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FNDr' JosEF JANECEK ' ředite|

Jafus|ava Hnidková ' sekélářka
Dana s|obodnikÓvá' Kal € i ina šédová. ob.hodniodděení
Marce|a .adová.odd. eko]oq vý.hÓÝyá popagice

ing. Jindi]šk. skřiÝánková - zooIog

Jaros|ava .élmáková . ekonoň

Eva HLaváóková. porsoná|nioddě|eni

Joséí sémřád . te.hňi.ké oddě|eni

ZOOLOGICKA

zoo

.j
M|ádé adi|opy bongo ( na'

ing' svatopIuk cmn.| . oddě]eni lechnického loaojé

Ťe.hni.ký úsek : 1B osob
zoo|ogický úsek : 13osob
Ekonomcký] i sek  :  3osob

ce|kový počdzlméŠňancú ] 59 ÓsÓb

. Ý -

.nle|opé Bongo oÍlspnnq l boÍíon 231l l99. )



ROK 1994 V ZOO LIBEBEC CHOVATEL sKÁ Č|NNOST

zoo
Bok 1994 nebyl pÍo sev€roóesko! zoÓ|o9ickou zahÍa.

du v |.iberci pouze rok€m jubiIejnim, aIe i mimoiádně

z vý.ňámnějšich stavebnich úpÍav by]a pDvedena
adaptácé nejstaršiho objektu v náši zoo ' čapi hniŽ.

vac'2ři2éni pro ňárÓč

Běh€m 1' po|oviny ÍokU doš|o k lekonstrukcia Íozšiřenivýbéhu pÍo bi
e svédska do našizoo sl.|in €jvétšiná'

všlóvnickou allak.irohoto roku' Diky l|fi sé v nésezónni čásli oku mě.
s'óni náVšiěVnosl vé srÓvnáni s rokem mlnu|ým |éměi zdvojnásobl|a'
L'beÍecr' 2oo|o9'!k; /Jh'ada s ÝeIi'. ýd4loholo olo|evu dúvély a oCe.
něni v obIa9ti chova|e|ské pÍá.e' jimž umistěni bi|ých tyg.ů píávé zde,

vé|icévýznamnýn chovat €|ským úspěchen by o také naÍozeni Samičky
anliIopy bon9o 2s' 11' 1994' Jdé o pdni piirústek léto wácné anliIopy na'
rcz.ný a odchovaný v naši zoo '

NávštévňrslÝ Íoce 1994 bya 346 374 osob' což činiop'oiiroku 1993

v měsicizářios|áviIa svč. zoo|oglcká 2ahÍada v LlbeÍci75' výroči svéhÓ

Rok 1994 by| chovale|sky vé|ice příznivý'
Nejvýznámnějším úspéchém by|o narczeni
a odchov samičky anti|opy bonqo lésni, pN.
ního m|áděle iohoto dřuhu v histor.i naší
zoo' Dá|Ších významných odchovú by|o do"
saženo u

Žiraf  Ftothschi|dových.0 '  2;
kozoroŽcú dageslánských. 3, 0 ;
vé|b|oudú dvouhrbých. 0 '  2 ;
pekar i  Páskovaných.o, 2 ;
buvo|cú bé|očelých . 1 ,4 |
zeberchapmanových'  1 '  2
a datších aířat v celkovém Počtu 81 kusú.

Diry diivéišiň i novým kontáktúm se íam dárem či vý.
měno! podaři|oziskatmimořádněvzácná aířata. |áchtana
hiivnatého' geparda šríhlého a or|a kámčatského-

PiiFňnym pre*vapen|m pro na5e návštévniky a ptoievem
dúýěry a oceněnívob|ásti chovalelské práce se stalo umís.

těni bílých tygrú ze švédské
zoo Esti|stuna v |iberecké
zoo. Ti se sta|i iedinečnou
atrakcr vyslavovano! v ces-
kých zooIog.ckýČh zahÍa.

za největší chovaie|sakou
ztrálu považÚjéme úhyn sa'
mice |evharta sněžného a ko'
zy š.ouborohé' oúvÓdem
Úhynú byly Piedevšin stáři'
stres' némoc nebo úra2'

zoo

Ž]oženi' PrcgEmu os|av sé 2ú.
éashi|l zástupc| Ýšéch ěéských
a s|ovenských zoo|ogický.h za.
hrad' v pÍacoÝni óási] os|av sé
konaLo jednáni Unie českých

z. ýé ňidů|.žité považuj.ňe
i Přijeli Iibgecké zoo za sÉ ého
Ě|ena do EAzÁ / Eurcp€'n
Assoliation oí zoos and AqlaÍá
/ na j € i im podzimnim zasedán' v

,lď|



zoo

ĚEP. EVRoPsKÝ zÁc H oVN Ý
cHoVATELsKÝ PRoGRAM
/EURoPEÁN ENDANGEFEosPEcIEs
BBEEDING PAOGRAM /

v řoce 1994 by|a zoo Liberec zařa2ena v těch.
to 2o.t| progřamech Pro u chování ohloŽených

zooIoqi.Ie zahladý
FNDi Jose' Jaíecek lé c|gnem koň;. EEP mo a.
chřanu makakú |vlch, tyqrú sumateÉkých a v ||íooa.
dt by|navržen do komisě pro chov oÍ|ú kamčatský;h.

N. podzim l994by|a ||beÉckázoo pňlata2. s!á|é.
ho.]oná do EAZA / Et.opean As

zooIog|cká Žahrada v Liberci jé č|enem Unié českýoh
a š|ovenských 2ooIogických 2ahí.d' V niž iedite|2oo
L|bér.c FNDÍ' Jos€ ' Janeček zaslává luíkci ý|cépré.

zoo
1' Bongo | €snl / Boocer.Us eu.yceros /
2. ovojzoborožec |ndický / BUc€rcs bicomis/
3. G|bo. čený / Hy|obales concoloÍ/
4. Ho|ub k.runáč /Goun c sbb]
5. Kakadu mo|u.ký / caca|ua mo|ccensis/
6' tok'du pa|ňoÚ ] Prob.sriger at €riňus]
7' ! €vhaÍr p€Íský / Panth€n paÍdus sáxi.o|orl
a' LŘh.d 3ň.žňý / UÍci. unci./
9. M.k.k rvi /Mdcaca sire.us/
10' Nosolo:.c iídi.ký /Rhinm€rcs unicomis/
1r' oso@žec ruponósý /ceBlotheÍium sim!ň s./
í2' o..l noiský /Ha|i.éé'us a|bici||a/
l3.os.| soň.lský / Equus aíricanus sÓm.|jéňsis/
14. P|žmoň s*..n. / ovlbos noschátús/
15. s|ol |ndkký / € lephas maximus/
16' sup hnědý /Aegypius nonarchus]
17'ty9l sumal..ský /Pa.lhe6 t' sumalÉ. /
1s' T!éňák 8lmboldtúv /spheniscus humbo|dll/
19' zoboro'.c no.oÍožéi / suceros ňinÓce.os/
,o Žhlla uo$Íhidoň GraíJ cdnélopa'da|'! to'hsLhid'

0,1
1,0

0,0,1 m|ádě

z |€tegorie EácíÝch aířat chováme naPřík|ad or|y kam'
óátské a kozorožce dagestánské.

z druhú v čF ohrcžených chováne I

A/ DBUHY KRlTIcKY oHFoŽENÉ
|uňák óeN€ný' ore| kiiklavý, ore| k.álovský, oró| ska|nl'puěllk bě|ávý

B/ oBUHY sILNĚ oHBoŽENÉ
oslii'| €sni. sova pá|ená' rýs ostrď|d

at U | ' lY oHFoŽENÉ
bl|ý' Jostiáb Iesni. k avecv€|ký, výlv €Lký

Ťdméi vš€chna dii'lá náml chovaná lsou ťiřá|. V2ácňá . ceňnj' Ýe
vo|nosllohóžéňá v y h y n U r im ' vzh|edeB k ekonom|ckó 3|uac io

vy Řiial co do kvanlity' aIe sk|adbu cho.
vaných niřat ci|Cvědomé zkvaIitňÓvai,

OB

STAVY ZVIRAT CHOVANYCH K 31.12. 1994
/ census ot animals /



sEzNAM zVíŘAT cHovANÝcH 31 .12
s|o' i idtr '  (@úEióG

Ťahi himďa]s|ý ibňiL{B!ňt|4t]
T y g Í b e | g a * ý  .  b i á  b r n a

Amazoň.n |ubánsrýl^fu4q @*9hL

Án ž domodd ]Í'ýÍll i
ÁE ě enďiid|ý / tr! óbfuÉn! l

eojzdbolÓl.c ňdický ' 3ú.ó] D'Ťh.',
Em! hn.dý ]orch'l$"@ďdl.d.e/

| b t s  e Ň v í i ý ' í ' t l k ó h t s ! ! h q 4 ! /

Jg.áb ea|.m{ý iÁiltrced*v{o

x*úu ndrclý rřa|Ú ňok&Nt /

xak.dueímďý *dó<sl!ÍlňE]
kndo' klďd.r' , s.rďrói!. DF

Kďáíód l]'ni /Polbols dI4']

KÍocai d voký v''š'.+bF$
k'eeeIvngh5|ý cdú4-{i${

L o l n ú ď l b d ý  ] b B s ! f u Ú

A í | o p a ] e | e n i / A d ' q ! e í 6 F /

ordbEz bó|ooc'5ý ] {'íl l di!6i

c i b Ó n . m ý / B ' d ú 4 a t d Ú ]

búbí Hlvmlý 'dÚŇ4rcól/

Lďháň pé6|(ý i  P i iÚ la l  !d<b' i
L*han 3kÍnilý ] PÍÚ.d EÉq

Mandri rýholi. i / !óp'o ýhm l
MunE* máý / ÍW'i.!! i!!dj r

fu viá| p|ini(Ný i hpb rfu óryI
PďďlpásbEný ]oórybu]&"

sbn íÍ.rý / beÚod. lel!

: :

ŤreÍ lníeďý 1híhlh ' {ňŇú
Vddoú drcúóý] }ň!ú kdj'd'."!,

ea|ánk : kú'díižiý



k ň á r  č . ' 9 n ý  r Í  q i  4 ' r
ore| bdobňďý rk ďd4tBqDfu l

oÍGl iá$ohlasý /RdbiBryfu /
oÉ|k.mé.|.|ý / xJLlnG !í{t6 /
orc|kd|ov.|d lAN.ŇlLo]
o P | m o t l r ý , Í r L { t r | . b t i b ]

odosup bňdaý /c!Éfu b6Íql

p . e o u ' ú ' n d b á d ý ] t . < ! ! r c d ! ! /

P'v korunk'lý /eÍo qnb|v. '

Pe|.kin bi|ý , fu-|q orE.|!l ]

VETERI
za obdobiroku 1994 gev chovech alt.rvzoo L|beÉc

ň€vyskyl|y žádné n.bcŽpečné nebo v.lh| .éb.2P.óné
nála ani h.omadň. onef,ocněni'

vob|aí|Preven..aprcl}|át.bv
Iabolato.nich mlklob o|o9lckých, pa.azyio|o9|ckýoh á
p.to|oql.ko'analon|ckých vyš.tienl RovnĚž km|va by.
|a 2 h| €dlsk. zdrávobi nuÁvednosli pldentjvně |.bola.

NÁBNí PÉčE

zo

P|'meňák |(ubinský'P'Niodlfu!.fufu re

Poíit b.bvý 'Šň@Í'Bl
Ř&ď d'lbl|í / u4t t'4s!',

sup hn.dý ]&y'!!fui-Ň!,

v'Ž €|ký /cqEoPj! E! /

výl E|ký / BlM Mb '

c*on obd*ý /6[osdo/
HÍ@n'i ká|o €ký ] Bd --idý'
ŤÍnoldp dll ďý / urcňi.'F &Úúh-* l

9žo*' é.ná , EuŇt ďŇ'a '
.dE bhmíi ,ÉňFo6.uÍ'/
?.|va i|.b|éná ]Kíryie':dr

z významných piip.dú jsmó plovéd|| něko||k o3t.ošynté.'.aklur u dř{.
vý.h ptárú. p|ameňáta a iblsó' ostéosyntézou ism. bvně' ťéši|i í.aklu.
ru humeru ! m|ád.l. o.viáň. o|áštikov.ho.

U m|ád.love|b|oud. dvouhrbého l9m. 2llsti|| Vrozénou d.|omib kon'
ěet]ň, kléroÚ s€ zdař||oz|ádnout medIkamentózni |éěbou.

U zébry ch.pmáňo}Y do.lo po po@du k zdÍžéni |ůir.. vá|éd€m
k záva'no.t| télo op€í.cé u |ichokópyrnikú by|.2ebÉ lmobi|izováň. a
|úžko by|ovybavéno m.nuálně' Uz.b.rbylo|.ká ošé|ř.no něko||kpl|
p.dú kÚ|háni. vělš|nou spoi.ných s uspánimzii.t € a BTGvyš€tie.lm.

Nďý p..Íůsi€l( š.mp.É J.ny oneňócné| iíí€|dnim án.l.n P|ic' l(lé.
ry bý| d|adíu' a.lů|okkou |éébou vzh|ed.n k pďe oí.mo.néni
jsme vy!Ž li možnosr konzu||'co s hunánnimi |ékaři'

veskuliné šimoaňzú doš|o l.Žměň. v soc|á|nlm hiéŘrchu- v Šouv|s'
lo.U.lim s€ !.ysky'|y zdňVolniprb|ómy u $mc. Ko.g!| |(l.rý á.át||
své védo!.i posbveni. Konqo uřpě|op.koEíá zt.ňěíi' měl hniýÝé:á.
ňéty z!bnídřéněv obo! spodnlch šplčáclch. plol €vovaIg. děpÉslvné'
vzh|en.m k vá'no.l| sl.vu by|o n'ié lmobl|Éováno a na.k&y lsmé vyu.
ž||il oi.ti.níchrupu, sonógrafi.kéúÚ. RŤG vý{éli €ni' odběru Eo ů
tde a lň'!.ňii.Řp||- stáv p..ient. s. po.i|éné |.ěbé sl.b|||2óvá|'

U bi|ých tygrú '.mé vyié.|||prcb|.m.t|k! anl|koncépc. vyzkÓušéňým
pr€parál.n z misla púvodu aii.t / zoo Eski|slun.' Švéd.ko /.

v chov! sněžných | €vhaíú by|a pň pr.v.nlivnim bakt€lio|oglc|Gn vy.
šétieni z||šléna saImone|.' Na ák|.d. zlišléňi c|t|ivosli na anlibiol|tá
by|. 'iiata pie|éč.n. pils|ušným pr€páláteň'

U sam|.G pižňon. s*niňo doš|o * abod! nedovyvlňulého p|Ódu
. souča.ňě t( adtž€Ii |úžt.' Ťo by|o v n.*oz. vybávéňo.9ánic6 by|.
opakované |éčeňá.n||b|ollky' saňlc. l. p.avděpodobně znovu biezi.

Tým V.te náňich |ékářú zal|étujicí.h v€t €rlnáÍnipéčiv zoo byl pBl.
| €n oMvorMaňina KaEšo. což lmožni|o lépši2ajišléíí pohoiovoslni



zoo

v í.mci riskávání nových poznatkú v oboru v.bÍinán|
zoo'aiřar ism€ s € zúĚastn.|I

sympoz|. o .horobách zoo-nířal v K.istianr.Idu
Ý ftoBku' o s|olpáiicim věh|asu zoo Liber€c svědě' t!
moi|.é |lo, žo !2náváný.m. cký odboÍnik oÍ' Monl.||
z Nárdnizoo v€ washinglonu prcj €vi|p'áninavšliv|l na.
.|zoo a ooholu pomoc|nám s řešen'm zdhvotni p.ob|..
md||ky v chov..h íaš|ch aiřal'

DÚLEŽ|TÉ zAHRAN|ČNÍ cESTY A
TÉMATIcKÉ z^JEzDy
ŠvÉDsKo
ZOO Eskilsluna : 23..27.5.1990 Sympozium

18. . 19.7.1994 Tmnsport bi|ých tygni
zoo Ko|ma'den / Ko|márdens Diulpa / :

16' . í7'2''995 Traospon o.2 šimpanz
HoLÁNDsKo
Alphen : 15.-18.6.1994 Sympozium
NEMECKO
DortBund :19.6.1994 Naollclá|ni náýštéÝa přiňávralu ze

symPozla v Alphenu
NOBSKO
Kísl iansand : l1 ' .  16'5'1994 sympozium
HoLANDsKo : 29' .3.1o'19s3 . Tématický 2áje2d .

návšlěva zoo Amsterdam, Fotterdam,
Apé|doorn' Burge.5.Arnhem, Emmen

vÝzNAMNÉ NÁvŠTĚvY v zoo L|BEBEC
Návšréva řed|te|s botan|cké zahrady Wande.bi|t Duarrě d6

Návštěva manžé|ů Gerry M. Dorrestein á M-H-van der Hagé
/pato|o9.veteriná'ka/ 2 ln.veŽIty v uríechru /niikslniversiteil

NÁVŠTĚVN
VÝc H oVA,

OST, EKOLOG
PBOPAGACE

IC KA

1/ Návšlěvnost

r. i 994

)

)

,

)

počet návšlěv.íkú zoo

5 LETUqAF NAVŠTĚVNos rI zoo LIBEREc lA PosLEDNicH

v íávšlĚvnosti zoologických zahlad ČR l rcc € 199. zaujimá s*.óč€srá
ňislo / za PÍahoÚ á pléd DvoÍ.fr Ká|ové r

..1'$ zoo

10.s69

30s.016

vo srcvnánis rokeň 1993 *íó3 . íáv.l&nog' 2oó|oqické zhŘdy o vic €
ňé' 4 0 'isic návšlěÝnikú- zvý šeni by|o pal.né z.jména vé 2 ' po|ovině bku. v ob'
dob' sŤ€í.pÍosinec]994' kdy bý v€iejn.sli př.dŠbv€n páí bi|ých tygrů'

340,864

5.5tO

346,374



zoo
NA ÁSFALT' Veškeré césty Ýarcá]u zoo bY.

|y vyzdob€ny barcvnýmikiidovýmima|bamiod vice neŽ 200 děti'
v Íámcl 75' \.ýRoČi za|ožení |ibél.cké zoo se kona|o selkániodboF

ných pÉcoÝniků zoo|ogických zahÍad, kt €ó by|o klomé výměiy odbor.
ných zkušenosli využilo k propaga.isvč. zoo v Libercla N seznámen|
úóashikú s měst.m a j.ho oko|ín'

sóLcásÍ os|"v by| DEN oTEvňF\ÝcH DvFň| zoo 5 jiJs|' . /5o
osob a vEcEBN| BEsÉoÁ s veřeinosii V ExĎeÍiměn|á|nim studlu'

závé'ef to|u by| v zoo Lspolódán dvoldPnn ploqtaT vÁNocF
v zoo podě'isrcdiči, spojený s ukázkou šimpanze Ťedyho a prodejem

zoo Liberéc ňá V|áshi2ájmové a odborné aklivilyjako jě Kruh piále|
zoo' odbor akV.Ílsi|ky á sokoInický akl]v' v rámciléto činnoslise kona
ji pravide|né schú2ky' besedy a sémlnářé l uká!ky sokoInicbí/ňa |étnich
láborě.h, na 2ámku sychroý/ proveřejnost'

3/ Propagace a reklama

sVč' zoo|ogická záhráda vyeáři v|ástni pÍoPagačni a upominkovó mate-
Íiá|y a má slá|ý konrakl se sdě|ovacimi prosliedky. spoIupíacuje s od
bomýmia vědeckýmIinslitucemiv eeské repubIice iV 2ahÍanlóí' kdé zis.
káVá .otřébné lňlom.c. a máter|á|výobořu óinnosli'

Fěk|amničinnostzoo sezaměiuje přédevšim na inzelcizoo v dzných
tiskových mateliá|ech regioná|niho ] nadrcgionáIniho významu' Na veLlce
dobÍé úrcynijelakó naš.spÓ|!pÍáces liskemj rozh|asem a le|evizi,

v ce|os|átnim a íegioná|nim lisku by|o y m.é 1994 zveiejněno 130zpÍáv
o nových přiÍústcich, ak.i.h p.oveiějnosl a óinnos|l2oo|o9lcké 2ahÍady
V LbeÍci' P €Vide|né 2pravodajsťýi pro Tv NoÝá zajištbvaIv p.úběhu ce]é.
ho bku cab|e p|us' Vceskéte eyi2ise objevi|y příspěvky a rcpoftáže piě.
devšim V poiadech BosaI Magion' (]dáos|i a veěeÍnik. o novinká.h 2e
zoo ]n'ormova|o na Íozh|asových V]ňách Radio contakl LibeÍec a.eský

A KVAR ISTI
LIBEREC

Ákýďis'ický odboí !m.ova| v řocé 1994, slelně
lako V piedchozích Ietéch, íoŤm

,í\tti
Avv bový.h v.c€lu s.d.

bďnýn prcg6mem zaměřeným
leIské olázky' iníormace zé2ahlaničniho akvaÍistického llsku a připra-
Vu tadičniho selkániakvaÍislů se Žhíanični účasti'

setkáni akvarlstů, stéžéJňíakcé odboru' by|o uspořádáno 16' dubna
1994' Poěasné koniÍak|acIchovných ryb a rcsl|in. kr € lá proběhIavsá'
Lé zoo sé účastnicisetkán' piésunu|i dove]ké pos|Uchámy T€chnické
un]vezity, kd€ abso|vova|i cyk|Us přednášék : p' Han! BáÍth /BFD/ .

Jihovýchodni Asie' Lidé' země, vodnj roslliný!p' Dr' A' PÍo!2. a Dr' J'
lúa těna/ .H/ .Nap i i óVenezue lou ;p '  HoE l L ink € aK |ausGers tn . ř /BBD/
cichl]dy západni AíÍiky' Ve. €r Po lkončgni přednášek séč|enové od'

boru' piednášeiicí a z.hÉnlčni hosté seš|i spoIu sé sponzory v sá|e
zoo na spo|ečénském veóeru' kde Žhodnoli|iprůbĚh setkániavyň.ň].
Ii sipoznatkv ze své.hovale|ské' k|Ubové iobchodni akvális|lcké prá-
ce' Hodnoceni odbolné i oígán|zaěni slÍánky akcé vyzně|o j €dnoznaĚnĚ

k|adně a odboÍ by|požádán o Uspoádáni d.|šlho s.tkáňi ákvaÍlslů na

2t

Iv rcce ]994 se pokračova|o s pořádánim kutruÍně -
výchovných akci' ulóený.h předevšim ško|ám á délěm'
V dubnu pÍobihar kublý 25' Íoónik zoosouTĚŽE pro
žáky 5' . g.tiid zák|adnich ško|' soutěž. se 2účástnl|o
276 žáků' ňejlepši 2 ňlch by|i Ócéněnl ýěcnými céňámi'
PÍo děli z maleiských ško libe.eckého okÍesu by|o

Ekologická
řej

cKÝ ODBOR zoo



VYSTAVBA A UDBZBA V zoo
d u l

by Iy př ipraVoVány

zoo
násIed

zhodnocen '  údÍžby  a  Výs ta
zoo|o9lcká 2ahráda V Libérd]jáko ňelslarši
pub|ice se polýká s problémem péčé o iádu
jek|ú' si|uacese řeší ajišlbvánim údžby a
připade.h rekonslruk.i slávajicich u řizeni

Prcjekt rekonírukce ýďé kuch
lel /Íych|é občersdeni], ktelý nahradi sb|ý. provozu
r-! |ooný lio."|.' '.l.l

ÚpÉu po iéNuwDérb  FN .h  o  avv
nu  exo l i c ký .h  ťí ř á l '  L LBEnEC

PÍolékt Íekoňírukcé objek|il ' N
JNorcvé u|ic], kt*é jsou

P.ojekl Íekonstukce a .oz.iřeni výbéhu pró véLké koékovilé še|ňy.
poknčováni objěktu védIe bÍých vglů'

Pojekt íďby ěnďgob|oku wd|e budouciho pavi|oňu éxotického pbcea'
zpncováni objemové sludie pavi|onU erotického pta.t!a' sLávalici dřevě.
ný pavi|on je v havalijnin stavu'

Výstavba zoo

vroce 1994byá bruÍaciml pÍacemi zahájěna rěkonstrukce pavlonuexo-
lickýchriiat' Přispévek mésta LibeÍcé do fondu Íeprcduk.e invesličniho
maiglku zoo na rckonstukcipavi|oíu exollckých aiiatie 3 mi|iónů Kč'
ceípáni k 31'12'1994 č niKč7 225 523'. ' Finančně ie ke konciloku 1994
provedena l0%poDs távkanadokoněén inedodě|kú '

v|aslňiobjektje s1lavebně dokof,č€n' vysouš' se. v součásné době se
pÍoýádi t.chno|ogické vybav€ni Ub]kaci' Piejimka slavby plobihá po e|..
pá.h a navashim ob]eklu bude počátkem roku 1995dokóňčén' sÚV.-
denim do pÍovozu se poéitáv1'd€kádé mési.e dubna'

zfond! í.produkce invesličniho malétku/2odplsú HIlú / bylo na poii.

majelku vyna|oženo Kě 34j tis' '
2toho te|éÍonn'ústiedna Kě j25
lis', na oprávy a udržován'Kě36

osaz.ni stÓ'álij pro vlajky s.m
By|o započato s nulňo! Íékonstrukci Bybářské ba.ly' kteÍou pÍoVádi

řmcě' oHs zaýď |a prcvoz'

mci údržby provadě| i199
u iíc

4 isme v

Dokonóeni 2. elapy ubikac' a výběhU gepardú'

Bekonstruice a řÓzšiiéhi ýýběhÚ pró bi|é tyqry' úpÍ.vy inleriéru pavl|o
nu šélem' Při slavbó by|o využito Iep€oého sk]a cone''čimž se Vylouóil né
Žádouci tontákt |ávštěvnika se zviialy.
ookončénipřesbvby neisbÍšího objékru zoo na ma|okapacihi občeÍ
stvova.i zaiizeni přo nároó nějš i návštěvniky a piědáni bistá 'čapi hniz

Ve spo|upláci s živoinim pmstiědim UML byla vyčišlěna čásli sině za
nes€ného Jiz.Íského pÓtÓka v ú
zbudováni piislřeškú pro dravé piáky,

Nálěry vnéjších koýÓvých koňstfu k.i'
zalep|éni části plovozni budovy zoo'
R .kons t l ukce  vn i l ř n i  r e Iekomun ikaěn i  s i t ě  a  2 i i z ěn i  nové tě |ě |onn i

obnova a ošetiéni z €| €né'
odsÍaňěňl závad z e|ektloEvi!í'
výÍoba a insla|ace pok|ádniéék na dÍobňé příspěvky návštóvniků'
Výměna á dopLněni pa*osú.

Nejslaéi dochovaná slavba zoo

stukcijako b sto "čapi hnizdo",



BOZP

osobn' ňák|adyl mzdy + 2ák'poj.
os|alíí 'inaněni náldady ' odp|sy
Hospodá řŠk ý výsled€ k' ziskJo.d y
VYDÁJE cELKEM

oÓ
P ROVOZ ZOO

oo1ace MŽP na ňadÍeg. úko|y

Prdej upoň. piedmětů, pohost' óinnosl

PŘiJMY cELKEÍl,l

vÝoAJE :

Pon2ovací ceny pÍodaného zbo'

1994

sPoNzoRt zoo v RocE 1994
soUKBoMÉ osoBY
1' M.a P' gercovl, Libérec
2' p'Peiř. Bo|échová, L|berec
3' p'TomáŠ cer €ňuk ' Heřh.nic €
4' p.Feng|, Krá óice n.Lab'
5' p.Mi|an FlélšeÍ' Most
6' p.zuzana Junková, Libéréc
7' p'EV. Kejk|ióková | Úbelec
s' p.Eva Kiižová, Libe.ec
9. p.zdena Harásková ' Práh.
10. p'Lubomlř KoěÍ, Novávesn' Nis'
11' p'Anna Ko|manová ' HÍadec Ktá|ovó
12' p'L|buš. Komálková, p'Ť'kniže ' Hradec lG|ové
13' JUDL|van {opecký ' Llb €lec
14, p.Jarcsrav Kopra, Liberec
15' p'Pave| Košek, JabIone. n. Nis'
16. p.Michar Kubin, Rychnov n.r(
17' p'Maňá Málché!ďá ' PŘhá

19' Mgi PétÍ Mašek'c$ká L'pa
20' p'Jaň Moávek ' Padubice
21' p'Mon|ka Novotná ' Čéská L'pa

23' p'Íomáš P||ař, PÍah.
24' p.oagmal Pochopová . va.nsdor'
25' |ng' Kar €| Přiby|, Lib.Íec
26' J'áB' Pyro.hlovl ' Liberec

23' p'A|ena seid|ová ' Plaha
29. Ing' Jarcs|.ý stáÍý, Louny
30. lú. a K' srÚ.h|ikovi, Liberec
31' p'v|adlmir sámšá ' Jiiikov
32. p'šbjne., Libď€. Hudebni násloje
33. p' stanlslav sveh!a.lú|adá Bo|es|av

tNvEsTtcE 1994

Kč

22.057.000,-

22,057,000,-

9,215.000,-

9,215_000, -

ZOBOJE:
Dola.e Měst. ubeÍce /r €kon3t' pavi|onu erolické &ěře/

ZOROJE CELKEM

CEFPÁNí:

čEBPÁNi CELKEM
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3. coská pol|š(ovna L|betec

s. cérký sV& chMblú 'zo 1,,Ubé@

vŠEM JMENoVANÝM A ANoNYMNi|!l oAFcUM
zA PoSKYTNUTE PŘisPÉVKY sRoEcNĚ

3' 4. divči lk'uBrý Óddí '.é9ká Íř.bová

9. LlnovÁ dáh. Jéšt&l. Ub.Íec

11- Ms Ne'.|da Ul' ' Libér€c

12' MŠ P.o|ét!&rá !|' ' ub€E

14' oddil vodíí.h skaulú floUla ' Ube€c

16- Pfoň. 9l.Ý €bňi ' Jab|onéc n'Nls'

13' Fďag.p' J|ií valenta, LibeÍéc

19' úsl,.v so.lá|íi péčé Praha

20' v{.spoňovnl zŠ ' J.b|on€c n. N.s'
21' 2s Fozloky U Ji| €ňnice

23' zs soko|ovská u|.. L|bercc

24' zs Husova u|. ' L|béréc

H ISTORIE LIBE REC zoo
0o dvacá|ého s|o|éti vsrupova| L|bérecjako výzň.nnó

pÍúmF|ové centum a ledno z největšich mést Ý č€-
chách. Psa|.. píávě rok 1904i když sě měsbkým par
ken pop'é rozezněLy ne?yk|ó plači h|asy' To mlslnl
orn|loIogi.ký spo|€k obsadlI velkou plaóivo||óru exo.
t|ckymIpiáky' c|énové spo|ku pečovaIl llž diiv € o |abu.
Iě na noda|.kénjéznku a později sev údo|iz.l.ŽřkeE
obIev||lv ma|. obúrcé l srnci'

Kdyžv rcco 1906 utichlo U |ibercckó piehady výslav|šlě' pilj.|spol.k
mbidku stavlt €| € Hubn.rá' přémisrirodtud do údoIidi €véný dom.k a.ňý
c.p. hní2do ' Již ok poté' v řÍnu 1907' psa|y |ibér.cré deniky o pÍnim
klofu k.2řizéni ma|é zoo|ogické ahády'

Poč€l níi.t ko| €m.capiho hn.zda' Eni.la|' a| € v !ř €dv.č€r 1' 3v.'ové
vá||y pBn' poku. o olévi.nízoo|ogické áhrady skoňó|| bez úspách!'

Po vá|cc obnovl| oňitÓ|ogický spó|ek svou činnÓst' výst.vta aiřal
vúdo|iopěložl|aánápodzin1919 se sta| sPn č|enů spo|ku stul.ónos.
li' M.|á rco|ogi.lá ah6da lehdy pdn'a led.ná na na.ém územi' by|.

v rcc € 1927 by|o údo|ítóměřzp|něno- Noviny piin.s|y 6&ih|ý ó|ón.l
i.dil.l. E. s|uwy s návrhém dálšihÓ rcuiířeni lib €.ecké zoo' Tento ámér

Ťeňdci.i pi.dsbvÍ.lé lpíávy n.9l. íe.

lě pnjmys|u . obchod! 2c.|á chybě|o významněiši přnodovědlě wdělané
zá.emi'.enašol so n|tdo' kdo byzáměri.dilé|e stusy podPoil|'

Libě..cká zoo s. v dobé' kdy ďÍopské 2oo|ogické z.hÍ.dy ptož'v.|i
obdobi bo!ň|Ýého Íozmachu a modernizacc, nadá|.vyv.lo|a v zasla.a|óm
'él|n.ovéň š|ohu' Toro žvěřin.ové' obdob'vwlcho|||o počátk.m d.uhó
svétové vá|ky| kdy zd€ by|o chováno až 500 ku9ú Žl'a| ňó pouhých

xoňec 2' svělové vá|ky zasllh| |lb €Íéckou zoo v háva.|lním slavu.
Hovoř||o se I o iejím Žrušení' Po někollká lete.h tápáni a přok.náváni
obti2l. pledsudkú naslotpi|a zoo.estu k mod€nizoo|og|cké Žahř.dě'

z. obdobi plldkého .ozoie můžeme oznáěn áž pog|édňi d.s.t|| € l|'
Ý némž lolo zář'zcni pÍocházi ln|.nzlvni modémlzaci. slavbou nových'
ňod€lně řeš€ných €xpozic a pavi|onú vyNářl ty n.j|.pšl podminky
k ž|vÓlu chovaňých aiřát' změnl|y á 2kv.||tn||y 3. I lo|.kc € vy3i.vovlňých
a'iat. ||b.lécká zoo se dnes speciálizuie na.hovvzácných a v. vo|né
piircdé ohlo. €ných druhů ziřal a postupf,ě se zpollie do c €|osvélová
silé áchovných chovných PÍográmú'

KÉ 75
LET

zoo



zoo
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REsuMÉ

Ťhe yéar í994 wás loí zoologica| Gárd€n
Libérec nor on|y a iubi|ee but a|so an extřaordi'
nary slcc€ssí|J|year.

F.om the mos| signiíclanl ÍebulIdIn9 aÍanqe.
ménrslhé adaPlatioň ollhéoldést objé.tin Óur
zoo cá||ed 'čaPi hnízdo' was ...riěd oul chan'

sma||e. réír€shmenr room for morc oncling úsi'

w|lhln ihe íirst ha|l ol thě year a reconslru.lion and en|arge.
mén| oí |he outdoo. én.|osuÉ tor 1,1 Whne gérs' ahich atter
lhe|r aÍIva| írcm swedeí b.camé the tavourltés oí a|| átrén.
dénts .ňd thě gráélést atlr.ct|on oí that year' look p|acé.
Ťh.ňks to whitétiEéB the ňonlhly áttend.nce during |he non.
seasona| pe.iod oí lhé yea. near|y doub|ed in comparlson w.th
1993. Placlnq these in wlld rare anamals riqht h.re is wilhour
dispute a voré ot .onl.dence and áwá|d in 'áncIéÍ fié|d *hich
Zoo Llboroc appreciales very nuch.

on6 ol the nosr sIgn|||c|án| 'a.cier slccess was the binh
oí Bongo anle|ope 'ema|e on 26. ll. l994. |t was the í|rsl aÍi.
va| o| that rale soec.es boÍn and bred |n ouÍ |acl||tv.

Atlendance ln 1994 reached ihe number 346 374 péBonŠ
whIch aňÓUnls lo an |ncrcásé or 4l 35a pérsÓns .onpáring

|n seprember Noňh Bohemlan zoo Libercc ce|ébráléd
th€ 75th anniversary o' ils loÚndation. |Í thé .é|ébbtion lhé
deout|es oÍ a|| czéch and slovak zoos took oaň' wllh|n itswor
kiňgb|ockthe meet|ng oÍUíion o' czech aíd slovak zooswas

Also thé accéprance of our zoo among thé stand|íg members
oí EÁzA (European Assocbt|on ol zoos and Aquaria) on irs
altuňň séssion in A|phéň' Ho||.nd, is considéred as one
o' thé véN imoo.ra €v.nts'

vy.etieni .|mplE. xoňg.' lh..Énn.lon ol ch|mp.EŘ Íongo

zÍ€konsfuďaný p.Ýllo. bÍých !y


