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Zoologická zahrada a botanický park Ostrava 

příspěvková organizace 

Michálkovická 2081/197 

710 00 Ostrava 

 

- Doručeno do datové schránky: 9x3d7tz 

- E-mailem: info@zoo-ostrava.cz 
 

 

 
Věc: Ž ádost občanů o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

- o svobodném přístupu k informacím, a to ve věci rysů karpatských. 

 

 

1) na FB stránkách 2 tváře zoo se objevila informace od Vaše současného či bývalého 

zaměstnance Petra Gottfrieda, že máte pouze jedno mládě rysa karpatského. Nám jste 

v dopise z 25.6.2020 sdělil, že letos máte mláďata tři. Žádáme prosím o vysvětlení, 

komu tedy máme věřit, zda Vám nebo panu Gottfriedovi, jelikož jeho tvrzení na výše 

zmíněných stránkách potvrdila i jedna z návštěvnic. 

 

 

2) Jaké všechny možnosti byly vyčerpány, před usmrcením rysů karpatských narozených 

v roce 2019?  

 

3) Měl jste před usmrcením rysů doporučení či rozhodnutí od koordinátora chovu Jochena 

Lenggera k usmrcení rysů narozených 2019? 
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Doručováno do datové schránky (q9z48bh) 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Naší organizaci byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, datovaná dne 

11. 7. 2020, a to ve věci rysů karpatských. V souladu se zákonnou úpravou Vám tímto 

zasíláme požadované informace, a to v bodech a pod označením tak, jak byly Vámi jako 

dotazy zaslány. 

 

1) Nelze poskytnout informace k tomu, jaký máte zaujmout názor, naše stanovisko jsme Vám 

sdělili. 

2) Vedoucí evropské plemenné knihy je každoročně informován o každém narozeném rysu 

karpatském v Zoo Ostrava. Na základě této informace jsou všichni noví jedinci zahrnuti do 

Evropské plemenné knihy a jsou tak k dispozici pro potřeby programu. 

Údaje o každém narozeném rysu karpatském jsou vkládány do celosvětové zoologické 

databáze Species 360 ZIMS (Zoological Information Management Software) a jsou tedy 

taktéž k dispozici v případě zájmu ze strany partnerských institucí. 

Krom toho probíhá každoročně nespočet pracovních setkání se zaměstnanci z jiných 

světových zoologických institucí, ať už formou osobních setkání v úzkém kruhu, větších 

setkání na půdě ostravské zoo, v jiné hostitelské zoo, až po velké mezinárodní konference, 

kde se schází stovky lidí. Na denním pořádku jsou osobní či telefonické kontakty.  

V rámci českých a slovenských zoo sdružených při UCSZOO probíhá každoročně setkání 

komise pro malé kočky, kde se, mimo jiné, chovatelé podrobně informují o odchovech 

a domlouvá se umístění. Jsou zde obvyklé prezentace a také sborník, kde jsou rovněž zvířata 

nabízena a poptávána. I tato komise mívá mezinárodní zastoupení, byť v malém rozsahu. 

 

3) Koordinátor chovu byl o postupu informován a tento je souladný s jeho stanoviskem. 

 

V Ostravě dne 26. 7. 2020 


