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dostává se Vám do rukou speciální 
číslo časopisu Zoo Ostrava věnované 
záchranným a repatriačním programům, do 
kterých je naše zoologická zahrada zapojena. 
Posláním novodobých moderních zoo již 
dávno není jen chov co největšího množství 
pokud možno co nejvíce atraktivních 
exotických zvířat, které jsou při návštěvě 
zoo „vyžadovány“ většinou návštěvníků. 
Důraz je dnes kladen hlavně na chov 
druhů, které patří v přírodě k ohroženým, 
případně z ní byly již zcela vyhubeny. Cílem 
je udržet záložní populaci daného druhu 
v lidské péči jako případné pojistky, aby 
nedošlo k jeho úplnému vymizení z planety. 
Je to velmi důležitý příspěvek k ochraně 
biologické rozmanitosti a k uchování 
vzácných zvířat pro příští generace. Moderní 
zoologické zahrady se dnes čím dál více 
zaměřují i na ochranu druhů přímo v místě 
jejich přirozeného výskytu (tzv. in situ). 
Významným mezníkem v historii naší zoo 
se stalo schválení projektu „Koruna ze 

vstupu“. Návštěvníci Zoo Ostrava dnes 
každou svou návštěvou přímo přispívají 
nejen na záchranné chovy zvířat v lidské 
péči a vlastní existenci zoo, ale i přímo na 
jednotlivé ochranářské projekty. Mají tak 
možnost vrátit zvířatům to, co nám jejich 
zástupci a vyslanci v zoologických zahradách 
dávají. Uvnitř čísla proto najdete podrobnosti 
k jednotlivým projektům a seznámit se 
můžete i s některými doprovodnými akcemi 
pro širokou veřejnost, které během roku 
proběhly na podporu a propagaci těchto 
projektů. Největší z nich byl dozajista 
charitativní běh pro Kukang – obrovská 
akce na podporu záchranného programu 
realizovaného na Sumatře, kterou naše 
zoo pořádala ve spolupráci s atletickým 
klubem SSK Vítkovice. V menším měřítku, ale 
neméně důležitá byla například akce pro děti 
i dospělé věnovaná majestátním supům.

Příjemné a inspirativní čtení Vám přeje
Petr Čolas, ředitel

Vážení přátelé a příznivci 
zoologické zahrady,

Outloň váhavý – Program: The Kukang Rescue Program

Langur indočínský

Foto na titulní straně: Lemur Sclaterův – Program: Sahamalaza
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e ‑mail: info@zoo ‑ostrava.cz, www.zoo ‑ostrava.cz. Autoři textů: Barbara Krzyžanková, Šárka Nováková, Monika Ondrušová, Dana Škorňáková, Petr Čolas, František Příbrský. Autoři fotografií: P. Vlček, T. Marent, 
T. Jůnek, I. Firla, V. Lukáš, L. V. Dung, archiv zoo. Sazba: Lukáš Pracný. Tisk: Oftis Ostrava. Vytištěno na recyklovaném papíře. Neprošlo jazykovou korekturou.
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Tento projekt schválilo na podzim 
2015 zastupitelstvo města Ostravy 
(zřizovatelem Zoo Ostrava je statutární 
město Ostrava). Od 1. ledna 2016 tak 
putuje ze vstupu každého návštěvníka Zoo 
Ostrava 1 Kč na speciální účet, který je čerpán 
výhradně na podporu projektů věnujících 
se záchraně a ochraně ohrožených druhů 
zvířat a rostlin ve volné přírodě. S ohledem 
na průměrnou roční návštěvnost zoologické 
zahrady lze očekávat, že výše této finanční 
podpory se bude pohybovat okolo půl milionu 
Kč ročně. Každý návštěvník tak pouhou 
návštěvou zoo napomáhá přežití nejen 
zvířatům chovaným v rámci mezinárodních 
záchranných chovů v lidské péči (v zoo), 
ale i zvířatům (a rostlinám) v místech jejich 
původního výskytu a to jak v České republice, 

tak i kdekoli jinde ve světě. Primárně 
budou podporovány projekty na záchranu, 
popřípadě repatriaci těch zvířat, které Zoo 
Ostrava sama chová, a projekty v místech 
a zemích, se kterými Zoo Ostrava dlouhodobě 
spolupracuje. Neuzavíráme se však ani před 
dalšími záchrannými projekty. Vše se bude 
do budoucna odvíjet podle toho, jaké budou 
další mezinárodní ochranářské priority, 
i podle toho, jaká bude aktuální situace 
v jednotlivých oblastech a zemích. Naše zoo 
tímto způsobem přispívá k jednotné strategii 
moderních zoologických zahrad, jejíž filozofie 
je ochrana druhů in situ, tedy v místě jejich 
přirozeného výskytu. S projekty začleněnými 
do tohoto projektu se můžete seznámit na 
následujících stránkách.

Koruna ze vstupu aneb zvířata 
pomáhají chránit všichni 
návštěvníci zoo

MY VŠICHNI
VÁS POTŘEBUJEME!

-------------------
--------

VY VŠICHNI
NÁM POMÁHÁTE!

-------------------
--------

JSME VŠICHNI
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Společně pomáháme chránit zví-
řata po celém světě. I vy se prá-
vě teď stáváte součástí poslání 
moderních zoologických zahrad. 
Vaše 1 Kč ze vstupného putuje na 
záchranu ohrožených druhů zvířat 
a rostlin.

Ochrona zwierząt na całym świe-
cie to jedna z najważniejszych 
misji każdego nowoczesnego 
ogrodu zoologicznego. Pomagaj 
z nami! Z każdego sprzedanego 
biletu do naszego ZOO jedna ko-
rona trafi a na pomoc roślinom i 
zwierzętom zagrożonym wyginię-
ciem. 

Together we help to save wild-
life all around the world. Right 
now, you are joining the mis-
sion of the modern zoos as well. 
1 CZK of your ticket price from 
your zoo visit goes toward sav-
ing the endangered species of an-
imals and plants.

Děkujeme! Dziękujemy! � ank you very much!

www.zoo -ostrava.cz

Zoo Ostrava vyhlásila v dubnu 2014 
sbírku na výzkum nemocí slonů. Její výtěžek 
je určen na podporu renomovaného 
berlínského Leibnizova institutu pro 
výzkum zvířat (IZW) týmu prof. Thomase 
Hildebrandta, s nímž Zoo Ostrava 
dlouhodobě velmi úspěšně spolupracuje. 
Tento tým se mimo jiné zabývá studiem 
působení kyseliny laurové na organismus 
slonů, zejména pak sleduje možnou 
souvislost mezi touto kyselinou a sloním 
herpes virem. To je nemoc, která je pro 
mláďata a nedospělé slony indické velmi 
často smrtelná a na kterou doposud 
neexistuje účinná vakcína ani lék. Závažnost 
této nemoci se projevila i v ostravské zoo, 
kde na začátku roku 2016 právě na herpes 
virus zemřelo sloní mládě Sumitra. Tento 
výzkum by mohl přispět k nalezení léku, 
který pomůže nejen jedincům chovaným 
v lidské péči, ale i vyhubením ohroženým 
zvířatům ve volné přírodě. Doposud se 
Zoo Ostrava podařilo shromáždit téměř 
700 tis. Kč a zastupitelstvo města Ostravy 
schválilo převedení půl milionu korun na 
konto německého institutu. Do sbírky 
mohou lidé stále přispívat několika způsoby: 
prostřednictvím speciálního bankovního účtu 
(6220207/0100, variabilní symbol 222), 
vložením příspěvku do mincotočů v pavilonu 

slonů nebo v pavilonu afrických zvířat, 
zakoupením některého z upomínkových 
předmětů v zooshopu. Všem děkujeme za 
jejich podporu!

Sbírka I slůňata stůňou

Zoo Ostrava pomáhá chránit 
zvířata po celém světě
Novodobé moderní zoologické 
zahrady se již dávno nezaměřují na chov co 
největšího množství atraktivních exotických 
zvířat, ale věnují se chovu převážně těch 
druhů, které patří v přírodě k ohroženým, 
případně z ní byly již zcela vyhubeny. 
Udržují tak záložní populaci daného druhu 
v lidské péči, aby nedošlo k jeho úplnému 
vymizení z planety. Přispívají tak k ochraně 
biologické rozmanitosti a pomáhají uchovat 
vzácná zvířata pro příští generace. Řada 
zoologických zahrad se podílí i na ochraně 

přírody, která se děje mimo areál zoo, 
často tisíce kilometrů daleko. Jedná se 
o místa, kde se ohrožená zvířata vyskytují 
ve volné přírodě. Nelze totiž zachraňovat 
pouze zvířata jako taková, důležité je také 
zachování jejich přirozeného prostředí. 
Pracovníci některých zoologických zahrad 
tak působí v těchto místech, kde například 
pomáhají zakládat a provozovat chráněné 
oblasti, záchranné stanice, spolupracují 
s tamními ochránci přírody a místními úřady. 
Pomoc může spočívat i v poskytování mláďat 

odchovaných v zoologických zahradách pro 
vypuštění do volné přírody, kde tak posílí 
divoké populace. Další formou pomoci je 
finanční podpora ochranářských aktivit. 
Rovněž aktivity ostravské zoologické 
zahrady se neodehrávají pouze uvnitř areálu 
zoo, ale probíhají i za jejími branami. Je 
zapojena do čtrnácti záchranných projektů, 
které probíhají ve třech světadílech – v Asii, 
v Africe, v Evropě. Přehled projektů najdete 
na dalších stránkách tohoto čísla.

Antilopa Derbyho – Program: Záchranný program antilopy Derbyho
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Ostravská zoo je zapojena 
do několika tzv. repatriačních projektů 
(repatriace, nepřesně reintrodukce znamená 
opětovné vypouštění jedinců (mláďat) do 
míst, kde byli dříve vyhubeni, a to buď 
vysazením mláďat odchovaných v lidské 
péči, např. v zoologických zahradách či 
chovných stanicích, nebo přesunem jedinců 
z jiných míst ve volné přírodě). To napomáhá 
posílit divoké populace volně žijících druhů, 

jejichž početnost prudce klesá, případně 
těmto druhům hrozí úplné vyhubení. V rámci 
těchto projektů je velmi důležitá spolupráce 
s jinými zoologickými zahradami, Evropskou 
asociací zoologických zahrad a akvárií 
a dalšími ochranářskými organizacemi, jako 
je např. Záchranná stanice v Bartošovicích. 
Do srpna 2016 zoo bezplatně poskytla pro 
vypuštění více než 500 mláďat.

Repatriační projekty

ZÁCHRANNÉ CHOVY SOVY 
PÁLENÉ
Tyto alba guttata

Sova pálená patří v přírodě ČR k silně 
ohroženým druhům. Od roku 1995 se v Zoo 
Ostrava podařilo odchovat už 417 soviček. 
Mláďata jsou bezplatně poskytována pro 
vypuštění do volné přírody ve spolupráci 
se Stanicí pro záchranu živočichů 
v Bartošovicích. Ve voliérách v chovatelském 
zázemí zoo dnes žijí tři chovné páry.

Jak sově pomoci: Nenechávat odkryté žádné 
svislé roury, jímky a nádrže s vodou, vyvěsit 
hnízdní budky pro sovy.

ZÁCHRANNÉ CHOVY SÝČKA 
OBECNÉHO
Athene noctua noctua

Sýček obecný patří v české přírodě 
k silně ohroženým druhům. Od roku 
2003 bylo ve spolupráci se Záchrannou 
stanicí v Bartošovicích a Správou CHKO 
Poodří předáno 98 mláďat k repatriaci. 
V současnosti žijí v Zoo Ostrava 4 chovné 
páry.

Jak sově pomoci: Nenechávat odkryté žádné 
svislé roury, jímky a nádrže s vodou, vyvěsit 
hnízdní budky pro sovy.

NÁVRAT PUŠTÍKA BĚLAVÉHO 
DO RAKOUSKA
Strix uralensis macroura

Puštík bělavý patří v české přírodě ke kriticky 
ohroženým druhům. Zoo Ostrava se v roce 
2014 zapojila do tohoto repatriačního 
projektu, který probíhá v Rakousku. Chovný 
pár puštíků bělavých odchoval celkem 
dvě mláďata, z nichž jedno (samička) 
byla vypuštěna v oblasti Vídeňského lesa 
(Wienerwald) západně od Vídně. Věříme, že 
nebude posledním mládětem puštíka ze Zoo 
Ostrava, které bude létat ve volné přírodě.

NÁVRAT SUPA BĚLOHLAVÉHO 
DO BULHARSKA
Gyps fulvus fulvus

Zoo Ostrava se zapojila do mezinárodního 
projektu LIFE08 NAT/BG/278, který byl 
zahájen v roce 2010 a koordinuje jej nevládní 
nezisková organizace Green Balkans. V rámci 
projektu poskytla naše zoo jedno mládě 
supa bělohlavého, které bylo vypuštěno ve 
Staré Zagoře v Bulharsku.

Více o projektu na www.greenbalkans.org

NÁVRAT SUPŮ HNĚDÝCH 
DO FRANCOUZSKÝCH ALP
Aegypius monachus

V roce 2009 bylo pro vypuštění do volné 
přírody poskytnuto první v Zoo Ostrava 
odchované mládě supa hnědého (sameček). 
Byl vypuštěn v oblasti Verdonského kaňonu, 
aby zde posílil divokou populaci těchto 
majestátních ptáků ve francouzských Alpách, 
kde byli v minulosti přímým pronásledováním 
člověka vyhubeni.

PROJEKT NÁVRATU ORLOSUPA 
BRADATÉHO DO ALP
Gypaetus barbatus barbatus

Zoo Ostrava se chovu orlosupů bradatých 
věnuje od roku 2000 a do mezinárodního 
repatriačního projektu je zapojena od roku 
2009, kdy poskytla pro vypuštění do volné 
přírody první mládě odchované v zoo. Od té 
doby se zde vylíhlo a do volné přírody bylo 
vypuštěno již 12 mláďat a jedno ostravským 
párem adoptované mládě. Jedenáct putovalo 
do Alp a dvě do pohoří ve Španělsku.

Sup bělohlavý

Orlosup bradatý

Puštík bělavý

Orlosup bradatý

Orlosup bradatý

Sova pálená
Sýček obecný

Sup hnědý
Orlosup bradatý
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Antilopa Derbyho

Lemur Sclaterův
Gibon stříbrný

Outloň váhavý

SolaLangur indočínský

Orel skalní

Projekty in situ podporované 
Zoo Ostrava
NÁVRAT ORLA SKALNÍHO 
DO ČESKÉ REPUBLIKY

V programu jsme zapojeni od roku 2006
Místo realizace: Česká republika
Cíl projektu: Obnova populace orla skalního 
(Aquila chrysaetos) v České republice, kde 
byl v minulosti zcela vyhuben, ustálení jeho 
populace na Slovensku. Projekt je realizován 
Záchrannou stanicí v Bartošovicích na 
Moravě ve spolupráci se Správou CHKO 
Beskydy, Lesy ČR, Štátnou ochranou prírody 
Slovenské republiky a dalšími odborníky. Zoo 
Ostrava je od začátku hlavním partnerem 
projektu. Díky finančním prostředkům, které 
se naší zoo podařilo získat z Ministerstva 
Životního prostředí ČR probíhá od roku 2008 
satelitní monitoring vypuštěných orlů. Orel 
skalní byl na území ČR vyhuben v důsledku 
přímého pronásledování člověkem na 
přelomu 19. a 20. století. Je přísně vázán na 
místo svého narození, proto je vysazování 
mláďat jedinou cestou k obnovení hnízdní 
populace na území ČR. Do dnešního dne 
bylo v rámci projektu vypuštěno celkem 

25 mláďat. Jedná se o tzv. druhá mláďata 
slovenských orlů skalních (získaná se 
souhlasem vládních institucí), která by byla 
v důsledku jevu zvaného siblicida zabita 
silnějším sourozencem. V záchranné stanici 
byla určitou dobu v péči adoptivní orlice, 
poté přemístěná do vypouštěcí voliéry 
v okrajové části Beskyd a v Oderských vrších. 
Před samotným vypuštěním byla ptákům 
upevněna vysílačka, díky níž máme přehled 
o pohybu, zdravotním stavu apod.
Více o projektu na www.orelskalni.cz.

SAHAMALAZA

V programu jsme zapojeni od roku 2005
Místo realizace: Madagaskar
Cíl projektu: Ochrana a výzkum kriticky 
ohroženého lemura Sclaterova (Eulemur 
flavifrons) a dalších zvířat v rezervaci 
Sahamalaza, ochrana dalších biotopů napříč 
celým Madagaskarem, práce s místními 
komunitami, zalesňování, rozvoj vzdělávání, 
trvale udržitelného zemědělství a další 

činnosti, zajišťování pitné vody. Lemur 
Sclaterův byl vybrán jako vlajkový druh 
projektu Sahamalaza, který probíhá pod 
záštitou nevládní organizace AEECL 
(Asociace pro vyzkum a ochranu lemurů). 
V Zoo Ostrava se podařil unikátní odchov 
mláděte tohoto lemura v roce 2009.
Více o projektu na www.aeecl.org

ZÁCHRANNÝ PROGRAM 
ANTILOPY DERBYHO

V programu jsme zapojeni od roku 2010
Místo realizace: Senegal, západní Afrika
Cíl projektu: Záchrana kriticky ohroženého 
západního poddruhu antilopy Derbyho 
(Taurotragus derbianus derbianus) 
v Senegalu a práce s místními komunitami 
včetně rozvoje vzdělávání, řízení chovu. 
Díky programu došlo v Senegalu k posílení 
populace antilopy Derbyho, největší antilopy 
na světě. Program je koordinován spolkem 
Derbianus Conservation, z. s., jehož členem 
je i Zoo Ostrava. Každoročně je v Zoo 

Ostrava pořádán tzv. Den s antilopou 
Derbyho. Na akci se mohou návštěvníci 
seznámit se záchranným programem, děti 
se stát antilopou. Spolek také pořádá 
vzdělávací přednášky pro veřejnost.
Více o projektu na www.derbianus.cz.

LANGUR INDOČÍNSKÝ

V programu jsme zapojeni od roku 2016
Místo realizace: Vietnam
Cíl projektu: Záchrana kriticky ohroženého 
primáta langura indočínského (Rhinopithecus 
avunculus), který byl dlouho považován 
za vyhubeného. Začátkem 90. let 20. 
st. byl znovuobjeven v lesích severního 
Vietnamu. Přes původně rozsáhlý areál 
rozšíření i přes současnou striktní legislativní 
ochranu, která je ale v praxi ve Vietnamu 
v současnosti takřka nevymahatelná, je 
tento jedinečný primát díky loveckému tlaku 
ze strany člověka na pokraji vyhubení. Na 
celém světě přežívá pouhých asi 200 zvířat 
v pěti izolovaných mikropopulacích. Území 
výskytu mezi těmito populacemi jsou navíc 
natolik vzdálená a obklopená lidmi, že zde 
není možnost jejich vzájemného propojení. 
V současnosti se pouze jediná z populací jeví 
jako životaschopná či udržitelná. V rezervaci 
Khau Ca žije okolo 100 zvířat a zdejší 
languři jsou jako jediní několik posledních let 
alespoň částečně efektivně chráněni před 
pytláky. Děje se tak díky práci vietnamských 
i mezinárodních ochranářů (včetně naší zoo), 
kdy se v současné době daří motivovat 
příslušníky místních v okolí žijících komunit 
k tomu, aby svá zvířata nelovili, chránili 
je a nedopustili jejich vyhubení. Všechny 
ostatní populace langurů indočínských 
velmi pravděpodobně v krátké době či ve 
střednědobém horizontu zaniknou, převážně 
následkem nekontrolovatelného pytláctví. 
Cílem projektu je také ochrana dalších 
biotopů v areálu teoretického rozšíření 
tohoto druhu, vytvoření přírodního koridoru 
k propojení oblasti výskytu, práce s místními 
komunitami, zalesňování i vzdělávání.
Více o projektu na www.cerec.org.vn

THE KUKANG RESCUE PROGRAM

V programu jsme zapojeni od roku 2014
Místo realizace: Sumatra, Indonésie
Cíl projektu: Ochrana outloňů váhavých 
(Nycticebus coucang) a boj proti nelegálnímu 
obchodu se zvířaty na Sumatře. Zoo 
Ostrava podporuje provoz záchranného 
a rehabilitačního centra pro outloně 
zabavené na černém trhu se zvířaty. 
V Indonésii probíhá intenzivní šíření osvěty, 
také v ČR jsou organizovány přednášky, 
besedy pro veřejnost i školy, školní projekty. 
V zoo se v srpnu uskutečnil charitativní běh 

pro Kukang. Další aktivitou je celosvětová 
kampaň „I Am Not Your Toy!“ („Nejsem 
tvoje hračka!“), která je zaměřena proti 
popularizaci outloňů jako domácích mazlíčků 
na internetu. Děje se tak hlavně pomocí 
„roztomilých“ videí na serveru YouTube 
a sdílením na sociálních sítích. Prvním 
krokem kampaně bylo vytvoření krátkého 
videa, které můžete shlédnout právě na 
serveru YouTube s titulky v 9 světových 
jazycích. Toto video je také na webových 
stránkách programu doplněno rozsáhlými 
informacemi s vypsáním možností, co může 
každý z nás udělat, pokud sám zaznamená 
sdílení těchto „roztomilých“ videí, čímž lze 
přispět k šíření osvěty o ochraně zvířat. 
Vedoucím projektu je terénní pracovník Zoo 
Ostrava František Příbrský.
Více o programu na www.kukang.org nebo 
na www. facebook. com/project.kukang

COFFEE AND PRIMATE 
CONSERVATION PROJECT 
(CAPCP)

V programu jsme zapojeni od roku 2014 
Místo realizace: Jáva, Indonésie
Cíl projektu: Ochrana a výzkum ohrožených 
endemických druhů primátů, např. hulmana 
sundského (Presbytis comata) a gibona 
stříbrného (Hylobates moloch) na ostrově 
Jáva v Indonésii, zavedení lesních hlídek 
a ekoturistiky, podpora udržitelného 
způsobu zemědělství (pěstování kávy „Kopi 
owa” v oblastech výskytu primátů) a práce 
s místními komunitami včetně rozvoje 
vzdělávání.

SAOLA WORKING GROUP

V programu jsme zapojeni od roku 2015
Místo realizace: Vietnam a Laos
Cíl projektu: Záchrana vzácného kriticky 
ohroženého kopytníka saoly (Pseudoryx 
nghetinhensis) před vyhubením, ochrana 
Annamského pohoří na hranicích Vietnamu 
a Laosu, kde saola žije, protipytlácké hlídky, 
práce s místními komunitami, zalesňování 
i vzdělávání. V roce 2013 bylo v Zoo Ostrava 
otevřeno návštěvnické a vzdělávací centrum 
s restaurací, které bylo pojmenováno podle 
tohoto tajemného a velmi vzácného zvířete. 
O záchranném projektu informujeme při 
akcích pro veřejnost nebo prostřednictvím 
informačního systému v areálu zoo a přímo 
v restauraci Saola.
Více o projektu na
http://www.savethesaola.org

Všechny tyto programy jsou začleněny do projektu „Koruna ze vstupu“,
o kterém najdete více informací na www.zoo ‑ostrava.cz.

Gibon stříbrný – Program: Coffee And Primate Conservation Project
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V srpnu se v ostravské zoologické 
zahradě uskutečnil první charitativní běh, 
jehož výtěžek byl použit na financování 
jednoho ze záchranných projektů – The 
Kukang Rescue Program.

Historicky první charitativní běh se uskutečnil 
30. srpna 2016 a ostravská zoologická 
zahrada jej uspořádala ve spolupráci 
s atletickým klubem SSK Vítkovice. Lidé o něj 
projevili obrovský zájem. Maximální kapacita 
800 běžců byla naplněna týden před 
samotou akcí. Byli jsme potěšeni, že lidé měli 
o akci takový zájem a rozhodli se pomoci. 
Přestože se běželo v Ostravě, ovlivnili tím 
dění na druhé straně zeměkoule, až v daleké 
Indonésii. Naplnilo se tak heslo akce „Přilož 
nohu k dílu.“

Start běhu byl naplánován po zavírací době 
v 19.00 hod. u expozice Na statku. Účastníci 
měli na výběr trasy ve třech délkách – 1 km, 
2,5 km a 5 km. Běželo se po vyznačených 
cestách s asfaltovým povrchem. Všichni 
registrovaní běžci obdrželi startovní číslo 
s časovým čipem. Měli tak možnost zjistit 
výsledky svého výkonu, přestože běh nebyl 
závodem. Největší zájem ze strany běžců 
byl o trať v délce 5 km, kterou uběhla více 
než polovina přihlášených účastníků. Běhu 

na 1 km se účastnili děti i rodiče s kočárky. 
Podvečerní atmosféra v areálu zoologické 
zahrady umocnila sílu celé akce.

V den konání běhu byl pro návštěvníky zoo 
už od rána připraven doprovodný program. 
V rámci něj byla představena činnost 
záchranného centra na Sumatře. Zájemci se 
tak mohli osobně setkat s pracovníky centra 
a dozvědět se aktuální novinky z Indonésie. 
Děti se pomocí malování na obličej proměnily 
v malé outloně či jiná zvířata. Byly připraveny 
i další aktivity, jako například tisk na látku, 
drátování na sklenice, navlékání korálků 
či nášivky outloňů z plsti. Zároveň si zde 
lidé mohli zakoupit nejrůznější propagační 
předměty, čímž také podpořili záchranný 
program The Kukang Rescue Program.

Výtěžek ze startovného činil více než sto 
tisíc korun a podpořil program The Kukang 
Rescue Program. Získané finance byly 
použity na položky důležité pro rozvoj 
záchranného programu – vybavení kliniky, 
dostavba centra, nákup veterinárních 
přípravků či podpora celosvětové kampaně 
I Am Not Your Toy! (Nejsem tvoje hračka!), 
která je zaměřena proti popularizaci outloňů 
jako domácích mazlíčků.

Charitativní běh pro Kukang

RWE_SLONI_Ostrava_A4.indd   1 24.02.16   14:29

Vzhledem k velkému zájmu 
a pozitivním reakcím veřejnosti jsme se 
rozhodli, že za rok zopakujeme charita-
tivní běh pro další záchranný program. 
Termín druhého charitativního běhu je 
naplánován na 30. srpna 2017. Tento-
krát bude akce věnována záchrannému 
programu pro langury indočínské, kteří 
jsou na pokraji úplného vyhubení. Na 
světě žije jen okolo 200 jedinců těchto 
vzácných opic.

Děkujeme
všem, kteří se do prvního charitativní‑
ho běhu zapojili a rovněž partnerům,

kteří akci podpořili:

Hitrádio Orion, web evolution, Revírní 
bratrská pokladna – zdravotní 

pojištovna, Oftis, Vidaprint, Laura 
Coffee, Dermocentrum, Cukrárna 
Ollies, Kurzyfoceni.cz, Cinestar, 

Alexfox, Reprostudio3C.cz, Ostravské 
vodárny a kanalizace, a. s., Český 

červený kříž – oblastní spolek Ostrava, 
Hračky Barvíř.



Sovy pálené jsou v ostravské 
zoologické zahradě dlouhodobě 
nejúspěšnějšími rodiči mezi ptačími 
druhy, které jsou zařazené do repa-
triačních programů – od roku 1995 
poskytla Zoo Ostrava pro vypuštění do 
volné přírody již 411 mladých soviček. 
V zázemí zoo je chováno několik párů 
sov pálených. Jelikož v přírodě hnízdí 
původně v dutinách stromů, k dispozici 
mají hnízdní budky. V nich letos vyvedly 
celkem 17 mláďat. Předpokladem 
pro jejich úspěšné vypuštění do volné 
přírody je mimo jiné minimální kontakt 
s člověkem.

15. ledna 2016 se jednomu 
ze dvou ostravských párů orlosupa 
bradatého vylíhla samička. Mladí ne-
zkušení rodiče o ni nejevili zájem, proto 
byla dána k adopci staršímu páru, 
který ji bez problému přijal a odchoval. 
V červnu byla v rámci mezinárodního 
repatriačního programu vypuštěna do 
přírody ve Španělsku. Díky mimořádné-
mu úsilí bylo v lidské péči odchováno 
a do alpské přírody vypuštěno již více 
než 200 orlosupů. Zdejší obnovená 
populace se úspěšně rozmnožuje. 
V roce 2016 z divokých hnízd vylétlo 
rekordních 25 mláďat!

Pár supů hnědých v lesní voliéře na 
Cestě vody letos odchoval své v pořadí 
čtvrté mládě. Mladá samička byla 
poskytnuta pro posílení chovatelské 
základny v lidské péči. V holandské 
Zoo Rhenen, kam byla odvezena, 
se připojila k dalším supům hnědým 
v tamní seznamovací voliéře. V ní mají 
mladí ptáci možnost se přirozeně 
spárovat, což je u tohoto druhu klíčový 
předpoklad pro vytvoření fungujícího 
chovného páru. Nově sestavený pár 
by měl následně přispět k záchraně 
tohoto dravce v evropské přírodě.

V Zoo Ostrava jsou chovány 
všechny čtyři druhy evropských supů: 
sup hnědý, sup bělohlavý, sup mrcho-
žravý a orlosup bradatý. První zářijová 
sobota v zoo patřila právě těmto 
majestátním dravcům. Pro malé i velké 
návštěvníky byly v rámci Mezinárodní-
ho dne supů připraveny supí aktivity, 
kvízy a hádání. Nechybělo ani komen-
tované krmení supů bělohlavých. Cílem 
bylo zájemcům přiblížit tyto vzácné 
ptáky chované v Zoo Ostrava, jejichž 
mláďata jsou v rámci repatriačních 
programů vypouštěna do přírody.

V 9. ročníku soutěže o originální 
tričko s obrázkem poloopice outloně 
váhavého na podporu záchranného 
programu The Kukang Rescue Program 
a kampaně I Am Not Your Toy se nejvíc 
líbilo to, které navrhla Klára Proko-
powská z Bohumína. Získala zájezd do 
Chorvatska, cenu partnera soutěže – 
cestovní kanceláře VÍTKOVICE TOURS. 
Soutěžní díla byla určena k prodeji 
v úterý 30. srpna, v den charitativního 
Běhu pro Kukang. Výtěžek z prodeje 
putoval na podporu programu na 
záchranu outloňů váhavých.

13. srpna 2016 proběhl 
v ostravské zoo už posedmé Den 
pro antilopu Derbyho organizovaný 
spolkem Derbianus Conservation, který 
se angažuje v záchraně této antilopy. 
Akce byla věnována největší a zároveň 
nejohroženější antilopě světa – zá-
padnímu poddruhu antilopy Derbyho. 
Návštěvníci se na akci seznámili s tou-
to antilopou a zároveň se od účastníků 
projektu dozvěděli aktuální novinky ze 
Senegalu, kde projekt probíhá. Kdo si 
zakoupil něco z nabídky upomínkových 
předmětů, přispěl přímo na záchranný 
program.


