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Návštěvnost byla o něco vyšší než v roce předchozím a činila 

necelých 240 000 osob. Opět jsme uspořádali pravidelné akce, 
jako byl dětský den se soutěží pro děti a křtinami mláďat nebo 
Stezkou zoo, jejíž program uváděla populární moderátorská dvo-
jice Markéta Mayerová a Slávek Boura. Tehdejší ministr školství 
Ivan Pilip se stal kmotrem dvou a půl měsíční hrošice Terezky, 
které věnoval pytel jablek a koš zeleniny. Zoo sponzorovalo již 
58 sponzorů, 15. října proběhlo již druhé setkání sponzorů a přátel 
zoo. Od začátku otevření zoo v roce 1956 až do roku 1994 byly 
každoročně zpracovány Zprávy o činnosti, později pojmenované 
jako Rozbory hospodaření, z nichž pochází také většina informací 
o historii olomoucké zoo v této knize.

Zvířata: Z nových druhů v tomto roce přišli tamaríni bělohubí 
a kosmani bělovousí, v polovině prosince mladý pár siamangů po-
cházející z Indonésie, v listopadu čtyři samci a dvě samice sobů, 
sedm axisů, krasky červenozobé nebo hroznýši Dumerilovi. Naro-
dilo se 220 mláďat, tedy o 50 více než v předchozím roce. Odcho-
valo se další mládě hrošíka liberijského, lemuři běločelí a i v tomto 
roce proběhl umělý odchov oryxe jihoafrického a žirafy Aminy. Ob-
noveny byly chovy kozorožců sibiřských a gibonů larů, naopak se 
přestali chovat výři, jeleni evropští, paovce, mufloni a jeřábi paví.

Stavby: Největší stavební akcí byla obnova sněhem zhroucené 
konstrukce obří voliéry na sklonku předchozího roku. Práce byly 
prováděny dodavatelsky firmou Stavomontáže, k předání stavby 
a vypuštění ptáků došlo až na jaře dalšího roku. Na vrstevnicové 
cestě vznikl další pavilonek, který měl podobný vzhled jako ubika-
ce postavené v předchozích letech, ale byl větší a stal se první vy-
tápěnou stavbou v této části zoo. Provedlo se prosklení přední čás-
ti ubikací pro medvědy malajské a hrošíky, a tím i zvětšení jejich 
vnitřního prostoru. V prázdném místě pod schodištěm do pavilonu 
žiraf byla vybudována ubikace původně určená pro moko skalní. 
Ve vnitřní části vyhlídky pavilonu žiraf vznikla menší ubikace, v níž 
byli původně umístěni damani a kaloni egyptští. 

Stavba nové konstrukce obří voliéry

Křtiny koz na dni dětí, na pódiu M. Trizmová, H. Labská, J. Drtil a M. Kořínek

Pokračování rekonstrukce venkovních výběhů pavilonu opic

Děti se na dni sponzorů mohly seznámit s malými jaguáry

Den dětí v zoo 1. června


