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VáÏení pfiátelé a pfiíznivci brnûnské
zoologické zahrady!

Bezesporu lze fiíct, Ïe nejvût‰í událost

právû uplynulého roku byla radostná.

Stala se aÏ v jeho závûru: lední medvû-

dice Cora, která uÏ odkojila a vychova-

la ãtyfii potomky (dvojãata narozená

v roce 2007 a 2012), 21. listopadu

2015 porodila dal‰í mládû. V‰ichni vû-

fiíme, Ïe zku‰ená a peãlivá matka i to-

hoto svého potomka úspû‰nû odchová. 

Brnûnská zoologická zahrada byla

bûhem roku 2015 aktivní i v oblastech,

které zasahují mimo vlastní areál na

Mni‰í hofie. Napfiíklad novû zfiízené

Stfiedisko ekologické v˘chovy Hlídka, je-

hoÏ provoz mûsto Brno svûfiilo zoologic-

ké zahradû v roce 2014, zahájilo ãin-

nost 1. ãervence 2015 a ke konci roku

se ch˘lila ke zdárnému závûru jednání

o jeho zafiazení mezi ‰kolská zafiízení.

Tento právní krok je pfiedpokladem

k dal‰ímu rozvoji ekostfiediska, jehoÏ

hlavním posláním je pofiádat v˘ukové

programy pro rodiãe s dûtmi, ‰kolní

mládeÏ a studenty. Stfiedisko je umístûno

v centru Brna, v parku pod hradem ·pil-

berkem, v objektu Hlídka 4. 

Do dal‰í fáze se v roce 2015 dostala

v˘stavba záchranné stanice Ïelv na in-

donéském ostrovû Nusa Penida. Stanici

buduje Zoo Brno spoleãnû s indonéskou

nadací Kura Kura Nusa Penida od roku

2009. JelikoÏ stavební práce nemohou

b˘t financovány z rozpoãtu brnûnské

zoo, krajsk˘ úfiad jí vydal dal‰í osvûdãe-

ní k uspofiádání vefiejné sbírky, platné

od 1. února 2015 do 1. února 2018. 

Poté, co Zoo Brno v roce 2014 uved-

la do provozu novou Záchrannou stani-

ci pro handicapovaná zvífiata, v roce

2015 brnûnskou zoologickou zahradu

opût zafiadila mezi své ãleny Národní

síÈ záchrann˘ch stanic, koordinovaná

âesk˘m svazem ochráncÛ pfiírody.

Spádovou oblastí stanice, umístûné

v obci Jinaãovice na okrese Brno-venkov,

je Kufiimsko a Rosicko, na‰e zafiízení

v‰ak zaãalo zachraÀovat i zvífiata nale-

zená v jeho blízkém okolí a na území

mûsta Brna.

Brnûnskou zoo v roce 2015 obohati-

la jedna vût‰í expozice. Slavnostnû jsme

otevfieli nov˘ pfiírodní v˘bûh pand ãer-

ven˘ch, kter˘ neohraniãuje Ïádná síÈ ãi

jiná optická bariéra. Pandy tráví vût‰inu

dne v korunách vysok˘ch stromÛ a ná-

v‰tûvníci je pozorují z ‰iroké lávky ve-

doucí podél hlavní komunikace a slouÏí-

cí jako vyhlídka. Pfii vylep‰ování areálu

na Mni‰í hofie se v roce 2015 podafiilo

témûfi celou síÈ náv‰tûvních tras, i pfiístu-

pové cesty do zázemí, renovovat. Cesty

mají nyní hladk˘ asfaltov˘ povrch, místy

je poloÏena dlaÏba. 

Bûhem roku 2015 Zoo Brno pfiipra-

vovala projekty nov˘ch v˘znamn˘ch ex-

pozicí. Nûkterá chovatelská zafiízení se

uÏ koncem roku zaãala stavût, ‰lo pfie-

dev‰ím o venkovní v˘bûhy pro ‰impanze

a paviány anubi. V roce 2016 kupfiíkla-

du hodláme zahájit stavbu expozice lvÛ,

která se v sousedství Africké vesnice sta-

ne souãástí komplexu Karibik. V dolní

ãásti zoo doplní komplexní expozici

Beringie nov˘ v˘bûh piÏmoÀÛ a na za-

ãátku náv‰tûvní trasy, poblíÏ správní bu-

dovy, bude pfiíchozí vítat expozice Îijí tu

s námi, prezentující pÛvodní druhy ptá-

kÛ patfiících k faunû âeské republiky. 
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ÚVODNÍ SLOVO ¤EDITELE ZOO BRNO
OPENING ADDRESS FROM THE DIRECTOR OF BRNO’S ZOO 

¤editel Zoo Brno/Brno Zoo’s Director MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.



Dear friends and supporters 
of the Brno Zoo,

Undoubtedly, we can say that the biggest
event of the last year was joyful. It happened
as late as in its conclusion: Cora, our female
polar bear, who had already nursed and
raised four offspring (twins born in 2007
and 2012), gave birth to another cub on
November 21st, 2015. We all believe that
the experienced and caring mother will also
successfully raise this offspring.

In 2015, Brno Zoo was also active in
areas that extend beyond its own, on Mni‰í
hora. For example, the newly established
Ecological Centre Hlídka, whose operation
the city of Brno entrusted with the zoo in
2014, opened its operation on July 1st,
2015. Negotiations of its inclusion among
school facilities drew to a successful
conclusion at the end of the year. This legal
step is a prerequisite for further development
of this ecological centre, whose main mission
is to organize educational programs for
parents with children, youth and students.
The ecological centre is located in the city
centre, in a park below ·pilberk castle, in the
building at Hlídka 4. 

The construction of the turtles’ rescue
station on the Indonesian island Nusa
Penida entered its next phase in 2015. Brno
Zoo is building this station together with the

Union of Czech and Slovak Zoos and the
Indonesian foundation Kura Kura Nusa
Penida since 2009. Since the construction
cannot be financed from the budget of the
Brno Zoo, the regional office had issued
another certificate for organizing public
collection which is valid from February 1st,
2015, until February 1st, 2018. 

After the Brno Zoo commissioned a new
rescue station for handicapped animals in
2014, a national network of rescue stations,
coordinated by the Czech Union for Nature
Conservation, again accepted the Brno Zoo
as its member in 2015. The catchment area
of the station, located in the village Jinaãovice
in the Brno-Country district, is in the area of
Kufiim and Rosice, but our facility started
rescuing animals found in the vicinity and in
the city of Brno, too.

In 2015, Brno Zoo was enriched by one
larger exposure. The new natural enclosure
of red pandas, which is not restricted by any
network or other optical barrier, was
ceremonially opened. Pandas spend most of
the day in the tops of tall trees, and visitors
are able to watch them from a wide walkway
running along the main footway and serving
as a lookout. When upgrading the area on
Mni‰í hora in 2015, we successfully
renovated nearly the entire network of visiting
routes and access lanes to the facilities.

Pathways now have a smooth asphalt
surface, in some places they are tiled. 

During 2015, the Brno Zoo was
preparing new projects of significant
exposures. The building of some breeding
facilities started at the end of the year, mainly
the outdoor enclosure for chimpanzees and
baboons. In 2016, for example, we plan to
begin the construction of the exposition for
lions, which will be adjacent to the African
village and will become part of the
Caribbean complex. At the lowland part of
the zoo the comprehensive Beringia
exposition will be completed with new
enclosure for muskoxen, and at the
beginning of the tour route, near the
administrative building, incoming visitors will
be welcomed by aviary of birds belonging to
the fauna of the Czech Republic. 

Unfortunately, the parking area within
remains very limited. A generous project
placing a sufficiently large central parking lot
in the land district Kníniãky encountered
opposition of some local residents. In 2015,
an alternative was considered consisting of
the construction of a parking garage near the
road from Bystrc to Kníniãky. A smaller
backup parking lot should be built near
garden-husbandry âtyfilístek in Bystrc.

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
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ÚVODNÍ SLOVO ¤EDITELE ZOO BRNO
OPENING ADDRESS FROM THE DIRECTOR OF BRNO’S ZOO 

BohuÏel dosud platí, Ïe plocha, na

níÏ si mÛÏe náv‰tûvník na‰í zoo zapar-

kovat svÛj vÛz, je velmi omezená.

Velkorys˘ projekt, umisÈující dostateãnû

kapacitní centrální parkovi‰tû do katast-

ru mûstské ãásti Kníniãky, narazil na ne-

souhlas nûkter˘ch tamních obyvatel.

V roce 2015 se objevily úvahy o alter-

nativû, spoãívající ve stavbû parkovací-

ho domu pfii silnici z Bystrce do

Kníniãek. Men‰í záloÏní parkovi‰tû by

mûlo vzniknout u zahradnictví âtyfilístek

v Bystrci.

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.



K poslednímu dni roku 2015 brnûnská zoo chovala 1 407 zvífiat 274 druhÛ. Poãty druhÛ a jedincÛ (rozvrÏen˘ch do sedmi

tfiíd), které Zoo Brno chovala na zaãátku a na konci roku 2015, uvádí následující tabulka:

CHOVATELSK¯ ÚSEK
ANIMAL BREEDING DEPARTMENT
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Poãty zvífiat chovan˘ch v Zoo Brno na zaãátku a na konci roku 2015

Bezobratlí (Invertebrata) 83 352 39 210

Paryby (Chondrichthyes) 1 2 1 2

Ryby (Pisces) 69 533 60 414

ObojÏivelníci (Amphibia) 3 8 2 5

Plazi (Reptilia) 44 127 39 125

Ptáci (Aves) 62 248 46 231

Savci (Mammalia) 94 365 87 420

Celkem (Total) 356 1 635 274 1 407

Pfiíjmy a v˘daje zvífiat za rok 2015
DoplÀování druhové skladby chovan˘ch zvífiat probíhalo v souladu s na‰ím dlouhodob˘m konceptem, Strategií rozvoje Zoo

Brno. Následující tabulka ukazuje souhrn pfiíjmÛ a v˘dajÛ zvífiat za rok 2015.

Souhrn pfiíjmÛ a v˘dajÛ zvífiat ke dni 31. 12. 2015*I)

Bezobratlí (Invertebrata) 50 59 249 0

Paryby (Chondrichthyes) 0 0 0 0

Ryby (Pisces) 16 123 248 7

ObojÏivelníci (Amphibia) 0 0 3 0

Plazi (Reptilia) 0  29 17 14

Ptáci (Aves) 14 137 37 131

Savci (Mammalia) 113 426 36 487

Celkem (Total) 193 774 590 639

Poãet zvífiat/
Number of animals

Stav k 31. 12. 2015/State on the 31. 12. 2015

Narození/Birth 1) Jin˘ pfiíjem 2)/Another income Úhyn 3)/Death Jin˘ v˘dej 4)/Another issue

Pfiíjem (ks)/Income (items) V˘dej (ks)/Issue (items)

*1) Ve‰keré údaje jsou vãetnû údajÛ o pfiíjmech a v˘dejích zvífiat ze záchranné stanice
1) Narození = vãetnû narození deponátu
2) Jin˘ pfiíjem = nákup, v˘mûna, dar, deponace do Zoo Brno, návrat deponátu do Zoo Brno, jin˘ zpÛsob
3) Úhyn = úhyn, úhyn mládûte, zabití ‰kodnou, úhyn zvífiete deponovaného v Zoo Brno, úhyn na‰eho zvífiete, deponovaného u jiného subjektu
4) Jin˘ v˘dej = prodej, v˘mûna, deponace ze Zoo Brno, reintrodukce, návrat deponátu, eutanázie, zkrmení, jin˘ zpÛsob  

Poãet zvífiat/
Number of animals

1. 1. 2015

Druh/Species Jedinec/Specimen

31. 12. 2015

Druh/Species Jedinec/Specimen



V kolekci zvífiat brnûnské zoologické zahrady se k poslednímu dni roku 2015 nacházelo 24 taxonÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ, je-

jichÏ chov fiídí Evropské záchovné programy pro ohroÏené druhy (EEP):

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2015l6

CHOVATELSK¯ ÚSEK
ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

dÏelada (Theropithecus gelada) 3 0 0 3

klokan Ïlutonoh˘ (Petrogale xanthopus xanthopus) 0 2 0 2

klokánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata) 1 1 0 2

koãka pou‰tní (Felis margarita harrisoni) 1 1 0 2

kotul veverovit˘ (Saimiri sciureus) 4 5 0 9

kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii) 0 2 0 2

levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotiya) 1 1 0 2

lvíãek zlatohlav˘ (Leontopithecus chrysomelas) 0 2 0 2

manul (Otocolobus manul) 1 1 0 2

medvûd lední (Ursus maritimus) 1 1 1 3

rosomák sibifisk˘ (Gulo gulo gulo) 1 1 0 2

‰impanz (Pan troglodytes) 1 2 0 3

tapír jihoamerick˘ (Tapirus terrestris) 2 1 0 3

tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae) 1 1 0 2

vikuÀa (Vicugna vicugna) 2 3 0 5

vlk hfiivnat˘ (Chrysocyon brachyurus) 1 1 0 2

zebra Grévyho (Equus grevyi) 1 3 0 4

Ïirafa síÈovaná (Giraffa camelopardalis reticulata) 2 4 0 6

jefiáb mandÏusk˘ (Grus japonensis) 1 1 0 2

kakadu palmov˘ (Probosciger aterrimus) 1 0 0 1

majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi) 0 2 0 2

hrozn˘‰ovec kubánsk˘ (Epicrates angulifer) 1 0 0 1

korovec mexick˘ (Heloderma horridum horridum) 1 1 0 2

varan komodsk˘ (Varanus komodoensis) 1 0 0 1

Celkem / Total  28 36 1 65

Druhy chované v rámci EEP
EEP species

Samec
Male

Samice
Female

Neurãené pohlaví
Unknown

Celkem
Total
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CHOVATELSK¯ ÚSEK
ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Druhy vedené v ISB
ISB species

Samec
Male

Samice
Female

Neurãené pohlaví
Unknown

Celkem
Total

aguti AzarÛv (Dasyprocta azarae) 2 1 0 3
binturong (Artictis binturong) 1 0 0 1
kuandu obecn˘ (Coendou prehensilis) 1 1 0 2
lemur kata (Lemur catta) 6 0 0 6
medvûd kamãatsk˘ (Ursus arctos beringianus) 1 1 0 2
takin indick˘ (Budorcas taxicolor taxicolor) 4 4 0 8
tamarín Ïlutoruk˘ (Saguinus midas) 1 1 0 2
nestor kea (Nestor notabilis) 2 1 0 3
orel v˘chodní, syn. orel kamãatsk˘ (Haliaeetus pelagicus) 1 1 0 2
leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta) 1 1 0 2
orlície bornejská (Orlitia borneensis) 2 0 0 2
Ïelva amboinská (Curoa amboinensis) 0 1 0 1
Ïelva paprsãitá (Geochelone radiata) 0 4 0 4
Ïelva pavoukovitá (Pyxis arachnoides brygooi) 6 1 0 7
Celkem / Total 28 17 0 45

Druhy vedené v ESB
ESB species

Samec
Male

Samice
Female

Neurãené pohlaví
Unknown

Celkem
Total

K poslednímu dni roku 2015 vedly Evropské plemenné knihy (ESB) 14 druhÛ ãi poddruhÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ chovan˘ch

v Zoo Brno:

dÏelada (Theropithecus gelada) 3 0 0 3
kiang v˘chodní (Equus kiang holdereri) 1 3 0 4
klokánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata) 1 1 0 2
koãka pou‰tní (Felis margarita harrisoni) 1 1 0 2
kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii) 0 2 0 2
levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotyia) 1 1 0 2
lvíãek zlatohlav˘ (Leontopithecus chrysomelas) 0 2 0 2
manul (Otocolobus manul) 1 1 0 2
medvûd lední (Ursus maritimus) 1 1 1 3
panda ãervená (Ailurus fulgens) 1 1 0 2
tamarín pinãí (Saguinus oidipus) 1 1 0 2
tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae) 1 1 0 2
vikuÀa (Vicugna vicugna) 2 3 0 5
vlk hfiivnat˘ (Chrysocyon brachyurus) 1 1 0 2
zebra Grévyho (Equus grevyi) 1 3 0 4
jefiáb mandÏusk˘ (Grus japonensis) 1 1 0 2
korovec mexick˘ (Heloderma horridum) 1 1 0 2
varan komodsk˘ (Varanus komodoensis) 1 0 0 1
Celkem / Total 19 24 1 44

K poslednímu dni roku 2015 vedly Mezinárodní plemenné knihy (ISB) 18 druhÛ ãi poddruhÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ chovan˘ch

v Zoo Brno:



Vedení chovatelského úseku bûhem

roku 2015 zaznamenalo vût‰í zmûny.

Pracovní pozici v záfií opustil vedoucí

úseku Mgr. et Mgr. Ondfiej Kott a vede-

ní pfievzal doãasnû povûfien˘ Ing. et Ing.

Jaroslav Prchal. Specialistka pro vûdu

a granty Ing. Lucie Nováková ode‰la na

matefiskou dovolenou v únoru a kurátor-

ka savcÛ MVDr. Miroslava Friedman,

Ph.D., v fiíjnu. Novou specialistkou pro

vûdu a granty se od fiíjna stala Mgr.

Vendula Sychrová, novou kurátorkou

savcÛ od téhoÏ mûsíce Bc. Dorota

Gremlicová. Zbytek úseku zÛstal ve stej-

ném sloÏení. 

Odchovy zvífiat
V Zoo Brno se v roce 2015 narodilo

191 mláìat. Z v˘znamnûj‰ích odchovÛ

lze zmínit 1.0 takin indick˘ (Budorcas t.
taxicolor), 1.0 tapír jihoamerick˘
(Tapirus terrestris), 0.1 Ïirafa síÈovaná
(Giraffa camelopardalis reticulata),
1.2 jaguarundi (Herpailurus yagoua-
rouundi), 0.0.1 medvûd lední (Ursus
maritimus), 0.1.2 vlk arktick˘ (Canis lu-
pus arctos), 2.1 surikata (Suricata suri-
catta), 0.0.5 bobr kanadsk˘ (Castor
canadensis), 0.0.3 kosman zakrsl˘
(Cebuella p. pygmaea), 1.1 vikuÀa
(Vicugna vicugna), 2.0 bizon (Bison
bison), 1.1 zebra Chapmanova (Equus
quagga chapmanni), 1.3 sob (Rangifer
tarandus), 0.1 orel bûlohlav˘ (Haliae-
etus leucocephalus), 2.0 orel kamãat-
sk˘ (Haliaeetus pelagicus), 1.1.1 tura-
ko ‰ed˘ (Crinifer piscator), 0.0.4 holub
zelenokfiídl˘ (Chalcophaps indica)
a 1.0.3 kfiepelka korunkatá (Rollulus
rouloul).

Opûtovné rozmnoÏení ledních med-

vûdÛ (Ursus maritimus) se bezesporu

stalo nejv˘znamnûj‰í chovatelskou udá-

lostí roku 2015. Samice Cora, která uÏ

úspû‰nû odchovala ãtyfii potomky (dvoj-

ãata narozená v roce 2007 a 2012),

porodila 21. listopadu 2015 dal‰í mlá-

dû. Na svût je pfiivedla ve 3.40 hod. ve

v˘bûhu, novorozenû ihned odnesla v tla-

mû do brlohu a zÛstala tam s ním. Otec

mláìat, samec Umca, byl uÏ od zaãát-

ku fiíjna od samice oddûlen v sousedním
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Lední medvûdice porodila mládû ve v˘bûhu a ihned je v tlamû zanesla do brlohu/The polar bear cub was
born in the enclosure and immediately taken to the box by its mother



záloÏním v˘bûhu. Poté, co medvûdice

porodila, byla náv‰tûvní trasa kolem ex-

pozice uzavfiena, aby samici s mládû-

tem nic neru‰ilo. Kamera pfiená‰ející ob-

raz i zvuk z brlohu na webovou stránku

Zoo Brno ukazovala medvûdici leÏící na

boku, zády k objektivu. Mládû, které si

pfiidrÏovala na hrudi, v té dobû je‰tû ne-

bylo vidût. Jeho existenci potvrzoval

charakteristick˘ zvuk doprovázející sání

mléka. Samice byla stále s mládûtem,

z brlohu nevycházela, i kdyÏ mûla prÛ-

chod do v˘bûhu stále otevfien˘. Pokud

bude odchov probíhat úspû‰nû, Cora

brloh poprvé opustí – a ukáÏe se ná-

v‰tûvníkÛm i s mládûtem – pfiibliÏnû

v polovinû bfiezna.

Poprvé se v roce 2015 v Zoo Brno

narodilo mládû orla bûlohlavého

(Haliaeetus leucocephalus). Páru, kter˘

v na‰í nové velké voliéfie Ïije od ãerven-

ce 2014, jsme v únoru 2015 postavili

hnízdo, které si orli dobudovali a upra-

vili. Samice snesla 2. bfiezna jedno vej-

ce, mládû se vylíhlo 12. dubna. Star‰í

pár, kter˘ do léta roku 2014 Ïil v Zoo

Liberec, tam naposledy zahnízdil pfied

více neÏ 10 lety a odchov dal‰ího mlá-

dûte po tak dlouhé dobû je pro oba ptá-

ky velk˘m úspûchem. Rodiãe se o pro-

zatím posledního potomka vzornû stara-

li aÏ do jeho vzletnosti.  Z mládûte vy-

rostla krásná samiãka. Zbarvení sv˘ch

rodiãÛ ov‰em nedosáhne hned – velcí

orlové dospívají aÏ ve tfietím ãi ãtvrtém

roce Ïivota. Ve stejném období roku

2015 se objevila dvû mláìata v hnízdû

orlÛ kamãatsk˘ch (Haliaeetus pelagi-
cus). Vylíhla se ze snÛ‰ky, která byla

u na‰eho chovného páru uÏ pátá v po-

fiadí. Tfiikrát na‰i orli kamãat‰tí odchova-

li jedno mládû, dvakrát (v roce 2012

a 2015) se jim podafiilo úspû‰nû odcho-

vat dva potomky. Oba mladí samci

z posledního odchovu jiÏ pfied koncem

roku 2015 ode‰li do cílové zoo

v Holandsku.

V rámci ãesk˘ch zoologick˘ch za-

hrad lze za velk˘ úspûch oznaãit odchov

dvou mláìat turaka ‰edého (Crinifer
piscator). První mládû se v Zoo Brno na-
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rodilo v únoru 2015 a stalo se prvním

odchovem tohoto druhu v âeské repub-

lice. Matka pochází z odchytu ve volné

pfiírodû a do zoo pfii‰la v roce 2013,

samce jsme v témÏe roce získali

z Tierparku Heidelberg. PfiibliÏnû pÛl ro-

ku po sestavení páru jsme zaznamenali

první tok a zhruba po roce, v prvních

dnech ledna 2015, samice snesla tfii va-

jíãka. Nejdfiíve jedno, které skonãilo mi-

mo hnízdní ko‰. Druhé snesla 9. ledna,

uÏ do ko‰e, za dva dny pfiidala dal‰í

a na hnízdû zasedla. Jedno mládû se

vylíhlo 8. února, druhé následující den.

U tohoto druhu existuje málo zku‰eností

s odchovem, jeho metodiku jsme proto

upfiesÀovali s odborníky domovské za-

hrady na‰eho samce v Tierparku

Heidelberg i se zoology v britském

Cotswold Wildlife Parku, kter˘ turaky

‰edé na zaãátku tohoto století odchoval

jako první zoo v Evropû. Dospûlí ptáci

se projevili coby svûdomití rodiãe.

Mláìata peãlivû zahfiívali, krmili a chrá-

nili i pfied chovateli. Aby neklidní rodiãe

potomstvu neublíÏili, v pavilonu jsme za-

vedli klidov˘ reÏim – pfiedev‰ím jsme

pfieru‰ili technické úpravy chovatelsk˘ch

zafiízení. PfiestoÏe jedno mládû uhynulo,

druhé se mûlo ãile k svûtu a po více neÏ

mûsíci zaãalo pfiepefiovat do obrysové-

ho pefií a vylézat z hnízdního ko‰e, aby

se nauãilo létat. Mladá samiãka mûla uÏ

v ãervnu kritické období Ïivota viditelnû

za sebou a zanedlouho pak na‰la nov˘

domov u jiného chovatele. Také její

mlad‰í bratr, kter˘ pfii‰el na svût v záfií,

stejnû rychle a zdárnû rostl a pfiipravo-

val se na odchod do nového domova

v Holandsku. V minulosti tento druh cho-
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Turako ‰ed˘, mládû v prachovém pefií/Western plantain-eater, a young in downy featers

Turakové ‰edí/Western plantain-eaters



vala Zoo Praha a krátce i jihlavská zoo.

V souãasné dobû se v ãesk˘ch zoologic-

k˘ch zahradách vyskytuje jen v Zoo

Brno a Zoo DvÛr Králové. Ze zmínûn˘ch

zahrad jej v‰ak zatím odchovala jen na-

‰e zoo.

Také v novû sestavené skupinû surikat

(Suricata suricatta) se její ãlenové v roce

2015 vûnovali rodiãovsk˘m povinnos-

tem. Skupinu utvofiila samice, která pfii-

cestovala v bfieznu 2015 ze Zoo Linz

v Rakousku, kde se narodila 24. ãervna

2014. K ní zakrátko pfiibyli dva samci

ze Zoo Schwerin v Nûmecku, narození

20. ãervence 2013 a 21. kvûtna 2011.

Pfii bûÏné kontrole expozice surikat jsme

18. dubna 2015 zjistili, Ïe se mladá sa-

mice s jedním z na‰ich samcÛ páfií,

a zaãali jsme jí tedy vûnovat zv˘‰enou

pozornost. Bûhem pfiedpokládané bfie-

zosti, která trvá pfiibliÏnû jedenáct t˘d-

nÛ, jsme nepozorovali Ïádné zmûny

v jejím chování, jen v posledních dnech

pfied oãekávan˘m porodem se jí zaãalo

zvût‰ovat narÛstající bfií‰ko. 

KdyÏ jsme 11. ãervence pfiinesli suri-

katám krmení, Ïádná si pro nû nepfii‰la,

v‰echny zÛstaly v nofie ve venkovním v˘-

bûhu. CoÏ znamenalo jediné – pfii‰el

dlouho oãekávan˘ okamÏik, porod.

Následující den se na povrchu v˘bûhu

objevili oba samci, na krku znaãnû po-

kousaní. Samice zfiejmû porodila a zau-

jala dominantní postavení. V dal‰ích

dnech bylo moÏné sledovat, jak se sa-

mice sluní a uÏívá si letního poãasí, za-

tímco samci se musejí v nofie starat

o mláìata. Matka potomky nav‰tûvova-

la, jen aby je nakrmila. Takto se surika-

ty chovají i v pfiírodû, kde se o novou
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V roce 2015 se narodila tfii mláìata surikat/Three youngs of meerkats is born in 2015



generaci starají vymezení ãlenové skupi-

ny, takzvané chÛvy, a matka ve‰ker˘ ãas

– vyjma kojení – vûnuje shánûní potra-

vy, aby mûla dostatek mléka. Pravidelné

krmení dospûl˘ch surikat probíhalo

v tûch dnech tak, Ïe samci rychle zhltli

pár ãervíkÛ a hned se vraceli do podze-

mí, aby zahfiívali a hlídali dosud slepá

mláìata. Samice dál v klidu hodovala

na cvrãcích, saranãatech, mouãn˘ch

ãervech, vejcích, zeleninû a ovoci.

Sedm˘ den Ïivota mláìat, 18. ãervence,

se peãující samci – snad pod vlivem ne-

pfiíznivého boufikového poãasí, kdy

moÏná hrozila i záplava nory – rozhod-

li, Ïe najdou bezpeãnûj‰í úkryt. Mláìata

pfienesli v tlamû otevfienou spojovací

chodbou z v˘bûhu do vnitfiní ubikace

o plo‰e asi 20 m2, rovnûÏ opatfiené vrst-

vou substrátu vhodnou k pfiehrabování,

i nûkolika úkryty z dut˘ch pafiezÛ a bou-

diãkou. KdyÏ jsme v‰echny surikaty

spatfiili v ubikaci, okamÏitû jsme uzavfie-

li v˘chod do venkovního v˘bûhu.

Mláìata byla tedy v suchu doslova i ob-

raznû: uvnitfi panovalo naprosté bezpe-

ãí a koneãnû jsme si mohli mladé pro-

hlédnout a spoãítat. Tfii potomky, které

pfiivedla na svût prvorodiãka, jsme pfiiví-

tali s nad‰ením. Mláìata otevfiela oãi

23. ãervence a dospûlí je zaãali pozvol-

na vodit na prÛzkum terénu. I kdyÏ má

ubikace prosklen˘ prÛzor, nikdo z ko-

lemjdoucích náv‰tûvníkÛ si mláìat ne-

staãil v‰imnout. Teprve kdyÏ jsme 3. srp-

na otevfieli prÛchod z ubikace do pro-

storného venkovního v˘bûhu s nízk˘m

sklenûn˘m hrazením, mezi náv‰tûvníky

nastal poprask – s hlasit˘mi nad‰en˘mi

v˘kfiiky se v‰ichni hrnuli k mláìatÛm.

Pokud poãasí pfiálo, skupina surikat

s odrÛstajícími mláìaty vábila vefiejnost

aÏ do konce roku.
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Kojení/Breast-feeding

Surikata s mláìaty/A meerkat with youngs

V roce 2015 se narodila tfii mláìata surikat/Three youngs of meerkats is born in 2015



Nové druhy
Na‰e zoo dovezla 25 nov˘ch Ïivoãi‰-

n˘ch druhÛ (18 druhÛ obratlovcÛ

a 7 druhÛ bezobratl˘ch). Za zmínku sto-

jí následující jedinci a druhy ãi poddru-

hy: 0.2 klokan Ïlutonoh˘ (Petrogale x.
xanthopus), 1.1 v˘r velk˘ západosibifi-
sk˘ (Bubo bubo sibiricus), 1.1 v˘r vir-

ginsk˘ (Bubo virgianus), 3.0 leskoptev
tfiíbarvá (Spreo fischeri), 1.1 teju ãerve-
nav˘ (Salvator rufescens), 1.1 leguá-
nek modr˘ (Scleropogus cyanogenys),
1.2 leguánek modrav˘ (Petrosaurus
thalassinus), 0.0.2 muréna hvûzdovitá
(Echidna nebulosa) a 0.0.2 bichirek ka-
labársk˘ (Erpetoichthys calabaricus).
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Teju ãervenav˘/The Argentine red tegu

Klokani Ïlutonozí/Yellow-footed rock-wallabies

V˘r západosibifisk˘/The Eurasian eagle-owl

V˘r virginsk˘/The great horned owl



Nové expozice
Brnûnská zoo otevfiela jednu novou

vût‰í expozici pand ãerven˘ch a jednu

men‰í pro tamaríny Ïlutoruké.

V˘znamná byla i rekonstrukce nejvût‰í-

ho akvaterária v pavilonu Tropické krá-

lovství, pfiedstavujícího tropickou fieku. 

V novém v˘bûhu mají pandy ãervené

moÏnost pohybu v korunách vzrostl˘ch

stromÛ a náv‰tûvníci je pozorují pfiímo,

bez jakékoliv optické bariéry, z vyhlíd-

kové plochy u hlavní náv‰tûvní komuni-

kace. Nová expozice tamarínÛ Ïlutoru-

k˘ch se nachází v blízkosti dolní toãny

náv‰tûvnického vláãku. Tamaríni ji ob˘-

vají celoroãnû, neboÈ má kromû venkov-

ní ãásti i vyhfiívanou vnitfiní ubikaci.

Stûna smûfiující k náv‰tûvní trase je pro-

sklená a umoÏÀuje pozorování tamarínÛ

po cel˘ rok. Expozice tropické fieky do-

stala nové dno z plastu, instalovali jsme

do ní úãinnûj‰í systém filtrace, prostor

nad hladinou jsme osadili v˘raznûj‰í ze-

lení. V akvateráriu chováme karetky no-

voguinejské, kajmánky trpasliãí a piranû

rostlinoÏravé.

DoplÀování chovn˘ch skupin
Z ÏivoãichÛ, které zahrada dovezla,

aby doplnili stávající chovné skupiny ãi

vytvofiili páry, byli nejdÛleÏitûj‰í tito je-

dinci: 1.0 klokánek králíkovit˘
(Bettongia penicillata), 1.0 pásovec ‰tû-
tinat˘ (Chaetophractus villosus), 0.1 ur-
zon kanadsk˘ (Erethizon dorsatum),
0.2 los evropsk˘ (Alces a. alces),
1.0 vlk arktick˘ (Canis lupus arctos),
0.1 li‰ka polární (Alopex lagopus),
0.1 manul (Otocolobus manul),
0.4 plameÀák rÛÏov˘ (Phoenicopterus
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Pandy ãervené tráví vût‰inu dne v korunách vysok˘ch stromÛ, na stromû mají i krmné místo/ In the tops of tre-
es, the pandas spend most of the day, on the tree also have a feeding place



roseus), 1.0 nestor kea (Nestor notabi-
lis), 0.1 pu‰tík bûlav˘ západosibifisk˘
(Strix u. uralensis), 0.1 Ïelva pavouko-
vitá (Pyxis arachnoides brygooi)
a 0.0.5 kolosoma brazilská
(Colossoma macropomum).

Ochranáfiská ãinnost
Ochrana s˘ãkÛ obecn˘ch (Athene noctua)
na jiÏní Moravû

Na víceletém projektu Ochrana s˘ãkÛ

obecn˘ch na jiÏní Moravû se na‰e zoo

v roce 2015 nadále podílela pfiedev‰ím

pravideln˘m monitoringem populace

s˘ãkÛ obecn˘ch v zájmovém území pro-

jektu, v˘robou i instalací speciálních bu-

dek a propagací ochrany s˘ãkÛ mezi ‰i-

rokou vefiejností.

Partnerskou organizací zmínûného

projektu je âesk˘ svaz ochráncÛ pfiíro-

dy, základní organizace 56/02

Bfieclav, jejíÏ kontaktní osobou je

Mgr. Libor Oplu‰til, ãlen Mezinárodní

pracovní skupiny pro v˘zkum a ochranu

s˘ãkÛ obecn˘ch ILOWG (International

Little Owl Working Group). K realizaci

projektu také pfiispûli pracovníci

Záchranné stanice ÏivoãichÛ v Barto-

‰ovicích na Moravû.

Ochranû s˘ãkÛ obecn˘ch se Zoo Brno

vûnovala ve ãtyfiech hlavních oblastech:

1) monitoring pfiirozeného v˘skytu s˘ã-

kÛ, 2) zaji‰tûní bezpeãn˘ch hnízdních

podmínek, 3) vypou‰tûní odchovan˘ch

jedincÛ a jejich telemetrické sledování,

4) management vybran˘ch lokalit obsa-

zen˘ch s˘ãkem obecn˘m za úãelem

podpory dal‰ího nárÛstu populace. 

Monitoring pfiirozeného v˘skytu pro-

bíhal od bfiezna do srpna metodou pfií-

mého prÛzkumu lokalit, pfiedev‰ím areá-

lÛ zemûdûlsk˘ch podnikÛ. Hledali jsme

pobytové stopy (v˘vrÏky, trus), pfiípadnû

se snaÏili s˘ãky pfiímo pozorovat.

Nalezli jsme dvû lokality v˘skytu (kaÏdá

byla v jiném mapovacím ãtverci), v jed-

né z nich jsme prokázali úspû‰né vy-

hnízdûní. Potvrdila se známá skuteãnost,

Ïe populace s˘ãkÛ obecn˘ch v souãasné

dobû v âeské republice vykazuje velmi

nízkou hustotu, coÏ existenci druhu na

území na‰eho státu ohroÏuje.

Pfii v˘robû osmi hnízdních budek

jsme se inspirovali budkami úspû‰nû

pouÏívan˘mi ornitology ve Velké Británii

a v Maìarsku. Hotové v˘robky jsme in-

stalovali na ‰esti lokalitách, které vyho-

vují Ïivotním nárokÛm s˘ãkÛ a na nichÏ

byl prokázán v˘skyt s˘ãkÛ v souãasné

dobû nebo v pfiedchozích letech. Pro za-

ji‰tûní dostupnosti potravní nabídky jsme

vybrali dvû lokality, na nichÏ jsme udr-

Ïovali nízk˘ travní porost pravideln˘m

sekáním, jedna z lokalit byla pfiímo

v hnízdním okrsku páru s˘ãkÛ.

UdrÏování nízkého travního porostu má

v˘znam pro zachování vhodn˘ch bioto-

pÛ v místech potvrzeného v˘skytu s˘ãkÛ,

ale také v místech jejich potenciálního

v˘skytu.

Spoleãnû s pracovníky Stanice pro

záchranu handicapovan˘ch ÏivoãichÛ

v Barto‰ovicích jsme pfiipravili a úspû‰nû

vypustili do pfiírody Chránûné krajinné

oblasti Poodfií skupinu ‰esti mlad˘ch s˘ã-

kÛ (odchovÛ roku 2015). S˘ãci, kter˘m

jsme pfiipevnili do pozice na záda vysí-
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S˘ãek s vysílaãkou/A little owl with the transmitter                                                    Photo Libor Oplu‰til

Budka pro s˘ãky/The nesting box for little owls
Photo Libor Oplu‰til



laãky Biotrack, se po vypu‰tûní rozpt˘lili

do okolí. I po tfiech mûsících se dva

z nich stále zdrÏovali v blízkosti místa

vypu‰tûní, ãtyfii zb˘vající se vydali rÛz-

n˘mi smûry, a nepodafiilo se je dohle-

dat. Pfii telemetrii bylo zji‰tûno, Ïe signál

vysílaãek dosahuje jen na vzdálenost pfii-

bliÏnû 100 aÏ 200 m (budovy umístûné

v krajinû tuto vzdálenost je‰tû sniÏují),

coÏ komplikuje dohledávání vypu‰tûn˘ch

jedincÛ. Oproti roku 2014 nebyl bûhem

monitoringu nalezen Ïádn˘ s˘ãek, které-

ho by po vypu‰tûní srazil automobil.

V˘sledky telemetrického sledování doka-

zují, Ïe s˘ãci odchovaní v zajetí jsou ve

volné pfiírodû schopni pfieÏívat.

Záchrann˘ program sysla obecného
(Spermophilus citellus) v âeské republice

V roce 2015 odstartovala dal‰í fáze

realizace projektu Agentury ochrany

pfiírody a krajiny âeské republiky

(AOPK âR) s názvem „ZaloÏení nov˘ch

odchovÛ sysla obecného a osvûtová ãin-

nost v rámci realizace jeho záchranné-

ho programu“. Projekt vznikl v roce

2008 za úãelem odvrácení nepfiíznivého

v˘voje poãetnosti populace sysla obec-

ného v âR. Hlavní náplní projektu je

zaloÏení tfií odchovÛ sysla v zázemí spo-

lupracujících partnerÛ za úãelem ná-

sledn˘ch repatriací na vhodné lokality.

Aktuálnû funguje pouze jeden chov

v Zoo Praha s odhadovan˘m poãtem asi

50–60 jedincÛ. To není dostateãn˘ po-

ãet, kter˘ by umoÏnil pravidelné odebí-

rání zvífiat pro úãely repatriací a záro-

veÀ zajistil úspû‰né pokraãování chovu

samotného. 

Zoo Brno v roce 2015 zajistila ve‰ke-

ré poÏadované aktivity uvedené v pod-
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Transportní bedna se sysly, dovezen˘mi z volné pfiírody, ve voliéfie v Zoo Brno/The transport box with
European ground squirrels in the aviary of Brno Zoo

Sysel obecn˘/The European ground squirrel

KaÏd˘ sysel mûl v transportní bednû svou vlastní schránku/Every ground squirrel had in the box its own hi-
ding place



mínkách spolupráce na zmínûném pro-

jektu AOPK. Zejména se jednalo o vyti-

pování a pfiípravu vhodné plochy pro

v˘stavbu voliéry na chov syslÛ. Voliéru

jsme postavili v klidném zázemí zoo, na

louce, která sousedí s Pfiírodní památkou

Mni‰í hora v oblasti, kde jsou pro sysly

vhodné pedologické pomûry (byl prove-

den pedologick˘ prÛzkum). Chovné za-

fiízení má pÛdorys 12x20 m a pletivo

s oky 19x19 mm je zapu‰tûno do hloub-

ky 2 metrÛ. 

Do této voliéry jsme 7. srpna 2015

vypustili skupinu 39 syslÛ, ktefií pochá-

zeli z odchytÛ ve volné pfiírodû západ-

ního Slovenska. Pfii samotném odchytu

byli sysli zváÏeni a byl jim odebrán vzo-

rek tkánû na genetickou anal˘zu.

Brnûnská skupina syslÛ sestává z 29 sa-

mic a 10 samcÛ, vût‰ina zvífiat jsou loÀ-

ská mláìata a jedná se tak o ideální je-

dince pro zaloÏení chovu. Zvífiata byla

po vypu‰tûní pravidelnû monitorována

a pfiikrmována. V roce 2015 nebyl za-

znamenán Ïádn˘ úhyn.

Do záchranného programu sysla o-

becného v âeské republice letos vstoupi-

la vedle Zoo Brno i Základní organizace

âeského svazu ochráncÛ pfiírody

ve Vla‰imi (Podblanické ekocentrum).

Repatriaãní program jefiábÛ mandÏusk˘ch
(Grus japonensis)

Zoo Brno se od roku 2015 podílí

na repatriaãním programu jefiábÛ man-

dÏusk˘ch, fiízeném státní pfiírodní

rezervací Chinganskij zapovednik

(Õèíãàíñêèé çàïîâåäíèê, Khingan-

sky Nature Reserve) v Amurské oblasti

Ruské federace. Uskuteãnili jsme první

transport, pfii kterém byla dvû vejce je-

fiába mandÏuského pfievezena ze Zoo

Brno do Stanice pro reintrodukci vzác-

n˘ch druhÛ ptákÛ v mûstû Archara

v Amurské oblasti. Ve stanici se po nû-

kolika dnech vylíhlo jedno mládû, které

bylo po nûkolika t˘dnech pfiesunuto do

letní stanice na jezefie Kle‰enskoje

v Amurské oblasti.

Transportu pfiedcházel sloÏit˘ byro-

kratick˘ proces, pfievoz jefiábích vajec

ze Zoo Brno na rusk˘ Dáln˘ v˘chod to-

tiÏ probíhal jako druh˘ v Evropû a první

v âeské republice. Bylo tedy nutné zji‰-

Èovat správnost ve‰ker˘ch dokumentÛ

a formuláfiÛ na ãeské i ruské stranû.

Z Ruska jsme obdrÏeli metodiku tran-

sportu. Rusové pouÏívají dva typy tran-

sportních zafiízení – dfievûnou bednu,

vypolstrovanou pûnovou izolací, nebo

plastovou bednu. ProtoÏe jsme byli ve

fázi testování obou metodik, zakoupili

jsme dvû rÛzné cestovní chladniãky na

potraviny o rÛzn˘ch rozmûrech a také

jsme nechali vyrobit dfievûnou bednu.

U v‰ech jsme testovali schopnost udrÏet

teplotu a vlhkost v pokojov˘ch podmín-

kách. Nakonec jsme se rozhodli tran-

sportovat vajíãka v dfievûné bednû. V ní
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Polodivok˘ jefiáb daursk˘ v areálu letní stanice pro vypou‰tûní jefiábÛ/Semiwild
white-naped crane in the summer station for the releasing of cranes                   

Photo Petr Suvorov

Z vejce sneseného v Zoo Brno se v Archafie vylíhla Kohany, samiãka jefiába man-
dÏuského/ First chick of Manchurian crane which we raised together with the em-
ployees of the Station of Reintroduction of Rare Species in Arkhara 

Photo Petr Suvorov



byla vejce umístûna v molitanov˘ch pod-

loÏkách. Pod vejce byly vloÏeny dvû gu-

mové termoláhve na teplou vodu. Tento

po domácku vyroben˘ inkubátor vyuÏí-

vá ruská strana k pfiepravû vajec v rám-

ci Ruské federace. Je ale nutné v prÛbû-

hu pfiepravy vejce otáãet a kontrolovat

teplotu a vlhkost.

Pracovník Zoo Brno absolvoval témûfi

dvoudenní cestu s vejci z Brna aÏ do

Archary, kde byla snÛ‰ka pfiedána do

péãe pracovníkÛ reintrodukãní stanice.

Pfii cestû z Brna na leti‰tû Václava Havla

jsme pouÏili cestovní inkubátor, kter˘ lze

v autû pfiipojit ke zdroji elektrické ener-

gie. Na leti‰ti jsme vejce pfiemístili do

dfievûné bedny. V prÛbûhu letu byla za-

znamenávána teplota a vlhkost v inku-

bátoru a vejce byla dle potfieby otáãena.

V reintrodukãní stanici v Archafie se po

nûkolika dnech vylíhlo jedno mládû –

samiãka Kohany. Zárodek v druhém vej-

ci se nevyklubal. Poté, co Kohany pfie-

ãkala kritické období prvních t˘dnÛ Ïi-

vota, byla oznaãena plastov˘m krouÏ-

kem 3K0 a pfiesunuta do letní stanice na

jezefie Kle‰enskoje.

Záchranná stanice pro volnû Ïijící
Ïivoãichy v Jinaãovicích pfii Zoo Brno

Záchrannou stanici pro volnû Ïijící Ïi-

voãichy, novû zbudovanou v Jinaãovi-

cích na okrese Brno-venkov, zoo otevfie-

la 2. února 2015 a svoje ãlenství

v Národní síti záchrann˘ch stanic obno-

vila na podzim téhoÏ roku. Stanice pfiijí-

mala zvífiata v nouzi nalezená pfieváÏnû

na Kufiimsku a Rosicku, pozdûji do ní

zaãala pfiicházet i zvífiata z Brna-Bystrce

a Brna-Kníniãek. Díky spolupráci s od-

chytovou sluÏbou byl pfiíjem moÏn˘

v kteroukoliv denní ãi noãní dobu a po

v‰echny dny v t˘dnu, staãilo nález tele-

fonicky oznámit na ãísle 702 137 837.

Stanice pfiijala v roce 2015 pfies dvû stû

zvífiat témûfi padesáti druhÛ (pfiibliÏnû

polovinu z nich se podafiilo vypustit zpût

do pfiírody) a její pracovníci také odchy-

tili skupinu pfiibliÏnû dvou set netop˘rÛ

hvízdav˘ch, ktefií zalétli do místnosti, ze

které se sami nedokázali najít cestu ven

(ve veãerních hodinách, je‰tû v den od-

chytu, byli netop˘fii vypu‰tûni do pfiíro-

dy). Nejãastûji stanice pfiijímala mláìa-

ta – osifielá, vypadlá z hnízd nebo

pozdní, dosud nepfiipravená na zimová-

ní. âást pfiijat˘ch mláìat lidé odchytili

zbyteãnû. Nezfiídka pracovníci stanice

pfiijímali volnû Ïijícího Ïivoãicha pokou-

saného domácím zvífietem, ãasté byly

také pfiípady zlomenin a dal‰ích pora-

nûní zpÛsoben˘ch nárazem do jedoucí-

ho vozidla ãi prosklen˘ch ploch.

Mnohdy byli odchytáváni jiÏ zmiÀovaní

netop˘fii, ktefií zalétli do rÛzn˘ch budov.

Do záchranné stanice se také dostávali
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Do letního zafiízení Stanice pro reintrodukci vzácn˘ch druhÛ ptákÛ v Archafie se pfiesunují odrostlá mláìata jefiábÛ, aby se seznámila s okolní divoãinou/The growing chicks
are removed to this place to meet the surrounding landscape  Photo Petr Suvorov



vysílení jedinci. Ze savcÛ to nejãastûji

byli jeÏci, netop˘fii, ménû ãasto zajíci

a veverky, z ptákÛ po‰tolky, ror˘si, kosi

a holubi. Pfiijato bylo kolem osmdesáti

ÏivoãichÛ patfiících k chránûn˘m druhÛm

(vût‰inou to byli netop˘fii). Vzácn˘m ptá-

kem bylo odrostlé mládû dravce vãeloje-

da lesního, ze savcÛ patfiil k vzácnûj‰ím

pfiíjmÛm hlodavec plch velk˘ (pozdní

mládû). K chránûn˘m druhÛm náleÏel

také jedin˘ plaz pfiijat˘ v roce 2015,

uÏovka hladká. 

Záchranná stanice nezapomíná na

osvûtu. Její pracovníci pfiipravili k tisku

informaãní leták, pojednávající o tom,

jak mají lidé pfiedcházet ãi zabraÀovat

vzniku situací a okolností, kvÛli nimÏ se

zvífiata dostávají do záchrann˘ch stanic.

Novinky o zvífiatech pfiijat˘ch do zá-

chranné stanice pravidelnû zvefiejÀovali

na Facebooku a témûfi kaÏd˘ mûsíc v tis-

kov˘ch zprávách. Den otevfien˘ch dvefií

jsme ve stanici uspofiádali 3.fiíjna. Asi

padesát pfieváÏnû místních obyvatel ab-

solvovalo prohlídku zázemí stanice
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Mládû veverky obecné dostává mléãnou náhraÏku/A young red squirrel being given a milk suplement  
Photo Pavel Karas

JeÏci patfií ve stanici k nejãastûji pfiijíman˘m savcÛm/At the station, hedgehogs belongs to the most commonly
accepted mammals                                                                                                Photo Rescue Station

Krmení netop˘ra rezavého/Feeding of a common
noctule bat                               Photo Rescue Station



CHOVATELSK¯ ÚSEK
ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2015l20

Zvífie
Pfiíjem Vyfiazení

ãáp ãern˘ 0 0 0 0 0 1 0  0 1 0 0 0 1 0 0 0
dlask tlustozob˘ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
drozd zpûvn˘ 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0
holub domácí 2 4 1 3 0 0 1 1 12 4 1 4 0 1 1 1
hrdliãka zahradní 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
husa velká 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
jeÏek v˘chodní 6 1 0 0 0 0 0 3 10 1 0 6 0 0 0 3
jeÏek západní 30 3 1 4 0 0 0 0 38 6 3 16 0 0 0 13
jifiiãka obecná 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
kachna divoká 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
kalous u‰at˘ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
kánû lesní 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
konipas bíl˘ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
kos ãern˘ 3 5 0 0 0 0 0 0 8 1 1 6 0 0 0 0
kuna skalní 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
labuÈ velká 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0
li‰ka obecná 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
netop˘r dlouhouch˘ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
netop˘r hvízdav˘ 0 3 9 2 0 1 0 0 15  8  0 4 1 0 0 2
netop˘r parkov˘ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
netop˘r pestr˘ 0 0 4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2
netop˘r rezav˘ 0 0 35 0 0 1 0 0 36 32 0 3 1 0 0 0
netop˘r severní 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
netop˘r veãerní 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
netop˘r velkouch˘ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
netop˘r nejmen‰í 0 0 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0
pûnice ãernohlavá 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
pûnkava obecná 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
plch velk˘ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
po‰tolka obecná 6 3 1 1 0 0 0 0 11 5 4 2 0 0 0 0
rehek domácí 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0
ror˘s obecn˘ 7 1 0 1 0 1 0 0 10 6 1 2 1 0 0 0
sojka obecná 2 2 0 0 0 0 1 0 5 2 0 2 0 0 1 0
srnec obecn˘ 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0
stehlík obecn˘ 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
straka obecná 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
strakapoud velk˘ 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
s˘kora koÀadra 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0
s˘kora modfiinka 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
‰paãek obecn˘ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
uÏovka hladká 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
vãelojed lesní 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
veverka obecná 6 1 0 0 0 0 0 0 7 3 0 2 0 0 0 2
vla‰tovka obecná 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
vrabec domácí 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
zajíc polní 8 1 0 0 0 0 0 0 9 3 2 4 0 0 0 0
zvonek zelen˘ 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Ïluna zelená 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
celkem 82 50 58 18 19 227 94 96 13 24

Pfiehled pfiíjmÛ zvífiat v záchranné stanici v roce 2015

mláìata zranûní odchyt vysílení transfer v˘jezd kadáver ostatní pfiijato 
jedincÛ vypu‰tûno utraceno úhyn nepfiijato pfiedáno kadáver v drÏení



a zhlédlo promítání fotografií prvních zví-

fiat pfiijat˘ch v Jinaãovicích, doprovázené

pfiedná‰kou o záchrann˘ch stanicích.

ZáÏitkové programy 
V roce 2015 nabízela Zoo Brno dva

záÏitkové programy: O‰etfiovatelem ‰e-
lem a O‰etfiovatelem kopytníkÛ. Cílem

programÛ je poskytnout moÏnost bliÏ‰í-

ho pohledu do chodu zoo. Zájemci

z fiad vefiejnosti napfiíklad uklidí v˘bûh

africk˘ch kopytníkÛ Safari a úãastní se

vypou‰tûní zvífiat ze stájí, pfiitom se jim

naskytne pfiíleÏitost nakrmit Ïirafu z ru-

ky. Pak uklidí i stáj. Pfiím˘ kontakt se zví-

fiaty umocní i rozhovory s chovateli, od

nichÏ se dozvûdí zajímavosti spojené

s chovem i provozem zahrady. Program

O‰etfiovatelem ‰elem trvá tfii hodiny,

program O‰etfiovatelem kopytníkÛ dvoj-

násobnou dobu. V roce 2015 Zoo Brno

prodala devatenáct programÛ. Dal‰ích

deset programÛ poskytla zájemcÛm pro-

stfiednictvím agentury.

Ing. et Ing. Jaroslav Prchal, 

povûfien˘ vedením chovatelského úseku  
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SUMMARY: On the last day of 2015
Brno Zoo kept 1407 animals of 274 species.
Among them were 24 taxa of mammals,
birds and reptiles, whose breeding is
managed by European breeding programs
for conserving endangered species (EEP). In
Brno Zoo in 2015, 191 pups were born.

Repeated reproduction of the polar bears
(Ursus maritimus) was undoubtedly our
biggest event of the year in 2015. The
female Cora, who had successfully reared
four offspring (twins born in 2007 and
2012), gave birth to another cub on
November 21, 2015. It was born at 3:40
a.m. in the enclosure; Cora immediately took
the newborn in her mouth into the lair and
stayed there with it. The father of the cubs,
the male, Umca, has been separated from
the female in the neighbouring reserve
enclosure since the beginning of October.
After the mother bear gave birth, the visiting
tour around exposition was sealed in order
to leave the mother undisturbed with the cub.
The camera transmitting images and audio
from the den to the website of Brno Zoo
showed the mother bear lying on her side,
her back to the lens. The baby was clutched
by mother at her chest and at that time could
not be seen. Its existence was confirmed by
the characteristic sounds which accompany
a cub sucking milk. The female was still with
the cub, she did not depart from the den,
even though her passage into the enclosure

was still open. If the breeding is successful,
Cora will leave the den for the first time - and
show herself with the new cub - around mid-
March.

A bald eagle (Haliaeetus leucocephalus)
chick hatched at the Brno Zoo for the first
time in 2015. In February, 2015, we built
a nest for the parental couple of eagles,
which have lived in our new aviary since July,
2014. The eagles built out and corrected this
nest. On March 2nd, the female laid one egg,
and the chick hatched on April 12th. The
elderly couple of birds which lived in the
Liberec Zoo until the summer of 2014, nested
there for the last time more than 10 years
ago, and rearing another chick after so long,
is great success for both birds. The parents
perfectly cared for their last descendant until
it reached flying maturity. Within the Czech
zoos, we can mark the rearing of two young
western plantain-eaters (Crinifer piscator) as
a big success. The first chick hatched at Brno
Zoo in February 2015. It was the first
successful breeding of this species in the
Czech Republic. Also in the newly assembled
group of meerkats (Suricata suricatta) its
members in 2015 devoted to parental
responsibilities. The first was a female who
arrived in March 2015 from Zoo Linz in
Austria. She was joined by two males from
Zoo Schwerin in Germany soon after. During
a routine check of the exposition of meerkats
on April 18th, 2015, we found that one young

female had mated with one of our males.
When on the 11th of July we brought feeding
for meerkats, they did not come to receive it,
they remained in the burrow beneath the
surface of the enclosure. Which meant only
one thing - the long-awaited moment,
childbirth, had come. The following day two
males, necks bitten extensively, entered the
enclosure. The female gave birth and took
a dominant position. In the days to follow, as
the female was sunning and enjoying the
summer weather, the males were caring for
the chicks in the burrow. The mother attended
her descendants just to feed them. Meerkats
behave exactly this way in the wild. The
seventh day of life for the cubs, July 18th,
caring males - perhaps under the influence of
inclement storm weather, when perhaps the
burrow was threatened by flood - decided to
find safer shelter. They brought the cubs in
their mouths through the passageway from
the enclosure to the inner quarters. When we
finally saw the meerkats all together, we
welcomed the three cubs with enthusiasm
born by our primipara.

Brno Zoo in 2015 imported 25 new
animal species. The most important import of
yet not bred species was represented by two
females of yellow-footed rock-wallaby
(Petrogale x. xanthopus).

Brno Zoo in 2015 participated in three
rescue projects. As for multi-year project
Protection of little owls in Southern Moravia,
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the zoo remains mainly involved by regular
monitoring of the population of little owls in
the project area, by manufacture and
installation of special birdhouses and by
promotion of the protection of little owls
among the general public. A group of six
young little owls (2015 nesting) was
prepared and successfully released into the
wild in PLA Poodfií in cooperation with
rescue station for handicapped animals in
Barto‰ovice. The little owls had Biotrack
radios fastened to their backs for the
opportunity for telemetric monitoring of the
released birds. Results of the telemetry show
that little owls bred in captivity are able to
survive in the wild.

Another phase of the project of the
Agency for Nature Conservation and
Landscape of Czech Republic, "The
establishment of new offspring of European
ground squirrel within its rescue program"
was launched in 2015 with renewed
cooperation from the Brno Zoo, which has
identified and prepared land suitable for
construction of the enclosure to breed
European ground squirrels on its territory.
The enclosure was built up in the quiet
hinterland of the zoo, in the meadow, which
is adjacent to the Natural Monument Mni‰í
hora in an area with suitable pedologic
conditions for European ground squirrels.
The breeding facility has a footprint of
12x20 m and mesh 19x19 mm is recessed to
a depth of 2 meters. On August 7th, 2015,
we added 39 ground squirrels into the
enclosure; all came from catches in the wild
of Slovakia. After the very catching ground
squirrels were weighed and were tissue-
sampled for genetic analysis. The Brno
group of ground squirrels consists of 29
females and 10 males, most of the animals
were born in 2014 and that is why they are

ideal individuals to start breeding. Animals
were regularly monitored and nourished
after launch. In 2015, there were no deaths.

Since 2015, Brno Zoo has been involved
in the repatriation program for the red-
crowned crane (Grus japonenesis), controlled
by Russian state natural reserve Chinganskij
zapovednik (Õèíãàíñêèé çàïîâåäíèê,
Khingansky Nature Reserve) in the Amur
Region. We performed the first transport,
during which two eggs of red-crowned crane
were transferred from the Brno Zoo to the
station for the reintroduction of rare species
of birds in Arkhara in the Amur Region. After
several days at the station one chick –
a female, Kohany - hatched. The chick did
not hatch out from the second egg. After
Kohany survived the critical period in the first
weeks of life, she was marked by a plastic
ring and moved into a summer station on the
lake Kleshenskoye.

On February 2nd, 2015, the zoo opened
the rescue station for wild animals, newly
built in Jinãovice in the Brno-Country district,
and renewed its membership in the National
Network of Rescue Stations in the autumn of
the same year. The station receives animals in
need found mostly in Kufiim and Rosice
regions, later also animals from Brno-Bystrc
and Brno-Kníniãky were brought there.
Thanks to cooperation with capturing service
it is possible at any time, day or night, and on
any day of the week to announce findings via
telephone, at the number 702 137 837. In
2015, the station received over two hundred
animals from almost fifty species
(approximately half of them were released
back into the wild) and its staff also caught
a group of about two hundred common
pipistrelles, who flew into the room, from
which they themselves could not escape (in
the evening hours on the day of capture, the

bats were released). Most often, the station
receives orphan or late youth animals, as yet
unprepared for winter. Some of those young
were caught needlessly by people. Often
station workers accepted a wild animal
mauled by pet, there were also frequent
cases of fractures and other injuries caused
by impact with a moving vehicle or glass
surfaces. Birds that flew into different
buildings were often captured. The rescue
station also received debilitated individuals.
Hedgehogs, bats, hares and squirrels were
the mammals most often received, while
kestrels, swifts, blackbirds and pigeons were
the most common birds. Around eighty
animals belonging to protected species (most
of them were bats caught in flats) were
adopted. As for rare birds a hatch of
predator European honey buzzard was
grown here, as for rare mammals the rodent
edible dormouse (late cub) was received.
Also the only reptile adopted in 2015,
a smooth snake, belongs among protected
species.

The rescue station does not forget to
education. Its staff prepared an information
leaflet for printing dealing with how people
can avoid or prevent the recurrence of
situations and circumstances for which the
animals come to the rescue stations. News
about the animals taken to a rescue station
was regularly published on Facebook and
almost every month in press releases. In the
autumn at their workplace, the staff held an
open day with scheduled screenings of an
audiovisual show with basic information
about the rescue stations, a report about the
first animals taken in at Jinaãovice and an
inspection of facilities of the rescue station. At
the open house event about fifty people,
mostly locals, came to the station in
Jinaãovice.



SEZNAM CHOVAN¯CH ZVÍ¤AT
LIST OF ANIMAL KEPT

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2015l23

âESK¯ NÁZEV (LATINSK¯ NÁZEV) / 

1.
 1

. 2
01

5

NA
RO

ZE
NÍ

 /
 B

IR
TH

P¤
ÍC

HO
D 

/ 
AR

RI
VA

L 
*

ÚH
YN

 /
 D

EA
TH

OD
CH

OD
/ 

DE
PA

RT
UR

E 
**

31
. 1

2.
 2

01
5

CI
TE

S

EE
P, 

IS
B,

 E
SB

, R
DB

Bezobratlí (Invertebrata)             
kmen: ãlenovci (Arthropoda)
tfiída: bezobratlí (Invertebrata)
fiád: desetinoÏci (Decapoda)
ãel.: Diogenidae   
krab Calcinus laevimanus 0.0.2         0.0.2    

tfiída: kor˘‰i (Crustacea)
fiád: desetinoÏci (Decapoda)
ãel.: Diogenidae                
krab ozdobn˘ Calcinus elegans 0.0.3         0.0.3    

ãel.: Hippolytidae                
kreveta pruhovaná Lysmata amboinensis 0.0.6         0.0.4    

krevetka ‰arlatová Lysmata debelius 0.0.6         0.0.11    

ãel.: Parastacidae                
rak ãerven˘ Procambarus clarkii 0.0.2         0.0.8    

rak mramorov˘ Procambarus fallax 0.0.9         0.0.9    

tfiída: pavoukovci (Arachnida)
fiád: pavouci (Araneae)
ãel.: Theraphosidae                
sklípkan barevnochlupat˘ Nhandu coloratovillosus 0.3         0.2    

sklípkan huÀat˘ Avicularia avicularia 0.1         0.1    

sklípkan kadefiav˘ Brachypelma albopilosum 0.1         0.1    

sklípkan královsk˘ Poecilotheria regalis 0.1         0.1    

sklípkan ohniv˘ Psalmopoeus irminia 0.1         0.1    

sklípkan rÛÏov˘ Grammostola rosea 0.4         0.4    

sklípkan stfiedoyucatansk˘ Brachypelma epicureanum 0.1         0.1    

kmen: mûkk˘‰i (Mollusca)
tfiída: plÏi (Gastropoda)
fiád:  (Anaspidea)
ãel.: Aplysiidae                
zej u‰at˘ Dolabella auricularia 0.0.3         0.0.3    

fiád:  (Monotocardia)
ãel.: Buccinidae                
surmovka vraÏedná Clea helena 0.0.50         0.0.50    
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kmen: ostnokoÏci (Echinodermata)
tfiída: hvûzdice, hadice (Stelleroidea)
fiád:  (Phrynophiurida)
ãel.: Asteroschematidae                
hadice olivovûzelená Ophiarachna incrassata 0.0.2         0.0.2    

fiád:  (Valvatida)
ãel.: Ophidiasteridae                
hvûzdice modrá Linckia laevigata 0.0.2         0.0.2    

fiád:  (Ophiurida)
ãel.: Ophiocomidae                
hadice rifová Ophiocoma scolopendrina 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Ophiuridae                
hadice Ophiolepis superba 0.0.2         0.0.2    

tfiída: jeÏovky (Echinoidea)
fiád:  (Diadematoida)
ãel.: Diadematidae                
jeÏovka Diadema savignyi 0.0.1         0.0.8    

fiád:  (Temnopleuroida)
ãel.: Temnopleuridae                
jeÏovka kulovitá Mespilia globulus 0.0.2         0.0.2    

tfiída: sum˘‰i (Holothuroidea)
fiád:  (Aspidochirotida)
ãel.: Holothuriidae                
sum˘‰ Holothuria edulis 0.0.2         0.0.1    

sum˘‰ Actinopyga echinites  0.0.2    

kmen: Ïahavci (Cnidaria)
tfiída: korálnatci (Anthozoa)
fiád: korálovníci (Corallimorpharia)
ãel.: Discosomatidae                
korálovník Rhodactis sp. 0.0.3         0.0.50    

fiád: laloãníci (Alcyonaria)
ãel.: Alcyoniidae                
laloãnice Sarcophyton sp. 0.0.17         0.0.6    

laloãnice Sinularia sp. 0.0.6         0.0.7    

laloãnice Lobophytum sp. 0.0.12         0.0.4    

laloãnice dura Sinularia dura 0.0.2         0.0.1    

ãel.: Nephtheidae                
laloãník Capnella sp. 0.0.3         0.0.3    

ãel.: Xeniidae                
laloãník Anthelia sp. 0.0.1    
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fiád: rohovitky (Gorgonaria)
ãel.: Gorgoniidae                
laloãník Pinnigorgia sp. 0.0.1         0.0.2    

fiád: stoloni (Stolonifera)
ãel.: Cornulariidae                
stolon Pachyclavularia violacea 0.0.2         0.0.2    

fiád: vûtevníci (Scleractinia)
ãel.: Acroporidae                
montipóra "red" Montipora sp. 0.0.1         0.0.3    

ãel.: Caryophylliidae  
turbinatka Euphyllia sp. 0.0.3         0.0.4    

ãel.: Faviidae   
útesovník Caulastraea sp. 0.0.1    

útesovník bodav˘ Echinopora lamellosa 0.0.1         0.0.1    

útesovník rozvûtven˘ Hydnophora rigida 0.0.1    

ãel.: Oculinidae                
okulína Galaxea sp.  0.0.1    

ãel.: Pocilloporidae                
pórovník úhledn˘ Seriatopora caliendrum 0.0.1    

Paryby (Chondrichthyes) 
fiád: rejnoci (Rajiformes)
ãel.: Dasyatidae                
trnucha skvrnitá Potamotrygon motoro 0.0.2         0.0.2     

Ryby (Pisces)      
fiád: mnohoploutví (Polypteriformes)
ãel.: Polypteridae                
bichirek úhofiovit˘ Erpetoichthys calabaricus 0.0.2         0.0.2    

fiád: ostnojazyãní (Osteoglossiformes)
ãel.: Osteoglossidae                
baramundi malajsk˘ Scleropages formosus 0.0.1         0.0.1 I RDB

fiád: holobfii‰í (Anguilliformes)
ãel.: Muraenidae                
muréna pfiíãnopruhá Echidna zebra 0.0.1         0.0.1    

muréna hvûzdovitá Echidna nebulosa 0.0.2         0.0.2    

muréna síÈkovaná Gymnothorax favagineus 0.0.1         0.0.1    

fiád: máloostní (Cypriniformes)
ãel.: Cyprinidae                
kapr obecn˘ - nishikigoi Cyprinus carpio 0.0.14         0.0.14    

parmoun siamsk˘ Crossocheilus siamensis 0.0.31         0.0.31    

fiád: trnobfii‰í (Characiformes)
ãel.: Alestiidae                
afrotetra konÏská Phenacogrammus interruptus 0.0.18         0.0.18    
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ãel.: Characidae                
kolosoma brazilská Colossoma macropomum 0.0.5         0.0.5    

neonka ãerná Hyphessobrycon herbertaxelrodi 0.0.30         0.0.30    

neonka ãervená Paracheirodon axelrodi 0.0.30         0.0.30    

fiád: sumci (Siluriformes)
ãel.: Loricariidae                
glyptoper velkoploutv˘ Glyptoperichthys gibbiceps 0.0.1         0.0.1    

krun˘fiovec Ancistrus sp. 0.0.41         0.0.41    

ãel.: Callichthyidae                
pancéfiníãek drobn˘ Corydoras nanus 0.0.3         0.0.3    

ãel.: Mochokidae (Mochocidae)                
pefiovec nilsk˘ Synodontis schall 0.0.2         0.0.2    

pefiovec ãelnat˘ Synodontis frontosus 0.0.1         0.0.1    

fiád: gavúni (Atheriniformes)
ãel.: Melanotaeniidae                
duhovka lososová Glossolepis incisus 0.0.6         0.0.6   RDB

duhovka Boesemanova Melanotaenia boesemani 0.0.25         0.0.25   RDB

duhovka novoguinejská Melanotaenia affinis 0.0.2         0.0.2    

fiád: ropu‰nicotvární (Scorpaeniformes)
ãel.: Scorpaenidae                
perut˘n ohniv˘ Pterois volitans 0.0.2         0.0.2    

fiád: ostnoploutví (Perciformes)
ãel.: Apogonidae                
parmovec pfiíãnopruh˘ Sphaeramia nematoptera 0.0.8         0.0.8    

ãel.: Carangidae                
kranas zlat˘ Gnathanodon speciosus 0.0.8         0.0.8    

ãel.: Monodactylidae                
okatec stfiíbfiit˘ Monodactylus argenteus 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Chaetodontidae                
zobec obecn˘ Chelmon rostratus 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Cirrhitidae                
‰tûtiãkovec zlat˘ Cirrhitichthys aureus 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Cichlidae                
cichlidka Reganova Julidochromis regani 0.0.9         0.0.9    

cichlidka Ïlutá Apistogramma borellii 0.0.1         0.0.1    

cichlidka papou‰ãí Apistogramma cacatuoides 0.0.3         0.0.3    

tlamovec Aulonocara sp. 0.0.4         0.0.4    

tlamovec Haplochromis sp. 0.0.4         0.0.4    

kanãík pruhoocas˘ Heros efesciatus 0.0.3         0.0.3    

pestfienec zplo‰tûl˘ Altolamprologus calvus 0.0.10         0.0.10    

tlamovec Cyphotilapia gibberosa 0.0.10         0.0.10    

tlamovec Ïlutoocas˘ Cyprichromis leptosoma 0.0.12         0.0.12    
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tlamovec Ïlut˘ Labidochromis yellow 0.0.13         0.0.13    

tlamovec ‰tíhl˘ Pseudotropheus elongatus 0.0.10         0.0.10   RDB

tlamovec DuboisÛv Tropheus duboisi 0.0.3         0.0.3   RDB

perleÈovka surinamská Geophagus surinamensis 0.0.9         0.0.9    

tlamovec Pseudotropheus hajomaylandi 0.0.4         0.0.4    

skalára amazonská Pterophyllum scalare 0.0.4         0.0.4    

terãovec ãerven˘ Symphysodon discus 0.0.3         0.0.3    

kanãík ãervenohlav˘ Vieja synspila 1.1.33         1.1.33    

cichlazoma Cichlasoma orinocense 0.0.6         0.0.6    

ãel.: Pomacentridae                
klaun oãkat˘ Amphiprion ocellaris 0.0.2         0.0.2    

klaun zdoben˘ Amphiprion percula 0.0.1         0.0.1    

sapín zelen˘ Chromis viridis 0.0.3         0.0.3    

sapínek Ïlutomodr˘ Chrysiptera hemicyanea 0.0.4         0.0.4    

klaun sametov˘ Premnas biaculeatus 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Blenniidae                
slizoun pruhovan˘ Salarias fasciatus 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Gobiidae                
hlaváã modropruh˘ Valenciennea strigata 0.0.2         0.0.2    

hlaváã oranÏovoskvrnn˘ Valenciennea puellaris 0.0.2         0.0.2    

hlaváã Valenciennea sexguttata 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Siganidae                
králíãkovec li‰ãí Siganus vulpinus 0.0.1         0.0.1    

králíãkovec vzne‰en˘ Siganus magnificus 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Acanthuridae                
bodlok skvrnohlav˘ Acanthurus maculiceps 0.0.1         0.0.1    

bodlok páskovan˘ Ctenochaetus striatus 0.0.1         0.0.1    

bodlok plachtono‰ Zebrasoma veliferum 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Belontiidae                
ãichavec perleÈov˘ Trichogaster leerii 0.0.7         0.0.7    

fiád: ãtverzubci (Tetraodontiformes)
ãel.: Monacanthidae                
pilníkotrn ‰edozelen˘ Acreichthys tomentosus 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Tetraodontidae                
hranobfiich ValentinÛv Canthigaster valentini 0.0.1         0.0.1    

ObojÏivelníci (Amphibia)     
fiád: Ïáby (Anura)
ãel.: Pelodryadidae                
rosnice siná Pelodryas caerulea 0.0.5         0.0.5    



SEZNAM CHOVAN¯CH ZVÍ¤AT
LIST OF ANIMAL KEPT

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2015l28

Plazi (Reptilia)      
fiád: Ïelvy (Chelonia)
ãel.: Carettochelyidae                
karetka novoguinejská Carettochelys insculpta 2.1         2.1 II RDB

ãel.: Emydidae                
Ïelva nádherná Trachemys scripta elegans 1.17  0.6    1.23    

ãel.: Geomydidae                
Ïelva ãernavá Heosemys grandis 0.1   0.1   II ESB,RDB

orlicie bornejská Orlitia borneensis 4.0       2.0 2.0 II ESB,RDB

Ïelva amboinská Cuora amboinensis 0.1         0.1 II ESB,RDB

ãel.: Testudinidae                
Ïelva pavoukovitá Pyxis arachnoides brygooi 6.0   0.1     6.1 I ESB,RDB

Ïelva paprsãitá Astrochelys radiata 0.4         0.4 I ESB,RDB

Ïelva zelenavá Testudo hermanni boettgeri 1.1   0.1     1.2 II  

Ïelva pardálí Stigmochelys pardalis babcocki 5.0   1.0   1.0 5.0 II  

Ïelva uhlífiská Chelonoidis carbonaria 1.1.2         1.1.2 II  

ãel.: Chelidae                
vousivka pestrá Phrynops geoffroanus 1.0         1.0    

fiád: krokod˘li (Crocodylia)
ãel.: Crocodylidae                
kajmánek trpasliãí Paleosuchus palpebrosus 1.2         1.2 II  

fiád: ‰upinatí (Squamata)
ãel.: Iguanidae                
leguán kubánsk˘ Cyclura nubila 1.4         1.4 I RDB

leguán zelen˘ Iguana iguana 1.2   0.0.2 0.1.2   1.1 II  

leguánek modrav˘ Petrosaurus thalassinus 0.0.3     0.0.3    

ãukvala zavalitá Sauromalus ater 2.1         2.1    

leguánek ostnit˘ Sceloporus magister 1.0         1.0    

anolis obrovsk˘ Anolis equestris 1.1     1.0   0.1    

oplurus Oplurus cuvieri cuvieri 4.2     1.0   3.2    

leguánek modr˘ Sceloporus cyanogenys 0.0.2     0.0.2    

bazili‰ek zelen˘ Basiliscus plumifrons 1.1         1.1    

bazili‰ek páskovan˘ Basiliscus vittatus 0.1         0.1    

leguán nosoroh˘ Cyclura cornuta 1.1         1.1 I ESB,RDB

ãel.: Agamidae                
agama koãinãinská Physignathus cocincinus 1.1.1         1.1.1    

trnorep skalní Uromastyx acanthinura 0.1 0.1     II  

ãel.: Chamaeleonidae                
chameleon obrovsk˘ Furcifer oustaleti 2.4.2     1.3.1   1.1.1 II  

ãel.: Gekkonidae                
gekonãík noãní Eublepharis macularius 3.0         3.0    
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ãel.: Teiidae                
teju ãervenav˘ Tupinambis rufescens 1.1     1.1 II  

dracena krokod˘lovitá Dracaena guianensis 0.1      0.1   II  

ãel.: Anguidae                
dvojjazyãník haitsk˘ Celestus warreni 4.2.12   0.0.6 0.0.6 1.2.3 3.0.9    

ãel.: Helodermatidae                
korovec mexick˘ Heloderma horridum horridum 1.1         1.1 II EEP,RDB

ãel.: Varanidae                
varan komodsk˘ Varanus komodoensis 1.0         1.0 I EEP,ISB,RDB

ãel.: Boidae                
hrozn˘‰ovec kubánsk˘ Epicrates angulifer 1.0         1.0 II EEP

krajta královská Python regius 1.1         1.1 II  

krajta tygrovitá Python molurus 0.1         0.1 II  

anakonda velká Eunectes murinus 1.2         1.2 II  

hrozn˘‰ovec duhov˘ Epicrates cenchria maurus 1.0         1.0 II  

krajta diamantová Morelia spilota variegata 1.1         1.1 II  

ãel.: Colubridae                
uÏovka hladká Coronella austriaca 0.0.1   0.0.1      

korálovka sedlatá Lampropeltis triangulum 0.0.2   0.0.1   0.0.1 0.0.2    

uÏovka ãervená Pantherophis guttatus 0.0.1   0.0.1   0.0.1 0.0.1    

korálovka sedlatá Lampropeltis triangulum campbelli 0.1         0.1    

uÏovka domácí Lamprophis fuliginosus 0.0.1         0.0.1    

Ptáci (Aves)      
fiád: p‰trosové (Struthioniformes)
ãel.: Struthionidae                
p‰tros dvouprst˘ Struthio camelus 1.0   1.0 1.0 1.0   I  

fiád: nanduové (Rheiformes)
ãel.: Rheidae                
nandu pampov˘ Rhea americana 1.2     1.2     II  

fiád: kasuárové (Casuariiformes)
ãel.: Dromaiidae                
emu hnûd˘ Dromaius novaehollandiae 1.1       0.1 1.0    

fiád: brodiví (Ciconiiformes)
ãel.: Threskiornithidae                
ibis posvátn˘ Threskiornis aethiopicus 4.6       4.6   III  

fiád: plameÀáci (Phoenicopteriformes)
ãel.: Phoenicopteridae                
plameÀák rÛÏov˘ Phoenicopterus ruber roseus 5.3   0.4     5.7 II  

fiád: vrubozobí (Anseriformes)
ãel.: Anatidae                
husiãka dvoubarvá Dendrocygna bicolor 2.4.2       0.0.1 2.4.1 III  

ãírka ãernoskvrnná Anas bernieri 0.7       0.7   II RDB
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labuÈ velká Cygnus olor 0.0.3   0.0.3      

husa velká Anser anser 0.0.1   0.0.1      

kachna divoká Anas platyrhynchos  0.0.2   0.0.2      

kajka mofiská Somateria mollissima 0.1    0.1        

husiãka vdovka Dendrocygna viduata 2.1         2.1    

kachna domácí - ruanská Anas platyrhynchos f. domestica 1.1         1.1    

fiád: dravci (Falconiformes)
ãel.: Accipitridae                
vãelojed lesní Pernis apivorus 0.0.1   0.0.1   II  

orel v˘chodní Haliaeetus pelagicus 2.1 2.0     3.0 1.1 II ESB,RDB

kánû lesní Buteo buteo 0.0.2   0.0.2   II  

orel bûlohlav˘ Haliaeetus leucocephalus 1.1 0.1   1.0   0.2 II  

ãel.: Falconidae                
po‰tolka obecná Falco tinnunculus 0.0.11   0.0.11   II  

raroh velk˘ Falco cherrug 1.0         1.0 II RDB

fiád: hrabaví (Galliformes)
ãel.: Cracidae                
hoko ãerven˘ Crax rubra rubra 1.1         1.1 III RDB

ãel.: Phasianidae                
kfiepelka korunkatá Rollulus rouloul 1.1 1.0.3 1.1 0.0.3 1.1 2.1    

páv korunkat˘ Pavo cristatus 2.2   4.4   1.3 5.3    

perliãka domácí Numida meleagris f. domestica 0.0.6       0.0.1 0.0.5    

fiád: krátkokfiídlí (Gruiformes)
ãel.: Gruidae                
jefiáb mandÏusk˘ Grus japonensis 1.3       0.2 1.1 I EEP,ISB,RDB

fiád: bahÀáci (Charadriiformes)
ãel.: Haematopodidae                
ústfiiãník velk˘ Haematopus ostralegus 1.0         1.0    

ãel.: Recurvirostridae                
tenkozobec opaãn˘ Recurvirostra avosetta 5.4     1.0   4.4    

ãel.: Charadriidae                
kulík píseãn˘ Charadrius hiaticula 4.2       1.1 3.1    

ãel.: Scolopacidae                
jespák bojovn˘ Philomachus pugnax 2.2         2.2    

fiád: mûkkozobí (Columbiformes)
ãel.: Columbidae                
hrdliãka zahradní Streptopelia decaocto 0.0.2   0.0.2      

holub zelenokfiídl˘ Chalcophaps indica 1.1 0.0.4       1.1.4    

holub domácí Columba livia f. domestica 0.0.12   0.0.11 0.0.1    

fiád: papou‰ci (Psittaciformes)
ãel.: Cacatuidae                
kakadu bíl˘ Cacatua alba 1.0 1.0     II RDB
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kakadu palmov˘ Probosciger aterrimus 1.0         1.0 I EEP

korela chocholatá Nymphicus hollandicus 3.1     1.0   2.1    

ãel.: Psittacidae                
Ïako ‰ed˘ Psittacus erithacus 2.2         2.2 II RDB

vaza velk˘ Coracopsis vasa 1.1         1.1 II  

nestor kea Nestor notabilis 1.1   1.0     2.1 II ESB,RDB

ara zelenokfiídl˘ Ara chloroptera 1.0 1.0     II  

ara ararauna Ara ararauna 2.1         2.1 II  

papou‰ek zpûvav˘ Psephotus haematonotus 2.1         2.1 II  

agapornis FischerÛv Agapornis fischeri 2.2     2.2 II  

agapornis ‰krabo‰kov˘ Agapornis personata 3.3     3.3 II  

papou‰ek rÛznobarv˘ pestr˘ Eclectus roratus polychloros 1.1         1.1 II  

papou‰ek patagonsk˘ Cyanoliseus patagonus 3.2         3.2 II  

papou‰ek vlnkovan˘ Melopsittacus undulatus 5.6.11     2.3 1.1 2.2.11    

fiád: kukaãky (Cuculiformes)
ãel.: Musophagidae                
turako ‰ed˘ Crinifer piscator 1.1 1.1.1   0.0.1 0.1 2.1 III  

fiád: sovy (Strigiformes)
ãel.: Strigidae                
v˘r velk˘ Bubo bubo bubo 1.2   0.1   1.3   II  

s˘ãek obecn˘ Athene noctua 3.3   1.0 1.0   3.3 II  

v˘r virginsk˘ Bubo virginianus 1.1     1.1 II  

v˘r velk˘ západosibifisk˘ Bubo bubo sibiricus 1.1     1.1 II  

kalous u‰at˘ Asio otus 2.0   0.0.1   2.0   II  

pu‰tík bûlav˘ západosibifisk˘ Strix uralensis uralensis 1.1   0.1   0.1 1.1 II  

pu‰tík obecn˘ Strix aluco 2.1     2.1 II  

pu‰tík bradat˘ Strix nebulosa 1.1   1.0 1.0   1.1 II  

sovice snûÏní Nyctea scandiaca 1.1         1.1 II  

fiád: svi‰Èouni (Apodiformes)
ãel.: Apodidae                
ror˘s obecn˘ Apus apus 0.0.10   0.0.10      

fiád: srostloprstí (Coraciiformes)
ãel.: Alcedinidae                
ledÀák obrovsk˘ Dacelo novaeguineae 1.1   1.1   1.0 1.2    

ãel.: Coraciidae                
mandelík hajní Coracias garrulus 1.1         1.1    

fiád: ‰plhavci (Piciformes)
ãel.: Picidae                
Ïluna zelená Picus viridis 0.0.1   0.0.1      

strakapoud velk˘ Picoides major 0.0.2   0.0.2      
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fiád: pûvci (Passeriformes)
ãel.: Hirundinidae                
vla‰tovka obecná Hirundo rustica 0.0.2   0.0.2      

jifiiãka obecná Delichon urbica 0.0.3   0.0.3      

ãel.: Motacillidae                
konipas bíl˘ Motacilla alba   0.0.1   0.0.1      

ãel.: Turdidae                
drozd zpûvn˘ Turdus philomelos 0.1   0.0.4 0.1 0.0.4      

kos ãern˘ Turdus merula 0.0.8   0.0.8      

drozd ãernoprs˘ Turdus dissimilis 1.0         1.0    

rehek domácí Phoenicurus ochruros 0.0.3   0.0.3      

ãel.: Sylviidae                
pûnice ãernohlavá Sylvia atricapilla  0.0.1   0.0.1      

ãel.: Paridae                
s˘kora koÀadra Parus major  0.0.3   0.0.3      

s˘kora modfiinka Parus caeruleus  0.0.3   0.0.3      

ãel.: Fringillidae                
zvonek zelen˘ Carduelis chloris 0.0.2   0.0.2      

dlask tlustozob˘ Coccothraustes coccothraustes 0.0.1   0.0.1      

pûnkava obecná Fringilla coelebs  0.0.1   0.0.1      

stehlík obecn˘ Carduelis carduelis 0.0.2   0.0.2      

ãel.: Ploceidae                
vrabec domácí Passer domesticus 0.0.1   0.0.1      

snovaã rudozob˘ Quelea quelea 4.2.74     1.0.8   3.2.66    

ãel.: Sturnidae                
‰paãek obecn˘ Sturnus vulgaris  0.0.1          

majna Rothschildova Leucopsar rothschildi 0.2   0.0.1   0.0.1 0.2 I EEP,RDB

leskoptev tfiíbarvá Spreo fischeri  3.0     3.0    

ãel.: Corvidae      
straka obecná Pica pica  0.0.1   0.0.1      

krkavec velk˘ Corvus corax 1.1         1.1    

sojka obecná Garrulus glandarius 0.0.5   0.0.5      

Savci (Mammalia)     
fiád: vaãnatci (Marsupialia)
ãel.: Potoroidae                
klokánek králíkovit˘ Bettongia penicillata 1.2   1.0 0.1 1.0 1.1 I EEP,RDB

ãel.: Macropodidae                
klokan rudokrk˘ Macropus rufogriseus 2.2     1.0 1.2      

klokan Ïlutonoh˘ Petrogale xanthopus xanthopus 0.2     0.2   EEP,RDB

fiád: chudozubí (Xenarthra)
ãel.: Myrmecophagidae                
mraveneãník ãtyfiprst˘ Tamandua tetradactyla 1.0       1.0     ESB
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ãel.: Dasypodidae                
pásovec ‰tûtinat˘ Chaetophractus villosus 0.2   1.0   0.1 1.1    

fiád: hmyzoÏravci (Insectivora)
ãel.: Erinaceidae                
jeÏek západní Erinaceus europaeus 0.0.38   0.0.25 0.0.13    

jeÏek v˘chodní Erinaceus concolor 0.0.10   0.0.7 0.0.3    

jeÏek bûlobfiich˘ Atelerix albiventris 1.2       1.0 0.2    

fiád: letouni (Chiroptera)
ãel.: Pteropidae                
kaloÀ plav˘ Eidolon helvum 5.0         5.0    

ãel.: Vespertilionidae                
netop˘r nejmen‰í Pipistrellus pygmaeus 0.0.4   0.0.4      

netop˘r severní Eptesicus nilssoni 0.0.1   0.0.1      

netop˘r veãerní Eptesicus serotinus  0.0.1   0.0.1      

netop˘r velkouch˘ Myotis bechsteini 0.0.1   0.0.1     RDB

netop˘r rezav˘ Nyctalus noctula 0.0.36   0.0.36      

netop˘r parkov˘ Pipistrellus nathusii 0.0.1   0.0.1      

netop˘r hvízdav˘ Pipistrellus pipistrellus 0.0.115 0.0.113 0.0.2    

netop˘r dlouhouch˘ Plecotus austriacus 0.0.1   0.0.1      

netop˘r pestr˘ Vespertilio murinus 0.0.4   0.0.2 0.0.2    

fiád: primáti (Primates)
ãel.: Lemuridae                
lemur kata Lemur catta 6.0         6.0 I ESB,RDB

lemur bûloãel˘ Eulemur albifrons 1.1         1.1 I RDB

ãel.: Callithrichidae                
tamarín Ïlutoruk˘ Saguinus midas 1.1   1.0   1.0 1.1 II ESB

kosman bûlovous˘ Callithrix jacchus 1.0         1.0 II  

lvíãek zlatohlav˘ Leontopithecus chrysomelas 0.2         0.2 I EEP,ISB,RDB

tamarín pinãí Saguinus oedipus 1.1         1.1 I EEP,ISB,RDB

kosman zakrsl˘ Callithrix pygmaea pygmaea 1.1.11 0.0.3       1.1.14 II  

ãel.: Cebidae                
kotul veverovit˘ Saimiri sciureus 4.5   0.1 0.1   4.5 II EEP

ãel.: Cercopithecidae                
dÏelada Theropithecus gelada 3.0         3.0 II EEP,ISB

pavián anubi Papio anubis 0.4   0.1 0.1   0.4 II  

ãel.: Pongidae                
‰impanz Pan troglodytes 1.2         1.2 I EEP,RDB

fiád: ‰elmy (Carnivora)
ãel.: Canidae                
vlk arktick˘ Canis lupus arctos 5.3 0.1.2 2.0 1.0.2 5.2 1.2 I  

li‰ka obecná Vulpes vulpes 0.0.2   0.0.2      

li‰ka polární Alopex lagopus 2.1   0.1   1.1 1.1    
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vlk hfiivnat˘ Chrysocyon brachyurus 1.1         1.1 II EEP,ISB

ãel.: Ursidae                
medvûd lední Ursus maritimus 2.1 0.0.1     1.0 1.1.1 II EEP,ISB,RDB

panda ãervená Ailurus fulgens 1.1         1.1 I ISB,RDB

medvûd kamãatsk˘ Ursus arctos beringianus 1.1         1.1 II ESB

ãel.: Procyonidae                
nosál ãerven˘ Nasua nasua 2.3   1.0     3.3    

m˘val severní Procyon lotor 1.2     1.2    

ãel.: Mustelidae                
skunk pruhovan˘ Mephitis mephitis 2.1   1.2 0.1 1.0 2.2    

rosomák Gulo gulo gulo 1.1         1.1   EEP

kuna skalní Martes foina 0.0.1   0.0.1      

fretka Mustela furo 1.0         1.0    

ãel.: Viverridae                
binturong Arctictis binturong 1.0         1.0 III ESB

ãel.: Herpestidae                
surikata Suricata suricatta 1.3 2.1 2.1   1.3 4.2    

ãel.: Felidae                
rys kanadsk˘ Lynx canadensis 2.2       1.1 1.1 II  

levhart cejlonsk˘ Panthera pardus kotiya 1.1         1.1 I EEP,ISB,RDB

koãka pou‰tní Felis margarita harrisoni 3.1       2.0 1.1 II EEP,ISB

manul Otocolobus manul 1.0   0.1     1.1 II EEP,ISB

jaguarundi Herpailurus yagouaroundi 1.1 1.2 0.1 0.2   2.2 I  

tygr sumatersk˘ Panthera tigris sumatrae 1.1         1.1 I EEP,ISB,RDB

ãel.: Otariidae                
lachtan medvûdí Callorhinus ursinus 1.2         1.2   RDB

fiád: lichokopytníci (Perissodactyla)
ãel.: Equidae                
zebra Chapmanova Equus quagga chapmanni 2.3 1.1   0.1 1.0 2.3    

kÛÀ domácí - frísk˘ Equus caballus 0.2         0.2    

kÛÀ domácí - mini appaloosa Equus caballus 2.1         2.1    

kÛÀ domácí - pony Equus caballus 0.1         0.1    

kÛÀ domácí - irsk˘ kob Equus caballus 2.0         2.0    

kÛÀ Pfievalského Equus przewalskii 0.2         0.2 I EEP,ISB

zebra Grévyho Equus grevyi 1.3   0.1   0.1 1.3 I EEP,ISB,RDB

kiang v˘chodní Equus kiang holdereri 2.3       1.0 1.3 II ISB

ãel.: Tapiridae                
tapír jihoamerick˘ Tapirus terrestris 1.1 1.0       2.1 II EEP,RDB

fiád: sudokopytníci (Artiodactyla)
ãel.: Suidae                
prase domácí - zakrslé Sus domesticus 1.0       1.0      
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ãel.: Tayassuidae  
pekari bûlobrad˘ Tayassu pecari 2.5   0.2 0.2   2.5 II  

ãel.: Camelidae                
vikuÀa Vicugna vicugna 2.3 1.1     1.1 2.3 I EEP,ISB

velbloud dvouhrb˘ Camelus ferus 1.4         1.4    

alpaka Vicugna pacos 1.4 3.0 1.0   1.0 4.4    

ãel.: Giraffidae                
Ïirafa síÈovaná Giraffa camelopardalis reticulata 2.5 0.1   0.1 0.1 2.4   EEP

ãel.: Cervidae                
sob Rangifer tarandus 2.8 1.3     1.5 2.6    

srnec obecn˘ Capreolus capreolus 0.0.3   0.0.3      

wapiti sibifisk˘ Cervus canadensis sibiricus 3.6   0.1   0.1 3.6    

jelen milu Elaphurus davidianus 2.5 0.1     1.0 1.6   RDB

los evropsk˘ Alces alces 1.3   0.2   0.1 1.4    

ãel.: Bovidae                
tur domácí - jerseysk˘ Bos taurus 0.1         0.1    

paovce hfiivnatá Ammotragus lervia 4.7 3.0.1   1.0.1 1.0 5.7 II RDB

kozoroÏec sibifisk˘ Capra sibirica 3.7 2.2.1   1.0.1 0.1 4.8    

pakÛÀ modr˘ Connochaetes taurinus taurinus 2.2     0.1 1.0 1.1    

bizon Bison bison 4.5 2.0   0.1 3.3 3.1    

jak domácí Bos grunniens 2.7 3.0     1.2 4.5    

koza domácí - kamerunská Capra hircus 3.8 3.5     2.7 4.6    

koza domácí - burská Capra hircus 0.3         0.3    

ovce domácí - cápová Ovis aries aries 1.1         1.1    

ovce domácí - walliská Ovis aries aries 0.1         0.1    

takin indick˘ Budorcas taxicolor taxicolor 3.4 1.0       4.4 II ESB,RDB

fiád: hlodavci (Rodentia)
ãel.: Sciuridae                
veverka obecná Sciurus vulgaris 0.0.7   0.0.5 0.0.2    

psoun prériov˘ Cynomys ludovicianus 1.1.10 0.0.7       1.1.17    

sysel obecn˘ Spermophilus citellus 0.0.39     0.0.39   RDB

veverka Prévostova Callosciurus prevostii 1.1         1.1    

ãipmank v˘chodní Tamias striatus 2.2         2.2    

ãel.: Castoridae                
bobr kanadsk˘ Castor canadensis 4.2 0.0.5   0.0.2   4.2.3    

ãel.: Muridae                
pískomil mongolsk˘ Meriones unguiculatus 1.3         1.3    

ãel.: Leithiinae, syn. Seleviniidae                
plch velk˘ Glis glis 0.0.1     0.0.1    

ãel.: Hystricidae                
dikobraz srstnatonos˘ Hystrix indica 1.0 1.0        
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ãel.: Erethizontidae                
urzon kanadsk˘ Erethizon dorsatum 1.0   0.1     1.1    

kuandu obecn˘ Coendou prehensilis 1.0   0.1     1.1   ESB

ãel.: Chinchillidae                
ãinãila vlnatá - domestikovaná forma Chinchilla lanigera 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Caviidae                
mara stepní Dolichotis patagonum 13.11 4.0.2   0.0.2 10.9 7.2    

morãe domácí Cavia porcellus 0.3.3 2.12.18 0.3 2.2.15 0.10.6    

ãel.: Hydrochaeridae                
kapybara Hydrochaeris hydrochaeris 1.1         1.1    

ãel.: Dasyproctidae                
aguti AzarÛv Dasyprocta azarae 2.3       0.2 2.1   ESB,RDB

ãel.: Octodontidae                
osmák degu Octodon degus 0.0.6     0.0.1 0.0.1 0.0.4    

ãel.: Capromyiidae                
hutie stromová Capromys pilorides 0.5         0.5    

fiád: zajíci (Lagomorpha)
ãel.: Leporidae  
zajíc polní Lepus europaeus 0.0.9   0.0.9      

králík domácí - zakrsl˘ Oryctolagus cuniculus v. edulis 0.1.10 0.0.10     0.0.12 0.1.8  



Veterinární, preventivní a léãebná

péãe probíhala, stejnû jako v minul˘ch

letech, i v roce 2015 ve tfiech oblastech. 

Preventivní péãe 
Preventivní péãe spoãívala v dÛsledné

sanaci areálu i objektÛ expozic dle roã-

ního plánu deratizace, dezinfekce

a dezinsekce (DDD), ale i podle aktuál-

ní potfieby. Jarní a podzimní parazitolo-

gické depistáÏe prokázaly úãinnost

plo‰né jarní a podzimní dehelmintizace

(odãervení), ale i dlouhodobé problémy

akcentující nutnost trvalé kontroly zoo-

hygieny a zacházení s odpady Ïivoãi‰-

ného pÛvodu. Zmínûné depistáÏe prová-

díme ve spolupráci s Ústavem parazito-

logie Fakulty veterinárního lékafiství

(FVL) Veterinární a farmaceutické uni-

verzity (VFU) v Brnû, jmenovitû s pfied-

nostou ústavu prof. MVDr. Davidem

Modr˘m, Ph.D.

Nejvy‰‰í pozornost musíme nadále

vûnovat efektu dehelmintizace u koÀovi-

t˘ch z dÛvodu opakovaného záchytu en-

doparazita ‰krkavky koÀské (Parascaris
equorum). Antiparazitika jsme aplikova-

li aÏ 6x roãnû, u hfiíbat individuálnû

a od tfietího t˘dne Ïivota kaÏd˘ mûsíc.

Zv˘‰en˘ dÛraz dále klademe na dehel-

mintizaci a sanaci prostfiedí koãek

pou‰tních, manulÛ, rysÛ kanadsk˘ch

(proti ‰krkavce koãiãí Toxocara cati), ja-

guarundi (proti ‰krkavce ‰elmí

Toxascaris leonina) a losÛ evropsk˘ch

(proti hlísticím rodu Trichuris).
Oãekávan˘ a ãetn˘ byl v˘skyt ekto- i en-

doparazitÛ u jeÏkÛ z na‰í záchranné

stanice v Jinaãovicích (Capillaria,
Crenosoma, Isospora, Ixodes). Hlístice

tenkohlavec ovãí (Trichuris ovis) v˘raznû

komplikuje zdravotní stav losího stáda.

Trichurózu potlaãujeme opakovan˘m

podáváním bendazolov˘ch preparátÛ

v pûtidenních cyklech. Z mnoha indivi-

duálnû i plo‰nû pouÏit˘ch preparátÛ

jsme k léãbû i prevenci endo- a ektopa-

razitóz v roce 2015 u nejvût‰ího poãtu

zvífiat medikovali krmnou dávku pfií-

pravkem  Fenbendazol Bioveta 4 % plv.,

Panacur gran., Levamisole 30 % plv.  Pfii

moÏnosti individuálního podání jsme

aplikovali injekãnû pfiedev‰ím Dectomax

inj., Biomec inj., perorálnû pak Equest

pramox oral gel, Noromectin Equine

pasta Panacur 10 % susp. a ve vût‰inû

pfiípadÛ Equiverm pastu u koÀovit˘ch

a medvûdÛ. S ohledem na nutnost stfií-

dání úãinn˘ch látek vzhledem ke vznika-

jící rezistenci endoparazitÛ jsme v prÛ-

bûhu roku aplikovali u v˘‰e zmínûn˘ch

druhÛ zvífiat novinku Equistran perorální

pastu.

Díky preventivnímu podávání pfií-

pravku Baycox 5 % susp. mláìatÛm vy-

bran˘ch druhÛ t˘den po jejich narození

jsme se vyhnuli ztrátám zpÛsoben˘m

kokcidiózou, která pfiesto alterovala

zdravotní stav zvífiat pfiedev‰ím na úse-

ku Parohatá. Vy‰etfiení trusu prÛjmují-

cích paovcí a kozoroÏcÛ prokázalo

kokcidiózu. Obû skupiny zvífiat byly

pfieléãeny pfiípravkem Baycox susp.

a Sulfacox T sol. s dobr˘m v˘sledkem.

Terénní cviãení studentÛ VFU v zoologic-

ké zahradû pod vedením prof. Modrého

je cennou pfiíleÏitostí k diskusi o aktuál-

ních parazitologick˘ch problémech.
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Ústavu parazitologie FVL VFU patfií na-

‰e podûkování za odbornou spolupráci

a bezplatnou pravidelnou i prÛbûÏnou

depistáÏ. 

Opatfiení v oblasti DDD probíhala dle

aktualizovaného plánu. V˘skyt potkanÛ

jsme v roce 2015 nepozorovali. Bûhem

posledních dvaceti let jsme zaznamena-

li jen ojedinûl˘ v˘skyt tûchto pfiena‰eãÛ

váÏn˘ch onemocnûní, na kter˘ jsme dÛ-

raznû a s úspûchem reagovali.

Souãasn˘ stav je uspokojiv˘ pfiedev‰ím

u srovnání s dobou pfied dvaceti lety,

kdy jsme v zanedbaném areálu zoo

konstatovali 3. stupeÀ zamofiení potka-

ny, s nímÏ souvisel v˘skyt nebezpeãn˘ch

nákaz, jako je salmonelóza, listerióza,

leptospiróza ãi parvoviróza. V expozi-

cích, kde lze pfiedpokládat riziko rozne-

sení návnady, se nám v boji s potkany

osvûdãil pfiípravek Hubex ve voskov˘ch

blocích. V roce 2015 jsme spektrum

návnad roz‰ífiili o pfiípravky Tarin gra-

nulát (mofiené zrní) a Ratimor granulát

(mofiené zrní). Vysok˘ v˘skyt drobn˘ch

hlodavcÛ komplikoval provoz v pavilonu

Exotárium a ve voliéfie bahÀákÛ expo-

ziãního souboru Beringie. Klademe náv-

nady, snaÏíme se zabránit drobn˘m

hlodavcÛm vnikat do objektÛ a krmivo

skadujeme v plastov˘ch, uzavírateln˘ch

nádobách.  Pro hubení ‰vábÛ v pavilo-

nu Tropické království jsme opût pouÏili,

a to s patrn˘m efektem, preparáty

Neostomosan, Goliath gel,  Maxforce

white a Schwabex fog. ·vábi, ktefií jsou

potenciálními pfiena‰eãi infekcí, navíc

u plazÛ komplikují hojení ran, ãasto

vznikajících pfii páfiení. V˘skyt létavého

hmyzu eliminujeme pomocí lepov˘ch

pastí (Atrest) i larvicidních postfiikÛ po-

dest˘lky, pfiedev‰ím s ohledem na poho-

du Ïiraf síÈovan˘ch. Pfiipravili jsme plá-

ny a zahájili opatfiení DDD v záchranné

stanici v Jinaãovicích. Kromû prÛbûÏné

deratizace se na stanici uskuteãnily dvû

plo‰né deratizaãní akce.

Vybrané druhy zvífiat jsme vakcino-

vali v kvûtnu, po dokonãení plo‰né de-

helmintizace. Psovité a koãkovité ‰elmy

vakcinujeme proti v‰em nebezpeãn˘m

infekcím vyjma infekãní peritonitidy ko-

ãek, velbloudovité proti tetanu, koÀovité

proti tetanu a chfiipce, Ïirafy a soby pro-

ti klostridiím, lachtany proti leptospiró-

ze, králíky proti moru a myxomatóze.

Kvalitu krmiv kontrolujeme v koope-

raci se Státním veterinárním ústavem

(SVÚ) Olomouc. Vy‰etfiení biologického

materiálu provádíme ve spolupráci

s VFU, SVÚ Olomouc, V˘zkumn˘m ústa-

vem veterinárního lékafiství (VÚVL) Brno

i soukrom˘mi laboratofiemi. S firmami

Genservis a Genexone a s Institutem pro

molekulární diagnostiku na univerzitû

v nûmeckém Bielefeldu spolupracujeme

pfii vytváfiení perspektivních chovn˘ch

skupin, urãování pohlaví, archivaci

DNA vybran˘ch jedincÛ a pfii diagnosti-

ce závaÏn˘ch onemocnûní ptákÛ, jako

jsou chlamydiózy ãi PBFD (papou‰ãí ne-

moc zobáku a pefií). Urãit pohlaví bobrÛ

kanadsk˘ch metodou anal˘zy DNA

nám pomáhají odborníci z Ústavu biolo-

gie obratlovcÛ Akademie vûd âeské re-

publiky (klasické morfologicko-fyziolo-

gické metody se nám totiÏ ukázaly jako

nespolehlivé). DodrÏování zákona o ve-

terinární péãi a zákona na ochranu zví-

fiat proti t˘rání kontrolovali v prÛbûhu

roku pûtkrát pracovníci Krajské veteri-

nární správy pro Jihomoravsk˘ kraj.

Kontroly kladly dÛraz na vedení doku-

mentace v souladu s legislativou

Evropské unie, na pohodu zvífiat v cho-

vech i pfii pfiesunech. Mohu konstatovat,

Ïe nám nebyly vytknuty závaÏnûj‰í ne-

dostatky. Na v˘mûnách zvífiat se zahra-

niãními zahradami se podílíme

Osvûdãením pro vnitfiní obchod, které

pfiipravujeme prostfiednictvím webového

administrativního systému Traces (Trade

Control and Expert System), spravované-

ho Evropskou komisí.

Léãebná péãe 
Léãebná péãe soustfiedûná na kmeno-

vá zvífiata se v mnoha pfiípadech neo-

be‰la bez distanãní imobilizace. V roce

2015 jsme uÏ Ïádnou neprovedli s pfií-

pravkem Immobilon LA inj. Tato skuteã-

nost souvisí se snahou nahrazovat ne-

bezpeãn˘ (pro ãlovûka) a málo dostup-

n˘ preparát klasick˘mi i nov˘mi aneste-

tiky. Napfiíklad u koãkovit˘ch a psovi-

t˘ch ‰elem jsme Immobilion nahradili

Zoletilem (koncentrovan˘ medetomidin

10 a 30 mg/ml), u turÛ jsme aplikovali

midazolam. Chov mar stepních v minu-

lém období tûÏce zasáhla infekce zpÛ-

sobená patogenní baktérií Yersinia
pseudotuberculosis. Léãebnou péãí, de-

ratizací a sanací prostfiedí expozice se

nám podafiilo skupinu stabilizovat, dal‰í

úhyny v dÛsledku této infekce jsme ne-

zaznamenali.

Preventivní opatfiení a internistická

péãe tvofiily 63 % veterinárních zákrokÛ

roku 2015, na poruchy bfiezosti, porod-

ní a poporodní komplikace pfiipadlo
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pouze 12 % zákrokÛ. Zbylá procenta

naplÀují zákroky chirurgické vãetnû

ãast˘ch korekcí paznehtÛ a kopyt paov-

cí, kozoroÏcÛ a jakÛ. 

Po úpravách krmné dávky sobÛ se

dafiilo drÏet je v dobré kondici, odcho-

vat a exportovat jejich Ïivotaschopná

mláìata. Tato skuteãnost není ve vût‰inû

evropsk˘ch zoo úplnû bûÏná. K zlep‰ení

kondice sobÛ velice pfiispívá z Finska

dovezen˘ li‰ejník, kter˘ je v pfiírodû

hlavní sloÏkou potravy tûchto zvífiat. Ve

spolupráci s MVDr. TáÀou Husákovou

jsme provedli v˘znamné mnoÏství kom-

pletních vy‰etfiení krve u velbloudovit˘ch

(velbloudÛ dvouhrb˘ch, vikuní a alpak),

sobÛ, losÛ a jakÛ. Získané poznatky,

pfiedev‰ím o karenci vitamínÛ a minerá-

lÛ, jsme vyuÏili pfii úpravû krmn˘ch dá-

vek a programu prevence.

Trvalé podávání roborancií a probio-

tick˘ch kmenÛ baktérií, dehelmintizace,

vakcinace, individuální odbûry krve

a její anal˘zy – to v‰e vede k upevnûní

zdraví stáda. Také u men‰ích druhÛ

exotick˘ch zvífiat pfiidáváme do krmné

dávky probiotika (Proparrot, Prorabbit

aj.). Je prokázáno, Ïe probiotika pÛsobí

ve prospûch pozitivní mikroflóry, ale do-

káÏou také „vytûsnit“ endoparazity, pfie-

dev‰ím kokcídie. K prevenci i potlaãení

onemocnûní vyuÏíváme s dobrou odez-

vou, hlavnû u ptákÛ a mal˘ch primátÛ,

imunomodulaci s vyuÏitím veterinárních

i humánních specialit (Imunoglucan,

Betaglucan, Zylexis).  Poté, co v na‰í zoo

vzrostl poãet sladkovodních akvárií

i mofisk˘ch expozic, vyskytly se zdravot-

ní komplikace zpÛsobené odoln˘mi ek-

toparazity koÏovci. Pro jejich eliminaci

bylo nutné pouÏít komplex technick˘ch,

zoohygienick˘ch i léãebn˘ch opatfiení

a postupÛ.

Po mnoha letech se vyskytly zdravot-

ní potíÏe ve skupinû bizonÛ. Bfiezí sami-

ci s vyhfiezlou dûlohou jsme po provede-

ní císafiského fiezu museli utratit.

Zji‰Èování pfiíãiny události jsme vûnovali

v˘znamné prostfiedky a znaãné úsilí.

Aãkoli NGS anal˘za (pandetekce bakté-

rií, hub, DNA, RNA, virÛ a parazitÛ) ne-

vedla k jednoznaãnému závûru, mÛÏe-

me stádo doplnit bez obav z v˘skytu v˘-

znamn˘ch patogenÛ.

Veterinární servis dennû zaji‰Èoval

soukrom˘ veterinární lékafi. V rámci

úzké spolupráce s Ústavem ekologie

a chorob volnû Ïijících zvífiat se na lé-

ãebné péãi v Zoo Brno podílel profesor

MVDr. Jifií Pikula, PhD., aby i v dobû
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Jezevec lesní, kterého silnû pokousal pes, podstoupil v záchranné stanici operaci krku. Zvífie se bohuÏel nepodafiilo zachránit, druh˘ den po chirurgickém zákroku u-
hynulo/Eurasian badger, which severely bitten by a dog, in the rescue station underwent an operation of the throat. The animal was unfortunately unable to rescue
and the second day after surgery died                                                                                                                                    Photo Jinaãovice Rescue Station



nepfiítomnosti kmenového pracovníka

byla zaji‰tûna plnohodnotná veterinární

péãe.

Vûdeckov˘zkumná 
a kulturnû propagaãní práce 

Vûdeckov˘zkumnou a kulturnû pro-

pagaãní práci jsme orientovali pfiede-

v‰ím na pfiedná‰kovou ãinnost provádû-

nou ve prospûch dvou ústavÛ VFU.

Lektoruji dva typy kvalifikaãních kursÛ

a okrajovû se podílím na v˘uce studentÛ

stfiedních odborn˘ch ‰kol (obor veteri-

náfiství, zemûdûlství). Jsem ãlenem

Oborové rady VFU pro choroby volnû

Ïijících zvífiat, ptákÛ a mal˘ch savcÛ,

a proto jsem zasedal v komisích pro ob-
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Veterinární lékafi Zoo Brno MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D., seznamuje stáÏistky z Lipské univerzity s di-
stanãní imobilizací/Brno Zoo vet MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D., introduces interns from the University of
Leipzig with the distance immobilization                                                              Photo Alexandr Krátk˘

StáÏistky z Lipské univerzity na spoleãném snímku pfied v˘bûhem kamãatsk˘ch medvûdÛ. Stojící druh˘ zleva veterinární lékafi Zoo Brno MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D.,
první zleva kurátor chovu plazÛ Mgr. Petr ·rámek/Interns from the University of Leipzig. Group photo before a run of Kamchatka bears              Photo Alexandr Krátk˘



hajobu dizertaãních prací ãi v komisích

pro vykonání státní doktorské zkou‰ky.

Oponoval jsem jednu dizertaãní a jednu

odbornou práci. Praktická ukázka péãe

o zvífiata v Zoo Brno, odborn˘ v˘klad

a pfiedná‰ka pro studenty veterinárního

lékafiství z nûmeckého Lipska byly tra-

diãnû kladnû hodnocenou souãástí pro-

gramu v˘mûny studentÛ mezi VFU Brno

a Lipskou univerzitou. Obdobn˘ pro-

gram jsme pfiipravili i pro studenty vete-

rinární fakulty Univerzity Zagreb.

Americká strana (kterou pfiedstavoval

Steve Thompson, DVM, dipl. ABVP,

garant praxe) kladnû hodnotila teoretic-

kou i praktickou v˘uku studentÛ Purdue

University v kvûtnu 2015 v Zoo Brno.

Spoleãnû se zoology Zoo Brno

a MVDr. TáÀou Husákovou jsme pfiipra-

vili atraktivní program, kter˘ podnítil zá-

jem zahraniãních studentÛ o dûní v na‰í

zahradû a vyvolal jejich pfiání pfiijet za

nov˘mi poznatky opût na stáÏ v brnûn-

ské zoologické zahradû.

MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D.,
veterinární lékafi 
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SUMMARY: We must continually
devote the highest attention in prevention to
the effect of dehelmintization of the equines
because of the repeated detection of
endoparasite equine roundworm (Parascaris
equorum). Antiparasitics were applied up to
6 times a year, for foals individually and by
the third week of life every month. Increased
emphasis is also placed on dehelmintization
and environmental remediation of sand cats,
Pallas's cats, Canada lynx (against feline
roundworm Toxocara cati), Jaguarundi
(against Toxascaris leonina) and elks
(against whipworms of the genus Trichuris).

Medical care in many cases was not
possible without spacer immobilization. In

2015, we did not need to use the preparation
Immobilon LA inj. This fact is related to the
effort to replace dangerous preparation (to
humans) which is often unavailable by classic
and new anaesthetics. For example, for
felines and canines Immobilion was replaced
by Zoletil (concentrated medetomidine 10
and 30 mg / ml), for bovids we applied
midazolam. Breeding of Patagonian maras
was in the past hardly hit by infection caused
by pathogenic bacteria Yersinia
pseudotuberculosis. We managed to stabilize
the group with medical care, rehabilitation
and environmental disinfestation, more
deaths due to this infection have not been
recorded. After a correction of rations for the

reindeer, we managed to keep them in good
shape, bred and exported their viable
babies. This fact is not completely normal in
most European zoos. The lichen imported
from Finland, which is naturally a major part
of the diet of these animals, greatly improves
the fitness of the reindeer.

Preventive measures and internal
treatment accounted for 63% of veterinary
interventions in 2015, disorders of
pregnancy, birth and postpartum
complications accounted for only 12% of
procedures. The remainder fulfil surgical
procedures including frequent corrections of
hooves of Barbary sheep, ibex and yaks. 



Na fieditelském úseku probíhaly

v prvním ãtvrtletí 2015 organizaãní

zmûny vypl˘vající z dokumentu

„Vyhodnocení zmûny fiízení firmy a za-

integrování stanice zájmov˘ch ãinností

do organizaãní, procesní a personální

struktury organizace“, kter˘ v roce 2014

zpracovala a zoologické zahradû pfied-

loÏila poradenská firma M. C. Triton,

spol. s r. o. Z „Hodnotící zprávy o funkã-

nosti nástrojÛ fiízení a vyhodnocení je-

jich praktick˘ch dopadÛ do fiízení“, kte-

rou M. C. Triton vyhotovil, zoologické

zahradû vyplynula nutnost aktualizovat

její organizaãní fiád, jakoÏ i organizaã-

ní strukturu, coÏ se t˘kalo i samotného

fieditelského úseku.

Hodnotící zpráva zdÛraznila potfiebu

v˘raznûj‰ího zamûfiení Zoo Brno na me-

zinárodní spolupráci. Zejména je nutné,

aby na‰e zoo zlep‰ila komunikaci se za-

hraniãními zahradami a zvût‰ila svÛj

podíl na ãinnosti mezinárodních organi-

zací, k jejímÏ ãlenÛm patfií. T˘ká se to

spolupráce se Svûtovou asociací zoo

a akvárií (WAZA), Evropskou asociací

zoo a akvárií (EAZA), Euroasijskou aso-

ciací zoo a akvárií (EARAZA) nebo

s Mezinárodní ãi Evropskou asociací

zooedukátorÛ (IZE/EZE). Dále pak hod-

notící zpráva brnûnskou zoo nabádá ke

zlep‰ení koordinace projektÛ in situ, kte-

ré usilují o ochranu Ïivoãi‰n˘ch i rostlin-

n˘ch druhÛ v místû jejich pfiirozeného

v˘skytu. Dal‰í zmûny, navrÏené v doku-

mentu spoleãnosti M. C. Triton, se t˘ka-

ly vnûj‰ích vztahÛ, tedy komunikace

s vefiejností, propagace a prezentace

organizace, ale také vytváfiení dobrého

jména brnûnské zoo. 

Pracovníci fieditelského úseku se vûno-

vali i úkolÛm spojen˘m s provozem zoo.

Evidovali dokumenty, zaji‰Èovali chod

podatelny, archivu a datové schránky,

dále pak vedli agendu fieditele.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
K mezinárodní spolupráci samozfiej-

mû patfií udrÏování komunikace se za-

hraniãními partnery a navazování no-

v˘ch kontaktÛ, v pfiípadû Zoo Brno jde

o kontakty s pracovníky zoologick˘ch

zahrad, které jsou ãleny v˘znamn˘ch

mezinárodních profesních organizací

(EAZA, WAZA a EARAZA). Brnûnská

zoo plnila úkoly vypl˘vající z ãlenství

v tûchto organizacích – s tím souviselo

napfiíklad organizaãní zabezpeãení slu-

Ïebních cest pracovníkÛ zoo na profesní

konference, semináfie a stáÏe v zahrani-

ãí, jejichÏ hlavním smyslem je koordina-

ce záchrann˘ch chovÛ a koncepãních

zámûrÛ v této oblasti, jakoÏ i v˘mûna

zku‰eností a poznatkÛ v osvûtû, v˘chovû

a vzdûlávání ‰iroké vefiejnosti.

Úãast na zahraniãních konferencích 
a dal‰ích akcích
Jarní zasedání fieditelÛ EAZA 

Jarní zasedání fieditelÛ zoologick˘ch

zahrad EAZA (EAZA Director’s Day

2015 & Spring Council) a valná hroma-

da (annual general meeting) vedení

EAZA probûhly od 28. dubna do

1. kvûtna v Zoo Zürich ve ·v˘carsku.

Jednání byla zamûfiena na stanovy

a rozpoãty asociace, dále pak na legis-

lativu a podmínky chovu zvífiat v ãlen-

sk˘ch zoologick˘ch zahradách. Hlavním

tématem konference bylo smûfiování zo-

ologick˘ch zahrad v pfií‰tím desetiletí,

vyjádfiené heslem The Future of EAZA:

Leading the zoo and aquarium world

over the next decade. V˘znamn˘m té-
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Delegáti v˘roãní konference EARAZA v Zoo Ko‰ice sledují slavnostní kfiest malpy hnûdé/Delegates at the
EARAZA annual conference in Ko‰ice Zoo watching the christening ceremony of a black-capped capuchin

Photo Jana Hadová



matem fieditelsk˘ch dnÛ byla také anal˘-

za hodnotící u jednotliv˘ch subjektÛ sil-

né a slabé stránky, pfiíleÏitosti a hrozby.

V souvislosti s touto tzv. SWOT anal˘-

zou b˘vá ãasto diskutována „komercia-

lizace“ zoologick˘ch zahrad.

V˘roãní konference EARAZA
Hlavní téma v˘roãní konference

EARAZA, kterou ve sv˘ch prostorách

uspofiádala zoologická zahrada ve slo-

vensk˘ch Ko‰icích, znûlo: Zoologické za-

hrady jako turistické destinace, které ma-

jí vliv na atraktivitu regionu. Bûhem ‰esti

ãervnov˘ch dnÛ se na rÛzn˘ch schÛz-

kách, semináfiích, prezentacích, plenár-

ních zasedáních a diskusích setkalo více

neÏ 120 delegátÛ z 12 evropsk˘ch ãi

asijsk˘ch státÛ. ¤editel Zoo Brno se jako

ãlen prezídia této asociace úãastnil jejího

uzavfieného jednání, kde se probíraly

stanovy a rozpoãet, jakoÏ i legislativa

spojená s fungováním EARAZA. 

V˘jezdní zasedání prezídia EARAZA
¤editel Zoo Brno se od roku 2013,

kdy byl zvolen ãlenem jedenáctiãlenné-

ho prezídia EARAZA, pravidelnû úãast-

ní v‰ech fiádn˘ch i mimofiádn˘ch zase-

dání této asociace i jejího prezídia.

V˘jezdní zasedání prezídia probûhlo

v roce 2015 v Zoo Novosibisk v Ruské

federaci. Hlavním tématem zasedání byl

chov ledních medvûdÛ. Diskutovalo se

mj. o moÏnostech úãasti zoologick˘ch

zahrad sdruÏen˘ch v EARAZA na

Evropském záchranném programu (EPP)

ledních medvûdÛ. Zasedání zamûfiilo

pozornost také na organizaci práce

v zoologick˘ch zahradách – hlavnû na

koordinaci ãinnosti chovatelsk˘ch

a technick˘ch úsekÛ pfiedev‰ím v návaz-

nosti na realizaci projektÛ nov˘ch expo-

zic, napfi. Ïiraf ãi delfinária. Dále pro-

bûhla kontrola plnûní záchrann˘ch pro-

gramÛ EARAZA, zamûfien˘ch na deset

ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat ze severní ãás-

ti Eurasie. Uskuteãnila se i jednání

o moÏné v˘mûnû zvífiat mezi institucemi

sdruÏen˘mi v EARAZA.

V˘roãní konference EAZA
Kromû sdílení odborn˘ch poznatkÛ

byly na v˘roãní konferenci EAZA v Zoo

Wroclaw v Polsku navázány a posíleny

osobní kontakty s funkcionáfii EAZA,

pracovníky ãlensk˘ch zahrad a dal‰ích

organizací. S kolegy z nûkter˘ch ães-

k˘ch a slovensk˘ch zoo probûhla jedná-

ní o moÏné úãasti na dotaãním progra-

mu Evropské komise LIFE+, urãeném na

podporu pfiírodnû cenn˘ch území spa-

dajících do systému Natura 2000.

Zoologické zahrady v Bojnici,

Bratislavû, Brnû, Ko‰icích, Liberci,

Ostravû a Praze mají zájem o pfiijetí

projektu LIFE+ na ochranu dravcÛ. Pod

koordinaãním vedením Zoo Brno by se

jmenované zahrady podílely na infor-

mování vefiejnosti o v˘znamu ochrany

dravcÛ, pfiípadnû i na odchovu orlÛ

skalních a jejich vypou‰tûní do pfiírody

s následn˘m telemetrick˘m sledováním

reintrodukovan˘ch jedincÛ. 
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Úãastníci v˘roãní konference EAZA si v Zoo Wroclaw prohlédli i nov˘ pavilon Afrykarium/Participants of the
EAZA annual conference in the Wroclaw Zoo inspected the new Afrykarium pavilion 

Photo Jana Hadová



V˘roãní konference WAZA
Na 70. v˘roãní konferenci, která se

konala v Al Ainu ve Spojen˘ch arab-

sk˘ch emirátech, WAZA oznámila vy-

dání dvou nov˘ch strategií: Committing
to Conservation – The World Zoo and
Aquarium Conservation Strategy
a Caring for Wildlife – The World Zoo
and Aquarium Animal Welfare
Strategy. Obû budou slouÏit jako fiídicí

dokumenty pro ãleny WAZA a stávají se

mezníkem rozvoje svûtov˘ch zoologic-

k˘ch zahrad a akvárií. V‰echna jednání

konference vãetnû workshopÛ byla za-

mûfiena na témata obsaÏená v tûchto

dokumentech – tedy na ochranu zvífiat

v jejich pfiirozeném prostfiedí (se snahou

udrÏet jejich souãasnou biodiverzitu)

a na tvorbu jejich optimálního Ïivotního

prostfiedí v chovu (welfare). 

StáÏ v Zoo Lowry Park (Tampa, USA)
Detailnû se seznámit s chovem ka-

pustÀákÛ – takov˘ byl cíl odborné stáÏe

pracovníka brnûnské zoo MVDr. Zvi

Friedmana v Zoo Lowry Park v Tampû

na Floridû (USA). Dr. Friedman v Lowry

Parku sbíral poznatky o nárocích ka-

pustÀákÛ na prostfiedí a v˘Ïivu, o orga-

nizaci a provozu záchranné stanice

kapustÀákÛ a o v˘cviku, pravidlech tran-

sportu a veterinární péãí o tato zvífiata.

Zoo Brno plánuje chov kapustÀákÛ

a chce se téÏ podílet na záchranném

projektu in situ ve Stfiední Americe (pfie-

dev‰ím v Belize). V této vûci uÏ na‰e zoo

vstoupila do jednání s Casparem

Bijleveldem, sekretáfiem nadaãní rady

Mezinárodního fondu ochrany tropÛ

(ITCF, International Tropical Conser-

vation Fund), sídlící v Zoo Papiliorama

(v mûstû Kerzers ve ·v˘carsku). Caspar

Bijleveld je rovnûÏ fieditelem zmínûné

Zoo Papiliorama.

Projekty ochrany pfiírody
Ochrana vzácn˘ch dravcÛ v kulturní 
krajinû Evropy

Ve spolupráci s Veterinární a farma-

ceutickou univerzitou Brno byla zaháje-

na pfiíprava návrhu projektu Ochrana

vzácn˘ch dravcÛ v kulturní krajinû

Evropy (Life Nature and Biodiversity),

kde byla Zoo Brno svûfiena role partne-

ra projektu koordinujícího ãinnost dal-

‰ích zoologick˘ch zahrad sdruÏen˘ch

v Unii ãesk˘ch a slovensk˘ch zoo

(UCSZOO). Projekt byl doporuãen

Ministerstvem Ïivotního prostfiedí âR

a zaãátkem roku 2016 se bude rozho-

dovat o jeho pfiijetí na úrovni EU. 

Kura Kura – Ïelvy v ohroÏení
V rámci projektu Kura Kura – Îelvy

v ohroÏení byla zahájena jednání s ães-

k˘mi a indonésk˘mi subjekty ohlednû

zpÛsobu proclení zásilek, které obsahují

zafiízení nezbytná pro zahájení provozu

v˘ukového a rehabilitaãního centra zá-

chranné stanice Ïelv na ostrovû Nusa

Penida v Indonésii. Nositelem projektu

je UCSZOO, hlavním úãastníkem pro-

jektu v âR je Zoo Brno, hlavním úãastní-

kem projektu v Indonésii je Nadace

Yaysan Kura Kura a partnerem projektu

v âR je Veterinární a farmaceutická uni-

verzita Brno. V‰echna jednání o moÏ-

n˘ch zpÛsobech proclení zásilky si vy-

Ïádala zapojení nûkolika ãesk˘ch i in-

donésk˘ch zprostfiedkovatelsk˘ch firem

a ãetné konzultace s ambasádami obou

zemí v Praze a Jakartû. Osobní jednání

probíhala i s pracovníky indonéské

ochranáfiské organizace BKSDA (Balai

Konservasi Sumber Daya Alam)

v Denpasaru na ostrovû Bali a na

Ministerstvu financí Indonéské republiky

v Jakartû.

Ochrana posledního níÏinného 
de‰tného lesa v Belize

Byla rovnûÏ vedena jednání

s Casparem Bijleveldem, fieditelem Zoo

Papiliorama a sekretáfiem nadace ITCF

(International Tropical Conservation

Fund) o moÏné spolupráci na projektech

in situ na v˘chodním pobfieÏí Stfiední

Ameriky (v Belize). Brnûnská zoo má

velk˘ zájem o zapojení do tohoto pro-

jektu, a to zejména s ohledem na pláno-

van˘ chov kapustÀákÛ a stavbu nového

expoziãního souboru Karibik. 

Dal‰í aktivity
Zprávy o dûní v EAZA,WAZA, 
EARAZA a UCSZOO

Pravidelnû probíhá informování fiedi-

tele a jeho spolupracovníkÛ o obsahu

materiálÛ pfiicházejících ze zahraniã-

ních profesních organizací, zejména

z EAZA a WAZA. Jsou z nich pfiipravo-

vány struãné ãeské synopse tak, aby

pracovníci byli prÛbûÏnû a nepfietrÏitû

informováni o úkolech vypl˘vajících

z na‰eho ãlenství v tûchto organizacích

a o aktuálním dûní v zoologick˘ch za-

hradách v Evropû a ve svûtû. Jsou vy-

hodnocovány, pfiekládány a rozesílány

pravidelné t˘denní informaãní bulletiny,

dopisy, dotazníky aj. 
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Dále jsou pfiedkládány dal‰í materiá-

ly, napfi. ãásti nové strategie WAZA pro

welfare zvífiat ãi strategie WAZA pro

ochranu pfiírody. Byla doplnûna a do

angliãtiny pfieloÏena plemenná kniha

ledních medvûdÛ v EARAZA. Na v˘zvu

UCSZOO bylo zpracováno stanovisko

k materiálu o budoucnosti struktury zá-

chrann˘ch programÛ, a poté bylo zafia-

zeno mezi dokumenty pfiipomínkového

fiízení, jehoÏ se úãastní ãlenské zahrady

UCSZOO.

Inovace expoziãní koncepce Zoo Brno
V roce 2015 probíhaly práce na ino-

vaci expoziãní koncepce, která má pfií-

mou návaznost na Strategii rozvoje Zoo

Brno a z ní vypl˘vající dvouleté akãní

plány organizace. Pfii rozhodování

o expoziãní koncepci sehrála roli histo-

rická povûst Brna ve svûtû, a to pÛsobe-

ním objevitele základních zákonÛ gene-

tiky G. Mendela. V souvislosti s tûmito

fakty první expoziãní koncepce vychá-

zela z evoluãního v˘vojového hlediska.

Nová chovatelská koncepce nebude

ukazovat jednotlivé druhy ãi skupiny

druhÛ ve v‰ech v˘vojov˘ch souvislos-

tech, n˘brÏ chce prezentovat druhy ne-

bo skupiny druhÛ z pohledu urãit˘ch,

vût‰inou velmi jednoduch˘ch souvislostí

a momentÛ, tzv. zastávek evoluce. Tato

inovovaná expoziãní koncepce bude

v lednu roku 2016 pfiedloÏena fiediteli

brnûnské zoo.  

VNùJ·Í VZTAHY
Prezentace ãinnosti Zoo Brno a v‰ech

jejích aktivit se v oblasti vnûj‰ích vztahÛ

uskuteãÀovala prostfiednictvím tiskov˘ch

konferencí, tiskov˘ch a flash zpráv, we-

bové prezentace Zoo Brno a komunika-

cí na sociálních sítích.

V roce 2015 se v Zoo Brno konalo

12 tiskov˘ch konferencí a novináfiÛm

bylo poskytnuto 51 tiskov˘ch zpráv (stav

v‰ech dat k 15. 12. 2015). Na oficiální

internetové prezentaci na webu

www.zoobrno.cz bylo v sekci Aktuality

publikováno celkem 58 ãlánkÛ a infor-

mací o dûní a akcích v Zoo Brno. Za rok

2015 zaznamenal web brnûnské zoo

419 347 náv‰tûv od 217 426 uÏivatelÛ.

Zobrazeno bylo 1 673 643 stránek.

Nejvût‰í náv‰tûvnost mûla kromû úvodní

stránky sekce Pfiímé pfienosy.

K 1. 1. 2015 bylo fanou‰ky Zoo Brno

na Facebooku 15 245 lidí, k poslednímu

dni roku jich bylo 17 301, coÏ zname-

nalo nárÛst 2 056 fanou‰kÛ. Nej-

úspû‰nûj‰ím pfiíspûvkem bylo oznámení

o narození ledního medvídûte

(21. 11. 2015), následované videem

z tohoto porodu (26. 11. 2015).

Od ãervna 2015 pravidelnû vyuÏívá-

me profil na sociální síti Twitter a ve stej-

ném mûsíci byl zaloÏen úãet na

Instagramu. K 31. 12. 2015 má úãet na

Twitteru 70 sledujících, na Instagramu

jich je 382.

DOZORâÍ RADA  
Rada mûsta Brna na schÛzi ãíslo

R7/012, konané 3. bfiezna, rozhodla

o zfiízení dozorãích rad pfiíspûvkov˘ch

organizací v pÛsobnosti Odboru Ïivotní-

ho prostfiedí Magistrátu mûsta Brna,

schválila zfiizovací listiny tûchto dozor-

ãích rad a jmenovala jejich ãleny.

Dozorãí rada Zoo Brno a stanice zájmo-

v˘ch ãinností, p. o., byla jmenována

v tomto sloÏení:

RNDr. Mojmír Vla‰ín – pfiedseda 
Václav Vincenc – místopfiedseda 
Ing. Oliver Pospí‰il
RNDr. Ale‰ Toman
Boleslav Bfiezovsk˘

První jednání Dozorãí rady Zoo Brno

se uskuteãnilo 15. dubna 2015 v Zoo

Brno za úãasti v‰ech ãlenÛ rady a tûchto

hostÛ: Mgr. Martin Ander, Ph.D., ná-

mûstek primátora mûsta Brna,

Ing. Martin Vanûãek, vedoucí OÎP

MMB, a MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.,

fieditel Zoo Brno.

V‰echny pfiítomné pfiivítal námûstek

Dr. Ander. âlenÛm rady pak popfiál

hodnû zdaru pfii jejich práci, pfiiãemÏ

vyzdvihl dÛleÏitost zfiízení dozorãí rady

a pfiipomenul v˘znam její ãinnosti.

Hlavním tématem prvního zasedání bylo

seznámení rady s platn˘mi dokumenty

pro fiízení zoologické zahrady, k nimÏ

patfií Strategie rozvoje Zoo Brno, Akãní

plán Zoo Brno 2014-5, Rozpoãet

Zoo Brno 2015, Zfiizovací listina

Zoo Brno, Zfiizovací listina Dozorãí rady

Zoo Brno a Generel rozvoje Zoo Brno.

Rada také obdrÏela informaci o stavu

zapojení brnûnské zoo do environmen-

tální v˘chovy ve mûstû Brnû, a to jak na

pracovi‰ti U zoologické zahrady 46, tak

na pracovi‰ti Hlídka 4.

Druhé zasedání dozorãí rady se

uskuteãnilo na pracovi‰ti Hlídka 4, kde

sídlí Stfiedisko ekologické v˘chovy (SEV).

âlenové rady si prohlédli novû rekon-

struovanou budovou ekostfiediska, za-

mûfieného na pfiípravu a realizaci jed-

nodenních v˘ukov˘ch programÛ a ‰kol-
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SUMMARY: Organizational changes
at the management section took place in the
first quarter of 2015 as a result of
a document prepared by the consulting
company M. C. Triton, spol. s r. o.,. That
document highlighted the need to update the
rules of the organization and organizational
structure of the zoo, and thus the
director's section, too. The Triton evaluation
report highlighted the need for a stronger
focus of Brno Zoo on international
cooperation. In particular, it is necessary that
our zoo improve communication with foreign
zoos and increase its participation in the
operations of any international

organizations it belongs to. This concerns
mainly the cooperation with the World
Association of Zoos and Aquariums
(WAZA), the European Association of Zoos
and Aquariums (EAZA), the Eurasian
Association of Zoos and Aquariums
(EARAZA) or International or European
Association of Zoo educators (IKE / EZE).
A further evaluation report urges the Brno
Zoo to improve the coordination of projects
in situ, which seek to protect plant and
animal species at the site of their natural
habitat. Other changes proposed in the
document of M. C. Triton, related to
improving communication with the public,

promotion and presentation of the
organization, but also generating goodwill of
Brno Zoo.

According to an analysis prepared by
M. C. Triton it is not necessary for the Brno
Zoo to change its existing professional
approach to human resources and internal
audits. In this area in 2015, our zoo focused
primarily on planning of workforce
development and recruitment, which involves
monitoring the situation on the labour
market. Human Resources is also focused on
enhancing employee motivation, the creation
of evaluation systems, and organizing further
training and education.

ních ekologick˘ch projektÛ pro dûti

z matefisk˘ch ‰kol a Ïáky 1. stupnû zá-

kladních ‰kol. Ekostfiedisko rovnûÏ pod-

poruje mimo‰kolní ãinnost a vûnuje se

osvûtû vefiejnosti. Ve‰keré aktivity stfie-

diska jsou pfiipravovány podle

Následného plánu ãinnosti, se kter˘m

byla rada seznámena. Rada se na tom-

to druhém zasedání také zab˘vala plá-

novan˘m centrálním parkovi‰tûm pro

Zoo Brno, které by mûlo vyrÛst v mûstské

ãásti Kníniãky, a zlep‰ením environmen-

tálních aspektÛ podávání obãerstvení

v areálu Zoo Brno. Toho má b˘t dosa-

Ïeno zavedením vratn˘ch kelímkÛ na

nápoje jak ve stáncích, tak v restauraci

U Tygra. V‰em, ktefií se úãastnili jednání

rady, byl pfiedán pfiehled hospodafiení

Zoo Brno a stanice zájmov˘ch ãinností,

p. o., za první ãtvrtinu roku a za obdo-

bí leden aÏ kvûten 2015. 

Tfietí zasedání dozorãí rady bylo v˘-

jezdní, probûhlo v Zoo Hodonín 30. zá-

fií. K jednacím bodÛm patfiilo vyjádfiení

pfiedstavitelÛ Mâ Kníniãky k projektu

parkovi‰tû pro zoo, roz‰ífiení spádové

oblasti Záchranné stanice pro volnû Ïijí-

cí Ïivoãichy v Jinaãovicích i na Brno-

mûsto, dále pak bylo radû pfiedloÏeno

k vyhodnocení plnûní Strategie rozvoje

Zoo Brno a akãních plánÛ na jednotlivá

období vãetnû jejich vyhodnocení.

Dal‰ím tématem byl návrh na zmûnu

rozsahu a obsahu ãtvrtletníku Zooreport,

na zmûnu papíru, na kter˘ je ti‰tûn, i na

zmûnu tiskárny. Prostfiednictvím dotaz-

níku na webu a Facebooku se zoo opta-

la vefiejnosti, zda si zmûnu ve vydávání

ãasopisu pfieje, a pokud ano, tak jakou.

Posledním bodem bylo pfiedstavení zá-

chranné stanice Ïelv v Indonésii, vznika-

jící postupnû podle projektu Kura Kura –

zachraÀ Ïelvu, jehoÏ nositelem je

UCSZOO a hlavním  úãastníkem v âes-

ku Zoo Brno, v Indonésii nadace Yayasan

Kura Kura. âesk˘m partnerem projektu je

Veterinární a farmaceutická univerzita

Brno.

âtvrté zasedání Dozorãí rady

Zoo Brno, poslední v roce 2015, se

uskuteãnilo 9. prosince v Zoo Brno.

Opût se hovofiilo o okolnostech, které

související s chybûjícím parkovi‰tûm pro

zoo. Byla navrÏena stavba parkovacího

domu v prostorách retenãní nádrÏe na

západním okraji zoo (smûrem ke

Kníniãkám). Kromû toho by po pfiemístû-

ní ekodvora u zahradnictví âtyfilístek

v Bystrci mohlo v tomto místû vzniknout

men‰í záloÏní parkovi‰tû. V souvislosti

s chystanou zmûnou ãasopisu Zooreport

byl pfiedloÏen pfiehled periodik vydáva-

n˘ch ãesk˘mi a slovensk˘mi zoologick˘-

mi zahradami. Rada pfiijala certifikaci

pro stravovací zafiízení v areálu Zoo

Brno – Na palmovém oleji nesmaÏíme!

Na závûr bylo oznámeno, Ïe schvá-

len˘ rozpoãet Zoo Brno na rok 2016

v‰ichni ãlenové rady obdrÏí do konce

roku 2015.

Dal‰í zasedání dozorãí rady se usku-

teãní 24. února 2016 v Zoo Brno.

Bc. Jana Hadová,
vedoucí fieditelského úseku



Technick˘ úsek pracoval v roce 2015

ve ãtyfiech útvarech: investiãním, logisti-

ky, úpravy zelenû a správy majetku.

Nové expozice
Brnûnská zoologická zahrada bûhem

roku 2015 otevfiela dvû nové expozice –

pro pandy ãervené a tamaríny Ïlutoruké. 

Expozici pand ãerven˘ch, která vy-

rostla u hlavní komunikace, po níÏ jezdí

náv‰tûvnick˘ vláãek, neohraniãuje Ïád-

né pletivo ãi plot, ani síÈ ãi jiná optická

bariéra. Dvû pandy tráví vût‰inu dne

v korunách vysok˘ch stromÛ, tak jak to

dûlají i v jejich himálajské domovinû.

Podél trasy vláãku vede v místû nové ex-

pozice ‰iroká lávka slouÏící jako vyhlíd-

ka. Pandy, pohybující se vût‰inou ve

stfiední ãásti korun stromÛ, se nacházejí

zhruba ve v˘‰i oãí pozorovatele, expo-

zice je totiÏ postavena ve svahu a leÏí

níÏ neÏ náv‰tûvní trasa s vyhlídkou.

V˘bûh, z nûhoÏ vyrÛstá nûkolik stromÛ,

po nichÏ pandy ‰plhají, je kruhového

pÛdorysu o prÛmûru kolem 10 metrÛ,

s hladk˘mi kolm˘mi stûnami, zahloube-
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V˘bûh pand ãerven˘ch. Pohled zdola, v pozadí ochoz hlavní náv‰tûvní trasy/The pandas enclosure. Walkway of the main visitor route behind 

V˘bûh pand ãerven˘ch. Pohled z hlavní náv‰tûvní trasy/The pandas enclosure. View from the main visitor route



n˘mi pod úroveÀ okolního terénu. Z ko-

run stromÛ pandy uniknout nemohou,

ale do obvodu v˘bûhu jsme museli za-

budovat elektrick˘ ohradník. 

Nová expozice tamarínÛ Ïlutoruk˘ch

se nachází u nástupní stanice vláãku.

Vznikla adaptací star‰í voliéry, k níÏ

jsme pfiistavûli zateplenou ubikaci s pro-

sklenou pfiední stûnou, takÏe náv‰tûvníci

mohou tropické pralesní opiãky pozoro-

vat i v chladnûj‰ím období roku. 

Opravy expozic
Nejvût‰í akvaterárium pavilonu

Tropické království, pfiedstavující tropic-

kou fieku, je v provozu od roku 1998

a v roce 2015 absolvovalo v˘znamnou

rekonstrukci. NejdÛleÏitûj‰í bylo zdoko-

nalení úpravy vody zabudováním no-

v˘ch ãástí filtraãního systému, kter˘ nyní

vodu ãistí mechanicky i chemicky a do-

káÏe ji i sterilizovat (coÏ má v˘znam pro

potlaãování pfiípadné infekce).

PfiitaÏlivosti novû vybaveného chovatel-

ského zafiízení prospûla v˘mûna skel

a modelace dna imitujícího pfiírodní po-

vrch, jakoÏ i to, Ïe prostor nad vodní

hladinou zahradníci dotvofiili vûtvemi,

k nimÏ pfiipevnili epifytické bromélie.

Vysokou vzdu‰nou vlhkost, svûdãící bro-

méliím, udrÏuje nejen odpar z vodní hla-

diny, ale i rozpra‰ovaãe a mlÏiãe. Do

akvaterária se po rekonstrukci vrátili dva

kajmánci trpasliãí, novû pfiíchozími jsou

tfii vodní Ïelvy karetky novoguinejské

a skupina pûti piraní rostlinoÏrav˘ch.

V expozici klokanÛ Ïlutonoh˘ch jsme

k ubikaci pfiistavûli stylovou verandu,

pfiipomínající venkovské obydlí bûlo‰-

ského kolonisty nejmen‰ího svûtadílu.

Vstupní ãást do této expozice, vyzdobe-

nou skálou s kresbami AborogincÛ, jsme

doplnili ohni‰tûm a star‰í dlaÏbu nahra-
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V˘sadba bambusu ve v˘bûhu pand/The bamboo planting in the pandas enclosure

Jedna z novû vysazen˘ch bromélií v rekonstruova-
ném akvateráriu/Epiphytic bromeliads in the space
above the water in the aquaterrarium

Nejvût‰í akvaterárium v pavilonu Tropické království po rekonstrukci/The biggest aquaterrarium in the Tropical
Kingdom pavilion underwent a major renovation



dili mlatem – místo nyní lépe vystihuje

atmosféru prostfiedí pÛvodních obyvatel

Austrálie. 

V Africké vesnici, kde se v dobû pra-

videlného komentovaného krmení Ïiraf

schází vût‰í poãet náv‰tûvníkÛ, jsme

ochoz s vyhlídkou do v˘bûhu kopytníkÛ

roz‰ífiili o dfievûné schodi‰tû a plató se

zábradlím.

Ve v˘bûhu, kter˘ navazuje na veteri-

nární o‰etfiovnu a sousedí s v˘bûhem

lachtanÛ, jsme opravili vodní nádrÏ

a expozici pfiizpÛsobili pro nov˘ druh –

m˘valy severní. 

U jezera ve v˘bûhu bobrÛ jsme zfiídi-

li kofienovou ãistírnu vody. Biologickou

filtraci vody hodláme zavést i u nádrÏí

v sousedním v˘bûhu vlkÛ – jezera u bob-

rÛ i vlkÛ jsou propojena umûl˘m poto-

kem, v nûmÏ voda, pohánûná ãerpad-

lem, cirkuluje.

Opravy dal‰ích objektÛ 
NaváÏecí rampu k objektu centrální

pfiípravny krmiv jsme rekonstruovali

a zastfie‰ili. U v˘bûhu tygrÛ jsme vymû-

nili nûkterá popraskaná skla. Nov˘ po-

vrch dostala manipulaãní plocha u skle-

níku a pozemní komunikace mezi správ-

ní budovou a pavilonem opic a u v˘bû-

hu jelenÛ wapiti.

Informaãní technologie
Modernizaci poãítaãové sítû umoÏni-

la cílená dotace z rozpoãtu mûsta Brna

ve v˘‰i 1 000 000 korun. Zoo zakoupi-

la nov˘, v˘konnûj‰í server s nov˘m ope-

raãním systémem a potfiebn˘mi licence-

mi, zálohovací software a firewall. Ve

správní budovû kompletnû rekonstruo-

vala datové rozvody. V roce 2015 na‰e

zoologická zahrada také koupila,
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Ochoz s vyhlídkou do v˘bûhu kopytníkÛ v Africké vesnici jsme v roce 2015 roz‰ífiili. Komentované krmení Ïiraf nyní mÛÏe sledovat vût‰í poãet náv‰tûvníkÛ/The pro-
spect into the enclosure of ungulates, we expanded. Commented feeding of giraffes can now monitor a larger number of visitors



v rámci plánované obmûny, sedm no-

v˘ch stolních poãítaãÛ. 

Úpravy zelenû 
Nové v˘sadby se bûhem roku 2015

objevily na mnoha místech zoo.

Napfiíklad v nové expozici pand ãerve-

n˘ch pracovníci útvaru úpravy zelenû

dosadili k pÛvodním nûkolika vzrostl˘m

dubÛm letním mj. rododendrony, mag-

nólie a bambusy. Pavilon Tropické krá-

lovství obohatili o vzrostlé palmy, u vstu-

pu do zoo a u nûkter˘ch jin˘ch objektÛ

doplnili mobilní nádoby o sezónní v˘-

sadby letniãek. ZaloÏili nové trávníky

pfied Africkou vesnicí, trávník obnovili

v rozlehlé voliéfie syslÛ v zázemí zoo,

dominantní travnat˘ záhon upravili

u nástupi‰tû vláãku. Instalovali nové de-

korace v rÛzn˘ch venkovních v˘bûzích

i vnitfiních expozicích (napfi. krmící ko‰í-

ky ve voliéfie snovaãÛ). Starali se o pra-

videlnou zálivku zelenû ve venkovních

v˘bûzích i vnitfiních expozicích, dále ta-

ké ve ‰kolce a skleníku, kde mnoÏili rost-

linn˘ materiál pro dal‰í v˘sadby (jak

venkovní, tak i do vnitfiních expozicí).

S pomocí nûkolika dobrovolníkÛ zasadi-

li do ‰kolky velké mnoÏství semenáãkÛ

habrÛ a dubÛ, které pouÏijeme pfiede-

v‰ím pro obnovu lesního porostu. 

Zahradníci také sefiezávali Ïivé ploty,

profiezávali suché vûtve ãi káceli stromy

ohroÏující bezpeãnost náv‰tûvníkÛ.

S chovateli jezdili do okolních lesÛ pro

tzv. okusy – olistûné vûtve stromÛ, vhod-

né jako krmivo pro zvífiata. Pro nû také

vyÏínali trávu, sbírali ovoce a vozili ne-

vyuÏité vánoãní stromky. Pro urãité dru-

hy zvífiat vyrábûli rÛzné úkryty (boudiã-

ky). Postarali se o sezonní tematickou

v˘zdobu areálu, napfiíklad pfii hallowe-

ensk˘ch oslavách ãi o vánoãních svát-

cích, a pfiipravili trasu Bûhu zoologickou

zahradou, která vedla i mimo areál zoo.

Pracovníci útvaru úpravy zelenû se

také starají o dfieviny a kefie

v Záchranné stanici v Jinaãovicích a na

Stfiedisku ekologické v˘chovy Hlídka

v parku pod hradem ·pilberkem. 
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PaviánÛm anubi, které chováme v pavilonu opic 1, bude slouÏit nov˘ venkovní v˘bûh, jehoÏ stavba zapoãa-
la koncem roku 2015/The building of baboon enclosure began in late 2015. It becomes part of the existing
pavilion of monkeys                                                                                             Photo Jan Hrdliãka
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Správa majetku
V útvaru správy majetku pracovalo

v roce 2015 pût stál˘ch zamûstnancÛ

zoo z oddûlení údrÏby, celkem mûl útvar

kolem 60 lidí. 

âást z nich vykonávala tzv. vefiejnû

prospû‰né práce (VPP), tuto formu v˘po-

moci zoologické zahradû zprostfiedko-

val Úfiad práce. V lednu aÏ srpnu pÛso-

bilo v zoo 20 VPP + jeden koordinátor,

v srpnu aÏ prosinci 22 VPP + 1 koordi-

nátor. Vûnovali se pfiedev‰ím úklidu are-

álu a drobn˘m pomocn˘m pracím.

V‰ichni byli spolehliví a odvádûli kvalit-

ní práci, kterou ostatní zamûstnanci zoo

oceÀovali. Nejpoãetnûj‰í skupinu v útva-

ru správy majetku tvofiili úãastníci obec-

nû prospû‰n˘ch prací (OPP), které do

zoo posílá mediaãní a probaãní sluÏba.

Docházelo jich kolem 33. Jejich spoleh-

livost byla aÏ na v˘jimky malá, nûkter˘m

jsme museli pro poru‰ování pracovní

káznû zru‰it smlouvu. 

Pracovníci VPP a OPP vypomáhali pfii

modelaci terénu ve v˘bûhu pand ãerve-

n˘ch, opravû pozemní komunikace

u skleníku a hnoji‰tû, úpravû expozice

pro m˘valy severní, úpravû expozice

tamarínÛ Ïlutoruk˘ch, opravû pozemní

komunikace mezi správní budovou

a pavilonem opic, budování kufiáck˘ch

koutkÛ, nátûrech oplocení, laviãek

a vybavení dûtsk˘ch hfii‰È a pfii úpravû

okolí stánku s obãerstvením u dolní toã-

ny vláãku.

Zoologické zahradû vypomáhali

i dobrovolníci. Pfiicházeli ve skupinách,

nebo i individuálnû, a na rÛzn˘ch mís-

tech uklízeli, natírali ploty ãi v sadû sbí-

rali ovoce.

Pfiíprava nov˘ch investic
Investiãní útvar v roce 2015 pfiipravo-

val studie a projektové dokumentace

k nov˘m stavbám, které by mûly v zoo

vzniknout v pfií‰tích letech. Jedná se pfie-

dev‰ím o expozici piÏmoÀÛ, která v dol-

ní ãásti zoo roz‰ífií expoziãní komplex

Beringie, a expozici lvÛ jako souãást

komplexu Kalahari. 

Hlavním úkolem technického úseku

v nastávajícím období bude dokonãení

nového venkovního v˘bûhu paviánÛ

anubi, kter˘ jsme zaãali budovat uÏ

v roce 2015, a stavba nového oplocení

v˘bûhu Safari, nového oplocení areálu

zoo a nového prostoru pro separaci od-

padÛ. 

Ing. Miroslav Janota,
vedoucí technického úseku

SUMMARY: Brno Zoo during 2015
opened two new exhibitions – the red
pandas and the golden-handed tamarins.
The reconstruction of the largest
aquaterarium in the Tropical Kingdom
pavilion was also significant. 

The exposure of the red pandas is not
restricted by any wire or fence, or network or
other optical barrier. The two pandas spend
most of the day in the tops of tall trees, as
they do in their Himalayan homeland.
Pandas, moving mostly in the middle of the
forest canopy, are roughly equal to the
observer's eye, because the exposure is built
on a slope and is lower than the visiting
route with a view. The enclosure has
a circular ground plan with a diameter of

around 10 meters, with smooth vertical walls
recessed below the level of the surrounding
terrain. Pandas cannot escape from the
treetops, but we had to incorporate an
electric fence into the perimeter of the
enclosure.

A new exhibition of golden-handed
tamarins is an adaptation of an earlier
aviary, for which we built insulated glass-
fronted barracks, so that visitors can observe
tropical jungle monkeys even in colder
periods of the year. 

The biggest aquaterrarium of the Tropical
Kingdom pavilion representing a tropical river
has been in operation since 1998, and in
2015 it underwent major reconstruction. Most
important was the improvement of water

treatment by incorporating the new portion of
the filtering system, which is now able to purify
water both mechanically and chemically, and
can also sterilize it. Attraction of a newly
equipped breeding facility benefited from
replacement of glass and from shaping the
bottom simulating the natural surface, and also
from the fact that the space above the water
was improved by our gardeners with branches
with attached epiphytic bromeliads. High
humidity, useful for bromeliads, is kept not
only by the evaporation of the water, but also
by sprayers and misters. After the
reconstruction two Cuvier's dwarf caimans
returned to this aquaterarium, the newcomers
are three pig-nosed turtles and a group of five
Amazionan pacus.



Na vzdûlávacím úseku pÛsobili na

zaãátku roku 2015 ãtyfii zooedukátofii.

V souvislosti se spu‰tûním provozu nové-

ho útvaru – Stfiediska ekologického

vzdûlávání Hlídka – poãet pracovníkÛ

úseku postupnû vzrostl o ãtyfii pedago-

gy, jednoho pracovníka matefiského in-

focentra a dva pracovníky provozu

(údrÏba a úklid). 

Hlavními vzdûlávacími a osvûtov˘mi

aktivitami byly v˘ukové programy a ex-

kurze urãené pfiedev‰ím dûtem z matefi-

sk˘ch ‰kol, ÏákÛm základních ‰kol a stu-

dentÛm ‰kol stfiedních a vysok˘ch.

Pracovníci úseku dále pfiipravovali ná-

v‰tûvy pacientÛ kliniky dûtské onkologie

v zoologické zahradû a do zoo zvali

i klienty speciálních institucí, jako je

Domov pro osoby se zdravotním posti-

Ïením Srdíãko, SdruÏení Veleta ãi

SluÏby sociální péãe Tereza. Pracovníci

úseku také zajíÏdûli s kontaktními zvífia-

ty do Speciální ‰koly Elpis a do domovÛ

pro seniory. 

Do oblasti mimo‰kolní ãinnosti spa-

dala Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, pfii

níÏ pracovalo sedm odborn˘ch skupin,

osmou skupinou byl Nízkoprahov˘ klub.

Pracovníci úseku opût pfiipravovali

a vedli t˘denní turnusy pfiímûstsk˘ch dût-

sk˘ch táborÛ o jarních a letních prázd-

ninách a jednodenní workshop Umíte se

postarat o svého miláãka?, pofiádan˘

o podzimních prázdninách.

Bûhem roku 2015 pracovníci úseku

pfiipravovali oblíbené osvûtovû vzdûlá-

vací akce pro vefiejnost. Patfiilo k nim

napfi. Putování za zvífiaty Severu, Den

pro seniory, Den pfiírodních vûd, pfiipra-

vovan˘ spoleãnû se Stfiední prÛmyslovou

‰kolou chemickou v Brnû, nebo Den

Zemû, na jehoÏ organizování se podíle-

li studenti ústavu marketingu Provoznû

ekonomické fakulty Mendelovy univerzi-

ty. Pokraãovala také spolupráce s gym-

náziem na Slovanském námûstí, jehoÏ

studenti pfiipravují soutûÏ pro Ïáky dru-

hého stupnû základních ‰kol a vícelet˘ch

gymnázií v anglickém jazyce. 

Rada mûsta Brna povûfiila zoologic-

kou zahradu, aby podala Ïádost o zá-
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Zooedukátorka ze Stfiediska ekologické v˘chovy Hlídka vede v˘ukov˘ program pfiedstavující dûtem svût ptákÛ. Zoo Brno od roku 2015 nabízí ‰kolám v˘ukové pro-
gramy nejen v areálu na Mni‰í hofie, ale i v ekostfiedisku Hlídka, které je umístûno v centru mûsta, v parku pod hradem ·pilberkem/The zoo ededucator of the Hlídka
environmental centre leads a tutorial approaching the life of birds. Since 2015, Brno Zoo organised teaching programs not only in the zoogarden area, but also at
the Hlídka center – this is localised at the centre of the city in the pleasant natural environment of the park below ·pilberk Castle



pis do rejstfiíku ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení

Ministerstva ‰kolství âeské republiky.

Pracovníci vzdûlávacího úseku Ïádost

v roce 2015 upravili a Zoo Brno a sta-

nice zájmov˘ch ãinností, p. o., ji podala

Krajskému úfiadu Jihomoravského kraje.

Vyjádfiení by mûla zoologická zahrada

obdrÏet v roce 2016.

Bûhem prvních ‰esti mûsícÛ roku

2015 probíhaly pfiípravy na spu‰tûní

provozu nového útvaru vzdûlávacího

úseku, Stfiediska ekologické v˘chovy

Hlídka. Dokonãili jsme vybavení v˘uko-

v˘ch místností, multimediální uãebny

a promítacího sálu nábytkem a didaktic-

k˘mi pomÛckami. V zahradû, která ob-

klopuje budovu ekostfiediska, jsme insta-

lovali zahradní nábytek, mobiliáfi a dût-

ské herní prvky. Stfiedisko, které zaháji-

lo provoz 1. ãervence, nabízí dûtem

z matefisk˘ch ‰kol, ÏákÛm prvního stup-

nû základních ‰kol, rodinám s dûtmi i ‰i-

roké vefiejnosti pestr˘ program zábav-

ného a pouãného trávení volného ãasu:

zájmové krouÏky, ekologické v˘ukové

programy, v˘stavy a pfiedná‰ky zamûfie-

né na ochranu pfiírody, prázdninové

pfiímûstské tábory a dal‰í. Do konce ro-

ku nav‰tívilo Hlídku témûfi tisíc zájemcÛ.

V následujícím textu podrobnûji pojed-

náme o ãinnosti ekostfiediska i o rÛzno-

rod˘ch aktivitách pedagogÛ vzdûlávací-

ho úseku.

ÚTVAR VZDùLÁVÁNÍ
KampaÀ Svûtové asociace zoo a akvárií
(WAZA) – Biodiverzita, to jsme my!

Krátk˘ ‰ot natoãen˘ v na‰í zahradû

se probojoval mezi deset nejlep‰ích

pfiíspûvkÛ o propagaci kampanû

Biodiverzita – to jsme my! Oznámeno to

bylo na v˘roãní konferenci Svûtové aso-

ciace zoo a akvárií (WAZA), konané ve

dnech 11. aÏ 15. fiíjna 2015 v Al Aine

ve Spojen˘ch arabsk˘ch emirátech.

WAZA vyhlásila tuto kampaÀ v roce

2014 jako souãást Dekády biodiverzity

OSN 2011–2020. Posléze vyzvala ãlen-

ské zahrady, aby zpracovaly audiovizu-

ální záznam o tom, jak jejich pracovní-

ci ‰ífií informace o v˘znamu zachování

biologické rozmanitosti a jak nabádají

k tfieba i drobn˘m zmûnám v chování li-

dí, které mohou zánik druhÛ zmírnit ãi

zastavit. Z úspû‰ného ‰otu vysvítá, Ïe

pracovníci Zoo Brno dokázali do dûní

kolem kampanû vtáhnout i nad‰ence

z jin˘ch subjektÛ – pfiedev‰ím studenty

nûkter˘ch brnûnsk˘ch univerzit.

Odborníky z WAZA také tento aspekt

zaujal.

Jednou z prvních pfiíleÏitostí, jak do

kampanû vstoupit, byl v na‰í zoo Den

Zemû, kter˘ jsme oslavili 25. dubna

2015. Celodenní program jsme vûnova-

li pfiedev‰ím propagaci ochrany biodi-

verzity. Pracovníci vzdûlávacího úseku

spoleãnû se studenty Provoznû ekono-

mické fakulty Mendelovy univerzity pfii-

pravili soutûÏní stezku pro malé náv‰tûv-

níky zoo. V rÛzn˘ch ãástech zahrady in-

stalovali ‰est hrav˘ch i vzdûlávacích sta-

novi‰È, na nichÏ bylo na Den Zemû ru‰-

no. Napfiíklad u stanovi‰tû Správn˘ tfií-

ditel bylo zapotfiebí dobfie roztfiídit od-

pady. Pro malé „ke‰ery“ vysoko‰koláci

také pfiipravili dûtskou verzi oblíbené

hry geocaching – dûti dostaly za úkol

hledat skr˘‰e s kvizem, jenÏ se t˘kal

biodiverzity. Na Den Zemû pro‰lo sou-

tûÏními stanovi‰ti 3 500 náv‰tûvníkÛ.

Studenti Provoznû ekonomické fakulty
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Jedna z v˘tvarn˘ch prací zaslan˘ch do soutûÏe Biodiverzita – to jsme my. Autorkou kresby nazvané Není koã-
ka jako koãka je sedmiletá Markéta Bry‰ová, nav‰tûvující Základní umûleckou ‰kolu Pavla KfiíÏkovského
v Brnû-Komínû/A sample of the artwork submitted to the contest “Biodiversity Is Us.” By seven-year-old
Markéta Bry‰ová, who attends the Elementary Art School of Pavel KfiíÏkovsk˘ in Brno-Komín, it is entitled
"Each Cat is Not the Same“



Mendlovy univerzity pfiipravili v˘tvarnou

a literární soutûÏ pro Ïáky základních

i stfiedních ‰kol, jejímÏ tématem byla

zmínûná kampaÀ. V˘sledky soutûÏe by-

ly vyhlá‰eny v zoo na Den Zemû.

Na potfiebu ochrany biodiverzity upo-

zorÀovaly v Zoo Brno plakáty umístûné

na nûkolika místech v areálu zahrady.

Téma kampanû konzultovaly s pracovní-

ky úseku tfii studentky Pedagogické fa-

kulty Masarykovy univerzity v souvislos-

ti s pfiípravou jejich bakaláfisk˘ch ãi di-

plomov˘ch prací. Od dubna do konce

roku 2015 slouÏila ‰kolním kolektivÛm

znalostní stezka sestavená na téma bio-

diverzita.

Nauãná stezka ke kampani Biodiverzita,
to jsme my!

Vzdûlávací pracovníci Zoo Brno po-

prvé vytyãili nauãnou stezku vedoucí za-

hradou a vázanou k tématu biodiverzity

a její ochrany 23. dubna 2015. Stezka

mûla sedm stanovi‰È urãen˘ch ÏákÛm

1. stupnû základních ‰kol a jedenáct

stanovi‰È pro Ïáky 2. stupnû. ·koláci,

ktefií se sv˘mi pedagogy pfiicházejí ab-

solvovat stezku, si v pokladnû zoo vy-

zvedávali formuláfie (tzv. pracovní listy)

obsahující otázky a zadání z jednotli-

v˘ch stanovi‰È a mapu zoo, na níÏ jsou

zastavení vyznaãena. âekala je pestrá

paleta úkolÛ, které museli vyfie‰it a v˘-

sledky zaznamenat do pracovních listÛ.

Napfiíklad z odlitkÛ stop tfií druhÛ savcÛ

se snaÏili poznat, kter˘ patfií paovci

hfiivnaté. Vyplnûné pracovní listy dûti

pfied odchodem ze zoo odevzdaly sv˘m

pedagogÛm. V˘sledky a poznatky zís-

kané na stezce spoleãnû zhodnotili je‰tû

v zoo, pfiípadnû aÏ následující den ve

‰kole. Stezkou pro‰lo v prÛbûhu roku

1 635 dûtí.

SoutûÏ ke kampani Biodiverzita, 
to jsme my!

Pro Ïáky základních a stfiedních ‰kol

z Brna a okolí studenti Provoznû ekono-

mické fakulty Mendelovy univerzity také

zorganizovali v˘tvarnou a literární sou-

tûÏ, jejímÏ tématem byla biodiverzita.

Studentská porota vybírala ze 43 zasla-

n˘ch obrázkÛ a 45 pohádek ãi povídek.

Vítûzové soutûÏe byli vyhlá‰eni a odmû-

nûni v zoo na Den Zemû. 

V˘ukové programy a exkurze
Vzdûlávací pracovníci nabízeli ‰ko-

lám rÛzn˘ch typÛ ‰estnáct v˘ukov˘ch

programÛ. I nadále byly v nabídce takz-

vané samoobsluÏné listy, které umoÏní

exkurzi zoologickou zahradou pouze za

doprovodu vyuãujícího (asistence pra-

covníka zoo není nutná). Dal‰í nabíze-

nou aktivitou pro ‰kolní kolektivy (tfiídy

i ‰koly) byla nauãná stezka, vytyãená

v areálu zoo. Na stezku rozmisÈujeme

sérii otázek, odpovûdi na nû dûti bûhem

procházky zahradou zapisují do formu-

láfie a v˘sledky nakonec vyhodnotí se

sv˘m pedagogem.

V˘ukové programy jsme pfiipravili

pro dûti z matefisk˘ch ‰kol, Ïáky základ-

ních ‰kol a studenty ‰kol stfiedních.

Stfiedo‰koláci mûli k dispozici ‰est v˘u-

kov˘ch programÛ, Ïáci z prvního stupnû

základních ‰kol rovnûÏ ‰est, Ïáci druhé-

ho stupnû jedenáct a dûti z matefisk˘ch

‰kol dva. KaÏd˘ program je koncipován

do dvou ãástí, celková délka pfiedstavu-

je dvû vyuãovací hodiny. První ãást pro-

bíhá v audiovizuálním sále ve správní

budovû zoo. Pfiedná‰ku doplnûnou do-

tazy ÏákÛ pracovník zoo zpestfiuje

ukázkou Ïivého zvífiete a pfiírodnin,

spou‰tí powerpointovou prezentaci ãi

promítá videosnímek. Druhou ãást pro-

gramu dûti absolvují v areálu zoo,

na závûr vyplní pracovní list. 

V roce 2015 probûhlo v Zoo Brno

88 v˘ukov˘ch programÛ, kter˘ch se

zúãastnilo 2 496 ÏákÛ a studentÛ.

Spoleãnû s nauãnou soutûÏní stezkou

a samoobsluÏn˘mi listy vyuÏilo vzdûlá-

vacích programÛ 4 131 zájemcÛ. 

Pro studenty vysok˘ch ‰kol pfiipravu-

jeme pfiedná‰ky a prohlídky zoo s od-

povídajícím odborn˘m v˘kladem. Na

odborné exkurze pfii‰li do zoo studenti

Pedagogické fakulty Masarykovy uni-
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Pfii plnûní jednoho z úkolÛ soutûÏní stezky se dûti
snaÏí hmatem poznat, co se nachází uvnitfi krabi-
ce/At one station on the task-track, children try to
discover what's inside the box by using their sense
of touch                              Photo: Martina Dvofiáková



verzity, Mendlovy univerzity a Veteri-

nární a farmaceutické univerzity. V roce

2015 probûhlo v zoo devût odborn˘ch

programÛ pro vysoké ‰koly, kter˘ch se

zúãastnilo 450 studentÛ. 

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ
Od roku 1978 tato zájmová organi-

zace poskytuje dûtem a mládeÏi moÏ-

nosti vyuÏití volného ãasu v atraktivním

prostfiedí zoologické zahrady. Jejím

hlavním cílem a posláním je nauãit své

ãleny vztahu k pfiírodû, k její ochranû

a k získávání vûdomostí v rozliãn˘ch pfií-

rodovûdn˘ch oborech. Stanice je urãena

pro dûti a mládeÏ ve vûku od 5 do 18 let

a pro svoji ãinnost má k dispozici tfii klu-

bovny, ve kter˘ch jsou umístûny i zá-

jmové chovy plazÛ, ptákÛ a savcÛ.

O zvífiata ze stanice se starají ãlenové

vybran˘ch odborn˘ch skupin. Stanice

pracovala v roce 2015 v sedmi odbor-

n˘ch skupinách, do nichÏ pravidelnû

docházelo celkem 63 ãlenÛ. Osmou sku-

pinou byl tzv. Nízkoprahov˘ klub.

Nízkoprahov˘ klub
Nízkoprahov˘ klub, zaloÏen˘ jako

souãást Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

v prosinci 2001, slouÏí dûtem ve vûku

8–18 let, pocházejícím ze znev˘hodnû-

ného prostfiedí, z rodin sociálnû slab˘ch

ãi jinak rizikov˘ch. Frekventanty klubu

jsou vût‰inou chovanci dûtsk˘ch domovÛ

ãi diagnostick˘ch ústavÛ. Scházejí v klu-

bovnû ve správní budovû a v areálu za-

hrady kaÏdé úter˘ od 15.30 do 18 ho-

din. Klienti klubu se pohybují v areálu

zoo vÏdy s doprovodem pracovníkÛ

zoo. NáplÀ ãinnosti klubu je orientová-

na na pfiírodu, Ïivotní prostfiedí, zvífiata

Ïijící ve volné pfiírodû i chovaná v zoo-

logick˘ch zahradách. V roce 2015 nav-

‰tûvovalo klub 272 klientÛ. 

Prázdniny v zoo 
Letní prázdniny od 13. 7. do 28. 8. 2015

Prázdninové pfiímûstské tábory mûly

v brnûnské zoo premiéru v roce 1997.

Do osmi t˘denních turnusÛ, které pokry-

jí oba prázdninové mûsíce, pfiijímáme

kolem pûtadvaceti dûtí ve vûku od 7 do

11 let. Také v roce 2015 (od 13. 7. do

28. 8.) pfiicházely dûti do zoo od pon-

dûlí do pátku v 8 hodin ráno a rodiãe si

je vyzvedli je‰tû t˘Ï den v 17 hodin.

NáplÀ jednotliv˘ch dnÛ pfiipravili

a o dûti se starali pracovnice vzdûlá-

vacího úseku a v roli pomocn˘ch

pedagogÛ jim pomáhali studentky

z Pedagogické fakulty Masarykovy uni-

verzity v Brnû. Rodiãe pfiihla‰ovali dûti

na tábor na internetov˘ch stránkách Zoo

Brno. V roce 2015 se tábora zúãastnilo

145 dûtí. 

Pro dûti trávící v zoo prázdniny vÏdy

pfiedem pfiipravujeme velmi pestr˘ pro-

gram, k nûmuÏ patfií pozorování zvífiat

pfiímo v areálu zoo, soutûÏe, hry, zá-

bavné kvizy, pracovní listy, celotáboro-

vá hra, soutûÏní stezka o zvífiatech. Dûti

na tábofie vítá oblíben˘ kamarád, pa-

pou‰ek Eda. V pfiedná‰kovém sále sle-

dují populární kreslené pohádky o zví-

fiatech, ale i pfiírodopisné filmy, které

pfiibliÏují Ïivot zvífiat v‰ech svûtadílÛ.

Bûhem t˘dne dûti poznají celou zahradu

a nahlédnou i do jejího zákulisí. Jeden

den b˘vá vûnován v˘letu do jiné zoo.

Jarní prázdniny od 23. 2. do 27. 2. 2015  
Podobnû probíhají v zoo i jarní

prázdniny, pofiádané od roku 1992.

Své potomky mohou rodiãe pfiihlásit tfie-

ba jen na jeden den Jarních prázdnin
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K nejoblíbenûj‰ím v˘ukov˘m programÛm stále patfií Na‰i savci/The tutorial named Our Mammals are still
among the most popular



v zoo. V roce 2015 se jich úãastnilo

31 dûtí. I kdyÏ v dobû jarních prázdnin

panuje spí‰ zimní poãasí, dûti spatfií té-

mûfi v‰echna zvífiata nejen ve vytápû-

n˘ch pavilonech, ale i ve venkovních v˘-

bûzích. A ve Stanici mlad˘ch pfiírodo-

vûdcÛ se seznámi se základy péãe

o ãtyfinohé domácí mazlíãky. 

Podzimní prázdniny –  30. fiíjna
Nauãn˘ program pro dûti Umíte se

postarat o svého miláãka? je urãen pro

skupiny pûti aÏ deseti dûtí ve vûku osmi

aÏ dvanácti let. Úãastníci jednodenního

programu, kter˘ termínovû odpovídá

podzimním prázdninám, se v zoo v do-

bû mezi 8. a 16. hodinou dozvûdí,  jak

peãovat o zvífiátka, která mají doma, co

jim prospívá a co naopak ‰kodí, jaké kr-

mení jim pfiipravit apod. Tento program

zoo nabízí od roku 2012, v roce 2015

jej vyuÏilo pût dûtí.

Vzdûlávací akce v areálu zoo
Putování za zvífiaty Severu – 24. ledna

Komentované krmení vybran˘ch zví-

fiat pocházejících z Arktidy ãi subarktic-

k˘ch oblastí (napfi. medvûdÛ ledních, so-

bÛ polárních, vlkÛ arktick˘ch a dal‰ích)

doplnilo promítání filmu Kamãatka –

láska na druhé stranû planety a prohlíd-

ka pfiírodnin (parohÛ, lebek, srsti, pefií)

ve v˘ukovém sále správní budovy zoo.

Ptaãí den – 1. dubna
SoutûÏ Den ptactva pro ‰koly pofiádá

na‰e zoo tradiãnû 1. dubna. V tento den

mají vstup do zoo zdarma nejen soutû-

Ïící ‰koláci s doprovodem, ale také

v‰ichni nositelé ptaãích pfiíjmení.

SoutûÏe se zúãastnilo 13 ãtyfiãlenn˘ch

druÏstev. Zvítûzili studenti Klasického

a ‰panûlského gymnázia, Brno, druhé

místo obsadili Ïáci Z· Pavlovská a tfietí

místo obsadili studenti Gymnázia

VídeÀská, Brno. 

Po stopách zvífiat se studenty Gymnázia
Slovanské námûstí/ Into the Wild with
English Guide – 23. dubna

První roãník soutûÏe s ekologickou

a zoologickou tematikou, urãené ÏákÛm

druhého stupnû základních ‰kol a probí-

hající v angliãtinû. SoutûÏ vymysleli

a spolu s pracovníky zoo pfiipravili stu-

denti a pedagogové Gymnázia na

Slovanském námûstí v Brnû. Kromû to-

ho, Ïe soutûÏící odpovídají na otázky

umístûné na nauãné stezce, projdou ta-

ké tfiemi stanovi‰ti, kde se podrobí tes-

tÛm z praktického poznávání pfiírodnin,

urãování zvífiecích druhÛ a jejich pfiifia-

zování do odpovídajících biomÛ.

SoutûÏící si také musejí (v duchu) správ-

nû pfieloÏit anglick˘ název druhu, kter˘

vylosovali, a pantomimicky pfiedvést,

o jaké zvífie jde. V‰ichni Ïáci si zdafiilou

soutûÏ uÏili. Pfiitom pfiekvapili neãekanû

dobrou znalostí anglického jazyka, tak-

Ïe organizátofii soutûÏe uÏ mohou pro

pfií‰tû pfiipravovat tûÏ‰í otázky. SoutûÏe

se úãastnilo dvacet ãtyfiãlenn˘ch druÏ-

stev. První místo obsadila Z· Gajdo‰ova,

Brno, druhé Z· Kuldova, Brno, tfietí byla

Z· Nedvûdice. 

Den Zemû – 25. dubna
Mezinárodní Den Zemû, kter˘ pfiipa-

dá na 22. duben, pfiipomínáme kaÏdo-

roãnû tak, Ïe pofiádáme tematicky za-

mûfienou akci pro vefiejnost. V roce

2015 probûhly v Zoo Brno oslavy Dne

Zemû 25. dubna. Jak o tom podáváme

zprávu v˘‰e, zamûfieny byly na ochranu

biodiverzity. 

Den pfiírodních vûd pro vefiejnost 
– 1. kvûtna

UÏ tfietím rokem obohacuje dûní

v zoo originálnû pojat˘ Den pfiírodních
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Pracovnici úseku (uprostfied) pfii vedení prázdninov˘ch turnusÛ pomáhají dva studenti pedagogické
fakulty/The runs of Holidays at the Zoo leads the zoo educator (midle) and two students of Faculty of Education



vûd. Jeho iniciátory i hlavními aktéry

jsou studenti Stfiední prÛmyslové ‰koly

chemické v Brnû. Den pfiírodních vûd

probíhá dvakrát roãnû. Jarní termín je

vyhrazen ‰iroké vefiejnosti, podzimní

slouÏí pfiihlá‰en˘m kolektivÛm dítek ‰ko-

lou povinn˘ch. Jarní akce se letos kona-

la 1. kvûtna. V rÛzn˘ch ãástech areálu

zoo studenti rozmístili tfiináct tematicky

zamûfien˘ch stanovi‰È, vybaven˘ch ná-

zorn˘mi pomÛckami. Pfiicházejícím ná-

v‰tûvníkÛm pfiedvádûli pokusy a stfiídali

se pfii slovním v˘kladu. Mladí chemici se

ukázali jako v‰estranní, jejich vûdû pat-

fiilo jen jedno stanovi‰tû, neboÈ v‰echna

dal‰í vûnovali fyzice, matematice, geo-

logii a nûkolika biologick˘m disciplí-

nám. Den pfiírodních vûd doprovázelo

komentované krmení, které za asistence

chovatelÛ vedli dal‰í studenti chemické

prÛmyslovky na osmi místech v zoo.

Náv‰tûvníci Zoo Brno získali na prvního

máje neobvyklé mnoÏství informací

a znaãnou dávku inspirace. Vût‰ina

z nich pfiiznávala, Ïe nejvût‰ím záÏitkem

bylo pozorovat, s jak˘m nad‰ením a zá-

jmem o vûc je na jednotliv˘ch stanovi‰-

tích oslovují mladí lidé, aktéfii Dne pfií-

rodních vûd. I kdyÏ prvomájové poãasí

roku 2015 bylo po‰mourné, pfiesto zaví-

talo do zoo 660 náv‰tûvníkÛ. 

Den pfiírodních vûd pro ‰koly 
– 6. fiíjen

Tfietí roãník soutûÏe pro Ïáky druhé-

ho stupnû základních ‰kol a odpovídají-

cích roãníkÛ gymnázií. O tuto soutûÏ,

kterou pfiipravují studenti Stfiední prÛmy-

slové ‰koly chemické v Brnû, je velk˘ zá-

jem. V roce 2015 se jí úãastnilo 80 tfií-

aÏ pûtiãlenn˘ch druÏstev z 30 základ-

ních ‰kol a vícelet˘ch gymnázií. Îáci se

na osmi stanovi‰tích (geologie, energie,

chemie, botanika, fyzika, zoologie sav-

cÛ, ptákÛ, plazÛ) rozmístûn˘ch areálu

zoo mohli z úst studentÛ prÛmyslové

‰koly dozvûdût mnoho nového z rÛz-

n˘ch oborÛ pfiírodních vûd, sledovali fy-

zikální i chemické pokusy ãi si napfi. po-

tûÏkali p‰trosí vejce nebo parohy jeleno-

vit˘ch. Pfiitom mûl Den pfiírodních vûd

hlavní téma – v‰e se toãilo kolem ener-

gie. Na kaÏdém stanovi‰ti dostali soutû-

Ïící tfii otázky, odpovûdi zapsali do sou-

tûÏních archÛ, které nakonec studenti

a pracovníci úseku vyhodnotili. Zvítûzila
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Stanovi‰tû Chemie na Dni pfiírodních vûd. Podstatou pokusu Duch z lahve je rychl˘ katalytick˘ rozklad pero-
xidu sodíku/The chemistry station at the Day of Natural Sciences. The Spirit from the Bottle experiment is ba-
sed on rapid catalytic decomposition of hydrogen peroxide

Stanovi‰tû Chemie na Dni pfiírodních vûd. Pokus Magická bublina demostruje zmûnu objemu oxidu uhliãitého
pfii sublimaci suchého ledu/The chemistry station at the Day of Natural Sciences. The Magic Bubble experi-
ment demonstrates the volume change of carbon dioxide during the sublimation of dry ice 



Základní ‰kola v DubÀanech, druhé mís-

to obsadila Z· Sirotkova, Brno, tfietí by-

la Z· Ofiechov. 

Den seniorÛ – 1. fiíjna
Osvûtová akce pro seniory, pofiáda-

ná u pfiíleÏitosti Svûtového dne seniorÛ.

Pfiipraveno bylo speciální komentované

krmení a jízda vláãkem. 

Svûtov˘ den zvífiat – 4. fiíjen
U pfiíleÏitosti Svûtového dne zvífiat

jsme v zoo pfiipravili zábavnou kvízovou

stezku pro ‰irokou vefiejnost. Kviz obsa-

hoval otázky, které se t˘kaly zoologie,

ochrany pfiírody (vãetnû dopadÛ maso-

vého zakládání plantáÏí palmového ole-

je) i svatého Franti‰ka z Assisi, patrona

zvífiat, k jehoÏ osobû se vyhlá‰ení

Svûtového dne vztahuje. Stezku mûli ná-

v‰tûvníci k dispozici od 9 do 15 hod., za

tu dobu odevzdali 73 správnû vyplnû-

n˘ch odpovûdních lístkÛ, z nichÏ jsme

vylosovali ‰est ‰Èastn˘ch v˘hercÛ.

Odpoledne mohli zájemci vyslechnout

pfiedná‰ku bioloÏky Mgr. Ivy Uhrové

„Na ãem (se) smaÏí Indonésie.“

Náv‰tûvníci, ktefií pfii‰li, nelitovali, podí-

vali se do zemû tisíce ostrovÛ a rozma-

nit˘ch kultur a dozvûdûli se hodnû zají-

mavého o fascinující a zároveÀ ohroÏe-

né pfiírodû i Ïivotû místních lidí. V nedû-

li 4. fiíjna pfii‰lo do zoo 1 320 lidí, z nich

243 byli nositelé zvífiecího pfiíjmení, ktefií

mají o Svûtovém dni zvífiat vstup zdarma. 

V˘stava fotografií Igora ·piljonoka
V jedné z kamãatsk˘ch chalup expo-

ziãního celku Beringie je dlouhodobû

umístûna v˘stava fotografií nasníma-

n˘ch v Kronocké státní biosférické rezer-

vaci na Kamãatce, jejichÏ autorem je

znám˘ rusk˘ fotograf pfiírody Igor ·pil-

jonok (Øïèëåíîê, Shpilenok). Snímky

zachycují kamãatské medvûdy uprostfied

úchvatné divoké pfiírody, na snûhov˘ch

pláních, v ledové vodû jezer ãi poblíÏ

hork˘ch sopeãn˘ch gejzírÛ.

Spolupráce se speciálními institucemi
Náv‰tûvy pacientÛ kliniky 
dûtské onkologie 

Zoo Brno spolupracuje s Klinikou dût-

ské onkologie Fakultní dûtské nemocnice

v Brnû jiÏ od roku 1998. Náv‰tûvy ma-

l˘ch pacientÛ se konají od bfiezna do

prosince, s pfiestávkou o letních prázdni-

nách. Jedna z náv‰tûv b˘vá vûnována v˘-

letu do jiné zoo. V roce 2015 se náv‰tû-

vy v Zoo Brno uskuteãnily 13. 5., 30. 9.,

21. 10. a 8. 12., úãastnilo se jich

145 dûtí v doprovodu 112 dospûl˘ch (pfií-

buzn˘ch ãi zdravotnického personálu).  

Vzhledem k jejich zdravotnímu stavu

se dûti pohybují po areálu zoo mikrobu-

sem nebo na elektrick˘ch vozících, které

na zajímav˘ch místech zastaví a dûti si

pfiípadnû na urãitou dobu vystoupí. Po

prohlídce celé zahrady se vÏdy tû‰í na

obãerstvení v restauraci U Tygra, kde

jim v˘bornû chutná. Tam dûti také do-

stávají mal˘ dáreãek jako upomínku na

náv‰tûvu zoo. 

V kvûtnu se náv‰tûva z onkologické

kliniky (14 dûtí a 7 rodiãÛ) zamûfiila na

africká zvífiata. V záfií jsme se s dûtmi

z kliniky a jejich doprovodem vydali na

v˘let do Zoo Praha. Pfii fiíjnové náv‰tûvû

Zoo Brno dûti nejvíce zaujala mláìata

surikat. Poslední náv‰tûva v roce probí-

há zaãátkem prosince a b˘vá ve zna-

mení mikulá‰ské nadílky a blíÏících se

Vánoc. Mikulá‰ská besídka, které se

v doprovodu rodiãÛ a zdravotníkÛ

úãastnilo 23 dûtí, probûhla 8. 12. 2015

nejprve v kinosále, kde studenti pedago-

gické fakulty pod vedením PhDr. Blanky

Knopové zpûvem koled navodily vánoã-

ní atmosféru. Spoleãnû se studenty si na

pódiu vánoãní melodie zazpívaly i dûti.

Pak vystoupilo duo Brnûnské písniãkové

tetiny Matylda a Klotylda a zahrálo po-

hádkové pfiedstavení „S tetinami zpívání

o zimû a vánocích“. Matyldu a Klotyldu

doplnilo vtipné vystoupení ãertÛ Blekoty

a Vendelína. Následovalo poho‰tûní.

Druhá ãást vánoãního setkání se ode-

hrála na prostranství pfied vstupem do

expoziãního komplexu Beringie, kam

chovatelé pfiivedli irské koby Dannyho

a Clifa, kobylku miniappalousy a dvû al-

paky. Za dûtmi pfii‰el Mikulá‰, andûl

a ãert a obdarovali je dáreãky. Z ko‰e
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Stanovi‰tû Paleozoologie se na Dni pfiírodních vûd
promûnilo ve v˘tvarnou dílnu/The paleozoology
station at the Day of Natural Sciences changed into
an art workshop 



plného ovoce a zeleniny poté dûti nakr-

mily ãtvernohé pfiátele. Vánoãní besídku

uzavfielo spoleãné foto a Mikulá‰, kter˘

se rozlouãil zazvonûním zvoneãku

a pfiáním krásn˘ch Vánoc a ‰Èastného

nového roku 2016. 

Od roku 1998 probûhlo v Zoo Brno

88 náv‰tûv pacientÛ kliniky dûtské onko-

logie, ktefií navíc prostfiednictvím

Zoo Brno podnikli patnáct v˘letÛ

do jin˘ch zoologick˘ch zahrad. Tûchto

akcí se celkem úãastnilo 1 469 dûtí

a 1 255 rodiãÛ.

V souvislosti s náv‰tûvami pacientÛ

dûtské onkologie je tfieba podûkovat

Mgr. Ale‰i Jaro‰kovi a Mgr. Pavlu

Petrovi z cestovní kanceláfie Al & Pa,

ktefií od roku 2005 dopravují dûti spon-

zorsky autobusem z nemocnice do Zoo

Brno, a tam je rovnûÏ vozí k jednotliv˘m

expozicím. 

Domov pro osoby se zdravotním 
postiÏením Srdíãko, t˘denní stacionáfi, 
·elepova 2231/5, 602 00 Brno

Do Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

v areálu Zoo Brno dojíÏdí skupina 6 aÏ

8 klientÛ Srdíãka, trpících pohybov˘m,

mentálním nebo kombinovan˘m posti-

Ïením, nûktefií z nich jsou také nevido-

mí. Ve stanici se usadí v místnosti kolem

stolu a postupnû se seznamují s kontakt-

ními zvífiaty, coÏ u nich navozuje kladné

emoce, uvolÀuje svalov˘ tonus rukou

a zahání strach z neznám˘ch tvorÛ. Pro

nûkteré z klientÛ s lehk˘m ãi stfiednû tûÏ-

k˘m stupnûm postiÏení je velk˘m záÏit-

kem – obzvlá‰tû pak v teplém, vegetaã-

ním období roku – jízda elektrovozíkem

po areálu zoo s v˘kladem o chovan˘ch

zvífiatech. V roce 2015 probûhlo ‰est

náv‰tûv.

SdruÏení Veleta, denní stacionáfi, 
Libu‰ina tfi. 13, 623 00 Brno

Navázat na dfiívûj‰í spolupráci se

SdruÏením Veleta se nám podafiilo v ro-
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Spoleãné foto úãastníkÛ Mikulá‰ské nadílky/Group photo of participants on the Saint Nicholas party



ce 2013 a skupina 10 aÏ 15 klientÛ od

té doby opût dochází na exkurze po

zoologické zahradû. Veleta peãuje

o osoby se zdravotním, vût‰inou kombi-

novan˘m postiÏením, star‰í 18 let. V ro-

ce 2015 probûhlo deset náv‰tûv.

Domov pro seniory na Mikulá‰kovû 
námûstí, Brno-Bohunice
Domov pro seniory Holásecká, 
Brno-Tufiany
Kluby seniorÛ v Brnû

Zoo Brno navázala v roce 2005 spo-

lupráci s nûkter˘mi brnûnsk˘mi domovy

seniorÛ a v roce 2014 i s kluby seniorÛ

v Brnû. 

Spolupráce spoãívá v náv‰tûvách

pracovnic vzdûlávacího úseku v domo-

vech pro seniory, ale i v exkurzích seni-

orÛ do zoo. Nejtûsnûj‰í je spolupráce

s Domovem pro seniory na Mikulá‰kovû

námûstí, jehoÏ klienti si v zoo adoptova-

li papou‰ka Edu, na nûhoÏ pravidelnû

finanãnû pfiispívají. Do tohoto domova

vyjíÏdíme na pfiátelské besedy s kontakt-

ními zvífiaty. Seniofii zhlédnou filmov˘

dokument o Ïivotû v pfiírodû a poté roz-

mlouváme a probíráme novinky v zoo,

seniofii pfiitom nezapomenou zvífiátka si

pohladit. Pfii náv‰tûvû zoologické zahra-

dy pracovnice vzdûlávacího úseku seni-

ory zavedly do novû otevfiené Africké

vesnice. Byl to pro nû úÏasn˘ záÏitek,

kdyÏ si seniofii mohli ve vyhlídkovém

stánku s obãerstvením sednout ke kávû

a pozorovat stáda Ïiraf, zeber a pako-

ní. V roce 2015 se uskuteãnily dvû ná-

v‰tûvy – 13. 2. pracovnice úseku pfiijely

se zvífiaty do domova na Mikulá‰kovû

nám. a 4. 6. pfiijeli seniofii do zoo.

Matefiská ‰kola speciální, Základní ‰kola
speciální a Praktická ‰kola Elpis, 
Fr. Skaunicové 17, Brno

Se státní Speciální ‰kolou pro Ïáky

s více vadami Elpis v Brnû-Îidenicích

spolupracuje Zoo Brno od poãátku ‰kol-

ního roku 2004/05. V Elpisu se nachá-

zejí dvû tfiídy matefiské ‰koly speciální

a ‰est tfiíd základní ‰koly speciální, ve

kter˘ch se vzdûlávají dûti mentálnû a tû-

lesnû postiÏené, dûti s Downov˘m syn-

dromem a dûti s autistick˘mi rysy.

Pracovnice vzdûlávacího úseku Zuzana

Sommerová jezdí jedenkrát mûsíãnû do

Elpisu s kontaktními zvífiaty ze Stanice

mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, do Elpisu pfiíle-

Ïitostnû pfiijíÏdí i pracovnice vzdûlávací-

ho úseku Mgr. Jana Galová s papou‰-

kem Edou, kterého dûti milují.

Prostfiednictvím zvífiat lze pozitivnû

ovlivnit proÏitky a chování postiÏen˘ch

dûtí. Tûm se postupnû dafií vytváfiet

emotivní vztah ke zvífiatÛm, v jejich pfií-

tomnosti se projevují kladné emoce – ra-

dost, úsmûv apod. Pfii dal‰ích náv‰tû-

vách je vidût, Ïe se na zvífiátka ze zoo

tû‰í. V roce 2015 probûhlo devût ná-

v‰tûv, z toho jedna v zoo (18. 5.).

SluÏby sociální péãe Tereza, domov 
pro osoby se zdravotním postiÏením,
Terezy Novákové 62a, 621 00 Brno

V roce 2013 se také podafiilo navá-

zat na dfiívûj‰í spolupráci s Domovem

Tereza, kter˘ poskytuje sluÏby sociální,

ambulantní, pobytové a odlehãovací

osobám ve vûku od 7 do 40 let. Do

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ v areálu

Zoo Brno dojíÏdí ze stacionáfie skupina

4 aÏ 5 klientÛ. Ve stanici se usadí kolem

stolu a postupnû se seznamují s kontakt-

ními zvífiaty. V roce 2015 probûhly ãty-

fii náv‰tûvy.

Domov pro osoby se zdravotním 
postiÏením Nojmánek, 
Neumannova 261/11, 602 00 Brno

UÏ v roce 2014 se nám podafiilo na-

vázat na dfiívûj‰í osvûdãenou spolupráci

s Domovem Nojmánek, kter˘ poskytuje

sociální sluÏby v denním, t˘denním i ce-

loroãním provozu osobám ve vûku od

16 do 64 let s lehk˘m ãi stfiednû tûÏk˘m

stupnûm mentálního postiÏení a pfiidru-

Ïen˘mi vadami. Ve druhé polovinû roku

2015 se uskuteãnily tfii náv‰tûvy klientÛ

tohoto domova v areálu zoo.

ÚTVAR ST¤EDISKO
EKOLOGICKÉ V¯CHOVY
HLÍDKA
Ekologické v˘ukové programy

Stfiedisko ekologické v˘chovy Hlídka

zaãalo v záfií 2015 nabízet ekologické

a pfiírodovûdné v˘ukové programy pro
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Dûti v ekostfiedisku vyrábûjí indiánské lapaãe snÛ/
In the environmental centre, the children making
Indian dream catchers



dûti z matefisk˘ch ‰kol a Ïáky prvního

stupnû základních ‰kol. Programy jsou

tematicky rozdûleny podle ãtyfi roãních

období. Do konce roku 2015 se usku-

teãnilo 14 v˘ukov˘ch programÛ, kter˘ch

se úãastnilo 302 dûtí.

Letní pfiímûstské tábory 
Stfiedisko ekologické v˘chovy Hlídka

uspofiádalo dva t˘denní turnusy letního

pfiímûstského tábora. Turnusu od 3. do

7. 8. se zúãastnilo 11 dûtí, turnusu od

10. do 14. 8. devût dûtí.

Matefiské centrum
O ekologicky zamûfiené v˘ukové pro-

gramy, probíhající v matefiském centru

pro rodiãe s nejmen‰ími dûtmi, projevilo

zájem 48 náv‰tûvníkÛ Hlídky. 

Mimo‰kolní v˘chova
Do zájmov˘ch krouÏkÛ docházelo

a do dal‰ích mimo‰kolních aktivit se za-

pojilo 167 náv‰tûvníkÛ. Probûhlo pfiitom

32 akcí s rÛznorodou náplní, jakou by-

lo napfiíklad cviãení pro rodiãe s dûtmi ãi

v˘roba artefaktÛ z pfiírodních materiálÛ.

Osvûtové akce pro vefiejnost
Velikonoce v zoo – 4. 4. V usedlosti lov-

ce kamãatsk˘ch medvûdÛ expoziãního

souboru Beringie pracovníci Hlídky pfii-

pravili velikonoãní dílnu – pletení po-

mlázky, barvení vajíãek, v˘roba veliko-

noãních dekorací. Den Zemû na Kraví
hofie – 25. 4. Pracovníci Hlídky se zú-

ãastnili oslav Dne Zemû v parku na

Kraví hofie v Brnû spoleãnû s dal‰ími

ekologick˘mi, pfiírodovûdn˘mi ãi vzdû-

lávacími organizacemi. Pfiíroda ve mûs-

tû aneb Malá zahrádka taky zahrádka
– 30. 5. V areálu Beringie v Zoo Brno si

náv‰tûvníci mohli zasadit sazenice uÏit-

kov˘ch rostlin do speciálnû upraven˘ch

kvûtináãÛ z recyklovaného materiálu.

Pfiíroda ve mûstû aneb Koukejme se
pod nohy – 18. 7. V areálu Beringie

v Zoo Brno si náv‰tûvníci zpestfiili ná-

v‰tûvu zahrady soutûÏením a v˘tvarnou

dílnou s tematikou hmyzí fií‰e. Pfiíroda
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Jedna z uãeben ekostfiediska se o prázdninách zmûnila ve v˘tvarnou dílnu/One of the rooms in the enviro-
mental center is used as a gym. It was transformed into an art workshop during the summer holidays

Vstupní prostor do Ekologického stfiediska Hlídka je upraven jako informaãní a matefiské centrum, které má
k dispozici kuchyÀku a pfiebalovnu. Probíhají tu v˘ukové programy pro matky s nejmen‰ími dûtmi/The ent-
rance hall to the Hlídka centre was adapted as an information and mutter centre for parents with very young
children. Located here a well-stocked playroom with unlimited access to a little kitchen, a repackaging of in-
fants and sanitary facilities



ve mûstû aneb Za ptáky na Mni‰í horu
– 15. 8. Náv‰tûvníci Zoo Brno si pfii pro-

hlídce expozic navíc pro‰li zábavnou

kvizovou stezku, pro dûti pak byly pfii-

praveny hry a soutûÏe v Beringii.

Pfiíroda ve mûstû aneb Houby v lese
i na talífii – 12. 9. Pro náv‰tûvníky Zoo

Brno bylo v Beringii pfiipraveno vzdûlá-

vací dopoledne na téma houby. Hallo-
weenské zdravé grilování – 31. 10.
V areálu Beringie byla pfiipravena osvû-

tová akce pro rodiãe a dûti na téma

zdravé a vyváÏené stravy. Vánoãní díl-
ny v zoo – 29. 11. V˘roba vánoãních

ozdob v kamãatské chalupû na Beringii.

Osvûtové akce v prostorách SEV Hlídka
Mezi nejúspû‰nûj‰í akce pro vefiej-

nost, pofiádané pfiímo v ekostfiedisku, lze

zafiadit Zdrav˘ Ïivotní styl a zdravé
grilování – 16. 7., Uspávání pfiírody
– 13. 11., prosincové Adventní dílny na
Hlídce a Pohádkové Vánoce na Hlídce.

Stfiedisko ekologické v˘chovy Hlídka

v roce 2015 upofiádala 24 osvûtov˘ch

akcí, kter˘ch se zúãastnilo 7 275 ná-

v‰tûvníkÛ.

·kolní ekologické projekty
Do dlouhodobého ‰kolního projektu

s názvem Budoucí vize planety Zemû,

kter˘ je zahrnut do Následného plánu

ãinnosti, se v roce 2015 zapojilo 38 Ïá-

kÛ ze tfií tfiíd základních ‰kol.

V˘stavy
V prostorách SEV Hlídka probûhly

v kvûtnu dvû v˘stavy. Byla to v˘stava Na

ãem (se) smaÏí Indonésie, sestavená

v rámci spolupráce s Koalicí proti pal-

movému oleji, a v˘stava obrazÛ v˘tvar-

nice Lucie Baro‰ové Cesta palmového

oleje.

Ing. et Mgr. Lenka Bochníãková, 

vedoucí vzdûlávacího úseku
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Ekostfiedisko sídlí v památkovû chránûné, rekonstruované budovû Hlídka 4, stojící v centru mûsta, v parku pod hradem ·pilberkem/This previously dilapidated buil-
ding at Hlídka 4 has become a source of civic pride thanks to an enlightened investor (the City of Brno) and conservationists. Now there resides Environmental Centre
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SUMMARY: Four zoo educators
worked in the educational sector in 2015.
Their number was expanded with the launch
of a new department – the Centre of
environmental education Hlídka – by four
teachers, one employee of the parent
information centre and two members of
operational personnel (maintenance and
cleaning). 

The main educational and awareness
raising activities of the educational sector
were educational programs and field trips
for children from kindergarten, for primary
school pupils and for students of secondary
schools and universities. Zoo educators
offered sixteen educational programs. For
example, one of them concerned
a conservation campaign entitled From Pole
to Pole, which was declared by EAZA in
2014. Children from kindergartens exhibited
the greatest interest in the training program
about domestic animals In Our Yard. Pupils
of junior grades of primary schools mostly
completed the program Tracing Animals
which concerns the life of mammals living in
the Czech Republic, also popular was the
program on the fauna and flora of the
various climatic belts From Equator to Pole,
as was the program Expedition to Africa,
introducing the animals of the African
continent. Pupils of senior grades of primary
school and high school students mostly
attended the program Our Mammals, which
concerns the life of mammals living in the
Czech Republic, and a program called
Ethology, which deals with animal

behaviour. In 2015, 2,496 pupils and
students attended the 88 educational
programs held in Brno Zoo. 

Zoo educators also offered so-called self-
serving sheets that allow excursion through
the zoo only if accompanied by the teacher
(the assistance of a zoo employee is not
necessary). Other activity for school groups
included the educational trail. Throughout the
zoo, we deployed a series of questions for
children and they answered them during the
walk. They then evaluated answers written in
the form with their teachers. Together with an
educational trail and self-serving sheets
training programs at the Zoo were used by
4131 candidates.

The staff of this unit also prepared visits
for patients of the children's oncology clinic
at the zoo and the zoo also invited clients of
specialized institutions such as the Home for
People with Disabilities Srdíãko, Association
Veleta and Social Care Services Tereza. The
staff of this unit also visited Special School
Elpis and homes for the elderly with contact
animals. 

A young naturalists station, where seven
expert groups worked, is included in
extracurricular activities, the eighth group
was the Low-threshold Club. The unit staff
again prepared and conducted weekly tours
of suburban children's camps during spring
and summer vacations, and a one-day
workshop "Can you take care of your pet?"
organized during the autumn break.

During 2015, the unit staff also prepared
favourite all-day educational and training

events for visitors. These included workshops
such as Journey to the North Animals,
Seniors’ Day, Natural Sciences Day
organized in collaboration with the
Secondary Technical School of Chemistry in
Brno, and Earth Day, prepared jointly with
the students of the Institute of Marketing of
Faculty of Economics, Mendel University. 

Among the citizens of Brno and its
surroundings, weekly commuter camps for
children 7 to 12 years of age, which are
organized by the Brno Zoo during the
summer holidays, are very popular. Children
come to the zoo in the morning, and the
parents pick them up late in the afternoon.
They spend all day at the zoo, where under
the supervision of zoo educators and students
of the Teaching Faculty they participate in
a pre-prepared program. Similar events will
take place in the zoo during the spring or
autumn holidays.

Preparations for launching the operation
of a new department of the education sector
took place during the first six months of
2015. The Centre for Environmental
Education Hlídka is located outside the area
of the zoo in a large park in the city centre,
The centre, which started operations on July
1st, offers children from kindergartens,
primary school pupils, but also parents with
small children, a variety of activities: hobby
groups, environmental education programs,
public awareness events, holiday camps for
children and more. By the end of the year
Hlídka was visited by nearly a thousand of
candidates for these events.



V souladu s ustanovením § 31 odsta-

vec 3 zákona ã. 320/2001 Sb., o fi-

nanãní kontrole ve vefiejné správû

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon

o finanãní kontrole), v platném znûní,

pfiedkládá interní auditor Zoo Brno

a stanice zájmov˘ch ãinností, pfiíspûvko-

vé organizace (dále jen Zoo Brno), fiedi-

teli Zoo Brno „Roãní zprávu o v˘sledcích

interních auditÛ realizovan˘ch v Zoo

Brno v roce 2015“.

KONTROLNÍ âINNOST
CONTROL ACTIVITIES

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2015l64

–  1/2015       Audit ekonomického a informaãního systému Helios Orange
–  2/2015       Audit pfiímûstsk˘ch táborÛ 
–  3/2015       Audit deponaãních smluv uzavfien˘ch v roce 2014 
–  4/2015       Audit vybrané investiãní akce Oprava komunikace u správní budovy
–  5/2015       Audit vnitfiního kontrolního systému z pohledu zákona ã. 320/2001 Sb., o finanãní kontrole
–  6/2013       Audit – kontrola syntetického úãtu ã. 042 – „nedokonãen˘ dlouhodob˘ majetek“

V souladu s roãním plánem interního auditu na období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, schválen˘m 14. ledna 2015

fieditelem Zoo Brno MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., byly v Zoo Brno provedeny audity s následujícím zamûfiením:

Vykonané audity, pfiedané fiediteli

zoologické zahrady, neshledaly Ïádné

závaÏné nedostatky, které by zásadním

zpÛsobem negativnû ovlivnily ãinnost

pfiíspûvkové organizace. Zji‰tûné drob-

né nedostatky byly ihned nebo v krát-

k˘ch termínech odstranûny. Vzhledem

dlouhodobé pracovní neschopnosti

interního auditora brnûnské zoo

JUDr. Vladimíra Ládra provedli v jeho

v zastoupení v‰echny audity plánované

na rok 2015 Ing. Lucie Plánková

a Miroslav Kirinoviã.

V˘sledky realizovan˘ch 
interních auditÛ 
–  1/2015 Audit ekonomického
a informaãního systému Helios Orange

V souladu s plánem interního auditu

pro rok 2015 a povûfiení fieditele ze dne

14. ledna 2015 byl proveden audit eko-

nomického a informaãního systému

Helios Orange. Cílem auditu byla kon-

trola v‰ech souvisejících faktur k uvedení

tohoto programu do Ïivota. Kontrola zji-

stila nûkolik nedostatkÛ, z nichÏ vypl˘vá

pût doporuãení a pfiipomínek. Ty byly

a budou odstranûny.

–  2/2015 Audit pfiímûstsk˘ch táborÛ
V souladu s plánem interního auditu

pro rok 2015 a povûfiení fieditele ze dne

14. ledna 2015 byl na vzdûlávacím úse-

ku proveden audit pfiímûstsk˘ch táborÛ. 

Pfiedmûtem auditu byla kontrola vy-

úãtování nákladÛ tábora (obûdy, v˘lety,

doprava apod.) a plateb od rodiãÛ.

Cílem auditu bylo provûfiení bilance pfií-

mûstsk˘ch letních táborÛ, ovûfiení fungo-

vání vnitfiního kontrolního systému orga-

nizace a pfiípadné vytipování moÏností

pro zlep‰ení pfií‰tích roãníkÛ. Za hlavní

rizika jsou v tomto pfiípadû povaÏovány

negativní ekonomická bilance pfiímûst-

sk˘ch táborÛ, nehospodárné vynakládá-

ní finanãních prostfiedkÛ a ‰patné fungo-

vání vnitfiního kontrolního systému.

Kontrola v prÛbûhu auditu ekonomické-

ho a informaãního systému zjistila nûko-

lik nedostatkÛ a pfiipomínek, které byly

ãi budou odstranûny.

–  3/2015 Audit deponaãních smluv
uzavfien˘ch v roce 2014 

Na základû roãního plánu interního

auditu ze 14. ledna 2015 a dle povûfie-

ní fieditele Zoo Brno byl 28. 4. 2015 na

chovatelském úseku zahájen audit de-

ponaãních smluv. Pfiedmûtem auditu by-

la kontrola deponaãních smluv v roce

2014 se zamûfiením na nové deponaãní

smlouvy vlastních zvífiat (deponace ze

Zoo Brno). Cílem auditu bylo provûfiení

procesu deponací, uzavírání nov˘ch

smluv, kontrola stávajících smluv, infor-

movanost o aktuálním stavu deponova-

n˘ch zvífiat, potvrzování deponací k po-

slednímu dni roku apod. Kontrola nezji-

stila Ïádné závaÏné nedostatky.

INTERNÍ AUDITY REALIZOVANÉ V ROCE 2015



–  4/2015 Audit vybrané investiãní akce
Oprava komunikace u správní budovy

Na základû roãního plánu interního

auditu ze 14. ledna 2015 a dle povûfie-

ní fieditele Zoo Brno MVDr. Martina

Hovorky, Ph.D., byl 15. 7. 2015 zahá-

jen audit s názvem Audit investiãní akce

Oprava komunikace pfied správní budo-

vou. Pfiedmûtem auditu byla kontrola

dokladÛ (faktur, objednávek, smluv)

souvisejících s investiãní akcí. Cílem au-

ditu byla kontrola oprávnûnosti faktura-

ce, podloÏení faktur smlouvami, objed-

návkami. 

Za hlavní rizika jsou v tomto pfiípadû

povaÏovány nedostateãná evidence, ab-

sence dokladÛ a ‰patné fungování vnitfi-

ního kontrolního systému. Kontrola ne-

zjistila Ïádné závaÏné nedostatky, pou-

ze vyslovila doporuãení pro dal‰í inves-

tiãní akce.

–  5/2015 Audit vnitfiního kontrolního
systému z pohledu zákona ã. 320/2001
Sb., o finanãní kontrole

Na základû roãního plánu interního

auditu ze 14. ledna 2015 a dle povûfiení

fieditele Zoo Brno byl 17. 8. 2015 zahá-

jen Audit vnitfiního kontrolního systému

z pohledu zákona ã. 320/2001 Sb., o fi-

nanãní kontrole. Pfiedmûtem auditu bylo

posouzení fungování a úãinnosti vnitfiního

kontrolního systému. Cílem auditu byla

kontrola provûfiení dodrÏování pfiíslu‰-

n˘ch ustanovení zákona ã. 320/2001

Sb., o finanãní kontrole uvnitfi pfiíspûvkové

organizace. Za hlavní rizika jsou v tomto

pfiípadû povaÏovány ‰patné fungování

vnitfiního kontrolního systému, nedodrÏení

zákona ã. 320/2001 Sb. a vyhlá‰ky

416/2004 Sb. a absence podpisÛ opráv-

nûn˘ch osob. Kontrola nezjistila Ïádné

závaÏné nedostatky.

–  6/2015 Audit kontroly syntetického
úãtu ã. 042 – „nedokonãen˘ dlouhodob˘
majetek“

Na základû roãního plánu interního

auditu ze 14. ledna 2015 a dle povûfie-

ní fieditele Zoo Brno byl 15. 9. 2015 za-

hájen audit s názvem Kontrola syntetic-

kého úãtu ã. 042 – „nedokonãen˘ dlou-

hodob˘ majetek“. Pfiedmûtem auditu by-

la kontrola projektové dokumentace

a souvisejících geologick˘ch prÛzkumÛ

a geodetick˘ch zamûfiení. Cílem auditu

bylo vyhotovení pfiehledu zpracované

projektové dokumentace akcí, u nichÏ

je‰tû neprobûhla realizace. Hlavní rizika

– zmafiené projekty. Kontrola nezjistila

Ïádné závaÏné nedostatky.

JUDr. Vladimír Ládr,

interní auditor

KONTROLNÍ âINNOST
CONTROL ACTIVITIES
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SUMMARY: In accordance with the
annual internal audit plan for the period
from 1st January 2015 to 31st December
2015 these surveys were conducted in the
Brno Zoo: An Audit of economic and
information system Helios Orange,

a Suburban camps audit, an Audit of deposit
contracts concluded in 2014, an Audit of
selected investment Repair of communication
at the administration building, an Audit of the
internal control system in terms of the Act on
financial control and the Audit of unfinished

tangible assets. Performed audits submitted to
the Director of the zoo, found no significant
weaknesses that would significantly adversely
affect the operation of this contributory
organization. Detected minor shortcomings
were removed immediately or in a short time.



Obchodnû ekonomick˘ úsek byl or-

ganizaãnû rozdûlen na útvar ekonomic-

k˘ a útvar sluÏeb vefiejnosti. Samostatnû

na úseku pracovali specialista pro mar-

keting a obchodník. 

Ekonomick˘ útvar 
Hospodafiení brnûnské zoologické

zahrady skonãilo v roce 2015 zlep‰e-

n˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem ve v˘‰i

1 558 749,05 Kã.

Nejvût‰í ãást v˘nosÛ – 62,20 % – tvo-

fiil pfiíspûvek na provoz od zfiizovatele,

tj. statutárního mûsta Brna. V˘nosy za

vlastní v˘kony a zboÏí pfiedstavovaly

30,00 %, ostatní v˘nosy 3,49 % z celko-
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Náv‰tûvnost (poãet osob)

V˘nosy

Poãet náv‰tûvníkÛ celkem 257 990
âlenûní náv‰tûvnosti podle jednotliv˘ch skupin 
Skupina                                                            poãet osob
dospûlí, seniofii                               133 542
dûti, studující                                         124 448
Celkem                                             257 990

Celkové v˘nosy ãinily v roce 2015             81 612 007,38 Kã
âlenûní hlavních v˘nosov˘ch poloÏek 
Pfiíspûvek zfiizovatele  50 759 726,00 Kã
Úãelová dotace MÎP v rámci programu „Pfiíspûvek
zoologick˘m zahradám“ v roce 2015                                            931 582,00 Kã
Dotace od Úfiadu práce Brno-mûsto                                           2 606 619,00 Kã
V˘nosy za vlastní v˘kony a zboÏí                                            24 456 960,00 Kã
Ostatní v˘nosy                                                                          2 857 121,00 Kã

V˘nosy za vlastní v˘kony a zboÏí                                               24 456 960,00 Kã
- z toho:

trÏby ze vstupného zoo                                                 16 530 120,43 Kã
foto, video                                                        103 620,00 Kã
poníci                                                              140 100,00 Kã
psi                                                                    109 320,00 Kã
vláãek                                                              760 730,00 Kã
trampolíny                                                                  109 260,00 Kã 
nájmy                                                            2 200 057,52 Kã 
prodej zboÏí (upomínkové pfiedmûty, obãerstvení)             3 913 474,99 Kã
ostatní                                                                 555 892,06 Kã
trÏby za vstupné SEV Hlídka 4        34 385,00 Kã

Ostatní v˘nosy                                                                    2 857 121,00 Kã
- z toho:
tábory v zoo                                                              544 600,00 Kã
reklama                                                                     372 694,12 Kã
pfiíspûvky SMP                                                   34 250,00 Kã
úroky                                                                                6 652,05 Kã
plnûní od poji‰Èovny                                                     187 842,00 Kã  
trÏby z prodeje zvífiat                                         177 183,75 Kã
trÏby z prodeje dopravních prostfiedkÛ                         106 271,80 Kã
kurzové zisky                                                                   2 046,36 Kã
ostatní 1 425 580,61 Kã



v˘ch v˘nosÛ. V pfiípadû úãelové dotace

od ministerstva Ïivotního prostfiedí to

bylo 1,14 % a pfiíspûvek Úfiadu práce

Brno-mûsto ãinil 3,20 % v˘nosÛ. 

Na finanãních darech adoptivních ro-

diãÛ a sponzorÛ na‰e zoologická zahra-

da získala celkem 1 487 906 Kã, vefiej-

ná sbírka formou DMS na „Pomoc cho-

vu a záchranû ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat

v Zoo Brno“ vynesla 16 916 Kã a vefiej-

ná sbírka na realizaci projektu

Kura Kura – Ïelvy v ohroÏení vynesla

902 305,38 Kã. 

V roce 2015 jsme získali dotace od

zfiizovatele ve v˘‰i 50 759 726 Kã.

Do‰lo k nárÛstu oproti roku 2014

o 1 228 305 Kã. Na provoz Stfiediska

ekologické v˘chovy Hlídka byl pfiíspûvek

ve v˘‰i 4 564 725,80 Kã. Pfiíspûvek

3 500 000 Kã byl urãen na aktualizace

poãítaãové sítû, vláãek pro pfiepravu ná-

v‰tûvníkÛ a na úpravnu vody pro expo-

zici bobrÛ. Dále byl poskytnut pfiíspûvek

na hybridní vozíky a pfiijímaã GNSS

v hodnotû 700 000 Kã. Na investiãní ak-

ci Strategie rozvoje Zoo Brno byly pfii-

dûleny finanãní prostfiedky ve v˘‰i

7 500 000 Kã, z toho 500 000 Kã na

expozici lvÛ, 2 000 000 Kã na expozici

paviánÛ, 1 500 000 Kã na úpravu

oplocení Africké vesnice, 3 000 000 Kã

na oplocení areálu zoo a 500 000 Kã

na prostory pro separaci odpadÛ.
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Náklady
Náklady ãinily v roce 2015 celkem                           80 053 258,00 Kã

âlenûní hlavních nákladov˘ch poloÏek
Spotfieba materiálu                                                    8 074 714,46 Kã
z toho:

krmivo                                                                4 342 263,79 Kã
veterinární léky a materiál                                 310 107,00 Kã
osivo, hnojivo, kvûtiny                                        180 859,03 Kã
technick˘ materiál                                            397 658,77 Kã
propagaãní materiál                                       151 621,97 Kã
nákupní cena zvífiat                                     267 119,52 Kã
pohonné hmoty                                            491 005,32 Kã
kanceláfiské potfieby                                     265 692,93 Kã
ostatní                                                                  1 668 386,13 Kã

Spotfieba energie                                                           4 875 219,38 Kã
Nákupní cena prodaného zboÏí                              1 978 737,07 Kã
Aktivace obûÏného majetku                                      - 211 774,00 Kã
Zmûna stavu zásob vlastní v˘roby                                  329 856,00 Kã  
Opravy a udrÏování                                              5 466 814,00 Kã
Cestovné                                                                     1 216 108,00 Kã
Náklady na reprezentaci                                                67 999,00 Kã
Ostatní sluÏby                                                        10 945 478,00 Kã
Mzdové náklady                                                    26 557 938,00 Kã
Zákonné sociální poji‰tûní                                      8 805 595,00 Kã
Jiné sociální poji‰tûní                                                 144 981,00 Kã
Zákonné sociální náklady                                           973 962,00 Kã  
Jiné danû a poplatky                                                      7 610,00 Kã
Ostatní náklady z ãinnosti                                          722 808,00 Kã
Odpisy DHM a DNM                                           7 839 133,00 Kã
Opravné poloÏky                                                          36 224,00 Kã
Náklady z DDHM                                                    2 113 757,00 Kã
Kurzové ztráty                                                              45 448,00 Kã  
Manka a ‰kody                                                                  283,00 Kã   



Vefiejné zakázky
Zoo Brno v kvûtnu 2015 utvofiila no-

vou pracovní pozici pro správu vefiej-

n˘ch zakázek. DÛvodem k tomu kroku

byla potfieba zavést jednotn˘ systém za-

dávání vefiejn˘ch zakázek a archivová-

ní pfiíslu‰né dokumentace, jakoÏ i potfie-

ba uvést nevyhovující stav vedení vefiej-

n˘ch zakázek do souladu se smûrnicemi

zfiizovatele.

Prvním úkolem nového správce bylo

provést v˘bûrová fiízení s dodavateli

ve‰ker˘ch druhÛ krmiv. Do konce roku

byly uzavfieny nové smlouvy s dodavate-

li hovûzího masa, ovoce a zeleniny,

krmn˘ch hlodavcÛ, mraÏen˘ch ryb a se-

na. V prÛbûhu druhé poloviny roku bylo

uzavfieno 18 zakázek na dodávku krmi-

va s hodnotou pfiesahující ãástku

200 000 Kã. 

Zakázky na provedení stavebních

prací Oplocení areálu, Paviáni – ven-

kovní expozice a Safari – závlahov˘

systém pfiesáhly svou hodnotou ãástku

1,5 mil. Kã. Z dal‰ích v˘znamn˘ch za-

kázek je tfieba uvést v˘bûr dodavatele

vratn˘ch plastov˘ch nápojov˘ch kelímkÛ

a nákup elektrického vozíku (ãi uÏitkové-

ho vozidla) John Deere Gator.

Útvar sluÏeb 
Velmi nepfiíznivé poãasí, které pano-

valo v bfieznu 2015, zbrzdilo zahájení

hlavní náv‰tûvní sezony. V 1. pololetí

jsme na základû povolení zfiizovatele

opût uzavfieli sezonní nájemní smlouvy

se zámûrem zpestfiit a roz‰ífiit sluÏby pro

náv‰tûvníky. Jednalo se napfi. o prodej

zmrzliny, palaãinek, trdelníkÛ, lango‰Û,

vala‰sk˘ch frgálÛ, cukrové vaty, dále

o provoz nafukovací skluzavky, v˘robu

doãasného tetování atd. Stánkov˘ prodej

obãerstvení v Africké vesnici provozuje

zoo, ostatní stánky a restaurace U Tygra

byly nadále pronajaty firmû RP FIT s.r.o.
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Náv‰tûvnost v roce 2015 celkem:                                         257 990 osob 
Mûsíc s nejvy‰‰í náv‰tûvností: srpen  41 970 osob
Mûsíc s nejniÏ‰í náv‰tûvností: leden 3 613 osob

Den s nejvy‰‰í náv‰tûvností: 8. kvûten 4 993 osoby
Den s nejniÏ‰í náv‰tûvností: 1. prosinec 5 osob

Prodej pfienosn˘ch permanentek: 771 ks
Prodej nepfienosn˘ch permanentek: 199 ks

Poãet koãárkÛ, které projely branou zoo: 16 814 ks
Poãet psích náv‰tûvníkÛ:   3 891

TrÏby za upomínkové pfiedmûty (MC):  2 990 086 Kã 

Náv‰tûvnost v roce 2015

Vláãek na pfiepravu náv‰tûvníkÛ/The train for the transport of visitors



V areálu zoo jsme instalovali dal‰í

trojrozmûrn˘ hrací prvek, tentokrát „be-

ru‰ku“. Firma CULLINAN s.r.o. nám

zdarma do areálu poskytla mûniãku na

peníze. Zejména zahraniãní náv‰tûvníci

tento pfiístroj velmi oceÀují, neboÈ vymû-

Àuje i eurobankovky. 

Rada mûsta Brna 12. kvûtna schváli-

la zámûr v˘raznû omezit koufiení v are-

álu zoo. V souvislosti s tím jsme vytvofii-

li harmonogram postupn˘ch krokÛ ve-

doucích k vytvofiení nekufiácké zoo –

v roce 2016 budou mít náv‰tûvníci moÏ-

nost koufiit pouze na sedmi vyhrazen˘ch

místech, dostateãnû vzdálen˘ch od cho-

vatelsk˘ch a stravovacích zafiízení.

Prodej upomínkov˘ch pfiedmûtÛ s lo-

gem Zoo Brno jsme roz‰ífiili o penûÏen-

ky, nákupní ta‰ky, tuÏky, klobouky a no-

vé typy butonÛ. Pro platby jízdného na

ponících jsme zakoupili platební auto-

mat, kter˘ pfiispívá k vût‰ímu komfortu

náv‰tûvníkÛ i obsluhy ponydromu. Celou

hlavní sezonu byl v provozu vláãek pro

pfiepravu náv‰tûvníkÛ. Trampolínové

centrum bylo také otevfieno, ale jeho

provozu nesvûdãily pfiíli‰ vysoké teploty

v letních mûsících. 

Pokraãovala spolupráce s Dopravním

podnikem mûsta Brna na prodeji vstupe-

nek opravÀujících k náv‰tûvû Zoo Brno

i k plavbû na parníku po Brnûnské pfie-

hradû. Útvar sluÏeb se podílel na pfií-

pravû a konání akcí pro vefiejnost, které

probûhly v zoo.

V pfií‰tím roce vznikne poskytovate-

lÛm obãerstvení v areálu zoo nová po-

vinnost.  Pfii prodeji studen˘ch nápojÛ

budou pouÏívat pouze vratné kelímky.
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Obãerstvovací stánky má v Zoo Brno pronajaty soukromá firma/Food stalls in Brno Zoo has hired a private
company



Akce pro vefiejnost 
pofiádané v zoo
• Velikonoãní pondûlí aneb Pomlázka

v zoo probûhla 6. dubna za úãasti

3 650 náv‰tûvníkÛ. Na Dûtské zoo pro-

bûhla komentovaná krmení vybran˘ch

druhÛ zvífiat a uskuteãnilo se stfiíhání ov-

cí. Vût‰ina dûtsk˘ch náv‰tûvníkÛ absol-

vovala soutûÏní velikonoãní stezku s hle-

dáním velikonoãních vajíãek. 

• Zvífiátka také nekoufií, to byl jiÏ tradiã-

ní osvûtovû zábavn˘ den, uspofiádan˘

v zoo spoleãnû s Kanceláfií Brno – zdra-

vé mûsto u pfiíleÏitosti Svûtového dne

bez tabáku. Smyslem akce bylo upozor-

nit na negativní dopady koufiení na lid-

ské zdraví.

• âeská prÛmyslová poji‰Èovna uspofiá-

dala 30. kvûtna Den pro dûti pln˘ sou-

tûÏí a her.

• Noc snÛ pro tûlesnû a du‰evnû handi-

capované dûti se v roce 2015 konala

v mnoha zoologick˘ch zahradách svûta,

v na‰í zoo probûhla uÏ pojedenácté. Na

tisíc pozvan˘ch dûtí a jejich rodinní pfií-

slu‰níci mûli k dispozici celou zoo aÏ do

pozdních veãerních hodin. Shlédli ukáz-

ky práce psovodÛ Mûstské policie Brno

a ãlenÛ Hasiãského záchranného sboru

Jihomoravského kraje, na pódiu

u Dûtské zoo sledovali pohádkové pfied-

stavení a vystoupení taneãních souborÛ.

Program doplnily v˘tvarné dílny, malo-

vání na obliãej a jízda na ponících. 

• Dospûlí baví dûti aneb Dûtsk˘ den

v zoo jsme uspofiádali 6. ãervna. Na

mnoha místech areálu zoo, napfiíklad

u Ïiraf, tapírÛ, ‰impanzÛ ãi medvûdÛ,

probíhala komentovaná krmení mode-
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Komentovaná krmení probûhla na Den dûtí za úãasti hercÛ brnûnského Národního divadla. Na snímku (zleva) chovatelka Zuzana Vil‰erová, tisková mluvãí Zoo Brno
Monika Brindzáková a herec Luká‰ Vlãek krmí tapíry/Commented feeding was held on Children's Day with the participation of actors of Brno National Theatre. Actor
Luká‰ Vlãek (on the right) feeds tapirs



rovaná osobnostmi brnûnské kultury

a na‰imi chovateli. V amfiteátru byl pro-

gram pestr˘: vystfiídala se tam ukázka

zásahu stráÏníkÛ s policejním psem pro-

ti naru‰iteli vefiejného pofiádku, ukázka

aerobního tance a cviãení zumba a dût-

ská vystoupení v rámci festivalu Taneãní

svût Brno. V˘znamnou souãástí

Dûtského dne bylo slavnostní otevfiení

nové expozice pand ãerven˘ch. 

• Mezinárodní den Ïiraf jsme oslavili

21. ãervna. Náv‰tûvníci soutûÏili o ply-

‰ovou Ïirafu v Ïirafím kvízu, ochutnali

africké speciality a nakrmili Ïirafy s bas-

ketbalistkou ·árkou Ka‰párkovou.

• Sedmnáctimiliontého náv‰tûvníka jsme

pfiivítali 14. srpna. Nepfii‰el sám, do-

provázela jej pfiítelkynû. Mlad˘ pár

z KromûfiíÏe obdrÏel z rukou fieditele

zoo voucher na mûsíãní pronájem osob-

ního auta, roãní vstupenku do zoo a ply-

‰ového tygra. Obdarovaní si navíc moh-

li nakrmit Ïirafy a lemury. 

• Adoptivním rodiãÛm a sponzorÛm

jsme pro jejich tradiãní setkání, uspofiá-

dané 30. srpna, rovnûÏ pfiipravili boha-

tou podívanou. Mohli se úãastnit komen-

tovaného krmení vlkÛ, spojeného s kfitem

tfiímûsíãní vlãice Lily. Pfii komentovaném

krmení Ïiraf se rozlouãili s Ïirafou

Taziyah, která odjíÏdûla do jiné zahra-

dy. Pódium u Dûtské zoo nabídlo taneã-

ní a hudební vystoupení, historick˘

‰erm, bublinkového klauna a také ukáz-

ky tance se psem. Na rÛzn˘ch jin˘ch

místech areálu byly dal‰í atrakce.

Napfiíklad indiáni ze souboru Hokoka

Blaketu posvûcovali tee-pee a pfiedvádû-

li váleãn˘ tanec, kovbojové z ·iklova

ml˘na házeli tomahawkem. 

• Dobûh ‰tafetového charitativního zá-

vodu psích spfieÏení na podporu

Nadaãního fondu dûtské onkologie

Krtek, se konal 6. záfií pod názvem

1000 mil pro jeden cíl. Náv‰tûvníci

mohli nejen podpofiit nadaãní fond, ale

také zakusit jízdu na musherské kolo-

bûÏce taÏené psem a vyzkou‰et si do-

vednosti ve v˘tvarné dílniãce, kde dûti

vytváfiely artefakty s vlãí tematikou.

• První bûÏeck˘ závod zoologickou za-

hradou – CraftRunGo – nabídl 19. záfií

aktivní program pro dûti a rodiãe.

• Halloweenská „párty“ se v zoo kona-

la 31. fiíjna. Oblíbené dlabání d˘ní do-

plnila tajemná stezka, kapela Lucie

Dobrovodské, spektakulární pokusy od-

borníkÛ ze zábavního parku Vida scien-

ce center. Veãer zakonãilo vyhlá‰ení

nejstra‰idelnûj‰í d˘nû a svûtelná show

skupiny Magnis.

• Rozsvícení vánoãního stromu probûh-

lo 29. listopadu. Na pódiu u vstupu do

Beringie vystoupila skupiny 4 tetky,

Jáno‰íãek, Madalena Joao, dobrovolník

v podobû medvûda rozdával mikulá‰-

skou nadílku. Náv‰tûvníci si mohli za-

koupit drobné dárky na charitativním

jarmarku. Dûti si mohly pohladit lamy.

• Také v roce 2015 se uskuteãnilo tra-

diãní ·tûdrodopolední komentované

krmení vybran˘ch druhÛ zvífiat.

Akce pro vefiejnost 
mimo zoo
• Na veletrhu Regiontour, kter˘ se konal

na brnûnském v˘stavi‰ti ve dnech

15.–18. ledna, mûla brnûnská zoo men-

‰í expozici s kontaktními zvífiaty.

• Propagaãní a prezentaãní akce pro-

bûhly za úãasti zvífiátek (fretky, skunka,

hada) pfied hypermarketem Globus

29. kvûtna a v areálu Rugby klubu

30. kvûtna a na v˘stavû chovatelsk˘ch

potfieb Propet 27. ãervna.

• V obchodním centru Olympia

v Modfiicích od 3. do 19. ãervence zoo

propagovala projekt Kura Kura na zá-
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StráÏníci pfiedvádûjí zásah se psem proti naru‰iteli vefiejného pofiádku/Policemen show the intervention with
a dog against violators of public order



chranu indonésk˘ch Ïelv. Pfied vstupem

do multikina pracovníci zoo zfiídili infor-

maãní stánek s v˘stavou, kde byly i Ïivé

exponáty – Ïelvy pardálí a majna

Rothschildova. KaÏdou stfiedu a sobotu

v˘stavu provázely zábavné soutûÏe pro

dûti a rÛzná umûlecká vystoupení.

Pracovníci zoo tam v tu dobu také pfii-

ná‰eli kontaktní zvífiata (fretku domácí,

jeÏka bûlobfiichého a uÏovku ãervenou),

která si lidé mohli pohladit. 

• Projekt Kura Kura jsme propagovali

od záfií do listopadu formou v˘stav Ïelv

pardálích, instalovan˘ch v obchodních

centrech v Olomouci, Praze a âesk˘ch

Budûjovicích.

• Propagace a prezentace Zoo Brno se

na námûstí Svobody uskuteãnila

od 27. listopadu do 23. prosince za

úãasti kontaktních zvífiat.

• Kontaktní zvífiata propagovala zoo

i na vánoãní akci na Makovského ná-

mûstí 3. prosince.

• Také na akci Vánoce na radnici ne-

chybûla 23. prosince kontaktní zvífiata

ze Zoo Brno. 

Adoptivní rodiãe a sponzofii
Souhrn v‰ech finanãních i vûcn˘ch da-

rÛ adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ za rok

2015 ãinil 1 485 206 Kã. Byl vy‰‰í neÏ

v roce pfiede‰lém, kdy jsme obdrÏeli pfiís-

pûvky v celkové hodnotû 703 416 Kã.

V˘razn˘ vzestup vychází jak z fiad sou-

krom˘ch, tak i právnick˘ch osob.

Zoologická zahrada je vdûãná za kaÏ-

dou pomoc, za dary finanãní i vûcné,

k nimÏ mohou patfiit tfieba i hraãky pro

zvífiata nebo pomÛcky pouÏívané pfii v˘-

ukov˘ch programech. 

Stejnû jako minulém období i v roce

2015 jsme vyuÏívali prostfiedky získané

zasíláním dárcovsk˘ch krátk˘ch zpráv

DMS na pomoc chovu ohroÏen˘ch dru-

hÛ zvífiat. Prostfiednictvím této sluÏby

mohou neziskové organizace transpa-

rentním zpÛsobem získávat finanãní

prostfiedky od uÏivatelÛ mobilních tele-

OBCHODNù EKONOMICK¯ ÚSEK
MARKETING DEPARTMENT
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Pracovníci zoo s kontaktními zvífiaty mezi náv‰tûvníky obchodního domu Olympia/Zoo workers with live animals among visitors of Olympia shopping centre



fonÛ i pevn˘ch linek. V roce 2015 tímto

zpÛsobem zoologická zahrada obdrÏe-

la 16 916 Kã. 

Pfiíspûvky adoptivních rodiãÛ a spon-

zorÛ jsou nezanedbatelnou pomocí pfii

zaji‰Èování bûÏného chodu zoologické

zahrady. Sponzofii zahradu podporují

uÏ od jejího zaloÏení a adoptivní rodiãe

se k nim zaãali pfiidávat jiÏ pfied

osmnácti lety. 

V‰em adoptivním rodiãÛm a sponzo-

rÛm upfiímnû dûkujeme za v‰e, co pro

na‰i zoologickou zahradu dûlají.

Vûfiíme, Ïe nám i nadále zachovají mi-

lou pfiízeÀ.

PhDr. Miroslav Kfiivánek,

vedoucí obchodnû ekonomického úseku

OBCHODNù EKONOMICK¯ ÚSEK
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SUMMARY: Very unfavourable
weather in March 2015 slowed down the
beginning of the main visitors season. We
concluded a seasonal lease agreement with
the intention to diversify and expand the
services to visitors. This included e.g. the sale
of ice cream, pancakes, “trdelník”, “lango‰”,
“Wallachian frgál”, cotton candy, as well as
the operation of an inflatable slide, tempora-
ry tattoos etc. A stall selling snacks in the
African village is operated by the zoo, the
other stalls and restaurant U Tygra were
leased to a private company. The sale of
souvenirs with the logo of the zoo was
expanded to purses, shopping bags, pens,
hats, and new types of badges. For payment
of pony fare, we bought a payment machine

which contributes to greater comfort of
visitors and staff of ponydrome. During the
entire main season, the train to transport
visitors was in operation. The trampoline
centre was also opened, but high temperatu-
res in the summer were not favourable for its
operation. The cooperation with the city of
Brno Transport Company to sell tickets
allowing buyers to visit Brno Zoo and to
cruise on the steamboat from Brno’s dam
continued.

From next year food providers in the zoo
will have a new duty. When selling cold
drinks they will use only returnable cups. The
zoo also plans to significantly restrict smoking
on its premises. We have created a schedule
of gradual steps towards the creation of

a non-smokers’ zoo - in 2016, visitors will be
allowed to smoke only in seven designated
areas. A summary of financial and material
donations from adoptive parents and
sponsors for 2015 amounted to 1,485,206
CZK. It was higher than in the previous year,
when we received contributions totaling
703,416 CZK. The significant increase comes
from both private and corporate bodies. The
zoo is grateful for any help, for both financial
and material donations, which can include
even pet toys or aids used in teaching
programs. Contribu-tions from adoptive
parents and sponsors are a considerable help
in ensuring normal operation of the zoo. We
believe that our supporters will continue to
hold us in good favour. 
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ADOPTIVNÍ RODIâE DO 2 000 Kã
Adamová Lenka   Ïelva nádherná

ALFADECK s.r.o.     Ïelva paprsãitá

Andrlová Katefiina   Ïirafa

Bazala Vojtûch   Ïelva paprsãitá

Blinková Iveta   surikata

Boháãková Lenka   papou‰ek ‰ed˘-Ïako

Bojanov‰tí Ondfiej a Helena   nosál ãerven˘

Bor˘sková Klára   tygr sumatersk˘

Bo‰ková Martina   psoun prériov˘

Centrum vzdûlávání CML plus s.r.o.     ãipmank v˘chodní

Cízler Petr   andulka vlnkovaná

âervená Ivana   surikata

Dobrovoln˘  Martin   Ïelva nádherná

Dokoupilová Marcela   Ïelva pardálí

Dostál Radoslav JUDr. majna Rothschildova

Drápal Jakub  Ïelva paprsãitá

Dumková  Jana   panda ãervená

Formánková NadûÏda MUDr. vlk arktick˘

Furi‰ovi Elanka a Ondra   ledÀák obrovsk˘

Hambalãíkovi Jana a Petr   panda ãervená

Hejl Jan   sob polární

Hlou‰ková Katefiina   Ïelva pardálí

Holeãek Michal   kuandu obecn˘

Holubová Barbora   holub zelenokfiídl˘

Horák Ale‰ ara ararauna

Horsákovi Veronika a Michal   karetka novoguinejská

Hosová Jana   skunk pruhovan˘

Hubáãek David   ãipmamk v˘chodní

Hyspecká Klára   leskoptev tfiíbarvá

Chatrná Eva   ãipmank v˘chodní

Chlebniãan Tomá‰ psoun prériov˘

Chocholáãová Andrejka   kÛ¿ domácí-miniappaloosa

Chrást Milo‰ mara stepní

Jeníãková Veronika   Ïelva paprsãitá

Juraãková Ela   psoun prériov˘

Kabela  Ale‰ vlk hfiivnat˘

Kalábek Vojtûch   dÏelada

Kapounová Katefiina    Ïelva nádherná

Karásková Kvûtoslava PharmDr. tygr sumatersk˘
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Kazdová Lili    papou‰ek zpûvav˘

Kejklíãková Ilona   ara ararauna

Koãková  ·tûpánka   lemur kata

Kopfiivová Jana    leguán nosoroh˘

Koutská Magdaléna   Ïelva paprsãitá

Kozlovsk˘ Martin   páv korunkat˘

Králíková Irena Ida   klokánek králíkovit˘

Kfienková Dominika   vlk arktick˘

KfiíÏ  David   rosnice siná

Kubicová ·árka   medvûd lední

Kubovi Lucie a Rostislav   rys kanadsk˘

Kuncovi Jifií a Dagmar   surikata

Kupková Jitka   surikata

Kupková Petra   surikata

Kupr David   pásovec ‰tûtinat˘

Kyselková  Gabriela   panda ãervená

Lape‰ová  Lenka   osmák degu

Levíãkovy Verunka a Karolínka   veverka Prévostova

Li‰ka  Jan   papou‰ek zpûvav˘

Mahdalová Jana   krajta kobercová

Mahdalová Martina   ãipmank v˘chodní

ManÏelé  Wolfovi   vlk hfiivnat˘

Matefiská ‰kola Cihelní Ïelva nádherná

Matefiská ‰kola Studánka     klokánek králíkovit˘

Mikulík Robert   klokánek králíkovit˘

Mikulová Iva   urzon kanadsk˘

Milichovská Loreta   korela chocholatá

Milichovsk˘ Tadeá‰ piraÀa plodoÏravá

Milichovsk˘ Kry‰tof   Ïelva uhlífiská

Mit˘skovi    ãipmank v˘chodní

Mjartanovi Ivan a Katefiina   ledÀák obrovsk˘

Mlejnková Barbora   ãipmank v˘chodní

Mokrá Monika   varan komodsk˘

M· a Z· Pramínek o.p.s 1. tfiída   kozoroÏec sibifisk˘

Neumann Michal   Ïelva paprsãitá

Nezvalová  Blanka   rosnice siná

Nezvalová Jana   Ïelva nádherná

Nygr˘n Pavel   leguánek ostnit˘

Nygr˘n Petr   ara ararauna

Osiãka Ondfiej a Bartol‰icová Eva   surikata
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Pafiízek Roman   Ïelva amboinská

Pavelka Tomá‰ vlk arktick˘

Pavelková Nela   vlk arktick˘

Pûãek Jan   Ïelva paprsãitá

Perniãka Marek   surikata

Perniãková Jitka    li‰ka polární

Peroutka Ivan   medvûd lední, medvûd kamãatsk˘

Plochová Vlasta   koãka pou‰tní

Pohanková Dana   Ïelva pardálí

Pokorná Eva   koãka pou‰tní

Policie JMK Brno     ara ararauna

Posádková Sylva   majna Rothschildova

Prachafiová Martina   manul

Prchalová Dagmar   papou‰ek zpûvav˘

Proczházka Miroslav   medvûd kamãatsk˘

Raková Iveta   medvûd lední

Rusk˘ Rudolf   rosomák

RÛÏiãka Roman   lachtan medvûdí

¤ehulková Radmila   koãka pou‰tní

¤ezáãová Alena   veverka Prévostova

¤motovi Jana, Jan a Honzík   ãipmank v˘chodní

Sazimová Lenka   Ïako ‰ed˘

Sedláková Eva   vlk arktick˘

Sehnalová Anna   kapybara

SONS, odboãka Brno-stfied     Ïelva nádherná

Stehlíková Jitka   korovec mexick˘

Stejskal Stanislav   korovec mexick˘

Stroblíkovi Elen, Rudolf a Eduard   ara ararauna

Strubl Stanislav   tygr sumatersk˘

Studeniãková Hana   medvûd lední

Svobodová Veronika   Ïelva pardálí

S˘korová Alena   klokan rudokrk˘

·ebelová Marie   lvíãek zlatohlav˘

·eveãková Hana   koãka pou‰tní

·pifiík Jakub     páv korunkat˘, medvûd lední

·tûrbová Dominika   korálovka sedlatá

·ulovi Jifií a Julie   krkavec

Tabarová Sandra   medvûd lední

Tesafi Martin   lachtan medvûdí

Trajtûlová Pavlína Ing. medvûd kamãatsk˘
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Trávníãková Radka   Ïelva zelenavá

Vanáãová Lily   vlk arktick˘

Varga Tadea‰ medvûd kamãatsk˘

Vesel˘ Ondfiej   kotul veverovit˘

VídeÀ‰tí     panda ãervená

Ví‰ková Tereza   Ïelva zelenavá

Vlãková Jana   klokánek králíkovit˘

Vodohospodáfiské laboratofie Povodí Moravy ãipmank v˘chodní

Vostálová Eva   Ïirafa síÈovaná

Vrbacká Tereza   los evropsk˘

Vrbatová  Barbora   kalous u‰at˘

Vyhnalová  Libu‰e   medvûd lední, medvûd kamãatsk˘

Základní ‰kola a matefiská ‰kola Pastviny     surikata

Základní ‰kola Boskovice     leguán madagaskarsk˘

Základní ‰kola Bfieclav 8. A   tamarín Ïlutoruk˘

Základní ‰kola La‰tÛvkova tfiída 3. C   piraÀa plodoÏravá

Základní ‰kola Novomûstská ·kolní druÏina   panda ãervená

Základní ‰kola Pramínek 3. tfiída   ãipmank v˘chodní, papou‰ek vlnkovan˘

Základní ‰kola Pfiemyslovo nám.     bazili‰ek zelen˘

Základní ‰kola Riegrova     dvojjazyãník haitsk˘

Základní ‰kola Zbraslav IV. tfiída   Ïelva nádherná

Základní ‰kola Zbraslav V. tfiída   Ïelva paprsãitá

Zdubová Veronika   Ïelva nádherná

Zetková Dorota   

vlk arktick˘

ADOPTIVNÍ RODIâE DO 5 000 Kã
BILLA, spol. s r.o. Filiálka 610   li‰ka polární, Ïelva uhlífiská

Böhm Tomá‰ levhart cejlonsk˘

Bure‰ Michal   ‰impanz

Byznys servis, s.r.o.     koãka pou‰tní

Cejnarová Eva MUDr. kakadu palmov˘

DoleÏalová Jana   kapybara

Domov pro seniory, p. o. Mikulá‰kovo nám., Brno    papou‰ek Eda

Dufkovi     surikata

Flek Jaroslav   li‰ka polární

Hamtilová Irena  MUDr. koãka pou‰tní

Havelkovi Monika, Zuzana, Jan a Ivo   kuandu obecn˘

Hepplerová Eva   kapybara

Hradilová Ladislava   bazili‰ek zelen˘, dvojjazaãník  haitsk˘, bobr kanadsk˘, sovice snûÏní, lemur kata

Hru‰kovi Jana a Tomá‰ pavián anubi
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Hutáková Marie   surikata

Charvátová  Vûra   pu‰tík bûlav˘

ICUK- Mendelova univerzita v Brnû li‰ka polární

iMi Partner a.s.     vlk arktick˘

IREKS Enzyma s.r.o.     vlk arktick˘

Jedliãková Helena Ing., Ph.D vlk arktick˘, Ïirafa síÈovaná

Knill Daw   rosomák

Kocich Dalibor   rosomák

Koãáfi Michal   koza domácí-kamerunská, ovce Jákobova

Kostelník Jifií Bc. klokan

Koza Emil MUDr. manul

Krajtlová  AlÏbûta   skunk pruhovan˘

Kubandovi Tamara a Karol   tamarín pínãí

Kupka Martin   li‰ka polární

Langerová Ivana Ing. surikata

Lastovecká Marie   nosál ãerven˘

LESENSKY.CZ     li‰ka polární

Lucky Service, s.r.o.     rosomák

Luth Dore   kiang

Malé opatství thelemské vlk arktick˘

Ma‰laÀová Hana   tamarín Ïlutoruk˘

Mûsto Modfiice    tamarín Ïlutoruk˘

Milãákovi Aniãka a Pavel   medvûd lední, medvûd kamãatsk˘, Ïirafa síÈovaná

Miranda  Rosalind   korela chocholatá, varan komodsk˘, surikata, kaloÀ plav˘, bazili‰ek zelen˘

Münster Jaroslav   tamarín Ïlutoruk˘

Nádeníãková Jana MUDr. kapybara

Neãas  Jakub   vlk arktick˘

Nekulová Markéta   vlk arktick˘

Novák Jifií pu‰tík bûlav˘

Oriflame Ludvová Eva   surikata

Pavelková Dana   surikata

Polí‰enská SoÀa   kakadu palmov˘

Portál práce Kariera.CZ s.r.o.     aguti AzarÛv

Red Hat Czech, s.r.o.     surikata

REDA, a.s.     bobr kanadsk˘

REISSWOLF, s.r.o.     vlk hfiivnat˘

Sádlíková Sára   klokan

Sobotka Jaromír   lemur kata

Stootová Libu‰e   jefiáb manÏusk˘

·i‰ák Miroslav MVDr. binturong, surikata
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·i‰áková Veronika   oãka pou‰tní

·ívarovi    lemur kata

·koda Vladimír MUDr. v˘r virginsk˘

·pendelová Zuzana a Zinka PantÛãková skunk pruhovan˘

·tûpánkovy Eva a ZdeÀka   klokánek králíkovit˘

TEDEX, spol. s r.o.     koãka pou‰tní

Trávníãková Jana   lemur bûloãel˘

Valenta Marek   nestor kea

Vesel˘ Jakub   tygr sumatersk˘

Základní ‰kola a Matefiská ‰kola, Jihomoravské nám.     li‰ka polární, Ïelva paprsãitá

Základní ‰kola a Matefiská ‰kola, Kanice     tygr sumatersk˘

Základní ‰kola a Matefiská ‰kola, Jihomoravské nám.     surikata

Základní ‰kola Palackého     koãka pou‰tní

Základní ‰kola TGM, Zastávka u Brna     kakadu palmov˘

Îúdelová Veronika   sob polární

ADOPTIVNÍ RODIâE DO 10 000 Kã
Základní ‰kola Mutûnická chameleon obrovsk˘, lemur kata

Marková Alena Bc. medvûd lední

Základní ‰kola Úvoz ·kolní druÏina   rys kanadsk˘

Cvilínek Lubo‰ bizon

Jurgová Hana   koãka pou‰tní

Kuãerová Petra   jelen milu

Brentwood s.r.o. Jifií Pavlack˘ Ïirafa síÈovaná

Harley-Davidson Club Brno     orel bûlohlav˘

Koláfi Petr   surikata

·tencová Stanislava Mgr. vlk arktick˘, li‰ka polární

Pokorní Markétka a PeÈa   zebra Grévyho

Mazálková Jana   kÛÀ Pfievalského

Drozdová  Eva   koãka pou‰tní, manul

Symbol Technologies CR     zebra Grévyho

LYÎÁRNA BRUSLÁRNA     zebra Grévyho

S· strojírenská a elektrotechnická Brno, p. o.     vlk arktick˘, surikata, ‰impanz

·imková Rafaela   bobr kanadsk˘, klokánek králíkovit˘, kosman zakrsl˘

·rotífiová Ludmila   sovice snûÏní, jefiáb mandÏusk˘

Zamûstnanci Fábory CZ Holding, s.r.o.     velbloud dvouhrb˘

Hofiicová Eva RNDr. jak domácí

AIS Software, a.s.     lemur bûloãel˘, leguán madagaskarsk˘, dÏelada, zebra Grévyho, tygr sumatersk˘

Kuruczová Jana   ara ararauna
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ADOPTIVNÍ RODIâE NAD 10 000 Kã
Základní ‰kola Janou‰kova     zebra Grévyho, sovice snûÏní

·IMEK 96, spol. s.r.o.     lama alpaka, mara stepní, surikata, Ïelva paprsãitá

Wieczorková Diana   vlk arktick˘, koãka pou‰tní, psoun prériov˘

Novaservis s.r.o.     dÏelada, manul

Bamboolik, s.r.o.     tapír jihoamerick˘

Základní ‰kola Masarova     tygr sumatersk˘

Základní ‰kola Rosice     páv korunkat˘, klokánek králíkovit˘, ara ararauna, rys kanadsk˘, 

psoun prériov˘, anakonda velká, li‰ka polární

Faster CZ, spol. s r. o.     surikata, pavián anubi, lemur kata, li‰ka polární

Brnûnské komunikace, a. s.     zebra Chapmanova

Kare‰ovi     ‰impanz

PPP Deco Czech a.s.     levhart cejlonsk˘

LP Komfort s.r.o.      

DoleÏalová Lenka MUDr. tapír jihoamerick˘, binturong, sovice snûÏní, nosál ãerven˘, 

lemur bûloãel˘, panda ãervená

Vaillant Group Czech, s.r.o.     medvûd kamãatsk˘

ISM     medvûd kamãatsk˘

Nadace âEZ     oprava bazénu ledních medvûdÛ

Technické sítû Brno, a. s.     tygr sumatersk˘, panda ãervená

Koláãek  Jifií dar na chov zvífiat

JIN¯ ZPÒSOB PODPORY ZOO
Autodoprava Krapka   

TOI TOI sanitární systémy s r. o.   

PENAM, a. s. Brno   

Asociace PCC, spol. s r. o.   

AneT - Advanced Network Technology, s.r.o.   

AVG Technologies CZ, s.r.o.   

DRAKAS s.r.o.   

Faster CZ, spol. s r. o.   

Noví Kaskadéfii   zebra Grévyho

Taneãní divadlo Mimi Fortunae   pakÛÀ modr˘

Brnûnské písniãkové tetiny   koza kamerunská

Krojovaná skupina KomíÀáãek   surikaty

Obãanské sdruÏení Abanico   surikaty
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Dospûlí baví dûti aneb Dûtsk˘ den v zoo – 6. ãervna/Children’s Day at the Zoo – June, 6

Slavnostní akt se neobejde bez ‰ampaÀského/The ceremony was can not do wit-
hout champagne

Statisté v odváÏn˘ch róbách zdÛrazÀují v˘znamn˘ akt otevfiení nového v˘bû-
hu/The extras in daring gowns underline a remarkable act of the inauguration
of the new range for red pandas 

Souãástí Dne dûtí bylo i slavnostní otevfiení nového v˘bûhu pand ãerven˘ch. Vpravo moderátor Honza Musil, uprostfied fieditel zoo Martin Hovorka, muÏ s dítûtem v ná-
ruãí je námûstek primátora Brna Martin Ander. V pozadí v˘bûh klokanÛ, vyhlídka do v˘bûhu pand se nachází vlevo/A part of the Children’s Day was the inaugurati-
on of the new range for red pandas. Deputy Mayor Martin Ander with his daughter is in the middle, with zoo director Martin Hovorka on the right
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Slavnostní akt na chvíli pfieru‰il projíÏdûjící zoovláãek/At the moment, the inauguration interrupted by the passing zoo train 

Martin Ander stfiíhá pásku pfied vstupem na vyhlídku k pandám/Deputy Mayor Martin Ander cuts the strip before the entry to the prospects in the pandas exhibit 
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Na nûkolika místech v areálu  zoo probíhala o Dûtském dni komentovaná krmení za úãasti hercÛ brnûnsk˘ch divadel ãi znám˘ch sportovcÛ. Na snímku hereãky Jana
Musilová (vlevo) a Ivana Odehnalová s chovatelem Ïiraf Franti‰kem Ptáãkem/In several places in the zoo ran on the Children’s Day feeding guided by Brno theaters
actors and Brno famous athletes.

Hereãky Jana Musilová a Ivana Odehnalová se chystají krmit Ïirafy/Actress Jana Musilová and Ivana Odehnalová are going to feed the giraffes
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Hereãky Jana Musilová a Ivana Odehnalová krmí Ïirafy/Actress Jana Musilová and Ivana Odehnalová feed giraffes
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Krmení Ïiraf pfiihlíÏejí chovatel Franti‰ek Ptáãek a basketbalistka Ivana Veãefiová/Feed giraffes; take into account keeper Franti‰ek Ptáãek and basketball player Ivana
Veãefiová 
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Krmení ‰impanzÛ komentuje Honza Musil/Honza Musil comments the chimps feeding

Nedoãkaví náv‰tûvníci ãekají o Dûtském dni pfied pavilonem opic na komentované krmení/Eager visitors waiting on the Children’s Day before the pavilion of monke-
ys to the commented feeding
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Velká postel pfied vstupem do Beringie neslouÏila ke spaní, ale k dûtsk˘m hrám/A big bed before entry into Beringia was not used for sleeping, but for children’s play

Na pódiu u Dûtské zoo se o Dûtském dni odvíjelo dlouhé pásmo taneãních a divadelních produkcí. Na snímku ukázka aerobního tance a cviãení zumba/On the stage at
the Children’s Zoo unwound at the Children’s Day long band dance and theater productions. On the photo a demonstration of the zumba aerobic dance and exercise
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Komentované krmení velbloudÛ. Uprostfied chovatel Libor Prudk˘, vlevo herec Ale‰ Slanina /The commented feeding of camels. Middle keeper Libor Prudk˘, left actor
Ale‰ Slanina

Dûtská atrakce pfied Africkou vesnicí nesla název Ka‰párek v rohlíku/A children’s attractions before the African village
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Sólistka baletu Národního divadla Brno, drÏitelka ceny Thálie Ivona Jeliãová
s chovatelem Milanem ·ebestou ve v˘bûhu lachtanÛ medvûdích/Ivona Jeliãová,
the soloist of the National Theatre Brno and the winner of the Thalia Prize, with
the breeder Milan Sebesta in the northern fur seal exhibit 

Ivona Jeliãová v rozhovoru s novináfii/Ivona Jeliãová giving an interview
to journalists
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Ivona Jeliãová s chovatelem Milanem ·ebestou ve v˘bûhu lachtanÛ medvûdích/Danseuse Ivona Jeliãová with the breeder Milan Sebesta in the northern fur seal exhibit
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Propagace projektu Kura Kura, obchodní dÛm Olympia, 3.–18. ãervence/The advertising of the Kura
Kura project at Olympia shopping centre, July, 3.–18.

Informaãní stánek s expozicí propagující stavbu záchranné stanice Ïelv v Indonésii stál na centrkurtu obchodního domu Olympia v Modfiicích u Brna od 3. do 18. ãer-
vence/In the central square in the Olympia shopping centre, an exhibit was promoted the construction of a rescue centre for sea turtles on the island of Nusa Penida
in Indonesia. At the Olympia, the exhibit was located between 3rd to 18th July 

Expozice propagující stavbu stfiediska pro záchranu mofisk˘ch Ïelv na ostrovû Nusa Penida v Indonésii vyrostla na centrálním kurtu pfied vstupem do multikina ob-
chodního domu Olympia v Modfiicích. Náv‰tûvníci Olympie se dozvûdûli, Ïe stanici buduje na‰e zoo spoleãnû s indonéskou nadací Kura Kura Nusa Penida. Propagaci
projektu Kura Kura provázely v Olympii soutûÏe pro dûti a umûlecká vystoupení, chovatelé náv‰tûvníkÛm obchodního domu také pfiedvádûli Ïivá kontaktní zvífiata/In
the Olympia shopping centre, zooworkers built an information booth which was promoted the fact that Brno Zoo has been building a rescue station for sea turtles at
Nusa Penida Island (Indonesia) in cooperation with the Indonesian foundation Yayasan Kura Kura Nusa Penida. Competitions for children and artistic performances
took place in front of the Brno zoo exhibit at the Olympia. Zoo workers also show off live animals
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Pracovníci zoo pfiedvádûli náv‰tûvníkÛm Olympie kontaktní zvífiata (fretku domácí, jeÏka bûlobfiichého a uÏovku ãervenou), která si lidé mohli pohladit/Zoo employe-
es also provided therapy animals (a ferret, a hedgehog, and a Sinaloan milk snake) which people could stroke

Dûti odpovídají na otázky ze soutûÏe o indonésk˘ch zvífiatech/The exhibition at the information booth was accompanied by children competitions about the Indonesian
animals

V informaãním stánku byly i Ïivé exponáty, napfiíklad majna Rotschildova/In the
information booth was also a Rotschild’s mynah

UÏovka ãervená/Sinaloan milk snake



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2015l93

Pracovnícui Zoo Brno s kontaktními zvífiaty v obchodním domû Olympia/Zooworkers with animals in Olympia shopping centre

Pracovníci zoo pfiedvádûjí náv‰tûvníkÛm Olympie kontaktní zvífiata/Zoo employees provided therapy animals in Olympia shopping centre
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Propagaci projektu Kura Kura doprovázela rÛzná umûlecká vystoupení, mezi nimi i strhující exhibice páru z taneãní ‰koly Danza Brno/Artistic performances at the
central square in Olympia complemented the promotion of the Kura Kura project 
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Halloween v zoo – 31. fiíjna/Halloween at the Zoo - October, 31

Halloweenskou soutûÏ v dlabání d˘ní doplnil zábavn˘ program na pódiu u Dûtské zoo. Dlabání probíhalo v okolí stánku Na Otoãce/About a thousand pumpkins we-
re hollowed and carved near the booth “Na Otoãce”
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Dlabání d˘ni zaujalo muÏe i Ïeny, dospûlé i dûti/Shapers attracted both men and women, adults and children
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Nûktefií dlabaãi stihli dohotovit dílo je‰tû za denního svûtla/Some "pumpkin carvers" managed to finish off their work in daylight

Náv‰tûvník si nese dvû d˘nû na vydlabání. U pfiíleÏitosti halloweensk˘ch oslav jich zoo rozdala pfiibliÏnû tisíc/The zooworkers handed out to visitors at thousands of
pumpkins



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2015l98

Vydlabané d˘nû ãekají na v˘rok poroty/Carved pumpkins await a verdict of the jury

Náv‰tûvníci zoo se nechávají vyfotografovat s vydlabanou d˘ní/Photo of a carved pumpkin to commemorate
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Magické bylo vystoupení odborníkÛ ze zábavního parku Vida science center, ktefií na pódiu u Dûtské zoo pfiedvedli spektakulární kousky se such˘m ledem a vypustili
balon naplnûn˘ hork˘m vzduchem/On the stage above the Chidrens zoo, magicians from the amusement park Vida Science Center performed spectacular stunts with
dry ice and launched a balloon filled with hot air

D˘nû ãekají na v˘rok poroty/Pumpkins await a verdict of the jury Pokus se such˘m ledem/A demonstration with dry ice
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Stra‰idla vyhla‰ují vítûze soutûÏe o nejstra‰idelnûj‰í d˘ni/The announcement of the winners and the presentation of their carvings took place on the stage above the
Chidrens zoo

Stra‰idla pfiedvádûjí vítûzné d˘nû/Ghosts on the stage show the winning pump-
kins

Vyvrcholením halloweensk˘ch oslav byla svûtelná show skupiny Magnis/The cul-
mination of the Halloween at the Zoo was a light show 
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Zoo Brno a stanice zájmov˘ch ãinností,
pfiíspûvková organizace

(zfiizovatel: Statutární mûsto Brno)
U Zoologické zahrady 46

635 00 Brno
tel.: 546 432 311
fax: 546 210 000

e-mail: zoo@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz

Otevírací doba:
listopad aÏ únor 9–16 hod.

bfiezen a fiíjen 9–17 hod.
duben aÏ záfií 9–18 hod.

Vstupné:
dospûlí 100 Kã

rodinné vstupné (2 dospûlí + 2-3 dûti 3-15 let) 270 Kã
seniofii, dûti od 3 do 15 let, studenti, drÏitelé prÛkazu ZTP 70 Kã

dûti do 3 let, ZTP/P, doprovod skupiny (1 osoba na 10 osob) zdarma
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