
 
 

 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
KTERÁ ZVÍŘATA BY BYLO LEPŠÍ ŠATIT NEŽLI ŽIVIT? 

Olomouc, 14. února 2019  

Sčítací komisaři inventury počítali, až se dopočítali. Zahrada chová 409 druhů zvířat v počtu 1898 
kusů. Uživit takto početnou domácnost, jejíž členové jsou v některých případech v dobrém slova 
smyslu „pěkně“ vybíraví, ale není nikterak snadné. V roce 2018 se za krmivo utratilo 5.833.096 Kč. 
Z tohoto plynou náklady na jeden krmný den 15.981 Kč. A koho by bylo lepší šatit než živit? 
„Nejdražší strávníci na krmení jsou rejnoci a gepard, jejichž průměrná denní krmná dávka stojí více 
než 200 korun,“ objasňuje krmivářka Dana Smičková a dodává: „Snažíme se, aby strava byla co 
nejpřirozenější a pestrá. Kvalitní výživa je nezbytnou součástí úspěšného chovu.“  
 
MASOŽRAVCI 
Ani letos si své prvenství v nejvyšších finančních částkách za krmivo nenechali ujít masožravci. 
Hodovali za 1.351.953 Kč. Třeba takový lev berberský - v olomoucké zoo je krmná dávka určena        
30 kilogramy masa na kus a týden. Mnohdy se návštěvníci pozastavují nad jídelníčkem zvířecích 
svěřenců a doslova jim závidí jejich nedělní oběd. Takovým typickým „provokatérem“ je gepard. 
Jedná se o nejnáročnějšího konzumenta čerstvého masa - kuřecí steaky bez kosti, vepřové či králičí 
maso jsou jeho oblíbenou pochoutkou.  
 
CO VŠECHNO SE SPOŘÁDALO A ZA KOLIK 
Maso (1.351.953 Kč) 
Ovoce a zelenina (873.762 Kč) 
Granule pro kopytníky (944.012 Kč) 
Granule pro ptáky (192.425 Kč) 
Granule pro opice (109.695 Kč) 
Seno, sláma (768.735 Kč) 
Zrniny (128.516 Kč) 
Hlodavci, králíci (386.491 Kč) 
Hmyz (214.218 Kč) 
Mořské plody (70.000 Kč) 
Speciální přísady (44.264 Kč) 
Vejce (44.200 Kč) 
Ostatní 
Nejvíce se spotřebuje jablek, mrkve, hovězího masa a granulí pro žirafy. Na okus se jezdí 3krát 
týdně na Libavou. 
 
LABUŽNÍCI 
A kdo patří mezi největší labužníky? Ti nejmenší z nejmenších – drápkaté opičky. Jejich potravu tvoří 
běžné i exotické ovoce, vitamíny, minerály, med, myšata, v létě květy pampelišek, speciální krmiva 
určená pro tyto druhy opic, křepelčí vajíčka, hmyz v podobě cvrčků, sarančat, či švábů. Mravenečníci 
mají menu také pestré, neboť jim v zahradě podáváme jemně namleté maso s vejci, banány, ovesné 
vločky, kvalitní granule pro psy bez lepku, neschází ani minerály s vitaminy. 
 
A kdo je nejskromnější? Krajta vodní. Krmí se jednou za měsíc. Krajto, víc takových a sníží se nám 
rozpočet!  
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