture at Ostrava Zoo
Renáta Halfarová

The cinereous vulture (Aegypius monachus) resides in the mountain ranges of Asia, more rarely those  
of Europe, up to 4,000 metres above sea level . This vulture is listed as Near Threatened under the IUCN Red List 
of Threatened Species . The fact that the reared bird could be released into the wild in the French Alps, thus 
reinforcing the restoring wild population in Europe is seen as the most important contribution .     

In the most recent period, Ostrava Zoo has kept cinereous vultures since 2002, with however setting up  
a breeding pair being the issue in the beginning . This was made with success in 2006, when the zoo obtained 
a young pair as an exchange for an adult female within the breeding cooperation, i .e . European conservation 
breeding programme - EEP . The birds had been successfully put together in Planckendael . Soon after the 
import, the birds could be seen getting along very well . The male originates from Arnhem Zoo, where he 
hatched on 19 May 2003, while the female hatched in Mulhouse on 10 May 2002 . The birds were directly 
placed in a shared aviary sized 11 .9 by 6 .9 m, with the minimum and maximum height of 2 .8 m and 4 m, 
respectively . As the aviary is located in a common block of aviaries, it was visually separated from the others 
using a reed mat installed on its side up to the 1/3 of its height . In the rear highest part, there is a wooden 
platform . 

During their first nesting season (2007), the birds were showing no special activities; nonetheless, they were 
apparently harmonising, grooming and sitting close to each other all the time . The following season (2008), 
we supplied softwood and hardwood twigs of varied size, sheep, llama and camel hairs and other nesting 
materials into the aviary . The birds were first lacking any interest in this, but in early March, mating was 
observed . This time the birds started showing interest finally in the nesting matter as well, which however 
took a few days and the nesting activity ended as of mid March . The aviary was checked, with found twigs 
collected on the platform, but the nest remained unfinished . 

Considering the fact that the birds had reached maturity, the 2009 nesting season was the one with first 
serious attempts at nesting expected . Therefore, nothing was left to fortune and the base of the nest was 
built by the staff, still retaining the opportunity of finishing by birds . The nest base consisted of birch twigs 
arranged on the wooden platform so that they were forming the nest, with conifer twigs added on the top 
to make the nest soft . The very top was covered with sheep wool . Nesting materials were thrown around the 
nest as well . In late January, the diet was enriched with a higher rate of live food and 1 ml of PROMOTOR per 
bird plus PLASTIN added .  

At the end of February, both birds became interested in the materials supplied and actively involved in 
finishing the nest, so everything looked very promising . Nonetheless, everybody was much surprised seeing 
that the female sat down on the nest on 7 March 2009, taking turns with the male in sitting on the eggs in 
the beginning . However, seeing a keeper, the birds became too nervous, trying to lift up, so any entry was 
restrained to supplies of food and fresh water . The nest was inspected only on 26 April using only a slot in the 
rear wooden wall of the aviary; the time was good as both birds were out of the nest . The date of clutch was 
derived from the date when the female first sat on the nest, which was 7 March 2009 . A thin voice was heard 
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as the birds changed over on 28 April, this assumed to be the day of hatching, meaning that the incubation 
period lasted 53 days . 

Over the next days, birds were observed to move as if feeding, but as the vultures were still nervous seeing 
a keeper, there was no chance to look at the chick and the keeping staff was more and more anxious . At that 
time, small chicken and beef meat was eliminated from the diet, with only whole rabbits and rats including 
internal parts and hair retained, fed with torn skin . Neither vitamins nor minerals were added to the diet . 
Within a few days, the demand for food was apparently higher! The quantity of food was regulated as 
necessary .

On 12 May, a head of the chick could be finally clearly identified using a field-glass . On the nest, there was 
at least one of the parents at all times . On day 46 of the chick's life, branches were pruned pretty far from the 
aviaries, causing the birds significantly disturbed . As a result, both vultures spent the whole day outside the 
nest, refusing food over the next two days, meaning they did not feed the chick either . Once calmed down, 
the birds returned to their daily routine . 

As from 26 June, the parents kept the young bird alone on the nest, while the adults were sitting by on 
perches . Once feeding was finished, the little vulture 'marched' up and down the nest . This case showed very 
well the importance of keeping the birds fully undisturbed throughout the nesting time . As from 16 August, 
the young bird was already walking all over the perch and on 17 August, which was day 112 of its life, it was 
even seen to leave the perch very frequently, moving all around the aviary . 

Upon consultations and agreement of Ostrava Zoo personnel with EEP Coordinator, the young vulture was 
transferred to France to help restore the local population, which took place on 9 September 2009 . All along the 
travelling period, which took about 20 hours, the vulture stayed calm . Prior the transfer, blood was sampled 
to determine sex, and the vulture, who turned out to be a male, was microchipped . In France, the male was 
subsequently ringed and placed in a pre-release aviary, where he was kept around a month to get adapted 
to the new habitat . 

Before the definitive release, a transmitter was implanted in the young bird and its flight feathers 
discoloured . The young cinereous vulture bred at Ostrava Zoo was released into the wild in the territory  
of Verdon canyon on 18 October 2009, which crowned the zoo personnel efforts with success, fulfilling one  
of the key objectives of modern zoological parks .
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Rehabilitation of the cinereous vulture and bearded vulture
Jiří Novák

Restoring parts of Mother Nature damaged by humanity is many times associated with satisfaction over the 
well done job and related gratification . In addition, seeing the wildlife returning to places of original range 
brings along intense excitement to people working in zoos . Even though the professional as well as laymen 
community is very well aware of the fact that Ostrava Zoo has long been involved in projects returning specific 
animal species into the wild in the Czech Republic or also Slovakia, 2009 became a real historical milestone, 
as not only two large and rare members of birds of prey were bred and reared for the first time at Ostrava Zoo, 
but even helped repopulate the native range of both species - the cinereous vulture and the bearded vulture 
- placed outside the Czech border, in French mountains .

Both species are especially spectacular birds and their biology makes them highly attractive . They do 
not compete with humans in terms of food or anything else, being neither hunters nor source of threat to 
domestic animals - indeed, eliminating carcasses of death vertebrates by eating is something through which 
these birds deliver an invaluable service to nature and in fact to man . The less we understand today why these 
birds were hunted by humans, driven to extinction in most places in Europe over time .

The bearded vulture (Gypaetus barbatus) inhabits patchy areas in mountain and alpine ranges of Africa, 
Central Asia and Southern Europe and has now returned to the Alps, which is the region where this majestic 
bird of prey was exterminated by man - the last shot dates back to 1913 . In 1978, an international project 
named Returning the bearded vulture into the Alps was launched, with stakeholders being not only zoological 
parks throughout Europe including Ostrava, but also boards of national parks in the Alps, World Wildlife Fund 
(WWF) and specialist breeding centres . First birds were released into the wild within the Austrian territory 
after 8 years of preparation in 1986; however, it took as much as 11 years before any first successful fledging 
could take place, which very well reflects how much time and struggling it takes to recover the previous 
actions of man . Nowadays, there are about 120 to 130 birds ranging freely in the Alps . The bearded vulture 
now already nests regularly in the territory of Austria, Switzerland, France and Italy, with as many as 40 young 
birds successfully fledged to date .

The cinereous vulture (Aegypius monachus) resides in Asian mountain ranges up to the level of 4,000 m, 
while in Europe this bird have survived only in the mountains of the Pyrenean Peninsula, with rare vagrant 
birds seen in Central Europe . As with a number of other birds of prey, the cinereous vulture population has 
suffered a drastic decline in the wild, being now listed as Near Threatened in the IUCN's Red List of Threatened 
Species . A successfully running project of returning these imperial birds of prey into the specific localities of 
Europe, particularly those in France and in the Island of Mallorca, exists also for the cinereous vulture, with 
the zoo in Ostrava contributing their offspring produced in 2009 . The Mallorca population consisted of last 
remaining 20 vultures back in 1980, which thanks to the recruitment by captive-bred individuals increased 
to current 70 birds . In France, where the cinereous vulture was extirpated, the reintroduction scheme was 
launched in 1992, with subsequent first nesting of the birds released taking place in 1997 .

Rearing a young vulture or bearded vulture is nothing easy, which is supported by the fact that in 2009, only 
two cinereous vulture chicks were successfully reared in Europe . Pitfalls do exist, and include the following: 



51

• Birds of prey are rather slow in reaching maturity - cases are this is not achieved before year 10, meaning 
the breeder has to wait a long time, to maybe find out that partners do not get along with each other, one 
bird of the pair is not reliable in sitting on the eggs or even kills the young, etc . etc . During that long time, 
one of the pair members may even die .

• Birds of prey often lay a single egg, with the annual maximum of two or three eggs per clutch; what's more, 
cainism is very frequent in some eagles and also in the bearded vulture, meaning that eventually only a 
single chick is reared, provided everything go well .

• Any hatching and rearing is predetermined by the act of building a nest on a suitable site by the birds of 
prey breeding stock, which in captivity needs a large and satisfactory aviary; then the birds have to sit on 
the egg quite a long time (up to 2 months), this comprising the natural risk of loss of the egg by for instance 
crushing if the egg is handled carelessly, attacking by free-ranging carnivores, and the like .

• Once the chick has hatched, there follows the period of care, which takes about a half of year . Not every 
chick is successfully reared, with pair's experience and skills playing a great role; in addition, the nesting 
birds must be kept undisturbed over the entire nesting period .

Now, with corresponding professionalism and skills, conditions provided for the birds as necessary and 
also a good portion of fortune, the keeping personnel may enjoy the success, as was the case of Ostrava Zoo 
personnel with their achievements in form of a male cinereous vulture and female bearded vulture reared . In 
both cases, the chicks were solely kept in care of their parents from the very start, which enormously raised the 
chance of future involvement of the young birds in breeding or even successful release into the wild to boost 
the wild numbers of the species, the latter being eventually the case of both young birds, where the Bearded 
vulture EEP Coordinator Hans Frey (Vienna Breeding Unit) as well as the Cinereous vulture EEP Coordinator 
Marleen Huyghe (Wild Animal Park Planckendael) recommended, upon consultations with Ostrava Zoo 
animal managers, the release of the vultures into the wild in French mountains . The bearded vulture female 
named Condamine was released in Mercantour National Park, while the cinereous vulture Franc was set free 
in the territory of the Verdon canyon .

Both birds were transferred to France crated and placed in a passenger car . In each case, the crew consisted of 
Ostrava personnel, which for departure of the bearded vulture on 3 June 2009 comprised the zoo director and 
the chief curator, alternated on 9 September 2009 by the financial manager, deputy director and girl keeper 
from the birds of prey section, who travelled with the cinereous vulture . This made sure the birds would be 
accompanied by top zoo representatives and experts, clearly underlining the special nature of both events . 
The Ostrava's bearded vulture was awaited at the point of destination by an honourable delegation headed 
by French Minister for Environment, as well as H .S .H . Prince Albert II of Monaco, as the entire operation was 
underway under the sponsorship of Prince Albert II of Monaco Foundation . The Prince in person named the 
young vulture Condamine . The name for the cinereous vulture - Franc, meaning free in French language - was 
selected based on the public survey that Ostrava Zoo had launched on the occasion of planned release of the 
Ostrava vulture from the pre-release aviary .

The release crew transferred the bearded vulture juvenile to Mercantour NP, then carrying it on their back in 
a special crate with straps to a rock shelf placed 1,800 metres above sea level and hard to access to protect the 
bird from predators . The last steep section of several hundred metres was reserved for Ostrava Zoo Director . 
Once the shelf was reached, the Ostrava young vulture was installed into a nest covered with sheep wool, 
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together with another bearded vulture of the same age bred at a conservation centre in the department  
of Upper Savoy . In most cases, two young birds are put in nests, although only a single chick is reared in the 
bearded vulture, where cainism is quite common, as the young birds feel less abandoned, motivate each other 
and stay together some time even upon they leave the nest . The juveniles are fed, monitored and tracked on 
such place, but in other aspects, they are left as they are . After some fourteen days, the young birds fix such 
place as their own nest and imprint on the surrounding area as their new home . Once the birds leave the nest, 
they still get additional feeding from humans for several months, but subsequently are able to find their own 
food . Condamine first flied out of the nest on 25 June when she was 116 days old; the flight took 10 seconds 
and the bird flied away upon having stayed 21 days in the park, getting adapted to its new habitat . It had to be 
forced to fly out by interrupting the on-the-nest feeding regime; following six days of non-feeding period, the 
bird flied off the nest to search for food . To conclude, the release technique above consists in taking 
usually two different juveniles from their parental nests before they leave the nest, placing the 
birds jointly on a temporary nest in the native range of the species.

The young cinereous vulture was transported into the territory of Verdon canyon and released into the 
pre-release aviary together with another young vulture bred at Bochum Zoo . As with the bearded vultures, 
the birds were fed and monitored, getting familiar with their new settings . As they were undergoing the 
pre-release process, they imprinted on their new home . In the Verdon canyon region, there is a promising 
population of the griffon vulture, as well as a new cinereous vulture stock, the latter now reinforced by the 
Ostrava's young bird . However, all the birds have survived there only with support of conservationists who 
provide feeding to the vultures on a permanent basis . On the other hand, this has worked well in terms of 
socialisation of the newly released birds from the very start - the young ones can watch numerous free-
ranging vultures fed at a close distance from the aviary even prior the release as while bearded vultures are 
territorial birds in their nesting season, cinereous vulture lead semi-colonial and the griffon vultures even 
colonial life . Both cinereous vultures were released from the aviary on 18 October 2009, i .e . after having spent 
over a month there, getting familiar to each other and undergoing the pre-release period . In this case, the 
release technique consists in taking usually multiple different juveniles from their parents only 
after the young have left the nest, placing the birds jointly in a pre-release aviary and releasing 
the birds from this aviary after an adaptation period.

Once the birds have flown out, they continue to be monitored . To make it possible, each bird is carefully 
ringed and microchipped to provide for identification from close; in addition, specific flight or tail feathers 
are bleached, which is very well visible from below when the bird is flying . Implanted transmitters work also 
very well, as they allow for receiving signals from a distance of many kilometres, plus transmitters are now 
ultralight and miniature devices posing no restraints on the bird . 

In its consequences, this success of Ostrava Zoo in terms of breeding as well as management was an 
extraordinary event for the country and entire cultural world, as it was a clear example of the fact that if 
man stops preventing nature to exist normally and human faults from the past have been redressed, wildlife 
and habitats recover locally and continue to be natural and cultural heritage for our children and future 
generations . And may it be that our children's approach will be more friendly than that of their parents and 
grandparents . Let us believe that zoological parks will be amongst the ones to take a lead .   
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Monitoring nests of endangered birds of prey species 
Jana Pluháčková

The cinereous vulture (Aegypius monachus), the griffon vulture (Gyps fulvus) and the bearded vulture 
(Gypaetus barbatus) - all these three birds of prey species are endangered in the wild and included in European 
conservation breeding programmes (EEP) and European Studbooks (ESB) . For the cinereous vulture, Ostrava 
Zoo is even one of two breeders throughout Europe that successfully produced offspring of this species over the 
last year . The offspring was released into the wild in the territory of the French Alps within the reintroduction 
scheme coordinated by the European Endangered Species Breeding Programme (EEP) . Similarly, a young bird 
of another species - the bearded vulture - was released from Ostrava Zoo into the wild in Europe in 2009 . 

Although both rearing events were finished with success and without complications, the zoo personnel had 
to inspect each of the nests several times, checking if everything runs smoothly . However, any such check 
poses some risks - the parents may get frightened, break the egg, trample the chick or refuse to get back to 
the nest . 

Considering this, the zoo decided to acquire a CCTV system to allow nest monitoring in the species above by 
the personnel without having to disturb the birds alone . As those systems are not very cheap, an application 
for funding was submitted to the Czech Ministry of Environment and subsequently satisfied, so the zoo could 
buy and install three cameras in 2009, one per species . 

Each device is placed out of reach of the birds above the nest and records every movement in the 
neighbourhood of the nest . All data are stored in a computer and evaluated . The systems provide keepers 
with a good overview in that they can check if the birds have already laid the egg and incubate it properly or 
how often they take turn in sitting on the nest; in rare cases, they can even see the young one hatch - shortly, 
they can check everything that could be earlier only estimated from the distance upon the birds' behaviour . 
Nonetheless, this is not all what CCTV systems can do for bird breeding; indeed, they enable the personnel 
watching if the hatched chick is fed properly and prospers or not . If the latter is true and the parental care is 
poor, the young one can be taken away in time or even hand-raised where necessary . 

Thanks to the systems purchased through the MoE grant, the zoo can now monitor nesting behaviour using 
a non-invasive technique, which is going to have positive effects on the reproductive success in the three 
species of endangered birds of prey in Ostrava, whilst leading to ultimate sustaining and boosting ex situ 
and in situ populations owing to the intense cooperation with other European zoos, which may represent  
a significant contribution to conservation of those ecologically important species .
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Offspring produced in threatened parrot species  
Jana Pluháčková and Yveta Svobodová

Ostrava Zoo is a holder of several rare avifauna species, amongst them being four endangered species of 
parrots (the military macaw - Ara militaris mexicana, the golden conure - Guarouba guarouba, the red-fronted 
macaw - Ara rubrogenys and the scarlet macaw - Ara macao) . Within the projects undertaken in 2008 and 
2009 and supported by the Czech Ministry of Environment (MoE), four CCTV systems including recorders, two 
incubators, one brooder, one candling lamp and weight for precise chick weighing were procured .   

All four species mentioned above are endangered in the wild and included in European conservation 
breeding programmes (EEP) and European Studbooks (ESB) . For the golden conure, Ostrava Zoo is even a sole 
holder of the species within the Czech zoo community . 

Thanks to the CCTV system installed in nest-boxes, the zoo personnel can now monitor nesting and hatching 
behaviour in breeding pairs of parrots, and the entire parent-rearing process . The camera system allows for 
evaluating exact egg incubation periods including cooling intervals, feeding frequency, mutual feeding in 
parents and total length of development period from hatching to flying out of the nest-box . Last but not least, 
health of chicks and parents can be tracked .

Incubators and brooders are also highly important in chick rearing, as they address instability of the 
breeding pair if the birds break eggs early upon laying, interrupted sitting in the natural incubation period, 
failure to rear the chicks normally or death of a partner within the breeding pair, i .e . inability to continue in 
feeding the chicks or incubating the eggs .  

Thanks to the CCTV systems acquired through the MoE grant and the new equipment obtained within the 
same project, three young golden conures are now in the process of successful rearing, this being the first 
historical success in this species in the Czech Republic .  
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The yellow cardinal at Ostrava Zoo
Yveta Svobodová

Yellow cardinals (Gubernatrix cristata) are small and lovely perching birds currently rather low in wild 
numbers (1,500 to 3,000 birds), with continued decrease . This is namely caused by illegal hunting and loss of 
habitat . Capture for keeping in cages poses the main threat for this lovely-singing, nice and vivid bird listed 
as Endangered in the IUCN's Red List of Threatened Species . This is a CITES-protected species, listed under 
Appendix II . 

A young uncoloured pair of these birds was acquired in the late 2008 . The choice turned out to be good as 
the birds were getting along very well, which they were showing by following each other, sharing the same 
perch and feeding together . In the quarantine period, both individuals were housed in a cage with dimensions 
1 .5 by 1 .20 by 0 .40 m (width x height x depth) fitted with perches and thin branches . Subsequently, they were 
relocated into a larger facility sized 1 .80 by 2 .20 by 2 .30 m (width x length x height), with the possibility to 
fly out into the outdoor aviary 3 .00 by 3 .60 by 3 .20 (m), which the birds share with a pair of green-winged 
macaws (Ara chloroptera) .

In their indoor exhibit, the birds have available many branches of varied thickness and length and plenty of 
small twigs, the bottom of the display being covered with fine sand and tufts of grass . There are two baskets 
available for nesting with a lesser and greater diameter, and a single budgerigar nest-box; there are also 
diverse nesting materials, like tufts of fine grass, fine grass cut to provide longer locks (about 10 cm), cut birch 
twigs and soft coconut fibres . The nest-box was installed on the highest spot within the cage (2 .10 m), while 
the two baskets were placed some 1 .50 / 1 .80 m above the ground . The fine grass as well as the coconut fibre 
was scattered around the floor; some grass was tied to the branches in form of tufts . Approximately in the mid 
of May, the female started to sit in the larger basket (diameter 15 cm), which she had littered with soft grass 
and coconut fibre, while the male preferred the nest-box, to which he was supplying the nesting material . All 
this time the birds seemed to be in disagreement as to which should be their nesting site . The male eventually 
succumbed, starting to assist the female in littering the basket . Subsequently, the birds kept on carrying 
the materials offered into the basket, where namely coconut fibre was preferred . The pair developed a nice-
looking nest littered to form a ring . 

On 21 May 2009, three pale blue eggs with brown spots were discovered in the basket, which the females 
duly incubated for some 14 days . On 31 May, the first chick hatched; it had dark red plumage sparsely covered 
with black hair-like feathers . The remainder of the chicks hatched on 1 and 2 June . The chicks were kept warm 
by the female . The birds were fed with scraped carrots mixed with boiled egg and bread-crumbs plus boiled 
shelled oats, boiled rice, loose mixture for insectivorous birds, small mealworms, fly larvae, UNI Nutribird 
pellets, apple, orange, red pepper, salad, Chinese cabbage, millet spikes and the Agapornis parrot mixture 
blended with pigeon mixture .

On 3 June in the morning, the basket was found to be empty and the chicks were scattered around the 
cage . One of them was still alive, but the others were dead and bruised . The chick that survived was partly 
bruised as well; it was put into the incubator and hand-fed using a syringe and tweezers . The incubator indoor 
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temperature was 36 °C and the chick weighed 6 .8 g . Fed every hour, the young one gathered some strength 
after the third feeding session, starting begging and opening its beak . The last feeding time was 9 pm, while 
the first feeding session was timed for around 5 am . On 6 June, the chick died, weighing 9 .6 grams . 

Assuming the basket was too shallow and the chicks could have fallen out very easily, both nesting baskets 
were removed and only the budgerigar nest-box retained, with 1/3 of its top covered . On 4 June, both 
cardinals accepted the box . Again, they created a ring nest littered with plenty of grass-blades and coconut 
fibre . The diet offered was the same as before, only calcium was increased in form of grit, cuttlebone and 
ground eggshells . It was observed that each time the cardinals got inside the macaw indoor aviary, the bowl 
containing the concentrated calcium source was something to which the birds rushed immensely .

On 13 June, two eggs were found in the nest-box . In the morning, the female was often flying outdoors and 
in the afternoon seen sitting on the eggs . The male guarded the female and the clutch with patience, sitting 
around the box . On 25 June, two chicks were found inside the nest-box, with the parents exercising good care . 
At that time, insects were the chief diet . The first three days, the female almost did not leave the box and the 
male was providing the food; as of the day 4, the female started flying outdoors as well, assisting the male in 
feeding the young . After day 10, the parent birds were visiting the nest-box much less than before .

On 5 July, both chicks left the box . The parents were flying to the young, but did not feed . The lesser chick 
was put back into the nest-box, while the male kept on attacking the other one that stayed on the floor, which 
might be to make the young bird fly up and get back to the box or at least on the branches placed higher above 
the ground to gain safety . Unfortunately, the aviary did not provide such opportunities, so it was decided to 
take both chicks away and finish rearing by hand . What's more, the older chick had already bruises on its head 
and was exhausted .

Once separated, the young birds got their first food in form of small UNI Nutribird pellets soaked in water . 
The very first day the birds were force-fed, but on the second day their response to the syringe as a feeding 
instrument was much better, with feeding movements and begging coming up as well . The cardinals were 
placed in an incubator with temperature of 29 °C . They were fed 7 to 8 times per day based upon behaviour, 
with the last feeding time at 9 pm and the first session around 6 am . As of day 3, squeezed out zophobas 
worms without their chitin shells poured with crushed cuttlebone and Nutrimix for exotic animals were added 
as well . During the day, the young birds were put into a little cage, with room temperature about 25 °C .

From day 17, the juveniles started showing more courage, trying to fly around the cage . They found the 
highest perch for themselves, which they preferred for sitting . They were retained in the cage night and day, 
with temperature being 24 °C . Inside the cage, feed items - apple, orange, salad and Chinese cabbage - were 
hung and a bowl was offered, filled with small mealworms, boiled carrot, rice and shelled oats and soaked 
millet spike . During the first days, the young cardinals tried pecking the fruits and vegetables, but as begging 
still occurred, food was added using the tweezers . The birds were getting small pellets and pre-arranged 
zophobas worms with crushed cuttlebone and vitamins . Over the subsequent week, they already learned 
how to take the food by themselves, so became fully independent starting with 25 July or so, when they were 
one month old . They preferred small mealworms to all of those fruits, vegetables and grain offered . Offering 
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a bowl with fresh water multiple times a day is essential as these birds love bathing and the water becomes 
dirty very quickly . 

Currently, the young cardinals enjoy superior care of keepers at Pilsen Zoo, to which the birds were loaned 
on 23 August 2009 .
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Baby boom in red-crested seriemas
Sylva Firlová

Seriemas - distinctive and intriguing alike their name . Derived from native words seri - "the small", and 
ema - "nandu", which is the rhea in Spanish, this means a small rhea if both words are combined . The scientific 
name of the genus, Cariama, is also of native origin, meaning "the one who features a crest" .   

The red-crested seriema (Cariama cristata) is one of two members of the Cariamidae family placed in the 
Gruiformes order, with bustards being the closest relatives . They are slender-bodied birds that stand 75-90 
cm . Brown in colour, with lightish underparts, they feature a long and banded tail and a striking erectile 
crest on the head . The skin around their eyes is naked and bluish, beaks and legs are red . Both sexes are of 
the same colour . Fossils of seriema predecessors were found in the American continent as well as in Europe . 
The ancestors of the seriema were 1 to 3 metres tall . Nowadays, the seriema ranges across vast areas in South 
America from central and eastern Brazil through eastern Bolivia and Paraguay as far as Uruguay and central 
Argentina . They dwell in open grasslands and sparse bush areas, known to live mostly as single birds, but 
also in pairs and families . They call very often, featuring a high-pitched voice that can be heard over a long 
distance . Despite being omnivorous creatures, they prefer insects - locusts and beetles, also hunting for small 
rodents, slugs, snails and lizards; occasionally, they take snakes . Tree-nesting birds, they place their nest one 
to five metres high . It is built by both partners, with materials used including branches, grass, leaves and sods . 
Normally, the female will lay two eggs . Following 27-28 days of incubation, chicks hatch and are attended by 
both parents . 

Ostrava Zoo has been keeping seriemas since 2007, when a male yearling was imported, followed by  
a young female in October 2008, both originating from Pilsen Zoo . In the main season, seriemas could be 
seen by visitors in large birds of prey aviaries in a mixed exhibit with king vultures . Prior the winter, the birds 
were relocated to the wintering facility, where they were placed in a room 6 by 5 metres large furnished with 
dead trees, perches, elevated platforms and a parapet 40 cm wide in the window height . Further, they could 
access a 10x4m outdoor aviary adjoining the room during the day . This facility was shared with two male king 
vultures and two female American black vultures . After a month, one of the king vultures started chasing the 
seriema male, so all king vultures were moved away . 

In mid March 2009, the seriema pair began calling, often together . A change in behaviour indicated a nearing 
mating season . In early April, the black vultures were relocated as well and several nesting opportunities 
prepared: a 1x1m elevated platform in the height of 2 .5 metres, a 1x1m box elevated 0 .5 m and a vegetable 
carrier box placed 1 .5 m high . Each nesting item was equipped with straw and hay, with additional nesting 
materials like straw, hay, twigs, sods and grass made available on the floor . Holding the birds only indoors 
at night was stopped and the outdoor enclosure was available night and day . In early May, seriemas often 
stayed on the upper platform . Due to a small quantity of nesting materials brought by the birds (just little 
pieces of grass and twigs), straw and hay was added every other day . Mating was not observed, with just 
one mating attempt on 30 April . The birds sat on the nest on 18 May, taking turns in brooding . A check made 
day later assured the team there was one egg on the nest, with another laid by the female on 20 May . On 12 
June, the team managed to find seriemas out of the nest, seeing there were already four eggs . Using a lamp 
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it was found that one egg was impregnated, with live embryo inside, while two were clean and one probably 
addled . All the eggs were put back into the nest . As of 20 June, a change in birds' behaviour was noted, with 
seriemas often seen to sit just on their heels . On 23 June, a chick could be seen through an inspection window . 
The quantity of mice and zophobas worms in the diet was increased and pinkie mice added . Food was offered 
three times a day, with pinkie mice preferred by the birds . Whole mice that the adults ate before were now 
torn by the parent and offered to the chick . After a week, the parents could be often seen leaving the nest . 
On 2 July, the clean eggs were taken away . When the young one was 14 days old, the parents stayed mostly 
outside, going indoors just to feed the juvenile, who was already able to stand or hop around . On 9 July (day 
16), the young bird started calls similar to those of adults, being however still able to make only 3-4 whistles 
of the seriema song . On 12 July (day 19), the juvenile was out in the enclosure in the morning, without going 
back during the day, and was not found indoors before 20 July . Still fed by the parents, the young bird was 
already able to pick food alone on 25 July; in addition, it also could jump on a log 80 cm high . Two days later, 
it could fly up to the perch placed 2 metres high . 

The adults started staying frequently on the nest again; on 29 July, the female laid the first egg,  with 
subsequently a total of four laid once again as confirmed by checking later on . On 22 August, the sitting birds 
were often getting up and arranging the nest . On 28 August, all birds stayed outdoors, so the eggs could be 
checked by a candle lamp . In three eggs, hatching had already started - there was a hole 1 cm large in each 
of them and chick call could be heard . One egg was addled . On 29 August, three chicks were seen . The birds 
were supplied with enough food 3-4 times a day . The three juveniles were reared by the parents alike the 
previous one, with parents' efforts now tripled . As the adults preferred mice tails in feeding the young, the 
tails from the mice to be fed to owls were added as well (15-20 pieces per day) . No competition was observed 
amidst the young birds, with all of them being equal in size and any suspected cainism unconfirmed . As 
there was no chance to separate the older juvenile, the bird remained with the parents . In the beginning, the 
young bird was chased away by the adults when ranging near the nest - sometimes even prevented to access 
the food . Fortunately, this situation settled over time, with the adults restarting to feed the older chick that 
now could even stay on the nest . The three smaller chicks left the nest on 22 September . The older juvenile 
became distressed; it started jumping and attacked the younger chicks for several minutes after the first 
contact . As mornings started to be cold and the juveniles were chilly if staying outside, the birds were put 
indoors at night . The floor was covered with straw in the corners, where the young stayed at night until they 
learned to jump on the logs and to the perches later on . On 15 October, the young were sampled for blood to 
determine sex . The birds turned out to be two males and two females . A month later, on 19 November, all four 
young seriemas were transferred to Parc Monde Sauvage, Belgium . Nesting in the 2009 season was special, 
with surprising number of eggs in the first clutch (seriemas usually lay two eggs rather than four), but the 
second clutch with the same number of eggs while the birds were still rearing the young bird from the first 
clutch was even a bigger amazement . The fact that seriemas are attractive and favourite birds for visitors as 
well could be evidenced by the frequent asking where the seriemas had disappeared and when they would 
be on display again . 
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Double offspring in the southern ground hornbill reared at Ostrava Zoo
Ivo Firla

Southern ground hornbills (Bucorvus leadbeateri) have been successfully bred since 2007 at Ostrava Zoo . 
Following the failure to hand-rear the juvenile hatched in 2006, the bird hatched a year later was successfully 
reared by parents . Seeing that the female laid each time two fertile eggs, the team was considering possible 
use of the other egg, as they wanted to avoid any artificial rearing . Options included placing one egg under  
a different female in a different zoo provided one was available with unfertilised eggs or attempting at 
natural rearing of both chicks .  

In early December 2008, the birds started visiting their nest-box as with the previous years, first the female 
with the male following . Some 14 days later, on 16 December, the female laid the first egg and then another 
four days after, on 20 December . The eggs were removed one by one, put into the incubator and replaced 
with artificial eggs, but as they turned out to be unfertilised, the artificial eggs were removed and everyone 
believed the female would lay another clutch . This did happen and the female laid her third egg on 18 January, 
with another following four days after (on 22 January) as with the previous clutch . Again, these eggs were put 
into the incubator one by one and replaced with artificial eggs .

Following a week of incubation, the eggs were checked using a candle lamp and both found to have been 
impregnated . Then they were undergoing successful development . On 25 February, when the chick was ready 
to hatch and started to call, the egg was placed under the female and one artificial egg removed at the same 
time . A day later, the egg was pre-hatched, with the chick intensely calling . On 27 February, the chick hatched, 
weighing 64 grams . Three days after, on 2 March, the chick from the fourth egg still left inside the incubator 
hatched as well . As no suitable female under which the second chick could be placed was available in other 
zoos at the moment, the team opted for the second alternative of attempting at rearing both chicks by  
a single female, based upon experience transferred from the colleagues at Prague Zoo . Placing both chicks 
immediately upon hatching is not possible, with the different size of the chicks being the issue, where the 
older bird will eat the food offered by the mother, leaving the younger chick starving . Thus, the younger birds 
need to be trained by hand-feeding to make sure they will able to take food properly . Once this was done, the 
chicks were exchanged on 4 March - five days after the first chick was hatched - where the chick brooded by 
the female was replaced by the other chick and moved into the incubator, where it was fed by hand another 
five days . Subsequently, there was another exchange and all was repeated . It resulted from routine checks 
and weighing that the parents were taking good care of each young bird and in fact did not matter the chick 
exchanges at all . As of 16 March, when the chicks were 15 and 18 days old, they were both left under the 
mother . As there was no option of visual check if the younger and lesser chick would take enough food or not, 
both birds were weighed on a periodical basis,  which made the team assured the parents' care of both young 
hornbills was excellent . The older chick attacked its younger sibling from time to time, namely in feeding . 

The inspection by weighing was carried out until about middle of May . Somewhere between day 82 and 
84, the young birds left the nest-box for the first time . Although already able to take food by themselves, 
the birds still begged from time to time, keeping themselves being fed by their parents . After blood was 
sampled for DNA testing, both juveniles were found to be females . Any critical periods occur namely in the 
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beginnings when the young are fed by the mother and the stronger of the two is distinctively more active 
than the younger one . The female turned out to be an excellent mother, devoting her attention to both young 
hornbills .
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The elephant updates
Pavel Zvolánek

The previous year was filled with new developments not only for elephant friends and supporters, but also 
for the team of keepers .

Jumbo the female transported
The elephant team was not fortunate enough to include the female Jumbo into the female group in 2008 . 
After Johti attacked Jumbo in summer 2008 (which could have yielded tragic consequences), it was decided 
that any further attempts to put the two females together should be given up and Jumbo placed in another 
zoo due to space issues . An interest was shown by Givskud Zoo, where they had kept elephant cows only in  
a display situation, which was an ideal option for Jumbo .

As the female was never used to tying with chains, training started immediately upon the decision to transfer 
Jumbo . Within some three months of daily exercise, the female was able to withstand carrying the chains on 
all four legs even over longer periods almost without showing unhappy feelings . The transport took place on 
13 and 14 May 2009, when the elephant was loaded in the morning; unfortunately, Jumbo fell twice on the 
ground during the loading operation . The situation was handled namely thanks to the professionalism of 
Ernst Jan Kip of EKIPA - the transport company, as well as Jurgen Kruse and Christopher Wollner, elephant 
keepers of Hannover Zoo, who had accompanied the male Calvin transported to Ostrava from Leipzig Zoo . All 
those persons have a long-term experience with transports like this and were essential for this one to succeed . 
Jumbo is now a member of Givskud herd of four Indian elephant cows with no troubles reported .

Calvin arrived, managing the elephant bull
The Indian elephant bull Calvin was born at Calgary Zoo, Canada, in 1986 . By the time of recommending Calvin 
by the breeding programme coordinator as a suitable male to join the Ostrava cows Johti and Vishesh, this 
elephant had become father to 11 calves . In addition, Calvin is a bull from whom semen had been collected 
on a routine basis, and the high rate of sperm motility, nearing 90%, was another factor contributing to 
the decision . As the elephant house needed some arrangements before the bull could arrive, like erecting 
a restraint box and converting the gate connecting the outside enclosures from hand-operated to a power-
controlled mechanism, Calvin stayed in Leipzig from September 2008 to May 2009 to attempt to mate females 
from their prospective breeding group, and the date of transfer was eventually set to 12 May 2009 . Spending 
ten days prior the operation as an intern at Leipzig Zoo, I had the opportunity of becoming familiar with the 
way Calvin works and experiencing what this involved, as managing this male is different than with Ostrava 
females - Calvin is responsive to verbal commands without a need for a device called target .

A single keeper working with an elephant bull is a common practice in other zoos; however, there are by 
default two trainers in Ostrava to avoid any failure to ensure Calvin's daily routine in the case of day-off, 
holiday or sick leave in a single person situation, although this is more complicated and the training progress 
is rather slow unlike with the standard one employing a single keeper . Nonetheless, this approach is believed 
to be the right one in terms of multi-year perspective .
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The way the bull was handled within three months upon male's arrival enabled the elephant team getting 
Calvin into the restraint box and caring for the bull's skin by showering, as well as foot treatment . In addition, 
the elephant was able to exercise both outdoors and indoors (in the front male stall), even when visitors were 
present inside the house, although having been kept in special houses for elephant bulls behind the scenes 
before he arrived at Ostrava Zoo .

Calvin introduced to the females, mating
Calvin was uncrated at the zoo around mid-day on 13 May 2009 . Following loading the female Jumbo, which 
took two hours, the bull walked out of his crate smoothly within some ten minutes, this being something 
for which thanks should go to no one but Calvin's long-term keeper Jurgen Kruse of Hannover, who had 
accompanied the transported male .

Until 23 May, experience with Calvin and lessons learned could be shared with head keeper Michael Tempelhoff 
and his colleague Peter Kokisch from Leipzig Zoo . Thanks to their warning about several insufficiencies, 
namely in terms of gate security, which were handled very briefly, the elephant team could continue their 
work with Calvin very smoothly . Even though some lacks still existed and had to be resolved later, the current 
management of the elephant bull in Ostrava is safe for both the animal and the keepers .

Calvin was first introduced to females Suseela and Vishesh in outdoor enclosures on 17 June . Johti was left 
inside the house, as conflicts with the male were expected for reputed dominance of this female, so it was 
desired that Calvin first gets the opportunity to establish contacts with the females who were not assumed to 
make difficulties, which was eventually confirmed . Everything went all right so as early as the next day, i .e . 18 
June, Calvin was reunited with the group . This time it involved all the females, which was still handled by the 
bull showing high experience and subsequently even mating Johti several times following ten minutes after 
joining the female group . In the afternoon, the bull could not be separated from the females, so the whole 
group was left outdoors without allowing the animals to enter the house . 

On the second day, Calvin continued mating Johti several times . This time the bull could be separated, so 
making the indoor facilities available to the animals at night was now possible . From that day on, the male 
stayed out with the females each morning; in the afternoon the elephants were separated . All that time the 
animals were undergoing their daily routine without any problems .

On 30 June, Vishesh was mated by Calvin as well . After 16 weeks of waiting for test results, pregnancy was 
confirmed in both females based on testing urine samples collected on a routine basis, so there are good 
chances that following the long gestation period, which in elephants takes almost two years, Ostrava Zoo can 
see their elephant offspring - the first live-born calves in the history of elephant keeping in Czech zoos that 
now has exceeded 50 years .

Sperm collection
As not every zoo has the opportunity of keeping an elephant male, which applies to those in the country, but 
also in Europe, the elephant sperm is used for artificial insemination, with Ostrava bull Calvin being one of the 
few animals trained for such procedures . Included in the insemination scheme has also been one of Usti Zoo 
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females - Delhi . This cow was first inseminated in 2002, with bull Emet of Whipsnade Zoo serving as donor 
of semen, with offspring - a male - subsequently born to Delhi in 2004 . Unfortunately, this animal was born 
dead, as it suffocated when passing through the birth canal due to the fact that Delhi's delivery was a long 
and troublesome process .

Following some years of health issues this female suffered, the specialists of the Institute for Zoo and Wildlife 
Research Berlin decided that Delhi could repeat the attempt at artificial insemination . The date of semen 
collection was updated several times, as the terminal phase of female's oestrous cycle was not ideal . Semen 
was finally collected on 28 October 2009, which is a country's bank holiday, this adding some importance to 
the act of collection, which was carried out by IZW Berlin experts and keepers Kruse and Wollner of Hannover 
Zoo, where Calvin had been kept for 10 years .

The result of the procedure lasting almost two hours, where the bull was fixed in the box using chains, was 
however not satisfactory, as the majority of sperms was necrotic,  this being most probably a result of the fact 
that Calvin had not mated since June, so Calvin's frozen sperm had to be used for the attempt to impregnate 
Delhi . This alternative was considered the best with respect to the given situation, but was far from being 
ideal . Unfortunately, the insemination of Delhi using frozen semen was not successful, which however did 
not prevent the Usti Zoo colleagues from trying to make their dreams real in future . Plans exist to repeat the 
insemination the year after, of course if health of the female permits, with Calvin to act as sperm donor again . 
It is a strong belief of everyone involved that the next attempt will meet with success .

That is all what should be mentioned concerning the 2009 elephant news by Ostrava elephant keepers .  
I thank everybody for their attention while reading the lines above, wishing them many nice moments spent 
at Ostrava Zoo .
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Keeping the common hippopotamus (Hippopotamus amphibius) 
at Ostrava Zoo
Jan Pluháček

Dedicated to the memory of the longest-living dweller of Ostrava Zoo,  
Roza the hippo female

On 7 October 2009 in the morning, the common hippo female Roza died at Ostrava Zoo after having suffered 
a difficult but very short disease . This animal was the longest-living inhabitant ever held in Ostrava . What's 
more, this female was a founder of zoo's common hippo stock . Not only the facts mentioned above, but also 
other events that concerned the Ostrava hippo stock in 2009 lead me to make a summary of the breeding 
history of this Ostrava Zoo flagship species from the very beginning, which dates back to 16 November 1967, 
when it was this very hippo, female Roza, who arrived at the then elephant house from the zoo in Dvur Kralove . 
Roza was six, as she was born to a female Tanga and Tanga's son Lutz II in Munich on 20 June 1961 . Tanga had 
come from Leipzig and later became the longest-living hippo in the world - she died in Munich on 12 July 1995 
when she was 61 years old . Lutz II was fathered by Lutz I of Berlin origin . In 1966, Roza left Munich for Dvur 
Kralove Zoo together with her siblings, a female Dora and a male Heini, to subsequently continue to Ostrava 
on her own a year later . 

The first male to follow Roza, named Honza, arrived at Ostrava on 13 July 1968 . This hippo was born to  
a female Aenne II and a male Toni at Cologne Zoo on 20 July 1967 . The fact that Toni's parents were caught in 
the wild and Aenne II was imported from the wild as well places Honza amongst a few European hippos with 
fully known pedigree .

An important milestone for the hippo stock at Ostrava Zoo arrived on 30 January 1972 for it was the date 
of birth for a first calf of Honza and Roza . This animal turned out to be a female and was named Dita . Reared 
with success, Dita was the very first common hippo born in the then Czechoslovakia, by which Ostrava Zoo got 
several months ahead of Prague and Dvur Kralove parks, with Prague having held hippos as early as in 1933 
and Dvur Kralove having been a hippo holder since 1966 . In Dvur Kralove, they bred their first hippo in August 
1972, while Prague was not successful in this before May 1974 . On 24 May 1975, Dita was sold to Dutch animal 
dealer Van den Brink and her fate is unfortunately unknown .

In 1975, hippos were moved to a new annex to the house that has remained in service until today, in fact in 
unchanged form . Here the animals have available a relatively large pool (108 m2) that can be divided when 
necessary . The dry area (51 m2) can be split in two as well, with both sections providing access to the pool by 
means of stairs . There is an outdoor enclosure of 387 m2 adjoining the house, to which the animals can access 
from the indoor pool, as there is no pool outdoors . 

From the many more calves produced by the hippo pair, a female Katka born on 31 August 1977 is worth 
to mention, as it was the only young hippo that ever stayed in Ostrava until full maturity . Katka was and still 
is mated by her father Honza . Her first calf was born on 22 October 1982, meaning that she was then 5; the 
young one was a female Alenka, who was subsequently sold to an animal dealer as well, this time Muller 
Company, thus being another animal without any additional details of life history .  
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Roza had her last calf on 19 December 1991 . From that time on, this female never gave birth until she died; 
nonetheless, she still helped her daughter Katka in rearing offspring . A total of the young born to Roza was 10 
(six males and four females) in 1972-1991 . Unfortunately, two males survived only several days, while eight 
remainder animals were reared with success .

Katka's total number of calves born was 20 (12 males and 8 females) in 1982-2009, with however only eight 
animals reared, including 5 males and 3 females, this meaning a grand total of 30 young hippos born at 
Ostrava Zoo, of which 16 were successfully reared . All animals reared left Ostrava Zoo, except for the female 
Katka . For detailed overview of hippo offspring, see Table 1 .

  
Table 1: Summary of common hippos born at Ostrava Zoo

Studbook # / 
name Sex Date of 

birth Dam/Sire
Date of 

departure/ 
death

Place of destina-
tion/death

T449 - Dita ♀ 30 .1 .1972 Roza / Honza 24 .5 .1975 Van den Brink

T503 - Asmar ♂ 15 .12 .1973 Roza / Honza 10 .2 .1975 Ostrava

T540 - Ostep ♂ 7 .4 .1975 Roza / Honza 5 .10 .1976 Van den Brink

T588 - Katka ♀ 31 .8 .1977 Roza / Honza

T640 ♂ 19 .9 .1979 Roza / Honza 27 .9 .1981 Van den Brink

T675 ♂ 21 .10 .1981 Roza / Honza 21 .10 .1981            Ostrava

T694 - Alenka ♀ 22 .10 .1982 Katka / Honza 9 .8 .1988 Müller (dealer)

T738 ♂ 7 .9 .1984 Roza / Honza 16 .9 .1984 Ostrava

T741 - Benda ♂ 29 .9 .1984 Katka / Honza 9 .8 .1988 Müller (dealer)

T781 ♂ 22 .7 .1986 Katka / Honza 30 .7 .1986 Ostrava

T809 ♂ 3 .8 .1987 Katka / Honza 3 .8 .1987 Ostrava

T815 ♂ 23 .10 .1987 Roza / Honza 24 .11 .1988 Slotta (dealer)

T824 ♀ 30 .5 .1988 Katka / Honza 30 .5 .1988            Ostrava

T846 ♀ 23 .3 .1989 Katka / Honza 23 .3 .1989            Ostrava

T862 - Rambo ♂ 24 .11 .1989 Katka / Honza 22 .11 .1990   Amougies (France)

T865 - Snehurka ♀ 9 .12 .1989 Roza / Honza 22 .11 .1990   Amougies (France)

T905 ♂ 5 .8 .1991 Katka / Honza 5 .8 .1991            Ostrava

T913 ♀ 19 .12 .1991 Roza / Honza 13 .4 .1994 Circus

T927 - Arnold ♂ 14 .4 .1992 Katka / Honza 13 .4 .1994 Circus

T989 - Arka ♀ 14 .8 .1994 Katka / Honza 7 .9 .1995  Wienna Zoo
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Studbook # / 
name Sex Date of 

birth Dam/Sire
Date of 

departure/ 
death

Place of destina-
tion/death

T1021 ♂ 30 .4 .1996 Katka / Honza 1 .5 .1996            Ostrava

T1039 - Jitous  ♂ 5 .1 .1997 Katka / Honza 5 .8 .1997 Circus

T1060 ♂ 16 .5 .1998 Katka / Honza 17 .5 .1998            Ostrava

T1073 ♀ 29 .1 .1999 Katka / Honza 11 .2 .1999            Ostrava

T1094 - Maruska ♀ 29 .12 .1999 Katka / Honza 15 .11 .2002 Prague Zoo

T1162 ♂ 13 .9 .2001 Katka / Honza 23 .9 .2001            Ostrava

T1163 - Adelka ♀ 8 .8 .2003 Katka / Honza 9 .7 .2006 Lahore Zoo (Pakistan)

T1195 ♀ 16 .8 .2005 Katka / Honza 16 .9 .2005            Ostrava

T1232 - Hugo ♂ 29 .5 .2007 Katka / Honza 3 .11 .2009 Warsaw Zoo

T1332 ♂ 3 .8 .2009 Katka / Honza 3 .8 .2009 Ostrava

In 2005, Ostrava Zoo changed its logo, with the hippo serving as a flagship species from this year on . Ostrava 
Zoo team's efforts were greatly awarded in 2006, when the zoo was tasked to keep and compile the European 
Studbook (ESB) for the common hippo, which has been published on a regular basis as of 2007 . Parallel to this 
was changing the zoo's animal acquisition and disposal policy so that Ostrava is now aware of not only the 
final destination, but also even conditions of the location when sending hippo out of the zoo, and once there 
are any substandard conditions, the transfer is cancelled .

Another major change in hippo breeding in Ostrava happened in July 2007, when the neighbouring outdoor 
enclosure of 347 m2, the former tapir exhibit, was made available to hippos as well over the period of the 
main season, meaning that the total area of outdoor enclosures accessible to hippos at Ostrava Zoo is now 733 
m2 . While ranging in the new enclosure, the animals can graze over the summer period .

 
In 2009, there were three updates in the hippo collection . This started with the female Katka that gave 

birth to its most recent calf . The birth, which began on 3 August and ended as late as the next day, was very 
difficult, and the calf (male) was born dead to our regret . Two months later, on 7 October, the death of the 
stock founder Roza followed, caused by intense inflammation of lower jaw and related complications . Finally, 
the most recent calf produced - a male Hugo - left for the zoo in Warsaw, who had built their new hippo house . 
The events above left Ostrava Zoo with just a breeding pair, Honza and Katka .

 
In a near future, the hippo collection is about to enter another major development - grand rebuilding of the 

hippo house is planned, to produce in particular a rebuilt roof and constructed filtering plant . The zoo team 
hopes this will be the outset of another remarkable era of common hippo breeding in the zoological park of 
Ostrava .
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Returning the Golden Eagle (Aquila chrysaetos) 
to the Mountains of Moravskoslezske Beskydy: project year 4

Jana Kovářová

For three years, the Returning the Golden Eagle (Aquila chrysaetos) to the Mountains of Moravskoslezske 
Beskydy Project has been running without any dead bird within the young eagles released . The most recent 
year, 2009, was marked with two cases of death at a time; nonetheless, the project as such is still underway 
with success . The birds released are able of independent subsistence; what’s more, some first pre-stage of 
future reproduction has even been observed - some of the young eagles released have already started to 
develop their own territory .

Developments in 2009
Only two young golden eagles, a male and a female, could be acquired for the project due to especially low 
numbers of eagle pairs nesting with success in Slovakia . The female Lia was reared at Bartosovice Wildlife 
Rescue Centre, brooded by an adoptive female Dina, while the male Miko spent a major part of the rearing 
period brooded by his adoptive mother at the wildlife rescue centre based in Zazriva, Slovakia . Both eagles 
were released into the wild on 10 August together with an older female, who had arrived at Bartosovice 
to finish recovery following an injury by electricity earlier in March . Additionally, a female already released 
earlier in 2008, who subsequently suffered fracture of her left wing in August 2008, was re-released on  
3 September . Unfortunately, the bird was found to be unable of well-balanced flight as a result of the injury 
and assumed to fail survive in the wild . Therefore, this eagle was caught to be kept in captivity in future on  
a permanent basis . 
Additional feeding of the young birds released was and still is practiced by the project staff as with the 
previous years . Thanks to the co-funding by the Czech Ministry of Environment, satellite tracking of the male 
Jakub has been underway since 2008; in 2009, additional satellite transmitters were implanted into the newly 
released eagles (Miko and Lia) . 

Summary of project activities to date
2006 – Release activities launched with four young eagles released (1 male, 3 females) 
2007 – Project year 2: three young released (3 females) 
2008 - Project year 3: four young released (2 males and 2 females) 
2009 – Project year 4: two young released (1 male and 1 female), the male Miko died in December .
In September, the female Gabca released in 2007 was found dead due to intentional poisoning .

Losses: In 2008, the male Evzen released in the same year as a one-year-old bird died . This was an individual 
included in the programme additionally and ex post . Having fallen from the nest in Slovakia in 2007, this bird 
was treated for multiple fractures of both wings and probably died of a bite by a common viper . 
In September 2009, the female Gabca released earlier in 2007 was found death in the territory of Sedlcany, 
Central Bohemia . This eagle died as a result of eating bait poisoned using a chemical substance (carbofuran) . 
In December 2009, the male Miko was found in Bruntal District; this eagle was released in 2009 . This individual 
could probably die of congenital heart disease . 
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General summary
Thanks to the project, there are now a total of 11 young golden eagles in the wild, of which three birds have 
been recorded and confirmed to hold an own territory, this being a key step to future successful reproduction 
within the wild stock, in addition to the demonstrated ability of the birds to survive in the wild situation .  
Of course, natural reproduction of the golden eagle in the habitats of the Czech Republic is the ultimate goal 
of the project . The female Isabela released in 2008 have even likely established a very strong pair bond with  
a male golden eagle, who had also been released as part of the project .
Thanks to the grant awarded by the Czech Ministry of Environment (MoU) and their support, satellite tracking 
was again possible in 2009, with one male (Jakub) monitored over the entire period and two birds (Miko and 
Lia) tracked from the date of release . Thanks to the support, aerial monitoring was possible as well, which is 
very important, as well as the release of informational posters titled Four Years of the Golden Eagle Project 
and fact sheets named Eagles of the Czech Republic . Both posters and leaflets are distributed to all relevant 
institutions, informational centres and schools free of any charge and also used as prizes within learning 
competitions organised by Ostrava Zoo . 

An awareness-raising project is underway as of 2009 thanks to the financial support of the European Union 
and a joint cross-border funding scheme of Slovakia and the Czech Republic . A project home page was 
developed and is available on www .orelskalni .cz . Publicity activities concerning the project were underway 
at Ostrava Zoo (see below) . 
 
Project outlook
Involvement of Ostrava Zoo in the project named Returning the Golden Eagle to the Mountains of 
Moravskoslezske Beskydy is planned in future as well . Thanks to the migration of the birds, the Czech 
Republic should rather be considered the target region . By means of MoE grants, we would like to extend and 
significantly enhance monitoring and tracking of birds released via satellite, if only to record any first nest-
building attempts that may appear namely in the birds released in 2006 . In addition, we would like to make 
use of aerial monitoring to increase coverage and verify reports on the occurrence of golden eagles, which 
very probably will be those released within the project .

Promoting the project at Ostrava Zoo in 2009 
Thanks to the financial support of the European Union and a joint cross-border funding scheme of Slovakia 
and the Czech Republic awarded in 2009, Ostrava Zoo could expand their activities concerning the project 
publicity . An educational programme named Eagles in the Czech Republic was developed for primary school 
students, but awareness-raising activities were included in other specific educational schemes as well, making 
the number of students informed on the project as high as 805 in 2009 . Both the zoo and the project are 
routinely promoted as part of visits of the zoo personnel to public libraries, children departments at hospitals 
and senior homes in the city of Ostrava . During the 2009 period, publicity activities were incorporated in 
several events organised for the public, such as Animal Day, Summer Zoo School 2009, Day for Donors, Senior 
Day, etc . The awareness-raising activities above helped spread the word to a total of 1,876 people in 2009 .

In the late 2009, two large aviaries for the golden eagle and white-tailed eagle were finished in the zoo 
grounds as a result of financial support received as part of the project .



70

The list of employees of the Ostrava Zoo (as of December 31, 2009)

 Name Position 
Number of  years  

in the organisation

1 Adámek Vladimír Worker at Public Relations 18

2 Beníček Rostislav Driver 23

3 Benko Vladimír Gardener 3

4 Berger Zdeněk, Mgr . Worker at Public Relations 5

5 Černohorská Jana Zookeeper  22

6 Čolas Petr, Ing . Director 20

7 Derlich Stanislav, JUDr . Vice Director and Spokesman 8

8 Deniševský Milan Worker at Zoo-kitchen 9 months

9 Dubská Dagmar, DiS . Accountant 2

10 Fiala Jaromír Zookeeper  6

11 Fiala Dušan Zookeeper  1

12 Filipová Ivana Zookeeper  25

13 Firla Ivo, Ing . Head of Zoological Department II . 17

14 Firlová Sylva Zookeeper  32

15 Galvasová Jarmila Gardener 9 months

16 Gorčáková Pavla Zookeeper  32

17 Guryča Pavel Gardener 2

18 Hájková Liběna Zookeeper  11

19 Halfarová Renáta Zookeeper  16

20 Hanzelka Tomáš, Ing . Head of Horticulture 17

21 Hoňková Petra Zookeeper  3 months

22 Hruška Ondřej Zookeeper  9

23 Hruška Roman Gardener 14

24 Hruška Rudolf Zookeeper  17

25 Janečka Radomír Driver 9

26 Jankovičová Zuzana Zookeeper  11

27 Janošťáková Věra Zookeeper  31

28 Juříková Lenka, Bc . Zookeeper  2

29 Juřina Petr Gardener 10 months

30 Justová Liana Zookeeper  16
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 Name Position 
Number of  years  

in the organisation

31 Kalousková Šárka, Mgr . Head of Public Relations 5

32 Kalužová Petra Zookeeper  8

33 Kanichová Jana Zookeeper  17

34 Konečná Pavlína, Ing . Head of Finance 4

35 Kopia Robert Zookeeper  9

36 Kopřiva Richard Warehouse Keeper 7

37 Košťál Emil Locksmith 10

38 Kötelešová Andrea Zookeeper  1

39 Kovářová Jana, Bc . Worker at Public Relations 2

40 Kratochvílová Milada Gardener 3

41 Kubala David Gardener 9

42 Krejčík Tomáš Gardener 8 months

43 Legierský Jiří Gardener 11

44 Leštinská Anna Zookeeper  2

45 Lindovská Lenka Animal Feeding and Nutrition 19

46 Lindovský Josef Operations & Maintenance 9

47 Marková Dagmar Zookeeper  29

48 Maršálková Pavlína Worker at Zoo-kitchen 9

49 Mikulský Rudolf, Ing . Head of Operations & Maintenance 30

50 Mílek Bohuslav Bricklayer 17

51 Moravcová Martina Gardener 16

52 Moldrzyková Andrea Payroll Clerk 1

53 Niesnerová Kateřina, Ing . Projekt Manager 4 months

54 Nová Drahomíra Gatekeeper 11 months

55 Novák Jiří, Mgr . Head of Zoological Department I . 12

56 Ondrušová Monika, Bc . Director's Office 5

57 Orlík Ladislav Painter/Decorator 29

58 Orságová Alena Zookeeper  32

59 Papiorek Jaroslav Driver 9 months

60 Pastyrniak Roman Zookeeper  6

61 Pecháček Jiří Electrician 6

62 Pluháček Jan, RNDr ., Ph .D . Researcher 3
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 Name Position 
Number of  years  

in the organisation

63 Pluháčková Jana, Mgr . Animal Registrar 5

64 Poluda Roman Locksmith 11

65 Sahajová Iva Gardener 9 months

66 Serbusová Lenka Zookeeper  16

67 Skupník Rostislav Safety and Fire Technician 8

68 Skýbová Karin Zookeeper  17

69 Střižík Rostislav Zookeeper  17

70 Svobodová Yveta Zookeeper  28

71 Šafrán Michal Zookeeper  10

72 Šarišková Nataša Worker at Zoo-kitchen 2

73 Šešulková Hana Gardener 5 months

74 Ševčíková Pavlína Zookeeper  19

75 Švacho Zdeněk Gardener 2

76 Švihálek Igor Zookeeper  11

77 Tančiboková Karin Zookeeper  5

78 Tomčal Zdeněk Gardener 17

79 Tomek Jaroslav Locksmith 21

80 Tomková Hana Zookeeper  27

81 Ulivelliová Věra Personnel Manager 5

82 Ullmannová Anna Gatekeeper 13

83 Velčovská Adéla Zookeeper  2

84 Vlček Pavel Gardener 6

85 Vrhelová Jiřina Zookeeper  20

86 Výkruta Luboš Worker 15

87 Zajíc Karel Driver 2

88 Zajoncová Eva Zookeeper  10

89 Zemanová Jindřicha Worker at Public Relations 37

90 Zlámal Ivo Zookeeper  11

91 Zvolánek Daniel Zookeeper  11

92 Zvolánek Pavel Zookeeper  13

93 Žižka Marcel Power Engineer 19
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