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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Vážení,

  Asi jako všichni konstatuji, že rok 2020 byl velmi náročný, zajímavý a zároveň plný
nových ponaučení. Heslo COVID-19 bylo slyšet všude, téměř na každém kroku. Naučili
jsme se dodržovat opatření, ale to nejhorší bylo- zavírat zahradu, když o tom rozhodla
vláda.
  Ale všechno zlé je k něčemu dobré. Jako velmi pozitivní hodnotíme solidaritu
veřejnosti, aniž bychom rozjeli kampaň na podporu Faunaparku, lidé se nám hlásili
sami a zásobovali nás krmivem pro zvířata, nebo zasílali finanční pomoc. Dalším
pozitivem bylo snížení cestování po celém světě, jednak netrpělo životní prostředí a na
druhou stranu lidé zůstávali v česku a hojně během prázdninových měsíců navštěvovali
ZOOlogické zahrady, takže i nás, a částečně jsme tak doháněli prodlevu na vstupném z
jara a dělali rezervy na dění příští-na podzim se taky tak stalo.
   Neradostný rok nám příjemně zpestřily dvě mláďata tygra ussurijského, což
považujeme za velký chovatelský úspěch, ale při jejich umisťování jsme opět narazili na
problémy způsobené coronavirem-více v samostatném článku. Každoročně jsme zvyklí
našim návštěvníkům připravit novinku-tento rok jsme kvůli úspornému režimu až tolik
neinvestovali, ale zvládli jsme spoustu dodělávek.
  Ani tento rok jsme neopomněli na vzdělávací funkci ZOO a věnujeme se veřejnosti
během návštěvních hodin, kdy se snažíme osobní přítomností přiblížit hlavně
nejmenším návštěvníkům nejen naše zvířata, ale i přírodu jako důležitou součást života.
   Uvažovala jsem, kam zařadit smutnou zprávu o jednom z výrazných zvířat Faunaparku,
který se zapsal do podvědomí návštěvníků. A rozhodla jsem se, že věnuji do úvodu
kratičkou zprávu o panu labuťákovi, velkému ochránci rybníčku. V listopadu se hrdinně
postavil lišce, ale v boji při obraně svého území prohrál.
   Rok 2020 hodnotím jako rok, který jsme přežili a to díky kompromisům a skromnosti.
Velice děkuji zaměstnancům za podporu, dobrovolníkům za pomoc, přátelům
Faunaparku za materiální, či finanční pomoci a hlavně za duševní podporu, bez které
by to v tom zvláštním období nešlo.

Dagmar Augustýnová ředitelka společnosti
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 Ředitel: Dagmar Augustýnová
Marketing: Petr Augustýn
Ekonom: Eva Ruschková
Ošetřovatelé:  Tomáš Augustýn, Petr
Augustýn, Dagmar Augustýnová,                                                                        
Simona Cikrýtová (do 30.4.2020),
Sára Leskovjanová (od 1.9.2020.)
Údržba: Jiří Fiala (do 30.4.2020)
Zahradnice, úklid: Martina Fialová
Dobrovolník: Jana Řeháková
Veterinární péče: MVDr.  Zuzana
Uhříková, MVDr. Dušan Usvald

SPRÁVNÍ RADA

Rostislav Zifčák                                                                                                             
Adéla Vítková                                                                                                              
Renata Plevová

DOZORČÍ RADA

Petr Augustýn ml.                                                                                                                 
Eliška  Zapletalová                                                                                                               
Petr Augustýn st.
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HLAVNÍ ČINNOST

Zajištění chodu zahrady
Vystavování a chov zvířat
Spolupráce s podobně zaměřenými zahradami
Vzdělávání široké veřejnosti
Agroturistika
Zapojení do záchranných programů

CHOVATELSKÉ ÚSPĚCHY

   V průběhu tohoto roku jsme se několikrát radovali z odchovů u našich zvířat.
Na jaře se narodila jedna lemuří holčička a v měsíci červnu tři mláďata tygra ussurijského, ten nejslabší tygřík
do tří dnů uhynul, ale ostatní dvě jsme zachránili.

   Dalším úspěchem bylo vylíhnutí dvou sov pálených i když vajíček bylo ze začátku víc, radost byla veliká.
Na podzim se labutím černým vylíhlo pět malých labuťátek, v listopadu začala Faunapark navštěvovat
liška a jak bylo zmíněno již dřív odnesla si jejich tátu a postupně i mladé, takže nám tady zůstala samice
matky a dvě mladé labutí samičky.
   Snad největším chovatelským úspěchem je srpnové narození samičky Lvíčka zlatohlavého, kterou jsme od
jejího čtvrtého dne museli ručně dokrmovat. Zvládli jsme to a holčička se zdárně vyvíjela.
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TYGR USSURIJSKÝ
    V zajetí žije více tygrů než ve volné přírodě. V zoologických zahradách na celém světě je

chováno přes 1000 tygrů, kteří se poměrně dobře množí. V evropských zoo sdružených do EAZA (v
rámci Evropského záchovného programu) jich bylo v létě 2019 chováno přibližně 240. U člověkem
odchovaných velkých šelem je jen malá šance, že se je podaří vrátit do přírody, protože již ztratily
strach z lidí a schopnost samostatně lovit.
   Zatímco v přírodě se zpravidla dožívají maximálně 10 let, v lidské péči žijí výrazně déle – až 17
let. 
V Česku chovají tygry ussurijské nejen tradiční zoologické zahrady sdružené v UCSZOO, ale také
menší zařízení:
 • Zoo Hluboká
 • Zoo Hodonín
 • Zoo Olomouc
 • Zoo Plzeň
 • Zoo Praha
 • Zoo Zlín
 • Zoo Dvorec
 • Zoo Tábor
 • Ringelland[9]
 • Faunapark Horní Lipová, od r. 2016
 • Zoo park Olovnice, od r. 2021

Chov tygra ussurijského ve Faunaparku začal v roce 2016, kdy se zvířecí obyvatelé rozšířili o
samce jménem Diega. O dva roky později byla k samci pořízena samice Daeneries. Po období
seznamování těchto dvou tygrů, kdy každý byl ve svém odděleném výběhu, obývají společnou
ubikaci i s bazénem. 
   Nevíme, zda je to horským čistým vzduchem, ale 15.6.2020 se narodila 4 mláďata tygra
ussurijského.
Jedno z mláďat bylo znatelně menší a bylo pravděpodobné, že nepřežije. Bohužel druhý den
umřelo. Samice Daeneries druhý den ztratila mléko, a tak jsme byli nuceni přistoupit k umělé
výživě, kdy jsme mláďata krmili cca každé 2 – 3 hodiny speciálním mlékem pro kočkovité šelmy.
26.6. umřelo další z mláďat, v pitevní zprávě bylo napsáno, že v těle mláděte byla bakterie a
úhynu se nedalo zabránit. Ztráta každého zvířete je pro nás nesmírně těžká, tak snad proto nám
to zbývající tygří miminka chtěla vynahradit a s tygří silou bojovala o přežití. Příroda to asi tak
chtěla, že jsme se starali o samečku a samce. Každý den jsme je vážili a sledovali jejich přírůstky,
které byly takřka učebnicové. Jen pro představu, čerstvě narozená mláďata vážila v průměru
850g a když jim byl 1,5 měsíce, tak samec měl 5,5kg a samička 4,9kg. V sedmi týdnech života
mláďat jsme začali podávat velmi malé množství (čajová lžička) škrábaného libového masa. Po
každém krmení jsme prováděli masáž kůže pomocí měkkého dětského kartáčku, na němž bylo
několik kapek olejového vitamínu A. Rovněž bylo nutné pomáhat s vyprazdňováním. Ve všech
směrech jsme nahrazovali jejich matku, tedy ne tak zcela, nepřenášeli jsme je v zubech, ale v
náručí 😊. 
   Koronavirová situace nám hodně ztížila pokusy o umístění mláďat v nějaké zoologické zahradě.
Vzhledem k uzavření zahrad nikdo nechtěl nové obyvatele, náklady na chov tygrů jsou opravdu
značné. A tak celý rok 2020 byla tygří miminka v našem Faunaparku a rostla….
2.2.2021 byla mláďata umístěna do nového domova do Zooparku v Olovnici.
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PROMĚNY AREÁLU FAUNAPARKU

    Vzhledem k okolnostem jsme museli investice omezit pouze na dodělávky staveb a
nejnutnější investice. První na řadu přišly dodělávky tzv. věžáku. Do jeho nových
vnitřních a venkovních prostor přestěhovali Kosmany bělovousé, pořídili páreček
Lvíčků zlatohlavých (jak jsme již zmínili ti v srpnu porodili jedno mládě) a páreček
Tamarínů pinčích.
   Do vybaveného patra jsme přestěhovali papoušky-letce, kteří se nově naučili
vylétat a vracet se okýnky k
tomu určenými.
   To, že byla zahrada bez návštěvníků jsme využili k dotažení chodníků do finální
podoby, takže je Faunapark bezbariérový-což vítají maminky s kočárky a vozíčkáři.
Odezvy od návštěvníků jsou pozitivní.
   Od ledna 2020 se nám podařilo uzavřít smlouvu se zemědělským družstvem na
pronájem plochy 5700m2, s podmínkou, že zatím nesmíme stavět pevné stavby a
sadit porost. Nyní plocha slouží ke spásání a do budoucna uvidíme, zda se podaří
odkup. V minulosti se nám už podařil odkup v okolí Faunaparku, kdy jsme od
stejného družstva odkoupili 1500 m2. Tuto plochu jsme rekultivovali, vysadili jsme
ovocný sad a srovnali plochu, která slouží k uskladnění materiálu a parkování
techniky.
  Na podzim, když se opět areál uzavřel, jsme využili čas a dodělali voliéru s názvem
bažantnice.
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NÁVŠTĚVNOST

-děti 3469x
-dospělí 9570x
-rodinné vstupné (2dosp.+2děti)  2148x, celkem tedy  10436 osob
-skupinové vstupné 0x (nešlo využívat v období restrikcí z nařízení vlády)
-ZTP 296x
-senior,student 1356x
-neplatící návštěvníci 3260x

Celkem: 26 543x

FINANČNÍ PODPORA

ZAPOJENÍ DO OCHRANÁŘSKÝCH AKTIVIT

  Faunapark je již 5-tým rokem členem České sociace zoologických zahrad a akvárií, jejímž prostřednictvím
jsme zapojeni do různých projektů zaměřených na podporu ochrany druhů v ex-situ.
   Dalším počinem je zapojení do repatriace sov pálených, které chováme. Chovný pár jsme na podzim
roku 2019 přestěhovali do nepřístupné části zahrady, ubikaci jsme vybavili vhodnou hnízdní budkou, na
jaře 2020 se vylíhlo pět soviček.Do konce května zůstaly dvě vyvinutá mláďata, které jsme 15. června 2020
předali do záchranné stanice Bartošovice, kde se sovičky zdokonalily v lovu potravy a v letních měsících
byly dvě sovy pálené narozené ve Faunaparku vypuštěny do volné přírody.
   Celému procesu předcházela spolupráce se studentkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci, které jsme u nás umožnili vykonat praxi.
Studentka se seznámila s problematikou reintrodukce sov pálených, ze začátku jsme se snažili zajistit
podmínky pro vypuštění v našem regionu, dokonce jsme společně vyhledali vhodný objekt, kde by se
mláďata mohla cvičit v samostatnosti, ale nakonec došlo ke spojení se záchrannou stanicí v Bartošovicích
a předání sov odborníkům.

 



12



SEZNAM ZVÍŘAT
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020
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Na tvorbě této výroční zprávy spolupracoval Petr Augustýn ml., Dagmar Augustýnová
a Jana Konvičková
Fotografie: archív faunaparku, Michaela Cichrová, Tomáš Javůrek
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