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Dámy a pánové, 
váÏení a milí pfiátelé brnûnské zoolo-

gické zahrady, 
v právû uplynulém roce 2007 se bo-

huÏel nemÛÏeme pochlubit nûjakou vel-
kou stavební akcí, v˘stavbou nov˘ch pa-
vilonÛ ãi v˘bûhÛ. Na‰e úsilí patfiilo
drobné, mravenãí prací pfii pfiestavbách,
v údrÏbû, roz‰ifiování a zdokonalování
stávajících zafiízení. V˘znamn˘ch úspû-
chÛ jsme v‰ak po dobu sledovaného ob-
dobí dosahovali v péãi o zvífiata, v oblas-
tech v˘stavní, chovatelské a osvûtové, dá-
le pak na poli odborného a vûdeckého
rÛstu na‰ich pracovníkÛ. V‰echny tyto
ãinnosti jsou nadmíru dÛleÏité a v˘-
znamnû pfiispívají ke zviditelnûní na‰í
zoologické zahrady v tuzemsku a v za-
hraniãí. Prostfiednictvím tohoto úvodu
chci ãtenáfii poskytnout struãn˘ pfiehled
na‰ich loÀsk˘ch aktivit, které jsou ná-
slednû daleko podrobnûji rozvedeny
v rozsáhlej‰ích zprávách o ãinnostech
jednotliv˘ch úsekÛ. V závûru pak se jen
krátce zmíním o tom, ãeho bychom
chtûli dosáhnout v roce 2008. 

Na poãátku roku 2007 se nám poda-
fiilo uvést do pravidelného provozu vlá-
ãek, dopravující malé i velké cestující od
restaurace U Tygra k pavilonu exotic-
k˘ch ptákÛ. Novou sluÏbu si náv‰tûvníci
okamÏitû oblíbili a hojnû ji  vyuÏívají.
Druhou etapu rekonstrukce Dûtské zoo
jsme úspû‰nû dokonãili v závûru roku.
Pfiestavba stájí v dûtském areálu pfiinesla
zvífiatÛm podstatnû lep‰í Ïivotní pod-
mínky, ale v zázemí také zv˘‰ila komfort

pro chovatele. Nov˘ objekt má navíc
modernû zafiízenou v˘ukovou místnost,
kde se budou konat osvûtové akce urãe-
né vefiejnosti. Provoz v dûtské zoo nebyl
pfieru‰en ani bûhem rekonstrukce, i kdyÏ
se v nûkter˘ch fázích pfiestavby uskuteã-
Àoval v náhradních prostorách. Dále
jsme u spodní otoãky vláãku vybudovali
stánek s obãerstvením, na hranicích  za-
hrady vyrostla dal‰í nová ãást ochranné-
ho plotu a b˘val˘ v˘bûh ledních medvû-
dÛ se pomûrnû nároãn˘mi úpravami
zmûnil na expozici polárních li‰ek.
Vybavení unikátního indiánského srubu
jsme doplnili trvalou v˘stavkou odûvÛ,
nástrojÛ a dal‰ích uÏitkov˘ch a rituál-
ních pfiedmûtÛ indiánÛ kmene Haida.
StûÏejním úkolem minulého roku bylo
zahájení prací na novém v˘bûhu medvû-
dÛ hnûd˘ch, bohuÏel z rozpoãtov˘ch dÛ-
vodÛ jsme museli zámûr odloÏit. V pfií‰-
tím roce se pokusíme financování stavby
zabezpeãit z jiného zdroje, neÏ je mûst-
sk˘ rozpoãet – z evropsk˘ch fondÛ. Na
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rok 2008 jsme také museli odloÏit vybu-
dování cesty pro pû‰í podél trasy pfie-
pravního vláãku. 

V oblasti chovu zvífiat nám nejvût‰í
radost udûlali lední medvûdi. Samice
Cora porodila koncem listopadu dvû
mláìata a o potomky se peãlivû stará.
Dále se v zoo mj. rozmnoÏili kiangové
v˘chodní, zebry Chapmanovy, pakonû
modfií, jeleni milu, losi evrop‰tí, bizoni
ameriãtí, velbloudi dvouhrbí, paovce
hfiivnaté, lamy krotké, kozorozi sibifi‰tí,
pony shetlad‰tí a emu hnûdí. U tfií pta-
ãích druhÛ – kakadu bíl˘ch, rarohÛ vel-
k˘ch a sov pálen˘ch – jsme zaznamenali
prvoodchovy. Poprvé se v na‰í zoo naro-
dili kosmani zakrslí – oba na‰e páry ne-
jmen‰ích opic pfiivedly na svût krásná
mláìata. 

V˘mûny zvífiat s jin˘mi zahradami
nám umoÏnily sestavit novou skupinu
vlkÛ arktick˘ch – dvou samic a jednoho
samce – a pár vlkÛ hfiivnat˘ch. Po od-
chodu samce zebry Grévyho do USA se
k na‰im samicím vrátil nepfiíbuzn˘ sa-
mec, kterého jsme doãasnû  deponovali
v Zoo Praha: ná‰ chov tohoto druhu tak
dostal nov˘ impuls k dal‰í reprodukci. 

V pfií‰tím roce hodláme pokraãovat
v úpravû trati, po které jezdí  ná‰ vláãek,
a pustíme se do tfietí etapy rekonstrukce
Dûtské zoo. Mimo jiné tam vznikne nû-
kolik odpoãinkov˘ch míst v˘hledovû
s moÏnostmi grilování. Tû‰ím se, Ïe také
úspû‰nû dokonãíme expozice rysÛ ka-
nadsk˘ch a rosomákÛ. Také se pustíme
do projektovû pfiípravy rekonstrukce jed-

noho z pavilonÛ opic tak, aby nadále po-
skytoval domov jen  jedinému druhu –
‰impanzÛm. 

Rád oãekávám, váÏení pfiátelé, Ïe
Zoologické zahradû mûsta Brna zachová-
te trvalou pfiízeÀ a budeme se po cel˘ rok
co nejãastûji setkávat v na‰í nádherné re-
zervaci, kde panuje bájeãná pohoda, ja-
kou mÛÏe ãlovûku v tolika nádhern˘ch
formách poskytovat jen Ïivoucí a nadmí-
ru moudrá pfiíroda.  

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Ladies and Gentlemen,
Dear friends of Brno Zoo,

Unfortunately, we cannot be proud of
a new, great construction event, like
the building of pavilions or
enclosures. Our efforts have been
devoted to everyday small-scale
activities during the reconstruction,
maintenance, enlargement and
improvement of the existing facilities.
We have achieved great success during
the period in question with animal
care, in the areas of exhibitions,
animal-keeping and education, and
furthermore, in the professional and
scientific growth of our employees. All
these activities are exceedingly
important and they contribute
significantly to the promotion of our
zoological gardens both in the Czech
Republic and abroad. With the help



borders of the garden, another new
section of protective fence was
constructed and the previous polar
bear enclosure was changed into an
exhibit of polar foxes, with rather
demanding alterations made.
A permanent exhibition of clothes,
tools and other utility and ritual
objects of the Haida Indian tribe was
added to the equipment of the unique
Indian hut. The main task for last year
was the launching of work on a new
enclosure for brown bears; however,
for budgetary reasons, we had to
postpone this project. Over the
coming year, we will try to secure
financing of this construction from
a different source than from the
town’s budget – from European
funds. We also had to postpone the
construction of a pedestrian path
along the track of the railway train.  

In the field of animal breeding, the
polar bears brought us the most joy.
The female, Cora, gave birth to two
young at the end of November and
she is looking after her offspring
carefully. On top of that, Eastern
kiang, Chapman’s zebras, blue
wildebeest, Pere David’s deer,
Eurasian elk, American bison,
Bactrian camels, aoudads, llamas,
Siberian ibex, Shetland ponies and
emus have all multiplied at the zoo.
We have witnessed the first breeding
of three bird species – the white

of this introduction, I would like to
provide the reader with a brief
overview of our activities last year
which are described in far more detail
in the more extensive news about the
activities of the individual sections. At
the end, I am going to mention briefly
what we would like to achieve in the
year 2008.

At the beginning of 2007, we
managed to start the regular operation
of a train which takes passengers both
small and large from the U Tygra
restaurant to the pavilion of exotic
birds. The new service immediately
became very popular amongst visitors
and it was used frequently. The
second stage of the reconstruction of
the children’s zoo was successfully
completed at the end of the year. The
reconstruction of the stables in the
children’s area brought considerably
better living conditions for the
animals, as well as improving the
comfort of the zoo-keepers’ facilities.
The new building also has a teaching
room with modern equipment where
educational events for the public will
take place.

The operation of the children’s zoo
wasn’t interrupted even during the
reconstruction, even though it took
place on different premises during
certain stages of the reconstruction.
Furthermore, we built a refreshment
stall at the lower train stop and at the
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cockatoo, the Saker falcon and the
barn owl. For the first time, pygmy
marmosets were born at our zoo –
both our pairs of these, the smallest
monkeys, gave birth to beautiful
babies.

Animal exchanges with other zoos
enabled us to put together a new pack
of Arctic wolves – two females and
one male – and a couple of maned
wolves. After the male Grevy’s zebra
left for the USA, a non-related male
returned to our females, who we have
transferred to Prague Zoo for some
time: our breeding of this species
received a new impulse for further
reproduction.

In the next year, we are planning to
continue with the modifications to
our train route, and we will start the
third stage of the reconstruction of the

children’s zoo. Among other things,
several rest areas will be created there,
and grilling will be possible there in
the future. I am looking forward to
the successful completion of the
Canadian lynx and Gulo exhibits. We
will also start the preparation of
a project for the reconstruction of one
of the ape pavilions so that it can
continue to provide a home for only
one species – chimpanzees.

I do hope, dear friends, that you
will continue showing your interest in
Brno Zoological Gardens, and I will
be happy to see you as often as
possible in our beautiful reservation
full of fun and relaxation, in such
varied and lovely forms that only the
life-bearing wisdom of Mother Nature
can provide. 

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.



MVDr. MARTIN HOVORKA, Ph.D.
fieditel  
Director

RNDr. BOHUMIL KRÁL, CSc.
asistent fieditele 
Assistant of the Director

Ing. ZDENùK VRÁTN¯
zástupce fieditele, vedoucí technického úseku 
Vicedirector, Head of Technical Department 

Ing. MIROSLAVA PI·KULOVÁ
vedoucí ekonomického úseku  
Head of Economical Department

MVDr. JAROSLAVA VAV¤INOVÁ
vedoucí obchodního úseku  
Head of Commertial Department

Mgr. MIROSLAVA VITULOVÁ
vedoucí propagaãnû vzdûlávacího úseku  
Head of Promotional and Educational Department

MVDr. PETR âÍHAL, CSc.
vedoucí chovatelského úseku 
Head of Animal Breeding Department

POâET ZAMùSTNANCÒ K 31. 12. 2007: 113

VEDENÍ ZOO BRNO K 31. 12. 2007
MANAGEMENT OF THE BRNO ZOO ON 31ST DEC 2007
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Poãty zvífiat chovan˘ch v Zoo Brno na zaãátku a na konci roku 2007

Savci 312 78 317 74
Ptáci 211 76 198 60
Plazi 199 48 155 43
ObojÏivelníci 18 3 16 3 
Ryby 1 203 94 810 101
Paryby 2 1 2 1
Obratlovci celkem 1 945 300 1 498 282 
Bezobratlí 16 4 70 24
Celkem 1 961 304 1 568 306

poãet kusÛ poãet druhÛ poãet kusÛ poãet druhÛ

ZOO + SAV ZOO + SAV
Stav k 1. 1. 2007 Stav k 31. 12. 2007

Lední medvûdi

K poslednímu dni roku 2007 na‰e
zoo chovala 1 568 zvífiat 306 druhÛ.
Z toho bylo 317 savcÛ 74 druhÛ, 198
ptákÛ 60 druhÛ, 155 plazÛ 43 druhÛ, 16
obojÏivelníkÛ tfií druhÛ, 810 ryb 101
druhÛ, dvû paryby jednoho druhu a 70
bezobratl˘ch 24 druhÛ. 

Do stavu jsou zapoãítána jak zvífiata
v zoo na Mni‰í hofie, tak na Stálé akva-
rijní v˘stavû (SAV) na Radnické ulici.
Pfiehled poãtu zvífiat chovan˘ch v Zoo
Brno na zaãátku a na konci roku 2007
uvádí následující tabulka:



Organizaãní struktura chovatelského
úseku doznala oproti roku 2006 urãi-
t˘ch zmûn. Abychom zlep‰ili fiízení spe-
cifického provozu Dûtské zoo, vytvofiili
jsme z ní samostatn˘ revír. Zoo jich tedy
nyní má ‰est: ·elmy, Parohatá,  Ptaãinec,
Tropické království, Dûtská zoo a Stálá

akvarijní v˘stava. Jihoamerickou expozi-
ci, která pfiechodnû patfiila k revíru
Parohatá, jsme vrátili zpût k revíru ·elmy
a expozici kasuárÛ a klokanÛ jsme z reví-
ru Parohatá pfiefiadili k revíru Ptaãinec.
Jednotlivé revíry fiídí revírník, kter˘ pod-
léhá úsekovému zoologovi a ten vedoucí-
mu úseku. 

Nejv˘znamnûj‰í chovatelskou událos-
tí roku 2007 bylo v na‰í zoo narození
dvou mláìat medvûda ledního (Ursus
maritimus). Samice Cora rodila jiÏ po-
tfietí, dva pfiedchozí porody z let 2005
a 2006 byly z hlediska odchovu neúspû‰-
né. Teprve po porodu z 23. 11. 2007
probíhal odchov pfiirozen˘m zpÛsobem
a samice se o obû medvíìata peãlivû sta-
rala. Pokud i dal‰í v˘voj mláìat bude po-
kraãovat bez komplikací, mohli by med-
víìata i s matkou náv‰tûvníci spatfiit
v jarních mûsících roku 2008. JiÏ v dobû
bfiezosti Cory musel b˘t samec Umca i-
zolován a pozdûji odvezen do Zoo Praha,
kde stráví pfiibliÏnû jeden rok a moÏná
i tam zanechá dal‰í potomstvo.

Z druhÛ, které se v Zoo Brno pravi-
delnû rozmnoÏují, se v roce 2007 naro-
dila tato mláìata – tfii paovce hfiivnaté
(Ammatragus lervia), dva jeleni milu
(Elaphurus davidianus), velbloud dvou-
hrb˘ (Camelus f. bactrianus), dva pako-
nû modfií (Connochaetes taurinus tauri-
nus), osm emu hnûd˘ch (Dromaius no-
vaehollandiae), pût kozoroÏcÛ sibifisk˘ch
(Capra sibirica), kiang (Equus kiang
holdereri), zebra Chapmanova (Equus
burchelli chapmani), dva klokani

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department
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Bennettovi (Macropus rufogriseus), dva
losi evrop‰tí (Alces alces), tfii lamy krot-
ké (Lama glama), bizon americk˘ (Bison
bison), ‰est ovcí Jákobov˘ch (Ovis aries
f. domestica) a ãtyfii leguánci ostnití
(Sceloporus magister). První odchovy se
podafiily u ãtyfi druhÛ: po dvou pfiírÛst-
cích zaznamenaly oba páry kosmanÛ za-
krsl˘ch (Callithrix pigmea), dále se naro-
dila sova pálená (Tyto alba) a raroh vel-
k˘ (Falco cherrug), umûle byl odchován

kakadu bíl˘ (Cacatua alba). V Zoo Brno
se bûhem roku 2007 narodilo 92 mláìat.
Nejvíce z nich samozfiejmû patfiilo k dru-
hÛm, u nichÏ odchovy neãiní Ïádné po-
tíÏe. V Dûtské zoo pfii‰lo na svût 19 mlá-
ìat domácích zvífiat – pfiedev‰ím ovcí ka-
merunsk˘ch a koz kamerunsk˘ch.
V tomto revíru se narodila i klisniãka
pony shetlandského (Equus caballus
f. caballus), první hfiíbû po na‰em hfiebci
Felixovi, zapsaném v plemenné knize.

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department
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Rodina kosmanÛ zakrsl˘ch



Na vy‰‰í chovatelské úrovni tak vzniká
základ chovu tûchto oblíben˘ch poníkÛ. 

Pro zv˘‰ení poãtu chovan˘ch druhÛ,
doplnûní chovn˘ch skupin a roz‰ífiení
genofondu jsme do Zoo Brno v roce
2007 dovezli 23 zvífiat. Jednalo se o sa-
mici orla kamãatského (Haliaeetus pela-
gicus) dovezenou ze Zoo Tallinn a zatím
umístûnou v Zoo Praha. Z praÏské zoo
jsme pfiivezli nepfiíbuzného samce zebry
Grévyho (Equus grévyi). Nahradil na‰e-
ho hfiebce, kterého jsme pfiesunuli do
Zoo Saint Louis v USA – pro americké
chovy je jeho genetická v˘bava velice

pfiínosná. Do na‰í plánované expozice
Beringia jsme ze Zoo KazaÀ získali dva
nové druhy: rosomáka sibifiského (Gulo
gulo) a skupinu deseti li‰ek polárních
neboli pescÛ (Alopex logopus). Do stáda
sobÛ polárních (Randifer tarandus) se
zaãlenila mladá samice ze Zoo Praha. Ve
snaze roz‰ífiit genetickou základnu klo-
kánkÛ králíkovit˘ch (Bettongia
pecillata) jsme dovezli samiãku z polské
Zoo LódÏ, skupinu nandu pampov˘ch
(Rhea americana) jsme doplnili o dvû
mladé samice od soukromého chovatele.
K samci vlka hfiivnatého (Chrisocion

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department
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brachyurus) pfiibyla samice z nizozemské
Zoo Amsterodam. Ze Zoo Olomouc do-
razila samice kotula veverovitého
(Saimiri sciureus) a pár kosmanÛ zakrs-
l˘ch (Callithrix pygmea). Po nûkolika le-
tech stráven˘ch v Zoo Ústí nad Labem
se do Brna vrátil samec tygra sumater-
ského (Panthera tigris sumatrae), aby
zaujal místo po uhynulém samci. Ze
Zoo PlzeÀ jsme získali samici kapybary
(Hydrochoerus hydrochaeris) v˘mûnou
za na‰eho samce. Ke konci roku jsme
dovezli ze Zoo Sóstó v Maìarsku samce
vlka arktického (Canis lupus arcticus)
k na‰im dvûma vlãicím. Tropické králov-
ství se stalo nov˘m domovem ‰esti mla-

d˘ch leguánkÛ ostnit˘ch (Sceloporus
magister) ze Zoo Praha. 

Na jafie pfií‰tího roku hodláme vymû-
nit samiãku Ïirafy síÈované (Giraffa c. re-
ticulata), narozenou v na‰í zoo roku
2006,  za stejnû starou ze Zoo DvÛr
Králové.

Brnûnsk˘ v˘bûh vlkÛ obdrÏel v kvût-
nu 2007 cenu Bílého slona za 1. místo
v soutûÏi Expozice roku 2006 (v katego-
rii Rekonstrukce). SoutûÏe, kterou orga-
nizuje obãanské sdruÏení âeská zoo, se
úãastní ãeské a slovenské zoologické za-
hrady. Rekonstrukce chovatelsk˘ch zafií-
zení a plánované úpravy expozic v Zoo
Brno plynule pokraãovaly i v roce 2007.

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department
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Kampar, samec tygra sumaterského



Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department
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Mláìata lam krotk˘ch Mládû velblouda dvouhrbého

Roãní mládû zebry Chapmanovy Kufiata emu hnûdého



Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department
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Hfiíbû pony shetlandského s matkou

Losice s mláìaty
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Raroh velk˘ Sova pálená

Umûle odchovávan˘ kakadu bíl˘
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Jeleni milu – samice s mláìaty

Kiangové



Do b˘valého v˘bûhu ledních medvûdÛ,
jehoÏ úpravu jsme ukonãili v srpnu
2007, jsme nejprve umístili dva vlky ka-
nadské (Canis lupus occidentalis) a po
jejich odsunu do jiné zoo expozici osadi-
li skupinou sedmi li‰ek polárních

(Alopex logopus) – samci zÛstali oddûle-
ni v zázemí, tento druh zatím nehodlá-
me rozmnoÏovat. Zahájili jsme stavbu
v˘bûhu pro rysy kanadské (Lynx cana-
densis), která by mûla b˘t ukonãena
v prÛbûhu prvého ãtvrtletí 2008, a re-
konstrukci expozice pro rosomáka sibifi-
ského (Gulo gulo) – u tohoto druhu
hodláme v nejbliÏ‰í dobû vytvofiit chov-
n˘ pár. Rekonstrukci terária v pavilonu
Tropické království na expozici Sonora,
v níÏ hodláme chovat korovce jedovaté
(Heloderma suspectum), ukonãíme
v lednu 2008. Na Stálé akvarijní v˘stavû
jsme provádûli nutné opravy rámÛ a v˘-
mûny nádrÏí, ale hlavnû jsme do úspû‰-
ného konce pfiivedli novou expozici
Korálov˘ útes. 

Rok 2007 byl jiÏ nûkolikát˘m rokem
naplÀování Strategie rozvoje Zoo Brno.
DoplÀování druhové skladby chovan˘ch
zvífiat tak probíhalo i nadále v souladu
s tímto dlouhodob˘m konceptem.
Následující tabulka ukazuje souhrn pfiíj-
mÛ a v˘dajÛ zvífiat v Zoo Brno za rok
2007 (bez pfiíjmÛ a v˘dajÛ na Stálé
akvarijní v˘stavû):
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Pfiíjmy a v˘daje zvífiat v Zoo Brno za rok 2007 (bez SAV) 

SAVCI PTÁCI PLAZI OBOJÎ. RYBY BEZOBR. CELKEM
ks ks ks ks ks ks ks    

Narozeno 73 15 4 0 0 0 92
Jin˘ pfiíjem (nákup, deponace, dar, v˘mûna atd.) 140 132 40 0 7 0 319
Celkem 213 147 44 0 7 0 411
Úhyn 74 71 64 0 54 0 263
Jiné odchody (vypu‰tûní, vyfiazení, ‰kodná, únik, krádeÏ) 142 87 26 0 0 0 255
Celkem 216 158 90 0 54 0 518

POLOÎKA
SKUPINA
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Nové mofiské akvárium 
– sasanka vícebarvá a bodlok pestr˘



V kolekci brnûnské zoologické zahra-
dy se bûhem roku 2007 nacházelo 20
druhÛ ãi poddruhÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ,

jejichÏ chov fiídí Evropské záchovné
programy pro ohroÏené druhy zvífiat
(EEP).
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Druhy chované v rámci EEP

Druh Poãet zvífiat k 1. 1. 2007

SAVCI  
adax (Addax nasomaculatus) 1

dÏelada (Theropithecus gelada) 2

klokánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata) 3

koãka pou‰tní (Felis margarita harrisoni) 2

koãka rybáfiská (Prionailurus viverrinus) 1

kulan (Equus h. kulan) 2

kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii) 3

lemur vari (Varecia variegata) 1

levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotiya) 2

makak chocholat˘ (Macaca n. nigra) 3

mandril (Mandrillus sphinx) 2

medvûd lední (Ursus maritimus) 2

tapír jihoamerick˘ (Tapirus terrestris) 2

tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae) 2

vlk hfiivnat˘ (Chrysocyon brachyurus) 1

zebra Grévyho (Equus grevyi) 4

Ïirafa síÈovaná (Giraffa c. reticulata) 4

celkem 17 druhÛ, 37 jedincÛ

PTÁCI 
jefiáb mandÏusk˘ (Grus japonensis) 2

majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi) 2

celkem 2 druhy, 4 jedinci 

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

celkem 1 druh, 1 jedinec 

EEP CELKEM 20 druhÛ, 42 jedincÛ
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Druhy vedené v ISB

Druh Poãet zvífiat k 1. 1. 2007

SAVCI  
kiang v˘chodní (Equus kiang holdereri) 4

celkem 1 druh, 4 jedinci

PLAZI 
leguán kubánsk˘ (Cyclura nubila) 7

celkem 1 druh, 7 jedincÛ

IBS CELKEM    2 druhy, 11 jedincÛ

Mezinárodní plemenné knihy (ISB)
vedly roce 2007 dva Ïivoãi‰né druhy
chované v Zoo Brno, v Evropsk˘ch ple-

menn˘ch knihách (ESB) bylo ve stejném
období zaznamenáno 11 druhÛ savcÛ,
ptákÛ a plazÛ chovan˘ch v Zoo Brno. 

Druhy vedené v ESB

Druh Poãet zvífiat k 1. 1. 2007

SAVCI  
rys evropsk˘ (Lynx l. lynx) 1

tamarín Ïlutoruk˘ (Saguinus midas) 5

celkem 2 druhy, 6 jedincÛ

PTÁCI 
kasuár pfiilbov˘ (Casuarius casuarius) 2

nestor kea (Nestor notabilis) 1

orel kamãatsk˘ (Haliaeetus pelagicus) 1

celkem 3 druhy, 4 jedinci

PLAZI 
leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta) 6

orlície bornejská (Orlitia borneensis) 6

Ïelva amboinská (Cuora amboinensis) 2

Ïelva ostnitá (Heosemys spinosa) 4

Ïelva paprsãitá (Geochelone radiata) 2

Ïelva velká (Heosemys grandis) 1

celkem  6 druhÛ, 21 jedincÛ

ESB CELKEM 11 druhÛ, 31 jedincÛ
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Atila, samec vlka arktického

Základ smeãky vlkÛ arktick˘ch. Vpravo samec Atila
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Stálá akvarijní v˘stava
Na zaãátku roku 2007 chovala Stálá

akvarijní v˘stava 1176 zvífiat 99 druhÛ,
z toho bylo 16 bezobratl˘ch ãtyfi druhÛ,
dvû paryby jednoho druhu, 1142 ryb 89
druhÛ (1124 ryb 80 druhÛ sladkovod-
ních a 18 ryb 9 druhÛ mofisk˘ch), 11 o-
bojÏivelníkÛ tfií druhÛ, tfii plazi jednoho
druhu a dva ptáci jednoho druhu. 

Na konci roku 2007 bylo ve stavu
Stálé akvarijní v˘stavy 882 zvífiat 128
druhÛ, z toho 70 bezobratl˘ch 26 dru-
hÛ, dvû paryby jednoho druhu, 793 ryb
96 druhÛ (762 ryb 77 druhÛ sladkovod-
ních  a 31 ryb 19 druhÛ mofisk˘ch), 10
obojÏivelníkÛ tfií druhÛ, pût plazÛ dvou
druhÛ a dva ptáci jednoho druhu. 

bezobratlí 24 70
paryby 1 2
ryby 97 793

obojÏivelníci 3 10
plazi 2 5
ptáci 1 2

Celkem 128 882

SKUPINA POâET DRUHÒ POâET KUSÒ

Pfiedled poãtu ÏivoãichÛ na SAV k 31. 12. 2007

Nová expozice Korálov˘ útes



Velká nádrÏ s vrubozubci pavími
(Astronotus ocellatus), umístûná v takz-
vané velké stûnû, musela b˘t v prÛbûhu
roku 2007 odstranûna. Vynutil si to její
havarijní stav.  Oprava spoãívala v zesíle-
ní kritick˘ch míst v nosném stojanu.
Dal‰í zásah si vyÏádalo akvárium s korá-
lov˘mi rybami. Mofiskou nádrÏ jsme na-
hradili novou a ke korálÛm a korálov˘m
rybám pfiidali dal‰í druhy ryb, ale i bez-
obratl˘ch. V ãásti v˘stavy naz˘vané
Rotunda jsme také vymûnili jednu men-
‰í sladkovodní nádrÏ. 

âást teraristick˘ch zvífiat jsme v roce
2007 zapÛjãili na v˘stavu Tamtamy ãa-
su, kterou pofiádala CK Livingstone
v prostorách lednického zámku aÏ do ro-

ku 2008. Ve sklepních prostorách Stálé
akvarijní v˘stavy byla ke konci roku
2007 instalována doplÀková v˘stava
podmofisk˘ch fotografií, nazvaná Vraky
Rudého mofie. I tato v˘stava byla pro-
dlouÏena do roku následujícího. V kon-
ferenãní místnosti  Stálé akvarijní v˘sta-
vy se opût konaly pravidelné tiskové
konference informující o dûní v Zoo
Brno. 

I v roce 2007 jsme vyuÏívali darÛ zvífiat
– byli to napfiíklad rájovec dlouhoploutv˘
(Macropodus opercularis), kanãík pfiíã-
nopruh˘ (Archocentrus nigrofasciatus),
parmiãka Ïraloãí (Balantiocheilos melano-
pterus), pakefiíãkovec obecn˘ (Hetero-
pneustes fossilis), bichirek úhofiovit˘
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Náv‰tûvníci si prohlíÏejí expozici podmofiské fotografie ve sklepení Stálé akvarijní v˘stavy



(Erpetoichthys calabaricus). Nakoupili
jsme mofiské ryby a bezobratlé (pfieváÏnû
korálnatce).  

Stálá akvarijní v˘stava zaznamenala
v roce 2007 nárÛst náv‰tûvnosti pfiibliÏ-
nû o 30 % oproti minulému období.

Rádi bychom v budoucnu chovali
dal‰í zajímavé druhy ryb a ostatních Ïi-
voãichÛ, pfiedev‰ím bychom chtûli roz‰í-
fiit druhové spektrum obojÏivelníkÛ
a korálnatcÛ. 

Záchranná stanice 
pro handicapované Ïivoãichy

V období od 1. 1. do 31. 12. stanice
pfiijala 265 zvífiat 52 druhÛ, coÏ je pfii-
bliÏnû o tfietinu více neÏ v roce 2006.
Vût‰inou se jednalo o ohroÏená mláìata
a zranûné jedince. Nejãastûji jsme pfiijí-
mali jeÏky, drozdy a s˘kory. Více neÏ po-
lovina zvífiat byla nalezena pfiímo v Brnû,

ostatní pak v okolí men‰ích obcí pfieváÏ-
nû v Jihomoravském kraji, ale v nûkte-
r˘ch pfiípadech i ve Zlínském ãi Olo-
mouckém kraji a v kraji Vysoãina. 

Pfies dobrou zku‰enost s telefonick˘-
mi konzultacemi obãanÛ s pracovníky
zoo, které pomáhají sniÏovat poãet
zbyteãnû pfiijíman˘ch zvífiat, jsme, jako
kaÏd˘ rok, ãelili snaze pfiiná‰et jedince,
ktefií na‰i pomoc nepotfiebují. Jde pfiede-
v‰ím o jeÏky nalezené v podzimním
období ãi o mláìata ptákÛ, která se uãí
létat a nejsou je‰tû schopna uniknout
pfiehnané pozornosti „zachráncÛ“. Proto
jsme v roce 2007 vydali a zaãali distribu-
ovat letáky, které pfiehlednû shrnují
informaci o tom, kdy je pomoc pro na-
lezeného Ïivoãicha Ïádoucí, a kdy nikoli.
Leták uvádí i základní pravidla chování
pfii nálezu zranûného zvífiete ãi pfiehled
z tohoto hlediska v˘znamné legislativy
a povinností z ní vypl˘vajících. Jsou
v nûm také zvefiejnûny adresy a telefonní
ãísla jak na‰í záchranné stanice, tak dal-
‰ích nejbliÏ‰ích stanic sdruÏen˘ch
v Národní síti záchrann˘ch stanic âes-
kého svazu ochráncÛ pfiírody.

Hlavním smyslem existence stanice je
léãba zranûn˘ch zvífiat, jejich rekonvales-
cence a návrat do volné pfiírody. V prÛ-
bûhu roku 2007 se to podafiilo u 78 je-
dincÛ. U ptákÛ vyuÏíváme pro pfiípravu
na vypu‰tûní rozletové voliéry. Trvale
handicapované jedince, ktefií jiÏ nemo-
hou v pfiírodû pfieÏít, umísÈujeme do
expozic zoologické zahrady, kde je kro-
mû bûÏn˘ch náv‰tûvníkÛ mohou vidût
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Vûtevník Euphyllia sp.
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i Ïáci a studenti úãastnící se vzdûlávacích
programÛ, bûhem nichÏ se dovídají dÛ-
leÏité informace o biologii a ochranû fau-
ny âeské republiky. Do záchranné stani-
ce se bohuÏel také ãasto dostávají zvífiata
ve velmi ‰patném zdravotním stavu ãi se
zranûními nesluãiteln˘mi se Ïivotem
a mnoho jich uhyne nebo je humánnû
utraceno.

Vzhledem k tomu, Ïe se prostory sta-
nice nacházejí v tûsné blízkosti veterinár-
ní o‰etfiovny, jsou zvífiata pod stálou

kontrolou veterináfie Zoologické zahrady
Brno MVDr. Stanislava Mazánka, Ph.D.
Ten tak mÛÏe ihned stanovit diagnózu
pfiijatého zvífiete a ve vût‰inû pfiípadÛ o-
kamÏitû zahájit léãbu.

Také v roce 2007 pokraãovala spolu-
práce s orgány ochrany pfiírody, obecní-
mi a mûstsk˘mi úfiady, s Mûstskou poli-
cií Brno a s dal‰ími organizacemi – na-
pfiíklad s brnûnskou Veterinární a farma-
ceutickou univerzitou ãi Pfiírodovûdec-
kou fakultou Masarykovy univerzity.
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První pomoc strakapoudu prostfiednímu
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Alexandr mal˘ 1     1             0 1
Brhlík lesní 1 1   1         1  
âáp bíl˘ 1            0       1     1  
âervenka obecná 1   1 2   1   1     2  
Dlask tlustozob˘ 1 1   1         1  
Drozd zpûvn˘ 8   2   10 20   15 2 3    20  
Fretka tchofiovitá 2 1     3 2           2 1
Havran polní 2 2     1   1  2  
Holub domácí 1   1 2     1    1 2  
Hrdliãka zahradní 1        1       1     1  
JeÏek sp.   1 53 1 7   11 73 1 20 5 29   6 61 12
JeÏek v˘chodní 8   2 1 1     4   5   5     10 2
JeÏek západní 11  3         3   2   9     11 3
Jifiiãka obecná 10       1 11   8 1 2     11  
Kachna divoká 1         1   1         1  
Kalous u‰at˘ 1         1   1         1  
Kánû lesní              2 2     2       2  
Korálovka sp.       1       1   1         1  
Korela chocholatá 2 1     3 1          1 2
Kos ãern˘ 5       4 9   4 1 4     9  
Koza domácí 1       1 1           1  
Krahujec obecn˘ 2 2   1   1     2  
Králiãek obecn˘ 1     1       1     1  
Králík domácí 1       1             0 1
Kuna skalní 14         14 14           14  
LedÀáãek fiíãní 1   1           1 1  
Lindu‰ka lesní 1         1   1        1  
Li‰ka obecná 1         1             0 1
Moták pochop     1   1     2             0 2
Netop˘r hvízdav˘ 1 7     8 1     6   7 1
Netop˘r pestr˘ 1 1 2 2           2  
Netop˘r sp.       2 2   1 5 3   1   1 5  
Papou‰ek horsk˘ 2       2             0 2
Pûnkava obecná 2 2   2        2  
Plch lesní 2        2       2     2  
Po‰tolka obecná 1   3 1 2   8 14 1 7 3 2 1   14 1
Prase divoké 1         1   1         1  
Pu‰tík obecn˘ 2   1     3   1   2     3  
Ror˘s obecn˘ 3   2   3 8   5   3     8  
Rosniãka zelená 1       1       1     1  
Slep˘‰ kfiehk˘ 1 1   1         1  

Obrat zvífiat ve stanici handicapÛ a jejich poãetní stav k 31. 12. 2007
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Sojka obecná 1   1 1 3   2 1       3  
Sova pálená 2 2   1 1       2  
Stehlík obecn˘ 1     1   1         1  
Strakapoud prostfiední 1   4 5   1   3   1 5  
S˘kora koÀadra     16   2     18   16   2    18  
·paãek obecn˘ 4         4   2  2     4  
UÏovka obojková 1     1       1     1  
Veverka obecná 9   1 1   11  9   2     11  
Vla‰tovka obecná 1       1 2   1 1       2  
Zajíc polní 1 1   1        1  
Zvonohlík zahradní 1     1       1     1  
Îelva vroubená 1      1             0 1
Îelva zelenavá 1      1             0 1
CCeellkkoovv˘̆  ssoouuããeett  2211  11  114433  1199  3399  22  6611  226655  2266  111133  2200  7788  99  99  225555  3311
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Záchytné centrum CITES
V roce 2007 nenastala v tomto cent-

ru v˘raznûj‰í zmûna, neboÈ jsme nepfiija-
li Ïádnou vût‰í zásilku zvífiat. V jeho pé-
ãi zÛstalo 52 Ïelv zelenav˘ch (Testudo
hermanni), pocházejících ze skupiny
Ïelv zabaven˘ch a odebran˘ch pÛvodní-
mu majiteli âeskou inspekcí Ïivotního
prostfiedí v roce 2004. K nim pfiibylo bû-
hem roku 2007 dal‰ích 6 zabaven˘ch je-

dincÛ Ïelv téhoÏ druhu a jeden papou‰ek
mni‰í (Myiopsitta monachus). 

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ
Zoologická zahrada mûsta Brna chová

zvífiata také ve své Stanici mlad˘ch pfiíro-
dovûdcÛ, kde k poslednímu dni roku
2007 evidovala 52 kusÛ 21 druhÛ.
Orientaãní pfiehled zvífiat této stanice
uvádí následující tabulka:

Seznam zvífiat ve Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

druh latinsky poãet kusÛ M F UNK

1 Agama vousatá Pogona vitticeps 2 0 0 2
2 AmazoÀan modrobrad˘ Amazona festiva 1 1 0 0
3 Andulka Melopsittacus undulatus 1 0 1 0
4 Ara ararauna Ara ararauna 1 1 0 0
5 âinãila vlnatá Chinchilla laniger 1 0 1 0
6 Fretka Mustela furo 3 1 2 0
7 Gekonãík noãní Eublepharis maculaticus 2 1 1 0
8 Je‰tûrka zelená Lacerta viridis 1 0 0 1
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9 Korela Nymphicus hollandicus 2 0 1 1
10 Králík domácí Oryctolagus cuniculus v. edulis 1 1 0 0
11 Králík domácí - zakrsl˘ Oryctolagus cuniculus v. edulis 3 2 1 0
12 Kfieãek zlat˘ Mesocricetus auratus 4 3 1 0
13 Kfieãík dÏungarsk˘ Phodopus sungorus 1 0 0 1
14 Kuna skalní Martes foina 1 1 0 0
15 Morãe domácí Cavia porcellus 4 2 2 0
16 Osmák degu Octodon degu 13 0 6 7
17 Pískomil mongolsk˘ Meriones unquienratus 5 1 4 0
18 Psoun prérijov˘ Cynomys ludovicianus 1 0 0 1
19 Scink ‰estipruh˘ Chalcides sexlineatus 1 0 0 1
20 UÏovka ãervená Elaphe guttata 1 1 0 0
21 UÏovka domácí Boaedon fuiginesis 2 0 0 2
22 Îelva zelenavá Testudo hermanni 1 0 0 1
celkem 52 kusÛ, 21 druhÛ 

MVDr. Petr âíhal, CSc.

Predators, Antlered Animals, the Bird
Enclosure, the Tropical Kingdom, the
Children’s Zoo and the Permanent
Aquarium Exhibition. The South-
American exhibit, which was
temporarily placed in the Antlered
Animals section, returned to the
Predators section, and the exhibit of
cassowaries and kangaroos moved
from the Antlered Animals section
into the Bird Enclosure. The
individual sections are managed by
a section manager who is responsible
to the section zoologist who in turn
works under the head of the section.

The most important breeding
event of the year 2007 was the birth of
two polar bear cubs (Ursus
maritimus). It was third time the
female, Cora, had given birth; the
previous two births from the years

SUMMARY: As of the last day of
the year 2007, 1 568 animals of 306
species were kept in our zoo. Out of
this, there were 317 mammals of 74
species, 198 birds of 60 species, 155
reptiles of 43 species, 16 amphibians
of three species, 810 fish of 101
species, two cartilaginous fish of one
species and 70 invertebrates of 24
species. These figures include both the
animals kept on Mni‰í hora and those
at the Permanent Aquarium
Exhibition (SAV).

The organizational structure of the
breeding section underwent certain
changes in comparison with the year
2006. In order to improve the
management of the specialised
children’s zoo operation we made it
into a separate section. The zoo is now
divided into six such sections:
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2005 and 2006 were not successful as
far as breeding is concerned. It was
only after the birth on 23.11. 2007
that the nursing took place naturally
and the female looked after both
young bears carefully. If the further
development of the young goes well
without any complications, the little
bears and their mother may be viewed
by visitors in the spring months of
2008.

The following young, which were
born in 2007, belong to species which
regularly multiply at Brno Zoo: three
aoudads (Ammatragus lervia), two
Pere David’s deer (Elaphurus
davidianus), a Bactrian camel (Came-
lus f. bactrianus), two blue wildebeests
(Connochaetes taurinus taurinus),

eight emus (Dromaius novaehollan-
diae), five Siberian ibexes (Capra
sibirica), a kiang (Equus kiang
holdereri), a Chapman’s zebra (Equus
burchelli chapmani),  two red-necked
wallabies (Macropus rufogriseus), two
Eurasian elks (Alces alces), three
llamas (Lama glama), an American
bison (Bison bison), six Jacob domestic
sheep (Ovis aries f. domestica) and
four spiny lizards (Sceloporus
magister). Four species were
successfully bred for the first time:
two Pygmy marmoset pairs (Callithrix
pigmea) had two babies each, also
a Barn owl and Saker falcon were
born, and a white cockatoo was bred
artificially. During the year 2007, 90
young were born at Brno Zoo.
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BEZOBRATLÍ/ INVERTEBRATA
kmen: Îahavci (Cnidaria)
tfiída: Korálnatci (Anthozoa)
fiád: Sasanky (Actiniaria)
Sasanka ãtyfibarvá Entacmaea quadricolor 0 1 1   
Sasanka Rhodactis sp. 0  1   1   
fiád: vûtevníci (Madreporaria)
Vûtevník Acropora sp. 0  3   3   
Útesovník Caulastrea furcata 0  1   1   
Vûtevník Euphyllia sp. 0  3   3   
Okulína Galaxea sp. 0  1   1   
Montipora Montipora red 0  1   1   
Papírník Oxyphora sp. 0  1   1   
Houbovník Pavona cactus 0  1   1   
Houbovník Pavona decussata 0  1 1   
Pórovník Pocillopora sp. 0  1   1   
Pórovník Seriatopora sp. 0  1   1   
Dendrofyla Turbinaria sp. 0  1   1   
fiád: sasankovci (Zoantharia)
Sasankovec Zoanthus sp. 0  1   1   
fiád: laloãníci (Alcyonaria)
Laloãnice Sarcophyton sp. 0  1   1   
Laloãnice Sinularia sp. 0  1   1   
LaloãníK Xenia sp. 0  1   1   
kmen: Mûkk˘‰i (Mollusca)
tfiída: PlÏi (Gastropoda)
fiád:   
Donka Astraea sp. 0  10   10   
Vr‰atka Nassarius sp. 0  10   10   
tfiída: MlÏi (Bivalvia)
fiád: listoÏábfií (Eulamellibranchiata) 
Zéva hladká Tridacna depresa 0  3   3     
kmen: âlenovci (Arthropoda) 
tfiída: Pavoukovci (Arachnida) 
fiád: ‰tífii (Scorpionida)
Vele‰tír císafisk˘ Pandinus imperator 0,0,2     0,0,2     
tfiída: Kor˘‰i (Crustacea) 
fiád: desetinoÏci (Decapoda)
Rak mramorov˘ Procambarus sp. 0,0,10  0,0,4   0,0,14     
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PARYBY/CHONDRICHTHYES

RYBY/PISCES

Rak modr˘ Procambarus troglodytes 0,0,1   0,0,1 0,0     
Krevetka pruhovaná Lysmata amboinensis 0,0  0,0,6   0,0,6     
kmen: OstnokoÏci (Echinodermata)
tfiída: JeÏovky (Echinoidea)
JeÏovka diadémová Diadema setosum 3   3  0     
tfiída: Hvûzd˘‰i (Stelleroidea)
Hvûzdice Archaster angulatus 0   4  4   

fiád: rejnoci (Rajiformes) 
ãel.: Trnuchovití (Dasyatidae)
Trnucha Potamotrygon reticulatus 0,0,2     0,0,2     

tfiída: Paprskoploutví (Actinopterygyi)
podtfi.: Chrupavãití (Chondrostei)
fiád: mnohoploutví (Polypteriformes)
ãel.: Polypteridae            
Bichirek úhofiovit˘  Erpetoichthys calabaricus 0,0     0,0,1      
podtfi.: Kostnatí (Neopterygii)
fiád: ostnojazyãní (Osteoglossiformes)
ãel.: Notopteridae            
NoÏovec velk˘ Chitala chitala 0,0,8   0,0,1  0,0,7      
fiád: holobfii‰í (Anguilliformes)
ãel.: Muraenidae            
Muréna pfiíãnopruhá Gymnomuraena zebra 0,0  0,0,1   0,0,1      
fiád: máloostní (Cypriniformes)
ãel.: Cyprinidae         
Amur bíl˘ Ctenopharyngodon idella 0,0,1    0,0,1 0,0   
Amufiice Hoevenova Leptobarbus hoeveni 0,0,4     0,0,4   
Kapr obecn˘ Cyprinus carpio 0,0,3    0,0,3 0,0   
Kapr obecn˘ f. koi Cyprinus carpio f. koi 0,0,51   0,0,7  0,0,44   
Závojnatka ãínská Carasius a. auratus var. bic. 0,0,2   0,0,2  0,0   
Labeo ãervenoploutvé Epalzeorhynchos frenatum 0,0  0,0,1   0,0,1   
Labeo ãervenoocasé Epalzeorhynchos bicolor 0,0,2 0,0,1 0,0,1  0,0,2   
Parmiãka Ïraloãí Balantiocheilus melanopterus 0,0,1  0,0,2 0,0,2  0,0,1   
Parmiãka Schwanefeldova Barbodes schwanefeldi 0,0,2     0,0,2   
Parmiãka z Odûsy Puntius sp. „odessa“ 0,0,16   0,0,2  0,0,14   
Parmiãka nádherná Puntius conchonius 0,0,34   0,0,16  0,0,18   
Parmiãka purpurová Puntius nigrofasciatus 0,0,46   0,0,12  0,0,34   
Parmiãka zlatá Puntius semifasciolat. schuberti 0,0,14   0,0,4  0,0,10   
Razbora klínoskvrnná Trigonostigma heteromorpha 0,0,18   0,0,14  0,0,4   
ãel.: Gyrinocheilidae         
Pfiísavka thajská Gyrinocheilus asymonieri 0,0,3   0,0,1  0,0,2   
Pfiísavka thajská Gyrinocheilus asym. var. gold 0,0,6     0,0,6   
fiád: trnobfii‰í (Characiformes)
ãel.: Lebiasinidae         
Drobnoústka Beckfordova Nannostomus beckfordi 0,0,9   0,0,6  0,0,3   
ãel.: Characidae         
Neonka ãerná Hyphessobrycon herbertaxelrodi 0,0,12   0,0,1  0,0,11   
Neonka ãervená Paracheirodon axelrodi 0,0,160   0,0,115 0,0,45   
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PiraÀa Nattererova Pygocentrus nattereri 0,0,19  0,0,1 0,0,11  0,0,9   
PiraÀa hrbatá Serrasalmus gibbus 0,0,4     0,0,4   
PiraÀa stfiíbfiitá Serrasalmus rhombeus 0,0,3     0,0,3   
Tetra slepá Astynax jordani 0,0,9     0,0,9   
Tetra ãervenoploutvá Aphyocharax anisitsi 0,0,23   0,0,21  0,0,2   
Tetra ãerná Gymnocorhymbus ternetzi 0,0,16   0,0,7  0,0,9   
Tetra ãervená Hyphessobrycon flammaeus 0,0,8   0,0,8  0,0   
Tetra kosoãtvereãná Hemigrammus caudovittatus 0,0,1   0,0,1  0,0   
Tetra mûdûná Hemigrammus nana 0,0,27   0,0,16  0,0,11   
Tetra Ïhavá Hemigrammus erythrozonus 0,0,17   0,0,7  0,0,10   
Tetra krvavá Hyphessobrycon eques 0,0  0,0,1 0,0,1  0,0   
Tetra neonová Paracheirodon innesi 0,0  0,0,28 0,0,11  0,0,17   
Tetra diamantová Moenkhausia pittieri 0,0,14   0,0,1  0,0,13   
Tetra konÏská Phenacogrammus interruptus 0,0,7   0,0,1  0,0,6   
Tetra kfiivopruhá Thayeria boehlkei 0,0,14     0,0,14   
fiád: sumci (Siluriformes)
ãel.: Bagridae         
Sumíãek jávsk˘ Mystus vittatus 0,0,2     0,0,2   
ãel.: Siluridae         
Sumec velk˘ Silurus glanis 0,0     0,0 + 0,0,1 private  
Sumeãek prÛsvitn˘ Kryptopterus bicirrhis 0,0,3   0,0,1  0,0,2   
ãel.: Schilbeidae         
Sumãík stfiíbfiit˘ Schilbe mystus 0,0,1     0,0,1   
ãel.: Pangasiidae         
Pangas vláknoploutv˘ Pangasius sanitwongsei 0,0,5  0,0,10 0,0,2 0,0,10 0,0,3   
Pangas dolnook˘ Pangasius hypophthalmus 0,0,12   0,0,1 0,0,11 0,0   
Pangas Ïraloãí Pangasius sp. 0,0  0,0,11   0,0,11   
ãel.: Clariidae         
Kefiíãkovec Ïabí Clarias batrachus 0,0,6   0,0,3  0,0,3   
ãel.: Heteropneustidae         
Pakefiíãkovec obecn˘ Heteropneustes fossilis 0,0,5  0,0,4   0,0,9   
ãel.: Mochokidae         
Péfiovec skvrnit˘ Synodontis eupterus 0,0,3     0,0,3   
Péfiovec teãkovan˘ Synodontis nigrita 0,0,1     0,0,1   
ãel.: Doradidae         
Trnovec pancéfinat˘ Acanthodoras cataphractus 0,0,1     0,0,1   
Trnovec bûlopruh˘ Platydoras costatus 0,0,8  0,0,8  0,0   
ãel.: Pimelodidae         
Anténovec barevn˘ Pimelodus pictus 0,0,1   0,0,1  0,0   
ãel.: Callichthyidae         
Pancéfiníãek panda Corydoras panda 0,0,7   0,0,3  0,0,4   
Pancéfiníãek kropenat˘ Megalechis thoracata 0,0,6   0,0,1  0,0,6   
ãel.: Loricariidae                              
Krun˘fiovec mnohotrnn˘ Ancistrus multispinis 0,0,34   0,0,5  0,0,29   
Krun˘fiovec velkoploutv˘ Pterigoplichtys gibbiceps 0,0,7   0,0,3  0,0,4   
Liposarkus pardálí Liposarcus pardalis 0,0,3     0,0,3   
ãel.: Bedotiidae         
Gavúnek madagaskarsk˘ Bedotia geayi 0,0,1  0,0,1 0,0,2  0,0   
ãel.: Melanotaeniidae         
Duhovka Boessemanova Melanotaenia boessemani 0,0,22   0,0,9  0,0,13   
Duhovka tfiípruhá Melanotaenia trifasciata 0,0,11 0,0,1  0,0,5  0,0,7   

Seznam chovan˘ch zvífiat
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fiád: halanãíkovci (Cyprinodontiformes)
ãel.: Aplocheilidae         
·tikovec páskovan˘ zlat˘ Aplocheilus lineatus var.gold 3,2,7   3,2,4  0,0,3   
ãel.: Poeciliidae         
Meãovka mexická Xiphophorus helleri 0,0,12   0,0,4  0,0,8   
Plata skvrnitá Xiphophorus maculatus 0,0,12  0,0,3 0,0,12  0,0,3   
Îivorodka duhová Poecilia reticulata 0,0,76   0,0,56  0,0,20   
Îivorodka ostrotlamá Poecilia sphenops 0,0,24  0,0,25 0,0.2  0,0,47   
Îivorodka velkoploutvá Poecilia velifera 0,0,8   0,0,6  0,0,2   
ãel.: Goodeidae         
Gudea Eisenova Xenotoca eiseni 0,0,37  0,0,4 0,0,6  0,0,35   
fiád: ostnoploutví (Perciformes)
ãel.: Monodactylidae         
Okatec stfiíbfiit˘ Monodactylus argenteus 0,0,2   0,0,1  0,0,1   
ãel.: Cichlidae         
Akara hnûdá Cleithracara maronii 0,0,8     0,0,8   
Akara modrá Aequidens pulchrus 4,4,20   4,4,20  0,0   
Perlovka rudá Hemichromis lifalili 0,0,3   0,0,1  0,0,2   
Perlovka ãervená Hemichromis bimaculatus 1,0,2   1,0,1  0,0,1   
Cichlida mnohotrnná Herotilapia multispinosa 0,0,8  0,0,2  0,0,6   
Kanãík pfiíãnopruh˘ Archocentrus nigrofasciatus 0,0  0,0,7   0,0,7   
Kanãík ãervenohrdl˘ Thorichthys meeki 0,0,4  0,0,1  0,0,3   
Kanãík „ãerven˘ papou‰ek“ Cichlasoma spp. Red parrot 0,0,9   0,0,1  0,0,8   
Pestfienec ãerven˘ Pelvicachromis pulcher 1,1,6   1,1  0,0,6   
Skalára amazonská Pterophyllum scalare 0,0,30   0,0,3  0,0,27   
Tlamovec Ïlutoocas˘ Cyprichromis leptosoma 0,0,11  0,0,7  0,0,4   
Tlamovec ãelnat˘ Cyphotilapia gibberosa 0,0,10  0,0,9 0,0,1  0,0,18   
Tlamovec FuellebornÛv Labeotropheus fuelleborni 0,0,4     0,0,4   
Tlamovec Trewavasové Labeotropheus trewavasae 0,0,34  0,0,2 0,0,4  0,0,32   
Tlamovec Ïlut˘ Labidochromis caer. var. Yellow 0,0,1  0,0,1   0,0,2   
Tlamovec pestr˘ Melanochromis auratus 0,0,2     0,0,2   
Tlamovec spící  Nimbochromis venustus 0,0  0,0,1   0,0,1   
Tlamovec pfieru‰en˘ Melanochromis interuptus 0,0,1   0,0,1  0,0   
Tlamovec ãernoÏlut˘ Pseudotropheus crabro 0,0,2  0,0,1 0,0,3  0,0   
Tlamovec pfiíãnopruh˘ Pseudotropheus zebra 0,0,20  0,0,11 0,0,11  0,0,20   
Tlamovec DuboisÛv Tropheus duboisi 0,0,32   0,0,11  0,0,21   
Tlamovec MooreÛv Tropheus moorei 0,0,55   0,0,6  0,0,49   
Vrubozobec paví Astronotus ocellatus 0,0,10  0,0,6 0,0,4  0,0,12   
ãel.: Gobiidae         
Hlaváã dívãí Valencienna puellaris 0,0  0,0,2   0,0,2   
ãel.: Pomacanthidae         
Pomãík ohniv˘ Centropyge loriculus 0,0  0,0,1   0,0,1   
ãel.: Pomacentridae         
Klaun ClarkÛv Amphiprion clarki 1,1  0,1 0,1 0,0 + 1,0 private  
Klaun oãkat˘ Amphiprion ocellaris 0,0  0,0,6   0,0,6   
Komorník bûloocas˘ Dascyllus aruanus 0,0,6   0,0,1 0,0,5 0,0 + 5,0 private  
Sapín modroÏlut˘ Chrysiptera parasema 0,0,4     0,0,4   
Sapín Ïlutomodr˘ Chrysiptera hemicyanea 0,0  0,0,3   0,0,3   
ãel.: Labridae         
KnûÏík srpkovit˘ Thalassoma lunaresema 0,0,1     0,0,1   
KnûÏík temn˘ Haliocheres marginatus 0,0  0,0,1   0,0,1   
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Seznam chovan˘ch zvífiat

OBOJÎIVELNÍCI/AMPHIBIA

PLAZI/REPTILIA

Pyskoun rozpÛlen˘ Labroides dimidiatus 0,0  0,0,1   0,0,1   
ãel.: Siganidae             
Králíãkovec li‰ãí Lo vulpinus 0,0,1  0,0,1 0,0,1  0,0,1       
ãel.: Acanthuridae             
Bodlok japonsk˘ Acanthurus japonicus 0,0  0,0,1   0,0,1       
Bodlok Ïlutook˘ Ctenochaetus strigosus 0,0  0,0,1   0,0,1       
Bodlok Ïut˘ Zebrasoma flavescens 0,0,1     0,0,1       
Bodlok fialov˘ Zebrasoma xanthurum 0,0,1     0,0,1       
Bodlok pestr˘ Paracenthurus hepatus 0,0,1  0,0,1 0,0,1  0,0,1       
ãel.: Blenniidae             
Slizoun pruhovan˘ Salarias fasciatus 0,0  0,0,1   0,0,1       
ãel.: Belontiidae             
âichavec zakrsl˘ Colisa lalia var. Cobalt 0,0,11  0,0,10  0,0,1       
âichavec perleÈov˘ Trichogaster leeri 0,0,1     0,0,1       
âichavec zlat˘ Trichogaster tricho. sumatranus 0,0,2     0,0,2       
Rájovec dlouhoploutv˘ Macropodus opercularis 0,0,8  0,0,2 0,0,8  0,0,2       
Gurama velká Osphronemus goramy 0,0  1,0   1,0       
ãel.: Callionymidae          
Vfieténka mandarín Synchiropus splendidus 0,0  0,0,1   0,0,1    
ãel.: Channidae          
Hadohlavec asijsk˘ Channa asiatica 0,0,3   0,0,1  0,0,2    
fiád: ropu‰nicotvární (Scorpaeniformes)
ãel.: Scorpaenidae          
Perut˘n ohniv˘ Pterois volitans 0,0  0,0,2   0,0,2    
fiád: ãtverzubci (Tetraodontiformes)
ãel.: Balistidae          
Ostenec oranÏovoprouÏkat˘ Balistapus undulatus 0,0,1     0,0,1    

fiád: ocasatí (Caudata)
ãel.: Salamandridae         
Îebrovník WaltlÛv Pleurodeles waltl 0,0,7    0,0,1 0,0,6   
ãel.: Ambystomatidae         
Axolotl mexick˘ Ambystoma mexicanum 0,0,3   0,0,1  0,0,2   
fiád: Ïáby (Anura)
ãel.: Hylidae         
Rosniãka vãelí Phrynohyas resinifictrix 2,4,2     2,4,2   

fiád: Ïelvy (Testudinata)
ãel.: Chelidae            
Vousivka pestrá Phrynops geoffroanus 2,0   1,0  1,0   
ãel.: Pelomedusidae         
Tereka hnûdá Pelusios castaneus 1,0     1,0  III 
ãel.: Chelydridae         
Kajmanka supí Macroclemys temminckii 0,0     0,0 + 1,0 Zoo Praha RDB
ãel.: Trionychidae         
KoÏnatka floridská Apalone ferox 1,1   0,1  1,0   
ãel.: Emydidae         
Îelva nádherná Trachemys scripta elegans 4,6,5  0,0,5 0,0,1  4,6,9   RDB
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ãel.: Bataguridae         
Îelva amboinská Cuora amboinensis 1,1   1,0 0,1 + 1,0 Zoo Praha II ESB, RDB
Îelva velká Heosemys grandis 0,1  0,1  0,1 0,1 II ESB, RDB
Îelva ostnitá Heosemys spinosa 1,3     1,3  II ESB, RDB
Orlície bornejská Orlitia borneensis 1,5     1,5  II ESB, RDB
ãel.: Testudinidae         
Îelva zelenavá Testudo hermanni 2,2,48  1,2,18 2,4,36 0,0,14 1,0,16 + 0,0,1 private II RDB
Îelva Ïlutohnûdá Testudo graeca 1,0   1,0  0,0  II 
Îelva ãtyfiprstá Testudo horsfieldii 1,1,1  0,2 1,2,1  0,1 II RDB
Îelva vroubená Testudo marginata 0,0  1,0   1,0   
Îelva paprsãitá Geochelone radiata 1,1     1,1  I ESB
Îelva pardálí Geochelone pardalis 1,1     1,1  II 
Îelva uhlífiská Geochelone carbonaria 0,0,3     0,0,3  I 
Îelva pavoukovitá Pyxis arachnoides 4,2     4,2  I RDB
ãel.: Carettochelyidae         
Karetka novoguinejská Carettochelys insculpta 0,0,3     0,0,3  I 

fiád: krokod˘lové (Crocodylia) 
ãel.: Alligatoridae          
Kajman br˘lov˘ paraguajsk˘
Caiman crocodilus yacare 1,1   1,0  0,1  II  
Kajmánek trpasliãí Paleosuchus palpebrosus 1,1     1,1 II  
ãel.: Crocodylidae          
Krokod˘l nilsk˘ Crocodylus niloticus 0,0     0,0 + 0,1 private II  
fiád: ·upinatí (Squamata)
podfiád: Lacertilia  
ãel.: Iguanidae          
Anolis rytífisk˘ Anolis equestris 0,3     0,3    
Bazili‰ek páskovan˘ Basiliscus vittatus 6,6   2,0 3,1 1,5 + 3,1 Zoo Ko‰ice   
Bazili‰ek zelen˘ Basiliscus plumifrons 2,3     2,3    
âukvala zavalitá Sauromalus obesus obesus 3,0     3,0    
Leguán zelen˘ 3,3    2,0 1,3 + 0,0,23 VFU Brno                        
Iguana iguana + 3,0,2 private II  
Leguán kubánsk˘ Cyclura nubila 2,5     2,5  I ISB, RDB
Leguán nosoroh˘ Cyclura cornuta 0,1,5     3,3  I ESB, RDB
Leguánek ostnit˘ Sceloporus magister 5,2 0,0,4  1,0  4,2,4   
Leguánovec obojkov˘ Crotaphytus collaris 0,0,2  0,0,6 0,0,1  2,0,5   
Oplurus CuvierÛv Oplurus cuvieri cuvieri 2,1,3     2,1,3   
ãel.: Agamidae         
Agama vousatá Pogona vitticeps 0,0,2     0,0,2   
ãel.: Chamaeleonidae         
Chameleon JacksonÛv Chamaeleo jacksonii 1,1     1,1 + 1,0 private II 
Chameleon MellerÛv Chamaeleo melleri 1,0   1,0  0,0  II 
Chameleon jemensk˘ Chamaeleo calyptratus 1,0   1,0  0,0  II 
ãel.: Eublepharidae         
Gekonãík noãní Eublepharis macularius 1,1     1,1   
ãel.: Cordylidae         
Je‰tûrkovec Ïlutohrdl˘ Gerrhosaurus flavigularis 1,0   1,0  0,0   
ãel.: Scincidae         
Scink ‰estipruh˘ Chalcides sexlineatus 0,0,1  0,0,1  0,0,1 0,0,1   

Seznam chovan˘ch zvífiat
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ãel.: Lacertidae         
Je‰tûrka zelená Lacerta viridis 0,0,1     0,0,1   
ãel.: Teiidae         
Dracena krokod˘lovitá Dracaena guianensis 1,1     1,1  II 
ãel.: Anguidae         
Blavor Ïlut˘ Ophisaurus apodus 0,0     0,0 + 0,0,2 private  
ãel.: Varanidae         
Varan nádhern˘ Varanus ornatus 0,1    0,1 0,0 + 0,1 Valencia Bioparc II 
podfiád: hadi (Serpentes)
ãel.: Boidae         
Anakonda velká Eunectes murinus 2,2     2,2 + 0,0,2 Zoo Wien II 
Hrozn˘‰ královsk˘ Boa constrictor 0,1,1   0,1  0,0,1  II 
Hrozn˘‰ovec duhov˘ Epicrates cenchria 1,1     1,1  II 
Hrozn˘‰ovec kubánsk˘ Epicrates angulifer 1,0     1,0  II EEP, ISB
ãel.: Pythonidae         
Krajta kobercová Morelia spilota variegatta 1,0     1,0  II 
Krajta královská Python regius 0,1     0,1  II 
Krajta zelená Chondropython viridis 0,0     0,0 + 0,1 private II 
ãel.: Colubridae         
Korálovka pruhovaná Lampropeltis getula 0,0  0,0,1 0,0,1  0,0   
Korálovka sedlatá sinaloaská 
Lampropeltis triangulum sinaloae 0,0  0,0,1 0,0,1  0,0   
UÏovka amurská Elaphe schrencki 1,0   1,0  0,0 + 1,0 private  
UÏovka ãervená (albín) Elaphe guttata 1,1   0,1  1,0   
UÏovka domácí Boaedon fuliginesis 0,0,3    0,0,1 0,0,2   
UÏovka maurská Natrix maurica 0,0     0,0 + 0,0,1 private  
UÏovka prouÏkovaná Tamnophis sirtalis 0,0     0,0 + 0,0,1 private  
UÏovka taiwanská Elaphe taeniura friesei 1,1  1,0 0,1 1,0 1,0   

fiád: p‰trosi (Struthioformes)
ãel.: Struthionidae                 
P‰tros dvouprst˘ Struthio camelus 1,3     1,3 +  0,0,1 Zoo Hodonín          
fiád: nanduové (Rheiformes)
ãel.: Rheidae                 
Nandu pampov˘ Rhea americana 1,2  0,2 0,1  1,3  II RDB     
fiád: kasuárové (Casuariiformes)
ãel.: Dromaiidae                 
Emu hnûd˘ Dromaius novaehollandiae 1,1 0,0,8  0,0,2 0,0,6 1,1 + 0,0,2 Zoo Helsinki       

+ 0,0,3 Zoo Ko‰ice         
+ 0,0,3 Zoo Baku          

ãel.: Casuariidae                 
Kasuár pfiilbov˘ Casuarius casuarius 1,1     1,1 + 1,0 Zoo Warszawa  ESB, RDB
fiád: brodiví (Ciconiiformes)
ãel.: Ciconiidae             
âáp bíl˘ Ciconia ciconia 0,0,1    0,0,1 0,0       
ãel.: Threskiornithidae             
Ibis posvátn˘ Threskiornis aethiopicus 4,2,7   1,0  3,2,7  III     
fiád: vrubozobí (Anseriformes)
ãel.: Anatidae             
Berne‰ka bûlolící Branta leucopsis 0,0  1,0 1,0  0,0       
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Husa velká  Anser anser 0,0  1,1 1,1  0,0       
Husa domácí Anser anser f. domestica 0,0  1,2  1,2 0,0       
Husa domácí ãínská Anser cygnoides f. domestica 0,0  1,2   1,2       
Husice magellanská Chloephaga picta 1,1     1,1       
Kachna divoká Anas platyrhynchos 0,0  0,0,1 0,0,1  0,0       
Kachniãka mandarinská Aix galericulata 2,1,1     2,1,1       
LabuÈ koskoroba Coscoroba coscoroba 1,1     1,1       
Ostralka ‰tíhlá Anas acuta 1,2  1,1   2,3       
fiád: dravci (Falconiformes)
ãel.: Accipitridae         
Kánû lesní Buteo buteo 1,1,4  0,0,1  1,0,5 0,1  II 
Krahujec obecn˘ Accipiter nisus 0,0,2  0,0,2 0,0,2 0,0,2 0,0  II 
Moták pochop Circus aeruginosus 0,1,1  0,1,1  0,0,1 0,2,1  II 
Orel bûlohlav˘ Haliaeetus leucocephalus 1,0     1,0  I 
Orel kamãatsk˘ Haliaeetus pelagicus 1,0     1,0  II ESB
Orel mofisk˘ Haliaeetus albicilla 0,0     0,0 + 0,1 Zoo Jihlava            

+ 0,1 private I EEP, ISB
ãel.: Falconidae         
Po‰tolka obecná Falco tinnunculus 0,0,3  0,0,13 0,0,6 0,0,8 0,0,2  II 
Raroh velk˘ Falco cherrug 1,1 0,0,1    1,1,1  II 
Sokol stûhovav˘ Falco peregrinus 0,1     0,1  I 
fiád: hrabaví (Galliformes)
ãel.: Cracidae         
Hoko ãerven˘ Crax rubra rubra 0,1     0,1  III 
ãel.: Phasianidae         
Koroptev korunkatá Rollulus rouloul 1,1,2 0,0,1  0,0,1  1,1,2 III 
Páv korunkat˘ Pavo cristatus 5,7,1    0,5,1 5,2 + 1,0 private  
fiád: krátkokfiídlí (Ralliformes)
ãel.: Gruidae         
Jefiáb mandÏusk˘ Grus japonensis 1,1     1,1   EEP
fiád: dlouhokfiídlí (Charadriiformes)
ãel.: Laridae         
Racek stfiíbfiit˘ Larus argentatus 0,0     0,0 + 0,0,1 private  
fiád: mûkkozobí (Columbiformes) 
ãel.: Columbidae          
Hrdliãka divoká Streptopelia turtur 0  1,1   1,1   
Hrdliãka chechtavá Streptopelia roseogrisea 0,0,2   0,0,1  0,1  III 
Hrdliãka jihoasijská Streptopelia tranquebarica 1,1 0,0,1 0,0,1 0,0,1 0,0,1 1,1   
fiád: papou‰ci (Psittaciformes)
ãel.: Cacatuidae         
Kakadu bíl˘ Cacatua alba 2,1 0,0,1   1,0,0 1,1,1 + 1,0 private II 
Kakadu GoffinÛv Cacatua goffini 4,0     4,0  I 
Korela chocholatá Nymphicus hollandicus 0,1,3  0,0,3  0,0,1 0,1,5   
ãel.: Psittacidae         
Alexander mal˘ Psittacula krameri 0,0  1,1 1,1  0,0   
AmazoÀan kubánsk˘ Amazona leucocephala 0,0     0,0 + 1,0 Zoo Hodonín I 
AmazoÀan modroãel˘ Amazona aestiva 1,1     1,1  II 
AmazoÀan modrobrad˘ Amazona festiva 1,0  1,0  1,0 1,0  II 
Ara ararauna Ara ararauna 2,0     2,0 + 2,0 Zoo Opole, + 0,1 private II 
Ara horsk˘ Primolius couloni 1,0     1,0  I 
Ara maracana Primolius maracana 1,0     1,0  I 
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Ara zelenokfiídl˘ Ara chloroptera 1,1     1,1 II 
Eklektus rÛznobarv˘ Eclectus roratus polychloros 0,2   0,1  0,1  II 
Nandej ãernohlav˘ Nandayus nenday 0,1   0,1  0,0  II 
Neofema ozdobná Neophema elegans 1,2   1,0  0,2  II 
Nestor kea Nestor notabilis 1,0     1,0  II ESB
Papou‰ek horsk˘ Polytelis anthopeplus 1,0  1,1 1,0  1,1 + 1,0 private II 
Papou‰ek královsk˘ Alisterus scapularis 0,1   0,1  0,0  II 
Papou‰ek mni‰í Myiopsitta monachus 0,0  0,0,1  0,0,1 0,0   
Papou‰ek ‰ed˘ - Ïako kongo + 1,1 Zoo Ústí; 
Psittacus erithacus erithacus 0,0     0,0 +2,0 Zoo Hodonín; + 1,2 private II 
Papou‰ek ‰ed˘ - Ïako liberijsk˘
Psittacus erithacus timneh 10,9   0,1  10,8  II 
Papou‰ek ‰ed˘ - Ïako ostrovní
Psittacus erithacus princeps 0,5     0,5  II 
Papou‰ek vlnkovan˘ Melopsittacus undulatus 1,1,15  0,0,16 1,0,1  0,1,30 + 0,0,3 VFU Brno  
Papou‰ek zpûvav˘ Psephotus haematonotus 4,1 0,0,2    4,1,2 + 1,0 private II 
Papou‰ík FischerÛv Agapornis fischeri 0,0  0,0,6 0,0,1 0,0,2 0,0,3   
Rozela Pennantova Platycercus elegans 0,0,1     0,0,1  II 
Rozela pestrá Platycercus eximius 2,0,1     2,0,1  II 
Vasa velk˘ Coracopsis vasa 1,1     1,1  II 
fiád: sovy (Strigiformes)
ãel.: Tytonidae         
Sova pálená Tyto alba 1,1 0,0,1 0,0,2 0,0,1 0,0,1 1,1,1  II 
ãel.: Strigidae          
Kalous u‰at˘ Asio otus 0,0,4  0,0,1 0,0,1 0,0,1 0,0,3  II 
Pu‰tík obecn˘ Strix aluco 0,0,2  0,0,3  0,0,3 0,0,2 + 0,0,1 private II 
Sovice krahujová Surnia ulula 1,1    1,0 0,1  II 
Sovice snûÏní Nyctea scandiaca 2,0  1,0 1,0  2,0 + 1,0 private II 
S˘ãek obecn˘ Athene noctua 1,1  0,1 0,1  1,1  II 
V˘r velk˘ Bubo bubo 1,0,2     1,0,2  II 
V˘r virÏinsk˘ Bubo virginianus 0,0     0,0 + 1,0 private II 
V˘reãek mal˘ Otus scops 0,2  1,0  0,1 1,1  II 
fiád: svi‰Èouni (Apodiformes)
ãel.: Apodidae         
Ror˘s obecn˘ Apus apus 0,0 0,0,7 0,0,5 0,0,2 0,0   
fiád: srostloprstí (Coraciiformes)
ãel.: Alcedinidae         
LedÀák obrovsk˘ Dacelo novaeguineae 1,1     1,1   
fiád: ‰plhavci (Piciformes)
ãel.: Picidae         
Strakapoud prostfiední Dendrocopos medius 0,0  0,0,4 0,0,2 0,0,2 0,0   
fiád: pûvci (Passeriformes) 
ãel.: Bombycillidae         
Brkoslav severní Bombycilla garrulus 0,0,3   0,0,1 0,0,2 0,0   
ãel.: Sylviidae         
Králíãek obecn˘ Regulus regulus 0,0  0,0,1  0,0,1 0,0   
ãel.: Sittidae         
Brhlík lesní Sitta europaea 0,0  0,0,1 0,0,1 0,0   
ãel.: Turdidae         
Drozd zpûvn˘ Turdus philomelos 0,0  0,0,20 0,0,11 0,0,9 0,0   
Drozd kvíãala Turdus pilaris 0,0,1  0,0,1   0,0,2   
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Kos ãern˘ Turdus merula 0,0,3  0,0,5 0,0,3 0,0,3 0,0,2   
âervenka obecná Erithacus rubecula 0,0  0,0,2 0,0,1 0,0,1 0,0   
ãel.: Hirundinidae         
Jifiiãka obecná Delichon urbica 0,0  0,0,9 0,0,4 0,0,5 0,0   
Vla‰tovka obecná Hirundo rustica 0,0  0,0,1  0,0,1 0,0   
ãel.: Paridae         
S˘kora koÀadra Parus major 0,0  0,0,8 0,0,6 0,0,2 0,0   
ãel.: Emberizidae         
Strnad obecn˘ Emberiza citrinella 0,0,1    0,0,1 0,0   
Strnad rákosní  Emberiza schoeniclus 0,0,1    0,0,1 0,0   
ãel.: Fringillidae         
Pûnkava obecná Fringilla coelebs 0,0,1  0,0,1 0,0,1 0,0,1 0,0   
Konopka obecná Carduelis cannabina 0,0,1    0,0,1 0,0   
âeãetka zimní Carduelis flammea 0,0,2    0,0,2 0,0   
Zvonohlík zahradní Serinus serinus 0,0,1    0,0,1 0,0   
Dlask tlustozob˘ Coccothraustes coccothraustes 0,0,1  0,0,1 0,0,1 0,0,1 0,0   
ãel.: Estrildidae         
Zebfiiãka pestrá Taeniopygia guttata 1,0     1,0   
Astrild bûlolící Stizoptera bichenowi 0,0,1     0,0,1   
ãel.: Motacillidae         
Lindu‰ka lesní Anthus trivialis 0,0  0,0,1  0,0,1 0,0   
ãel.: Ploceidae         
Vrabec polní Passer montanus 0,0,1    0,0,1 0,0   
ãel.: Sturnidae         
·paãek obecn˘ Sturnus vulgaris 0,0,2  0,0,1 0,0,1 0,0,2 0,0   
Majna Rotschildova Leucopsar rotschildi 1,1     1,1  I EEP, ISB
ãel.: Oriolidae         
Îluva hajní Oriolus oriolus 0,0,1    0,0,1 0,0   
ãel.: Corvidae         
Havran polní Corvus frugilegus 0,0  0,0,2  0,0,2 0,0   
Kavka obecná Corvus monedula 0,0,2    0,0,2 0,0   
Krkavec velk˘ Corvus corax 1,0     1,0   
Sojka obecná Garrulus glandarius 0,0,1  0,0,3 0,0,2 0,0,2 0,0   
Straka obecná Pica pica 0,0,1    0,0,1 0,0   

fiád: vaãnatci (Marsupialia)
ãal.: Macropodidae           
Klokánek králíkovit˘ Bettongia penicillata 0,3  0,1   0,4  I EEP, ISB, RDB
Klokan rud˘ Macropus rufus 0,0  0,1   0,1     
Klokan BennettÛv Macropus rufogriseus frutica 2,3,2  0,0,2  0,1,0 2,2,4 + 1,0 Zoo Hodonín    
fiád: hmyzoÏravci (Insectivora)
ãel.: Erinaceidae           
JeÏek Erinaceus sp. 0,0,19  0,0,66 0,0,36 0,0,32 0,0,17     
fiád: letouni (Chiroptera)
ãel.: Vespertilionidae           
Netop˘r hvízdav˘ Pipistrellus pipistrellus 0,0  0,1,1  0,1,0 0,0,1     
fiád: primáti (Primates)
ãel.: Lemuridae           
Lemur bûloãel˘ Eulemur fulvus albifrons 4,1     4,1  I   
Lemur vari Varecia variegata 0,1     0,1  I EEP, ISB  
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ãel.: Callithricidae           
Kosman zakrsl˘ Callithrix pygmaea 1,1 0,0,2 1,1   2,2,2  II   
Tamarín Ïlutoruk˘ Saguinus midas 3,2     3,2  II ESB  
ãel.: Cebidae           
Kotul veverovit˘ Saimiri sciureus 3,1  1,2  1,1 3,2  II   
ãel.: Cercopithecidae           
Koãkodan svûtlobfiich˘ Cercopithecus petaurista 0,0     0,0 + 0,1 private II   
Koãkodan husarsk˘ Erythrocebus patas 0,0     0,0 + 0,1 private II   
Koãkodan zelen˘ Chlorocebus aethiops sabaeus 0,0    0,0 + 1,0 private II   
Makak chocholat˘ Macaca nigra nigra 2,1   0,1 1,0 1,0  II EEP, ISB  
Mandril Mandrillus sphinx 1,1     1,1 + 0,1 Zoo Paignton I EEP

+ 0,1 Zoo Katowice  
Pavián anubi Papio anubis 1,4     1,4 + 0,1 Zoo Moskva II   
DÏelada Theropithecus gelada 2,0     2,0  II EEP, ISB  
ãel.: Pongidae           
·impanz Pan troglodytes 1,3     1,3  I   
fiád: zajíci (Lagomorpha)  
ãel.: Leporidae           
Králík domácí Oryctolagus cuniculus f. edulis 1,2  1,0,1  0,0,1 2,2     
Králík domácí - zakrsl˘ Oryctolagus cuniculus f.edulis 4,6     4,6     
Zajíc polní Lepus europaeus 0,0  0,0,1  0,0,1 0,0     
fiád: hlodavci (Rodentia)
ãel.: Sciuridae           
Ratufa cejlonská Ratufa macroura 1,1     1,1     
Sysel obecn˘ Spermophylus citellus 2,0     2,0     
Psoun prériov˘ Cynomys ludovicianus 1,2,11   1,0  0,2,11     
Veverka obecná Sciurus vulgaris 0,0  0,0,8 0,0,6 0,0,2 0,0     
ãel.: Castoridae           
Bobr kanadsk˘ Castor canadensis 0,1,2     0,1,2     
ãel.: Cricetidae           
Kfieãek zlat˘ Mesocricetus auratus 3,2  1,0 0,1 1,0 3,1   
Kfieãík dÏungarsk˘ Phodopus sungorus 0,0  0,0,5 0,0,3 0,0,1 0,0,1   
Pískomil mongolsk˘ Meriones unguiculatus 4,4  0,3  3,3 1,4   
ãel.: Gliridae         
Plch lesní Dryomys nitedula 0,0  0,0,2  0,0,2 0,0   
ãel.: Hystricidae 
Dikobraz bûloocas˘ Hystrix leucura 0,1    0,1 0,0 + 1,1 Zoo Bratislava III 

+ 0,1 Zoo Olomouc
ãel.: Caviidae         
Morãe domácí Cavia porcellus 3,6 0,0,2   1,1,2 2,5   
Mara stepní Dolichotis patagonum 1,2     1,2   
Kapybara Hydrochaeris hydrochaeris 0,2  1,0  0,1 1,1 + 1,0 Zoo Kaunas    
ãel.: Chinchillidae         
âinãila vlnatá Chinchilla laniger 0,1      0,1   
ãel.: Myocastoridae         
Nutrie Myocastor coypus 0,2    0,2 0,0   
ãel.: Octodontidae         
Osmák degu Octodon degus 0,7 6,1,10 0,0,1 0,0,3 0,1,7 6,7,1 + 0,0,4 private  
fiád: ‰elmy (Carnivora)
ãel.: Canidae         
Vlk arktick˘ Canis lupus arctos 0,2  1,0   1,2  I 
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Vlk kanadsk˘ Canis lupus occidentalis 1,1    1,1 0,0 + 1,1 Zoo Baku I 
Li‰ka obecná Vulpes vulpes 1,0  1,0   2,0   
Li‰ka polární Alopex lagopus 0,0  3,7   3,7   
Psík m˘valovit˘ Nyctereutes procyonoides 0,1    0,1 0,0   
Vlk hfiivnat˘ Chrysocyon brachyurus 1,0  0,1   1,1  II EEP, ISB
Pes pralesní Speothos venaticus 0,0  0,1 0,1  0,0  I EEP, ISB
ãel.: Ursidae         
Medvûd hnûd˘ Ursus arctos 0,0     0,0 + 1,2 Veresegyház II ESB
Medvûd lední Ursus maritimus 1,1 0,0,2    1,1,2  II EEP, ISB
ãel.: Procyonidae         
M˘val severní Procyon lotor 0,0     0,0 + 1,0 private  
Nosál bûlohub˘ Nasua narica 1,0     1,0  III 
ãel.: Mustelidae         
Fretka Mustela furo 1,2     1,2   
Rosomák sibifisk˘ Gulo gulo 0,0  0,1   0,1   
Kuna skalní Martes foina 1,0  0,0,14  0,0,14 1,0   
Jezevec lesní Meles meles 0,0     0,0 + 0,1 private  
Skunk pruhovan˘ Mephitis mephitis 0,0     0,0 + 0,1 Zoo PlzeÀ
ãel.: Viverridae         
Ovíjeã skvrnit˘ Paradoxurus hermaphroditus 1,2   1,1 0,1 0,0  III 
Surikata Suricata suricatta 4,4  4,1 3,1 2,0 3,4 + 1,0 Zoo Sóstó; + 1,0 Zoo Ko‰ice
ãel.: Felidae         
Koãka pou‰tní Felis margarita harrisoni 1,1     1,1 + 1,0 Zoo Novosibirsk; + 0,1 private II EEP, ISB
Koãka baÏinná Felis chaus 0,0     0,0 + 1,1 Zoo Krakow II 
Koãka divoká Felis silvestris 0,1  1,0   1,1   
Koãka bengálská Prionailurus bengalensis 0,1     0,1 + 1,0 private; + 0,1 TP Berlin II 
Koãka krátkouchá Prionailurus euptilurus 1,0     1,0  II 
Koãka rybáfiská 1,0    1,0 0,0 + 1,0 Zoo Praha II EEP, ISB
Prionailurus viverrinus + 0,1 Zoo Amnéville
Rys evropsk˘ Lynx lynx lynx 1,0     1,0 + 1,0 Zoo Dûãín II ESB
Rys kanadsk˘ Lynx canadensis 1,1     1,1 II 
Serval Leptailurus serval 0,0  1,0  1,0 0,0 + 0,1 Zoo Lisabon II 
Levhart cejlonsk˘ Panthera pardus kotiya 1,1     1,1 + 0,1 Zoo Jihlava I EEP, ISB
Tygr sumatersk˘ Panthera tigris sumatrae 1,1  1, 0 1, 0  1,1  I EEP, ISB
Lev berbersk˘ Panthera leo leo 0,0     0,0 + 1,0 Zoo Les Sables d’Olonne II 
fiád: ploutvonoÏci (Pinnipedia)
ãel.: Otariidae         
Lachtan jihoafrick˘ Arctocephalus pusillus 1,2     1,2  II 
fiád: lichokopytníci (Perissodactyla)
ãel.: Equidae         
KÛÀ domácí - pony jezdeck˘ Equus caballus 1,1     1,1   
KÛÀ domácí - pony shetlandsk˘ Equus caballus 1,3 0,1 2,0  0,1 3,3 + 1,0 private  
KÛÀ Pfievalského Equus przewalskii 0,3     0,3  I EEP, ISB
Kulan Equus hemionus kulan 0,2    0,1 0,1  II EEP, ISB
Kiang Equus kiang holdereri 1,3 1,0    2,3 + 1,0 Zoo Hodonín II EEP, ISB
Zebra Chapmannova Equus burchelli chapmanni 3,2 0,1   2,0 1,3 + 2,0  Zoo Baku    
Zebra Grévyho Equus grevyi 1,3  1,0  1,0 1,3 + 1,0 Zoo St. Louis I EEP, ISB  
ãel.: Tapiridae           
Tapir jihoamerick˘ Tapirus terrestris 1,1     1,1   EEP  
fiád: sudokopytníci (Artiodactyla)
ãel.: Camelidae           
Velbloud dvouhrb˘ Camelus ferus bactrianus 1,4 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 +1,0 Zoo PlzeÀ; +0,1 Zoo PoznaÀ
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Guanako Lama guanicoe 0,4     0,4  II   
Lama krotká Lama guanicoe lama 3,5 1,2 0,1 0,1 2,1 2,6 + 1,0 Zoo Veszprém            

+ 0,3 Zoo Hodonín    
Alpaka Lama guanicoe pacos 0,1     0,1     
ãel.: Cervidae           
Los evropsk˘ Alces alces alces 1,5 1,1 0,2 0,2 0,3 2,3 + 0,1 Monde Sauvage     

+ 0,1 Zoo Sóstó
Sob polární Rangifer tarandus 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5     
Jelen milu Elaphurus davidianus 2,5 0,0,2   0,1 2,4,2  + 0,1 Zoo Katowice        

+ 0,1 Zoo Opole
+ 0,1 Zoo Tregomeur             

Jelen sibifisk˘ Cervus elaphus sibiricus 1,3 0,1 1,0 1,2  1,2     
ãel.: Giraffidae           
Îirafa síÈovaná Giraffa c. reticulata 1,3     1,3 EEP, ESB 
ãel.: Bovidae          
Adax núbijsk˘ Addax nasomaculatus 1,0    1,0 0,0 + 1,0 Zoo Kolmarden      

+ 1,0 private I EEP, ISB 
PakÛÀ modr˘ 2,4 1,1   1,2 2,3 + 1,1 Zoo Baku              
Connochaetes taurinus taurinus + 0,1 Zoo Ko‰ice   
KozoroÏec sibifisk˘ Capra sibirica 3,9 4,1   2,3 5,7 + 2,0 Zoo Wroclaw         

+ 2,3 Zoo Berlín   
Koza domácí Capra aegagrus f. hircus 0,1 0,1  0,2 0,0    
Koza domácí - kamerunská Capra aegagrus f. hircus 2,3 2,4  3,1 1,6 + 1,2 private                      
Koza domácí - kfiíÏenec Capra aegagrus f. hircus 0,0  2,0  2,0 0,0    
Paovce hfiivnatá Ammotragus lervia 9,5 1,1,1  0,1,1 8,1 2,4 + 0,1 Zoo Hodonín          

+ 5,0 Zoo Ko‰ice            
+ 1,1 Zoo Baku II  

Ovce domácí - cigája Ovis ammon f. aries 0,2     0,2    
Ovce domácí - Jákobova Ovis ammon f. aries 3,3 3,3 1,1 2,0 3,1 2,6 + 1,0 Zoo Dûãín   
Ovce domácí - kamerunská Ovis ammon f. aries 3,6 3,4,2  0,1,1 5,1,1 1,8  + 1,0 Zoo Olomouc

+ 1,2 Zoo Ko‰ice 
Ovce domácí - kfiíÏenec Ovis ammon f. aries 0,0 0,2   0,2 0,0    
Takin indick˘ Budorcas taxicolor taxicolor 1,3 1,0  1,0  1,3  II  
Bizon prérijní Bison bison bison 1,5 0,1   0,1 1,5    

Vysvûtlivky / Notes
* nákup, deponace, dar, v˘mûna 

/ buying, loan, donation, exchange, etc.         
** prodej, deponace, v˘mûna, vyfiazení,‰kodná, únik, krádeÏ, vypu‰tûní, atd. 

/ selling, loan, exchange, outage, predators, escape, theft, release, etc.



V souladu s Metodick˘m návodem
Státní veterinární správy ã. 15/2000,
kter˘m se stanovují podmínky k prová-
dûní veterinárního dozoru v zoologic-
k˘ch zahradách, jsme stejnû jako v mi-
nul˘ch letech veterinární péãi v Zoo
Brno rozvíjeli ve tfiech oblastech: 

Preventivní péãe spoãívala v dÛsledné
sanaci areálu i objektÛ vlastních expozic
podle roãního plánu deratizace, dezin-
fekce a dezinsekce (DDD) i podle aktu-
ální potfieby. Jarní a podzimní parazito-
logické depistáÏe,  provádûné ve spolu-
práci s Ústavem parazitologie Fakulty
veterinárního lékafiství Veterinární a far-
maceutické univerzity (FVL VFU)

v Brnû, prokázaly úãinnost plo‰ného jar-
ního a podzimního odãervení i zv˘‰e-
n˘ch nárokÛ na zoohygienu a zacházení
s odpady Ïivoãi‰ného pÛvodu. Nejvy‰‰í
pozornost jsme opût, tak jako kaÏd˘m
rokem, vûnovali efektu dehelmintizace
u koÀovit˘ch, a to z dÛvodu opakované-
ho záchytu Parascaris equorum. Aplika-
ce antiparazitik provádíme aÏ 6 x roãnû,
u hfiíbat individuálnû od 3. t˘dne Ïivota
kaÏd˘ mûsíc. Zv˘‰en˘ dÛraz dále klade-
me na dehelmintizaci a sanaci prostfiedí
mal˘ch koãek (Toxocara cati, Toxascaris
leonina) a losÛ evropsk˘ch (Trichuris).
Z fiady individuálnû i plo‰nû pouÏit˘ch
preparátÛ k léãbû i prevenci endo- a ek-
toparazitóz jsme v roce 2007 u nejvût‰í-

VETERINÁRNÍ PÉâE
VETERINARY CARE
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Rentgenogram havrana polního s diabolkou v pátefii



ho poãtu zvífiat medikovali krmnou dáv-
ku pfiípravkem Antiverm gran. a Fen-
bendazol Bioveta 4% plv. Pfii moÏnosti
individuálního podání jsme aplikovali
injekãnû pfiedev‰ím Dectomax inj., per-
orálnû pak Abamitel plus pasta
a Noromectin Equine pasta.

Opatfiení DDD probíhala dle aktuali-
zovaného plánu. V závûru roku jsme za-
znamenali v˘skyt divok˘ch  potkanÛ
v prostorách karantény. ·kÛdce jsme li-
kvidovali pomocí pfiípravkÛ Baraki,
Rodilon a Racumin s pfiídavkem rybího
masa. Obãasn˘ byl únik laboratorních
potkanÛ, chovan˘ch pro krmné úãely.
Vût‰í dÛraz jsme kladli na zabránûní pfií-
stupu potkanÛ do objektÛ a na ochranu
uskladnûn˘ch krmiv. Ve sledovaném ob-
dobí jsme v expozicích pavilonu
Tropické království opût pouÏili, a to
s patrn˘m efektem,  preparát Maxforce
white pro hubení ‰vábÛ. ·vábi kromû
moÏného pfienosu infekce komplikují
pÛvodnû drobná poranûní kÛÏe, vznika-
jící nejãastûji pfii páfiení leguánÛ.

U vybran˘ch druhÛ zvífiat v zoo jsme
provedli rozsáhlou preventivní vakcina-
ci. Oãkovali jsme psovité a koãkovité
‰elmy v plném rozsahu (kromû infekãní
peritonitidy u koãek vyÏadující intrana-
zální aplikaci), velbloudovité (tetanus,
trichofytóza), koÀovité (tetanus, chfiip-
ka, trichofytóza), Ïirafy a pakonû (klo-
stridiové infekce), ptáky (mykoplazmó-
za, paramyxoviróza). Kvalitu krmiva
kontrolujeme ve spolupráci se Státním
veterinárním ústavem  (SVÚ) Olomouc.

Biologick˘ materiál vy‰etfiujeme v koor-
dinaci s VFU, SVÚ Olomouc,
V˘zkumn˘m ústavem veterinárního lé-
kafiství (VÚVL) Brno i se soukrom˘mi
laboratofiemi. Pfii vytváfiení perspektiv-
ních chovn˘ch skupin a urãování pohla-
ví nám pomáhá firma Genservis.
NaplÀování Metodického návodu Státní
veterinární správy (SVS) kontrolovali
pûtkrát v prÛbûhu roku pracovníci
Mûstské veterinární správy (MûVS)
Brno. Pfii kontrole veterinární nemocni-
ce kladli dÛraz nejen na technick˘ stav
budov a vybavení, ale pfiedev‰ím na to,
aby dokumentace harmonizovala s legis-
lativou Evropské unie. S uspokojením
mohu konstatovat, Ïe nám nebyly vy-
tknuty závaÏnûj‰í nedostatky. Oproti mi-
nulému roku jsme se vyhnuli drobn˘m
opomenutím pfii naplÀování metodiky
kontroly zdraví pfii pitvû uhynul˘ch zví-
fiat v jednotliv˘ch kategoriích. I pfii vy-
‰etfiení zvífiat mimo SVÚ jsme naplnili
Metodiku kontroly zdraví EpN100 SVS.

Léãebnou péãi jsme soustfiedili na kme-
nová zvífiata (kromû bûÏn˘ch zákrokÛ
jsme provedli 93 zákrokÛ v anestezii,
z toho 21 pfiípravkem Immobilon LA).
V záchranném centru jsme vy‰etfiili
v‰ech 265 pfiijat˘ch zvífiat, v anestezii
jsme o‰etfiili 22 ptákÛ a savcÛ.
Nejãastûj‰ími pfiíãinami úrazÛ ptákÛ by-
ly zlomeniny (náraz do auta, postfielení)
a otfiesy (náraz do skla). Nadále jsme by-
li konfrontováni s neopatrností lidí, kte-
fií zachraÀují nemocné fretky a kuny
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a pfiitom riskují, Ïe je zvífie pokou‰e.
U Ïádného z tûchto pacientÛ nebyla dia-
gnostikována vzteklina. Uspokojení nám
pfiineslo nûkolik úspû‰n˘ch náprav frak-
tur u dravcÛ a sov (kfiídla, konãetiny, zo-
bák), které vyÏadují specifické pfiístupy
i pouÏití netradiãních materiálÛ. AÏ na
v˘jimky uplatÀujeme zásadu V‰e, nebo
nic – tedy návrat do volné pfiírody, nebo
utracení. V roce 2006 jsme pfiijali do zá-
chytného centra 289 ks Ïelv Testudo
hermanni a 4 ks Agryonemis horsfieldi,
které i nadále vyÏadovaly léãebnou péãi
(herpesvirová infekce, mûkk˘ krun˘fi,
parazitózy). Ve spolupráci se Zemûdûl-
skou univerzitou v Praze jsme se podíle-
li na imobilizaci a sledování v˘skytu
bobra evropského. Z celkového mnoÏ-
ství zákrokÛ pfiipadá na preventivní
opatfiení a interní zákroky více neÏ 60 %
pfiípadÛ, na poruchy bfiezosti, porodní
a poporodní komplikace pfiipadá pouze
1–2 % zákrokÛ. Zbylá procenta pfiípadÛ
tvofií zákroky chirurgické vãetnû korekcí
paznehtÛ a kopyt. Ve 32 pfiípadech jsme
diagnózu stanovili na základû rentgeno-
logického a endoskopického vy‰etfiení.
U takina indického, soba polárního a lo-
sa evropského jsme fie‰ili pfiípady chro-
nick˘ch acidóz, parazitóz a zmûn krmné
dávky trval˘m podáváním probiotick˘ch
kmenÛ bakterií v granulovaném krmivu
(pfiípravek Probiostan).

Nároãnou operaci fraktury paÏní kos-
ti levé hrudní konãetiny tygra sumater-
ského Dicka provedli 29. 3. prof.
MVDr. Alois Neãas, Ph.D., a MVDr.

Milan Dvofiák, Ph.D. VyuÏili pfiitom
nejmodernûj‰ích materiálÛ a postupÛ.
BohuÏel vlivem vedlej‰ích faktorÛ (ina-
petence, stres, endokardióza) po tfiech
t˘dnech Dick uhynul. Pfii pooperaãní
léãbû jsme poprvé pouÏili cefalosporin
s dlouhotrvajícím úãinkem Convenia
inj. Ovûfiili jsme jeho úãinnost pfii origi-
nálním fiedûní i zpÛsobu aplikace.
Convenii jsme pouÏili i pfii terapii
Lumpy Jaw (Stomatitis diphttheroidea,
zánûtlivû-nekrotické onemocnûní hlavy
a krãní krajiny klokanÛ). U samce kloka-
na rudokrkého, narozeného 20. 4. 2006,
jsme diagnostikovali pí‰tûl v mûkk˘ch
tkáních mezisaniãí. Po v˘plachu antisep-
tick˘mi roztoky jsme aplikovali ãtyfiikrát
po 14 dnech (10. a 24. 4. 2007,
8. a 23. 5. 2007) cefovecin (Convenia
inj.) v dávce 8 mg/kg s. c. Aplikace ve
14denních intervalech sníÏila podíl stre-
su na rozvoji onemocnûní. JiÏ po 14
dnech, pfii druhé aplikaci pfiípravku, se
pí‰tûl uzavfiela. Klokana jsme léãili v˘-
hradnû Convenií a zvífie se uzdravilo.
Gynekologické a andrologické vy‰etfiení
levhartÛ cejlonsk˘ch Magy a Ruwani
jsme provedli 13. 10. 2007 spoleãnû
s MVDr. Aloisem Lázniãkou. Nalezli
jsme pfiíãiny neplodnosti a zahájili tera-
pii obou koãek. 

Distanãní imobilizaci jsme díky mo-
dernímu zafiízení mohli provádût i na
poÏádání obecních úfiadÛ, policie a lesní
správy. Veterinární servis byl v roce 2007
zaji‰Èován dennû soukrom˘m veterinár-
ním lékafiem. V rámci úzké spolupráce
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SUMMARY: Veterinary care at
Brno Zoo was developed in three
areas. The most attention in the field
of prevention was paid to the effect of
dehelmintization in equine animals,
because of the repeated occurrence of
Parascaris equorum. Increased

emphasis has been placed on the
dehelmintization and sanitation of the
environment of small cats (Toxocara
cati, Toxascaris leonina) and Eurasian
elks (Trichuris). For selected species of
animals at the zoo, extensive
preventive vaccination took place.

s Klinikou chorob ptákÛ, plazÛ a mal˘ch
savcÛ a Ústavem ekologie a chorob vol-
nû Ïijících zvífiat se na léãebné péãi v Zoo
Brno podíleli prof. MVDr. Zdenûk
Knotek, CSc., doc. MVDr. Jifií Pikula,
Ph.D., a MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D.
I v dobû nepfiítomnosti kmenového pra-
covníka tak byla zaji‰tûna plnohodnotná
veterinární péãe. 

Vûdeckov˘zkumnou a kulturnûpropa-
gaãní práci jsme orientovali pfiedev‰ím
na pfiedná‰kovou ãinnost provádûnou ve
prospûch tfií ústavÛ Veterinární a farma-
ceutické univerzity. Jsme spolufie‰iteli
grantu pfiidûleného Agenturou ochrany
pfiírody, kter˘ je ve spojení s v˘ukou stu-
dentÛ VFU tematicky zamûfien na péãi
o handicapované Ïivoãichy a jejich na-
vracení do volné pfiírody. Jako externí u-
ãitel jsem vedl odborné praxe v rámci
státnicov˘ch blokÛ studentÛ VFU.
Podíleli jsme se na v˘uce stfiedo‰kol-
sk˘ch studentÛ i zájemcÛ o kvalifikaãní
kurzy umoÏÀující v rámci profese mani-
pulovat se zvífiaty. V˘sledkem spolupráce

s doc. Jifiím Pikulou, Ph.D., by mûla b˘t
uãební pomÛcka, která by mûla seznámit
studenty VFU s problematikou imobili-
zace volnû Ïijících zvífiat. S Klinikou
chorob ptákÛ, plazÛ a mal˘ch savcÛ spo-
lupracujeme na dlouhodobûj‰ím v˘-
zkumném úkolu, kter˘ se zab˘vá moÏ-
ností diagnostiky úrovnû stresu u statis-
ticky v˘znamného souboru papou‰kÛ
Ïako. MÛj pfiíspûvek do soutûÏe o nejlep-
‰í kazuistiku,  vyhlá‰ené firmou Pfizer
v ãervnu 2007 pro celou âeskou repub-
liku, získal hodnotnou druhou cenu. Ve
dnech 6.–7. 10. 2007 jsem se zúãastnil
8. semináfie âeské asociace veterinárních
lékafiÛ volnû Ïijících zvífiat a zvífiat v zoo
(CAZWV) v Liberci s tûmito referáty:
Zku‰enosti s chirurgickou terapií v˘hfie-
zÛ pochvy u pfieÏv˘kavcÛ ve farmovém
chovu a v zoo, Uretrostomie u ovíjeãe
skvrnitého jako fie‰ení novotvaru prepu-
cia a penisu a Fatální otrava dvou paviá-
nÛ anubi semeny tisu.                            

MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D.,
veterinární lékafi Zoo Brno
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Medical care concentrated on
common animals (apart from normal
interventions, 93 interventions under
anesthesia were performed, 21 of
which were using the product
Immobilon LA).At the rescue centre,
we examined all ??? accepted animals,
and 22 birds and mammals were
treated under anesthesia. The most
frequent causes of injuries in birds
were fractures (hitting a car, wounds
from shooting) and shock (hitting
glass). Furthermore, we were
confronted with the carelessness of
people who rescue ill ferrets and
martens and risk being bitten by the
animal.

Rabies was diagnosed in none of
these patients. We were satisfied with
several successful rectifications of
fractures in birds of prey and owls

(wings, legs, beak), which require
a specific approach as well as the use
of non-traditional materials.
A demanding operation on the
fracture of the humerus of the left
front leg of a Sumatran tiger, Dick,
was carried out on 29. 3. 2007 by
Prof. MVDr. Alois Neãas, Ph.D., and
MVDr. Milan Dvofiák, Ph.D. They
made use of the most modern
materials and procedures.
Unfortunately, due to secondary
factors (inappetence, stress,
endocardiosis), Dick died three weeks
later. The scientific and research
work, as well as the cultural and
promotional effort, was focused
mainly on lecturing activities carried
out for the benefit of three
departments of the Veterinary and
Pharmaceutical University.



Po stránce ekonomické se rok 2007
stal v Zoologické zahradû mûsta Brna ro-
kem úspû‰n˘m, stejnû jako i nûkolik let
pfiedcházejících. Hospodafiení zahrady
skonãilo zlep‰en˘m hospodáfisk˘m v˘-

sledkem ve v˘‰i 289 675,84 Kã.
Úspûchu zoo dosáhla i v náv‰tûvnosti –
do  zahrady pfii‰lo 252 387 osob, coÏ je
nejvíce od roku 1990 (kdy do zoo zaví-
talo 283 127 náv‰tûvníkÛ).

EKONOMICK¯ ÚSEK
ECONOMIC DEPARTMENT
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Náv‰tûvnost (poãet osob)
Poãet náv‰tûvníkÛ celkem                                252 387

z toho zoo                                                        234 787

SAV                                                         17 600

âlenûní náv‰tûvnosti podle jednotliv˘ch skupin 
Skupina                                                       poãet osob
Dospûlí                                                           103 181

Dûti + studující + dÛchodci                                                                124 894

Celkem                                                        252 387 

Pfiíjmy
Celkové v˘nosy ãinily v roce 2007          69 955 440,- Kã
âlenûní hlavních pfiíjmov˘ch poloÏek
Pfiíspûvek zfiizovatele                       39 495 000,- Kã
Úãelová dotace MÎP                                                          1 937 700,- Kã

Dotace âSOP                                                                         167 700,- Kã

Dotace od úfiadu práce                                                      3 057 174,- Kã

TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí                                  22 541 988,- Kã

- z toho trÏby ze vstupného zoo                                      10 534 344,- Kã

trÏby ze vstupného SAV                                      332 585,- Kã

foto, video                                                              120 940,- Kã

poníci                                                                       107 760,- Kã

psi                                                                               48 920,- Kã

vláãek                                                                       364 525,- Kã

nájmy                                                                      765 415,- Kã

restaurace                                                            2 733 743,- Kã

prodej zboÏí (UP, obãerstvení)                           7 327 683,- Kã

ostatní                                                                    206 073,- Kã

Zmûna stavu zvífiat                                                             355 624,- Kã

Aktivace krmiva, rostlin a osiva, restaurace, sluÏeb             349 096,- Kã



Ekonomick˘ úsek

Economic Department
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Ostatní v˘nosy                                                           2 029 064,- Kã

- z toho tábory v zoo                                                           349 591,- Kã

- reklama                                                                  258 318,- Kã

- pfiíspûvky SMP                                                         26 000,- Kã

- zúãtování fondÛ                                                     802 529,- Kã

- úroky                                                                      50 151,- Kã

- ostatní                                                                  542 475,- Kã

TrÏby z prodeje materiálu                                                   22 094,- Kã

- z toho trÏby z prodeje zvífiat                                             21 428,- Kã

- ostatní                                                                                  666,- Kã

Náklady 
Náklady ãinily v roce 2007 celkem                             69 665 764,- Kã
âlenûní hlavních nákladov˘ch poloÏek
Spotfieba materiálu                                                        10 058 551,- Kã

- z toho - krmivo                                                                 2 895 627,- Kã

- veterinární léky a materiál                                        222 904,- Kã

- osivo, hnojivo, kvûtiny                                                90 764,- Kã

- technick˘ materiál                                                1 236 565,- Kã

- propagaãní materiál                                                       77 350,- Kã

- nákupní cena zvífiat                                                    106 833,- Kã

- pohonné hmoty                                                        405 040,- Kã

- spotfieba DDHM                                                   3 066 542,- Kã

- suroviny kuchyÀ                                                       857 474,- Kã

- kanceláfiské potfieby                                                 344 589,- Kã

- ostatní                                                                   1 033 445,- Kã

Spotfieba energie                                                                  4 373 839,- Kã

Nákupní cena prodaného zboÏí                                           4 736 422,- Kã

Opravy a udrÏování                                                             3 397 491,- Kã

Cestovné                                                                                    630 532,- Kã

Náklady na reprezentaci                                                           58 501,- Kã

Ostatní sluÏby                                                                      6 027 746,- Kã

Mzdové náklady                                                              23 501 496,- Kã

Zákonné sociální poji‰tûní                                                  8 120 107,- Kã

Zákonné sociální náklady                                                      458 337,- Kã

Ostatní sociální náklady                                                          284 666,- Kã

Danû a poplatky                                                                          8 987,- Kã

Jiné ostatní náklady                                                            1 533 729,- Kã

Odpisy DHM                                                                      6 475 360,- Kã



Nejvût‰í ãást pfiíjmÛ zoo (56,46 %)
tvofiil pfiíspûvek zfiizovatele, tj. statutár-
ního mûsta Brna. Vlastní pfiíjmy (trÏby
za vlastní v˘kony a zboÏí) pfiedstavovaly
32,22 % z celkov˘ch pfiíjmÛ. V pfiípadû
úãelové dotace od ministerstva Ïivotního
prostfiedí to bylo 2,77 % pfiíjmÛ, pfiíspû-
vek Úfiadu práce na vytvofiení 35 vefiejnû
prospû‰n˘ch míst ãinil 4,37 % pfiíjmÛ
a dotace na handicapovaná zvífiata
od âeského svazu ochráncÛ pfiírody
0,24 %.

Ve srovnání s rokem 2006 vzrostl po-
díl trÏeb za vlastní v˘kony a zboÏí o 4,62
procent, zlep‰ením skladby zvífiat a od-
borné mezinárodní spolupráce se zv˘‰ila
úãelová dotace od ministerstva Ïivotního
prostfiedí o 311 767,- Kã a od âeského
svazu ochráncÛ pfiírody o 84 700,- Kã. 

Zájem sponzorÛ a dárcÛ z fiad organi-
zací a obyvatel  Brna a okolí byl opût vel-
k˘. Z finanãních a vûcn˘ch darÛ adop-
tivních rodiãÛ a sponzorÛ zoo získala
1 195 235,- Kã, finanãní prostfiedky z ve-
fiejné sbírky DMS ãinily 38 798,63 Kã
a na vefiejnou sbírku Kura Kura bylo vy-
bráno 165 312,- Kã. Souhrn ve‰ker˘ch
finanãních i vûcn˘ch darÛ tedy ãiní
1 399 345,63 Kã.

V ekonomické oblasti splnila zahrada
prakticky v‰echny plánované úkoly roku
2007 a její náv‰tûvnost byla nejvy‰‰í za
posledních 17 let. Tento v˘sledek umoÏ-
Àuje pfiijmout optimistick˘ závûr, Ïe se
zaãínají kladnû projevovat investice vklá-
dané do rozvoje Zoo Brno.

Ing. Miroslava Pi‰kulová

Ekonomick˘ úsek

Economic Department
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SUMMARY: As far as finances
were concerned, the year 2007 at the
zoo was a successful one, similar to the
several previous years. The Zoological
Gardens finished the year with an
improved financial result of 289 675.84
CZK. It was also successful as far as
visitor numbers were concerned
- 283 127 people came to the zoo,
which is the most since 1990. The

largest part of the income of the zoo
(56.46 %) was the contribution of the
founder, i.e. the statutory City of
Brno. The zoo’s own income (from
ticket sales, activities and goods) was
32.22 % of the total income. In the
economic field, the Zoological
Gardens completed practically all
tasks planned for the year 2007.



Stejnû jako v minulém období i v ro-
ce 2007 úsek zabezpeãoval investiãní ak-
ce naplánované jiÏ v roce pfiedcházejícím
a mûl na starosti také opravy a údrÏbu
objektÛ a zafiízení v areálu zoo. U oprav
se jednalo nejen o ty plánované, ale
i o odstraÀování havárií. Dal‰í ãinnost ú-
seku spoãívala v fiízení dopravy a zahrad-
nick˘ch prací.

V roce 2007 se uskuteãnily tfii velké
investiãní akce, dozorované a hrazené
z prostfiedkÛ mûsta. První z nich byla
dal‰í etapa budování nového oplocení
zahrady, tentokrát v úseku od vstupu pro
zamûstnance aÏ po ovocn˘ sad v horní

ãásti zoo. Práce v nároãném lesním teré-
nu komplikovalo tûsné sousedství po-
zemkÛ zahrádkáfiské kolonie; pfiesto
stavba skonãila a úspû‰nû pro‰la kolau-
dací ve stanoveném termínu. Druhou
akcí byla rekonstrukce objektu Kopyta
(pfiestavba stájí na Dûtské zoo), kterou se
také podafiilo vãas dokonãit. Kolaudaãní
fiízení v‰ak muselo b˘t pfieru‰eno a usku-
teãní se aÏ v únoru 2008. DÛvodem by-
ly administrativní spory v oblasti poÏár-
ní bezpeãnosti staveb. V termínu bohu-
Ïel nebyla zcela dokonãena tfietí akce,
stavba stánku s obãerstvením u dolní ob-
rátky vláãku. I kdyÏ jsme z finanãních

TECHNICK¯ ÚSEK
TECHNICAL DEPARTMENT
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Novû upraven˘ v˘bûh po medvûdech ledních. Nejprve v nûm byli vlci kanad‰tí, po jejich odchodu do jiné zoo slouÏí
expozice li‰kám polárním



i jin˘ch dÛvodÛ zmûnili pouÏití nûkte-
r˘ch navrÏen˘ch materiálÛ, vzhled témûfi
dokonãeného objektu byl na konci roku
velice uspokojiv˘. Podle mého názoru se
o to zaslouÏil pravideln˘ a peãliv˘ autor-
sk˘ dozor.

Z akcí provádûn˘ch vlastními silami
je tfieba uvést zejména úpravu b˘valé ex-
pozice medvûdÛ ledních pro pesce (li‰ky
polární). Úprava se t˘kala mj. navezení
zeminy do betonového v˘bûhu, rekon-
strukce jezírka, zfiízení vodopádu, zave-
dení závlah a osázení tundrovou zelení.
Do hrazení jsme vsadili dal‰í prosklen˘
vhled a v˘bûh jsme obehnali elektrick˘m
ohradníkem.

SloÏité a rozsáhlé elektrikáfiské práce
v indiánském srubu si vynutilo nasvûtle-
ní nov˘ch vitrín, obsahujících etnogra-
fickou expozici. Urãité úpravy si vyÏáda-
lo i ohni‰tû a dal‰í ãásti interiéru srubu. 

Neplánovanou akcí byla v˘roba klece
na podvozku pro odchyt uprchlé dÏela-
dy. Klec jsme nakonec nepouÏili, ale
i zbyteãné práce patfií k Ïivotu v zoolo-
gick˘ch zahradách. Aby uÏ napfií‰tû dÏe-
lady nemohly uniknout, ve v˘bûhu jsme
opatfiili elektrick˘m ohradníkem dal‰ích
80 stromÛ.

Mezi plánované akce patfiila instalace
inkubátoru pro odchov mláìat medvûdÛ
ledních. Pfiíroda v‰ak zapracovala v pro-
spûch ná‰ i medvûdÛ – samice se mláìat
ujala a inkubátoru nebylo tfieba.

Techniãtí pracovníci zoo také proved-
li pfiechodné úpravy v ubikaci tygra, kte-
r˘ byl po operaci. Dále vyrábûli bedny

pro pfiepravu zvífiat, závûsná lehátka pro
opice, zhotovovali mezistûny a zateplení
stropÛ v novém objektu stájí v Dûtské
zoo.

Útvar dopravy se staral – kromû bûÏ-
n˘ch povinností – také o provoz vláãku
slouÏícího k pfiepravû náv‰tûvníkÛ, kter˘
se v sezonû tû‰il velkému zájmu vefiejnosti.

Pracovníci zahradnictví, i kdyÏ byl je-
jich t˘m poãetnû oslaben, se pustili do ob-
novy lesa rostoucího v areálu zoo: vysadili
pfies sto sazenic pÛvodního dubu. Dále se
v˘znamnû podíleli na koneãn˘ch úpra-
vách nov˘ch i obnovovan˘ch expozic.

V záfií, je‰tû pfied plánovan˘m odsta-
vením dodávky elektrické energie, se
úseku podafiilo zorganizovat zapÛjãení
elektrocentrály o v˘konu 400 kW. Na
rozdíl od dosavadního náhradního zdro-
je v˘kon elektrocentrály dokáÏe bez
omezení pokr˘t potfiebu celého areálu.
Pro udrÏování bezpeãného a bezproblé-
mového chodu zoo je velmi dÛleÏit˘ ná-
kup této elektrocentrály, naplánovan˘ na
rok 2008. 

V pfií‰tím roce nás ãeká velká inves-
tiãní akce, realizovaná z prostfiedkÛ ma-
gistrátu – oprava pátefiní komunikace
v úseku od restaurace U Tygra po pavi-
lon exotick˘ch ptákÛ, s trasou vláãku
pro pfiepravu náv‰tûvníkÛ. Trasu vláãku
vybavíme soubûÏn˘m chodníkem pro
bezpeãn˘ pohyb chodcÛ a nad pavilo-
nem exotick˘ch ptákÛ postavíme horní
otoãku vláãku. Z prostfiedkÛ zoo je tfieba
dokonãit stavební úpravy dvouklece pro
rosomáky a stavbu nového v˘bûhu pro

Technick˘ úsek

Technical Department
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rysy kanadské. RovnûÏ plánujeme dal‰í
úpravy v centrální pfiípravnû krmiv
a stavbu voliéry orlÛ. V oblasti projekto-
v˘ch prací se v roce 2008 zamûfiíme na

studii vyuÏití areálu v Kníniãkách, vy-
pracování projektové dokumentace pro
osazení v˘stupních turniketÛ u pokla-
den, dal‰í ãásti oplocení areálu a zejmé-
na na pfiestavbu pavilonu opic, aby cel˘
mohl slouÏit jen jednomu druhu – ‰im-
panzÛm.

Dûkuji v‰em pracovníkÛm technické-
ho úseku, i tûm, ktefií bûhem roku ze zoo
ode‰li, za odvedenou práci, aktivní pfií-
stup, nápady a trpûlivost – a obzvlá‰tû
pak za kolegialitu a podporu pfii pfieko-
návání mimofiádn˘ch pfiekáÏek v bûÏ-
ném pracovním procesu.

Ing. Hana Václavková, 
investiãní technik

Technick˘ úsek

Technical Department

Vláãek pro pfiepravu náv‰tûvníkÛ

Detail vleãn˘ch vozÛ vláãku
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SUMMARY: In the year 2007,
three large investments in the zoo,
supervised and financed by the City of
Brno, took place. The first of these was
the next stage of the construction of
new fencing around the garden, this
time in the section from the employees’
entrance up to the orchard at the top
part of the zoo. The second event was
the reconstruction of the stables of the
Children’s zoo, which was successfully
completed on time as well; however,
the final building approval procedures
had to be interrupted and they will take
place in February 2008. The reason for
the delay was administrative disputes in
the area of fire safety of the buildings.
Unfortunately, the third activity
wasn’t completed on time – the
construction of the refreshment stall by

the lower train stop; the final building
approval will also take place in the year
2008. From the activities carried out
with our own resources, we need to
mention mainly the conversion of the
former polar bear enclosure into a polar
fox exhibit. The changes concerned,
among others, the bringing of soil to
the concrete enclosure, the
reconstruction of the lake, the
construction of a waterfall, irrigation
and the planting of tundra vegetation.
We have put a new glass window into
the fencing and the exhibit was
surrounded with an electric fence.
Complex and extensive electrical work
was required at the Indian hut for the
lighting of the new display cases which
contain ethnographic exhibits.

Rekonstruovaná budova stájí na Dûtské zoo



Rok 2007 byl pro obchodní úsek or-
ganizaãnû pomûrnû nároãn˘. K 31. 12.
2006 ukonãila pracovní pomûr obchod-
ní referentka s dlouholetou praxí.
Nahradila ji nová pracovnice, která se
postupnû seznamovala s problematikou
a pracovní náplní úseku a její v˘kon te-
dy nemohl b˘t ihned stoprocentní –
zvlá‰tû vzhledem k tomu, Ïe ãinnost úse-
ku je velmi rozsáhlá.

Od února 2007 jsme do praxe zaved-
li zcela nov˘ zpÛsob prodeje vstupenek:
po jejich zakoupení náv‰tûvníci vcházejí
do zahrady vstupními turnikety. Systém
pracuje bezchybnû, pokud se objevila
drobná závada, zpÛsobila ji nedostateãná
praxe obsluhy. Abychom zajistili plynul˘
prÛchod pfies turnikety, pfiijali jsme pra-
covníka, kter˘ pomáhá zejména náv‰tûv-
níkÛm, ktefií se s tímto odbavovacím
systémem je‰tû nesetkali.

Po celou sezonu 2007 mûli náv‰tûvní-
ci k dispozici vláãek, kter˘ je pfiepravoval
od restaurace U Tygra k pavilonu exotic-
k˘ch ptákÛ. Tuto sluÏbu vyuÏilo témûfi
50 000 lidí. Restaurace, stánky s obãer-

stvením i stánky a prodejna upomínko-
v˘ch pfiedmûtÛ fungovaly ve stejném
rozsahu jako v letech pfiede‰l˘ch.
Sezonní stánky jsme vzhledem k pûkné-
mu jarnímu poãasí uvedli do provozu
dfiíve neÏ v pfiede‰lém roce, coÏ se samo-
zfiejmû projevilo na v˘‰i trÏeb. V restau-
raci jsme se od poloviny roku pot˘kali
s personálními problémy, nedafiilo se
nám obsadit pracovní místa kvalifikova-
n˘mi pracovníky, takÏe jsme vyuÏívali
brigádníky (studenty). Povolení ke vstu-
pu psÛ se v na‰í zoo setkává se stále vût-
‰ím ohlasem, v roce 2007 pro‰lo branou
2388 náv‰tûvníkÛ z fiad chovatelÛ. O pa-
mûtní mince zoo, nabízené v prodejních
automatech, mûly zájem pfiedev‰ím dûti.
UvaÏujeme o instalaci dal‰ích automatÛ
na pamûtní mince. V prÛbûhu roku zoo
opût pofiádala fiadu akcí pro vefiejnost
a obchodní úsek se na mnoha z nich po-
dílel – zejména pfiípravou poho‰tûní. Pfii
ní velmi pomohly firmy Arktida, Coca
Cola, Pepsi Cola, Hepek a Rapo, za coÏ
jim patfií podûkování.

OBCHODNÍ ÚSEK
COMMERTIAL DEPARTMENT
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Pfiehled náv‰tûvnosti Zoo Brno v roce 2007:
Zoologická zahrada                          234 787 osob
Stálá akvarujní v˘stava                          17 600 osob 
Celkem                    252 387 osob

Ze statistick˘ch údajÛ vypl˘vá, Ïe to bylo nejvíce náv‰tûvníkÛ od roku 1991 (v ro-
ce 1990  ãinila náv‰tûvnost 283 127 osob).



V nastávajícím období nás samozfiej-
mû opût ãekají v‰echny bûÏné standardní
úkoly, tak jak je známe z pfiedcházejících
let – napfiíklad spolupráce pfii zaji‰Èování
akcí pro vefiejnost ãi zaji‰Èování prodeje
obãerstvení a upomínkov˘ch pfiedmûtÛ.
Na jafie 2008 zprovozníme stánek s ob-
ãerstvením Toãna (u dolní otoãky vláã-
ku), jehoÏ stavbu zoo dokonãila v závûru
roku 2007. Stánek také je‰tû doplníme
nábytkem, aby vzniklo pfiíjemné poseze-
ní pro náv‰tûvníky. Dále je nezbytné,
aby ve vchodu do zoo vedle stávajících
vstupních turniketÛ vznikly taktéÏ turni-
kety v˘stupní – zabrání se tak vzájemné-

mu promíchávání pfiicházejících a od-
cházejících náv‰tûvníkÛ. Hodláme  také
zlep‰it pracovní prostfiedí pokladních
a upravit objekt vstupních pokladen: vy-
mûníme tam okna a novû vybavíme in-
teriér. V roce 2008 chceme restauraci
U Tygra pronajmout podnikatelskému
subjektu. K tomuto zámûru nás vede ne-
dostatek kvalifikovan˘ch pracovních sil
na souãasném trhu práce i v˘razné a tûÏ-
ko ovlivnitelné v˘kyvy v trÏbách, které
b˘vají zpÛsobeny nepfiízniv˘m poãasím,
odjezdem potenciálních náv‰tûvníkÛ na
dovolenou ãi prázdniny apod. 

MVDr. Jaroslava Vavfiinová

Obchodní úsek

Commertial Department
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TrÏby v roce 2007 (vãetnû danû z pfiidané hodnoty):
obãerstvení                              5 797 018,50 Kã 
upomínkové pfiedmûty            2 318 976,00 Kã
restaurace (vãetnû trÏeb za 5785 porcí závodního  stravování, které jsme provozovali 3 349 609,00 Kã 
v období mimo hlavní sezonu)

SUMMARY: Since January
2007, we have implemented a new
method of selling entrance tickets:
after their purchase, the visitors enter
the zoo through entrance turnstiles.
The system works flawlessly. For the
whole season of 2007, the visitors had
a train at their disposal which
transported them from the U Tygra
restaurant to the pavilion of exotic
birds. Almost 50 000 visitors used this
new service. The allowance of dogs to

enter the zoo has gained more and
more public acceptance; in the year
2007, 2388 visitors visited the zoo
with their dogs. Mainly children were
interested in souvenir coins which
could be purchased at vending
machines. During the year, the zoo
again organized many events for the
public and the commercial
department was involved in many of
them – mainly in the preparation of
refreshments.



Úkoly roku 2007 se pracovníkÛm
úseku podafiilo splnit. Pro nové stfiedisko
environmentální v˘chovy, které vzniklo
adaptací budovy stájí na Dûtské zoo, vy-
pracovali soubory prvkÛ názorné v˘uky
Vítaní i nevítaní sousedé, Fauna a flóra
na‰ich mûst, Strom pln˘ nájemníkÛ,
Devastovaná krajina a Obnovená kraji-
na. âtyfii tee-pee, postavená u v˘bûhu
bizonÛ, osadili systémem nauãn˘ch ta-
bulí pojednávajících o pfiírodû severoa-
merick˘ch prérií a o Ïivotû prérijních in-
diánÛ, poblíÏ pak umístili dvû trojice na-
uãn˘ch tabulí na stejné téma. Ve srubu
indiánského náãelníka, která doplÀuje
v˘bûhy kanadsk˘ch vlkÛ a bobrÛ, insta-

lovali trvalou v˘stavu náãiní a odûvÛ in-
diánÛ kmene Haida. 

V pavilonu Anthropos se kaÏd˘ ãtvr-
tek od ledna do dubna konaly pfiedná‰-
ky, na jejichÏ organizaci se podílel pro-
pagaãnû vzdûlávací úsek a Cestovní kan-
celáfi Livingstone. Pracovníci úseku se
také ujali organizace Zoologick˘ch her
bez hranic, jichÏ se úãastnily t˘my ãtr-
nácti zoologick˘ch zahrad. Brnûnské
Urban centrum pfiipravilo – s pouÏitím
podkladÛ dodan˘ch pracovníky úseku –
rozsáhlou v˘stavu o Zoo Brno, o její his-
torii, souãasnosti i strategick˘ch plánech
do budoucna. V˘stava trvala od srpna do
listopadu a bûhem té doby se v Urban

PROPAGAâNù VZDùLÁVACÍ ÚSEK
PROMOTIONAL AND EDUCATIONAL DEPARTMENT
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Jedna z nov˘ch informaãních tabulí u v˘bûhu bizonÛ



centru uskuteãnily ãtyfii doprovodné
programy, na nichÏ vedle zamûstnancÛ
centra participovali i pracovníci úseku,
ktefií pfiinesli Ïivé zvífie a pfiednesli od-
born˘ v˘klad. Jednotlivé doprovodné
programy vystfiídaly tato stûÏejní témata:
adopce zvífiat, Stanice mlad˘ch pfiírodo-
vûdcÛ, v˘ukové programy a kampanû
EAZA. Na v˘stavû se téÏ konaly tfii pfied-
ná‰ky odborníkÛ ze zoo, které se t˘kaly
ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat a dokumentÛ
Strategie rozvoje Zoo Brno a Generel
rozvoje Zoo Brno. 

Úsek nadále rozvíjel v‰echny aktivity
z pfiedcházejícího období. Jeho pracovní-

ci nabízeli ‰kolám 22 v˘ukov˘ch progra-
mÛ, propagaãní a v˘ukové ãinnosti sou-
visející s evropskou kampaní ZachraÀme
nosoroÏce! nahradili novû vyhlá‰enou
kampaní ChraÀme Madagaskar! Pokra-
ãovala spolupráce s onkologickou klini-
kou, v jejímÏ rámci se 15. ãervna v zoo
konalo druhé kolokvium (první probûh-
lo v roce 2005), shrnující zku‰enosti
z náv‰tûv hospitalizovan˘ch dûtí v zoo.
Kolokvia se úãastnili onkologové, peda-
gogové, psychologové a sociologové,
odpolední kulturní program byl urãen
pfiedev‰ím mal˘m pacientÛm a jejich ro-
dinn˘m pfiíslu‰níkÛm, ale mûl i oficiální

Propagaãnû vzdûlávací úsek

Promotional and Educational Department
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Nosál Pé’ta, oblíbené kontaktní zvífie



ráz, dan˘ úãastí brnûnského primátora
na kfitu Ïirafy Julie. V roce 2007 zinten-
zívnila spolupráce úseku se speciálními
‰kolami i domovy dÛchodcÛ. Propagaã-
nû vzdûlávací pracovníci – v kooperaci
s pracovníky úseku chovatelského – pfii-
pravili  k tisku leták Jak pomoci zvífia-
tÛm v nouzi. Ve sledovaném období
vy‰la ãtyfii ãísla oficiálního ãasopisu
brnûnské zahrady Zooreport.

V nadcházejícím období se ãást pro-
pagaãních a vzdûlávacích aktivit pfiesune
do Dûtské zoo, kde bude úsek vyuÏívat
novou v˘ukovou místnost. Proto mj.
zv˘‰í poãet exkurzí zamûfien˘ch pfiede-

v‰ím na Dûtskou zoo a roz‰ífií nabídku
v˘ukov˘ch programÛ zejména o témata
t˘kající se zvífiat Ïijících v blízkosti ãlo-
vûka. Druh˘m stûÏejním úkolem roku
2008 bude pfiebudování informaãního
systému v celém areálu zoo.

V˘ukové programy
Vzdûlávací pracovníci Zoo Brno na-

bízeli v roce 2007 ‰kolám rÛzn˘ch typÛ
22 v˘ukov˘ch programÛ. ·est z nich mû-
li k dispozici studenti stfiedních ‰kol, Ïá-
ci druhého stupnû základních ‰kol jich
mohli vyuÏít ãtrnáct, Ïáci prvního stup-
nû ‰estnáct a dûti v matefisk˘ch ‰kolách

Propagaãnû vzdûlávací úsek

Promotional and Educational Department
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Expozice etnografick˘ch artefaktÛ v indiánském srubu



‰est. KaÏd˘ program je koncipován do
dvou ãástí, celková délka pfiedstavuje dvû
vyuãovací hodiny. První ãást probíhá
v audiovizuálním sále ve správní budovû
zoo. Pfiedná‰ku doplnûnou dotazy ÏákÛ
pracovník zoo zpestfiuje ukázkou Ïivého
zvífiete a pfiírodnin, pou‰tí powerpointo-
vou prezentaci ãi promítá videosnímek.
Druhou ãást programu dûti absolvují
v areálu zoo a na závûr vyplní pracovní
list.

Pracovníci úseku v roce 2007 novû se-
stavili program ke kampani ChraÀme
Madagaskar! Tento program byl urãen
pro Ïáky základních ‰kol i studenty ‰kol
stfiedních, ktefií se dozvûdûli nûco více
o jedineãné faunû a flófie Madagaskaru
a o nebezpeãí ztráty pfiírodního bohat-
ství jedineãného ostrova. 

Základní a stfiední ‰koly projevovaly
nejvût‰í zájem o v˘ukové programy Na‰i
savci, Podnebné pásy a Jsou nám oprav-
du podobné?, které se t˘kají fauny âes-
ké republiky, zvífiat a rostlinstva rÛzn˘ch
podnebn˘ch pásÛ a fiádu primátÛ. âím
dál vût‰í oblibû se tû‰í také v˘ukov˘ pro-
gram Zná‰ domácí zvífiata? V roce 2007
probûhlo v Zoo Brno 166 v˘ukov˘ch
programÛ, kter˘ch se zúãastnilo 4981
ÏákÛ.

Pro studenty vysok˘ch ‰kol pfiipravu-
jeme pfiedná‰ky a prohlídky zoo s odpo-
vídajícím odborn˘m v˘kladem. O prak-
tickou v˘uku studentÛ Veterinární a far-
maceutické univerzity se stará veterináfi
Zoo Brno MVDr. Stanislav Mazánek,
Ph.D. Na odborné exkurze pfii‰li do zoo

studenti pfiírodovûdecké, pedagogické
a filozofické fakulty Masarykovy univer-
zity. Studenti pedagogické fakulty si
v rámci seminární práce sestavili vlastní
v˘ukové programy a s Ïáky si je v zoo vy-
zkou‰eli. Asi nejzdafiilej‰ím dílem byl
program Savci, pojednávající o savcích
âeské republiky i dal‰ích zemí ãi svûta-
dílÛ. Studenti Mendelovy zemûdûlské
a lesnické univerzity docházeli do zoo na
v˘uku etologie. V roce 2007 probûhlo
v zoo 19 odborn˘ch programÛ pro vyso-
ké ‰koly, kter˘ch se zúãastnilo 849 stu-
dentÛ. 

Prázdniny v zoo
Prázdninové pobyty pro dûti ve vûku

od 7 do 12 let mûly v brnûnské zoo pre-
miéru v roce 1997. T̆ denní turnusy, do
nichÏ pfiijímáme kolem pûtadvaceti dûtí,
pokryly oba prázdninové mûsíce také
v roce 2007. Dûti pfiicházely do zoo od
pondûlí do pátku v 8 hodin ráno a rodi-
ãe si je vyzvedávali t˘Ï den v 17 hodin.
Obûdy dûtem pfiipravovali pracovníci
restaurace U Tygra v areálu zahrady. 

NáplÀ jednotliv˘ch dnÛ pfiipravili
a o dûti se starali pracovníci úseku, roli
pomocn˘ch pedagogÛ zastávali brigád-
níci – studenti Pedagogické ãi Pfiírodo-
vûdecké fakulty Masarykovy univerzity.
Program byl pestr˘: pozorování zvífiat,
soutûÏe, hry, zábavné kvizy, soutûÏní
stezka o zvífiatech, dûti se mohly projevit
v rÛzn˘ch v˘tvarn˘ch disciplínách…
V audiovizuálním sále sledovaly nejen
populární kreslené pohádky o zvífiatech,
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ale i dokumentární filmy z vydavatelství
National Geographic, které poutavû do-
kumentují Ïivou pfiírodu v‰ech svûtadí-
lÛ. V jediném t˘dnu se seznámily s celou
zahradou a nahlédly i do jejího zákulisí.
V centrální pfiípravnû krmiv vidûly, jak
se sestavuje zvífiecí jídelníãek a pfiipravu-
je krmení, poznaly i nûkteré jeho zvlá‰t-
nosti. Pokusily se uhádnout, kdo je nej-
vût‰ím „Ïroutem“ zoologické zahrady.

Pfii exkurzích do jednotliv˘ch úsekÛ
chovatelé dûtem vyprávûli o své prací
a zodpovídali zvídavé dotazy. Dûti se
úãastnily krmení napfiíklad lachtanÛ,
opic, kajmanÛ, tapírÛ, sobÛ, bobrÛ, pro-
hlédly si pavilon exotického ptactva,
svezly se na ponících a pohladily si do-
mácí zvífiata v Dûtské zoo. Do bliÏ‰ího
kontaktu s rÛzn˘mi druhy plazÛ, ptákÛ
a drobn˘ch savcÛ se dostaly ve Stanici
mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, kde si oblíbily
pfiedev‰ím papou‰ka Edu a nosála PéÈu. 

Podnikly také uÏ tradiãní a velmi ob-
líben˘ celodenní v˘let do okolí Brnûnské
pfiehrady. Po pfiíjemné plavbû parníkem
si na hradû Vevefií prohlédly zrestaurova-
né komnaty a na nádvofií zhlédly v˘stavu
drav˘ch ptákÛ a sov. Staly se rovnûÏ
úãastníky jejich v˘cviku a v romantic-
kém hradním prostfiedí je pak student-
ky-brigádnice vtáhly do nûkolika napí-
nav˘ch pohybov˘ch ãi slovních her. Den
naplnûn˘ nev‰edními záÏitky zakonãila
plavba parníkem zpût do pfiístavi‰tû
v Brnû-Bystrci. V dal‰í dni Prázdnin
v zoo dûti nav‰tívily Pavilon Anthropos
Moravského zemského muzea. PrÛvod-

kynû muzea je seznámila s dûjinami
osídlení Moravy i celého na‰eho konti-
nentu a zavedla je na prohlídku expozic
Morava lovcÛ a sbûraãÛ, Paleolitické
technologie, Nejstar‰í umûní Evropy
a Pfiíbûh lidského rodu. Na v˘stavû
Primáti – na‰e rodina jim pfiiblíÏila cho-
vání a Ïivot tvorÛ nejbliÏ‰ích ãlovûku.
Dûti si téÏ prohlédly v˘stavu o ‰amanech
Severní Ameriky a Sibifie a seznámily se
s doklady o ‰amanismu v na‰ich zemích.

Závûr Prázdnin v zoo patfiil
Indiánskému dni. Na dûti ãekala tema-
ticky zamûfiená soutûÏní stezka, ve srubu
‰amana indiánského kmene Haida
Gwaii, postavené u v˘bûhÛ vlkÛ a bob-
rÛ, se dozvûdûly zajímavosti ze Ïivota
indiánÛ, prohlédly si expozici bizonÛ
s indiánsk˘mi tee-pee,  pomalovaly si po
indiánsku obliãeje a odnesly si vlastno-
ruãnû vyrobenou indiánskou ãelenku.

Prázdniny v zoo jsou velice populární,
dûti z Brna a okolí se na nû pfiihla‰ují
opakovanû, kaÏd˘m rokem. V roce 2007
trávilo letní prázdniny v zoo 264 dûtí,
z toho bylo 22 dûtí z Dûtského domova
v Brnû-¤eãkovicích a 14 ze Speciální
‰koly pro Ïáky s více vadami Elpis
v Brnû-Îidenicích. Pfiihlá‰ky jsme pfiijí-
mali jiÏ od 2. kvûtna.

Podobnû jako letní prázdniny probí-
hají v zoo i prázdniny jarní. V roce 2007
se jarního t˘denního turnusu úãastnilo
23 dûtí, které mûly moÏnost pfiihlásit se
tfieba jen na jeden jimi vybran˘ den.
Program, kter˘ zaãínal v 8 a konãil v 16
hodin, byl pfiizpÛsoben poãasí a zahrno-
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val mj. komentované krmení zvífiat, pro-
hlídky expozic s odborn˘m v˘kladem,
hry, soutûÏe, kvizy, kreslení, modelování
a promítání filmÛ o zvífiatech.

Pfiímûstsk˘ tábor pro dûti z Elpisu
JiÏ druh˘m rokem se mohly Prázdnin

v zoo úãastnit i dûti tûlesnû a mentálnû
postiÏené. Do turnusu od 6. 8. do 10. 8.
jsme spoleãnû zafiadili dûti zdravé i han-
dicapované – osm dûtí z Pfiírodovûdní
skupiny Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ
doplnil stejn˘ poãet handicapovan˘ch
dûtí ze speciální ‰koly Elpis.

Ve speciálnû upraveném programu
dûti poznávaly expozice zoo, podílely se
na krmení lam, poníkÛ, ovcí a koz. Se
zájmem sledovaly práci chovatelÛ, ktefií
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jim o sv˘ch zvífiecích svûfiencích zajíma-
vû vyprávûli. V úter˘ za dûtmi pfiijela
manÏelka primátora mûsta Brna Ing.
Katefiina Onderková a Dana Svátková
z kanceláfie primátora. Spoleãnû sledova-
li ukázky práce záchranáfiÛ se psy.
Dopoledne plné dojmÛ rychle ubûhlo,
a tak v‰em chutnal obûd v restauraci
u Tygra.

Ve ãtvrtek se jelo na celodenní v˘let
na hrad Pern‰tejn. Dûti s doprovodem si
prohlédly nejen nádvofií hradu, ale také
hladomornu. Chodící se pak vydali na
prohlídku hradu. PrÛvodkynû poutavû
vyprávûla a s ohledem na vûk a postiÏení
dûtí nespûchala. Zkrátka byl to nev‰ední
záÏitek. Pak jsme se dobfie naobûdvali
v hradní restauraci, kde bylo v‰e perfekt-
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nû pfiipraveno i pro vozíãkáfie.
Podûkování za hezk˘ den patfií sponzo-
rovi – Papírnám Brno, a. s.  KaÏd˘ den
probíhala zooterapie s drobn˘mi savci
a dûtem se pak ani nechtûlo jít domÛ.

V pátek jsme se v‰ichni stali indiány
z kmene Haida. Oblékli jsme si ponãa,
nasadili ãelenky, pomalovali obliãeje, vy-
zbrojili se o‰tûpy a vydali se do indián-
ského srubu. Tam jsme si zazpívali a za-
tanãili jako indiáni. A pak uÏ t˘den pln˘
nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ skonãil.
V‰ichni se jiÏ tû‰í na dal‰í prázdniny
v Zoo Brno.

Zooterapie ve Speciální ‰kole Elpis
Také v roce 2007 pokraãovala ná-

v‰tûvní zooterapie ve Speciální matefiské
a základní ‰kole Elpis v Brnû-Îidenicích,
Fr. Skaunicové 17. Zooterapie je léãba,
pfiípadnû rehabilitace pomocí kontaktu
se zvífiaty. Jejím prostfiednictvím se dosa-
huje pozitivních dopadÛ na poÏitky
a chování ãlovûka, zejména na tûlesnû
a mentálnû postiÏené. 

Takzvaná náv‰tûvní zooterapie je v této
‰kole praktikována pravidelnû jedenkrát
t˘dnû, vÏdy v úter˘. Za dûtmi dojíÏdí
s kontaktními zvífiaty pracovnice úseku
Mgr. Svûtla Vítková, pedagog volného
ãasu. Pro handicapované dûti zafiazené
do náv‰tûvní zooterapie jsou sestaveny
individuální plány s ohledem na jejich
diagnózu. S mnoha dûtmi pracuje Mgr.
Svûtla Vítková jiÏ od ‰kolního roku
2003/04. U tûchto dûtí lze pozorovat,
jak postupnû mizí ostych pfied zvífiaty,

uvolÀuje se svalové napûtí, roz‰ifiuje se e-
moãní sféra. Postupnû se dafií navazovat
verbální i neverbální komunikaci, udrÏet
oãní kontakt, odstraÀovat echolalii, dûti
se uãí plnit jednoduché pokyny. Do ná-
v‰tûvní zooterapie byly zafiazeny i dûti ze
Speciální matefiské ‰koly. Uvádíme dva
individuální pfiíklady pÛsobení kontakt-
ního zvífiete na dûti:

Jeníãek H. (nar. 2001), diagnóza:
dûtsk˘ autismus. 
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Jeník se postupnû adaptoval na ma-
tefiskou ‰kolu a zhruba za dva mûsíce ta-
ké na zooterapii. Jeho verbální projevy
jsou minimální, neverbální sloÏka je o-
poÏdûna, oãní kontakt navazuje spora-
dicky. Slovním pokynÛm bez gest vût‰i-
nou nerozumí. Pracuje krátkodobû, nû-
které úkoly zpoãátku odmítá. Prosazuje
vytrvale své poÏadavky, dokáÏe ublíÏit.
Cílem zooterapie je rozvoj komunikativ-
ních dovedností, rozvíjení kontaktÛ, re-
laxace a uvolnûní. Jeník se postupnû uãí
dorozumívat pomocí gest a piktogramÛ.
Dafií se navazovat oãní kontakt, práce se
zvífiaty vyvolává u Jeníka kladné emoce.
Jeho oblíben˘m zvífietem je morãe krát-
kosrsté Kvik, kterého smí Jeník za od-
mûnu nakrmit.

Tomá‰ek V. (nar. 2002), diagnóza:
autismus.

Do Speciální matefiské ‰koly zaãal
chodit v záfií 2006. Od fiíjna 2006 je za-
fiazen do náv‰tûvní zooterapie. Tomá‰ek
se uãí orientovat v prostoru, pouÏívat
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tranzitní kartu. Nemluví, ale mluvené-
mu slovu rozumí. Cílem zooterapie je
rozvoj komunikativních dovedností,
rozvíjení sociálních kontaktÛ, relaxace
a uvolnûní. S Tomá‰kem je práce hodnû
obtíÏná, ãasto není ve ‰kolce. TakÏe se
musí zaãínat s navazováním kontaktÛ
znovu a znovu.

Zooterapie ve Speciální ‰kole Bfiezejc
Od roku 2007 zaãala Mgr. Svûtla

Vítková a Bc. Jana Hadová dojíÏdût s ná-
v‰tûvní zooterapií také do speciální ‰koly
v Bfiezejci, kter˘ leÏí asi 7 km od Velkého
Mezifiíãí. Vzhledem k vût‰í vzdálenosti
od Brna jezdí obû pracovnice do Bfiezejce
1x mûsíãnû, jako kontaktní zvífiata pou-
Ïívají zakrslé králíky, morãata, fretky
a Ïelvy. Základní ‰kola speciální a prak-
tická ‰kola Bfiezejc je poboãkou Ústavu
sociální péãe  pro tûlesnû postiÏenou
mládeÏ Kociánka v Brnû. Souãástí kaÏdé
náv‰tûvní zooterapie je i krátk˘ v˘ukov˘
program – napfi. Zoo Brno, Domácí zví-
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fiata, V lese, âtyfii roãní období… K v˘-
ukovému programu patfií i krátk˘ film
a beseda, v‰e je doplnûno pracovním lis-
tem. Dvû hodiny ubûhnou velmi rychle.
I ve speciální ‰kole Bfiezejc pozorujeme
pozitivní  vliv zvífiat na proÏitky a chová-
ní dûtí. UvolÀuje se jejich du‰evní napû-
tí, zmírÀuje stres.

KampaÀ ChraÀme Madagaskar!
Brnûnská zoologická zahrada se

– stejnû jako v pfiedcházejících letech –
i v roce 2007 pfiipojila k mezinárodní
kampani Evropské asociace zoologic-
k˘ch zahrad a akvárií (EAZA) na ochra-
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nu ohroÏen˘ch volnû Ïijících druhÛ Ïi-
voãichÛ a záchranu jejich pfiírodního
prostfiedí. Asociace zamûfiila svou ‰estou
kampaÀ na pfiírodu Madagaskaru.
KampaÀ nazvaná EAZA Madagascar
Campaign 2006/7„Arovako i Madagasi-
kara“ – ChraÀme Madagaskar! se snaÏila
zv˘‰it povûdomost lidí o stupni ohroÏení
ãtvrtého nejvût‰ího ostrova svûta. Jeho
pfiíroda se desítky milionÛ let vyvíjela
v úplné izolaci, coÏ vedlo ke vzniku na-
prosto unikátních rostlinn˘ch a Ïivoãi‰-
n˘ch spoleãenstev s druhy, které se nikde
jinde nevyskytují. Toto nenahraditelné
pfiírodní bohatství v‰ak rychle podléhá
tlaku vzrÛstající lidské populace. JestliÏe
se nepodafií zachránit poslední zachovalé
zbytky tamní fauny a flóry a zmûnit po-
stoj obyvatel ostrova k ochranû pfiírody,
bude madagaskarská pfiíroda za 20 aÏ 30
let zcela zniãena. Zoo Brno informovala
o kampani na mnoha místech areálu za-
hrady a také v konferenãní místnosti
Stálé akvarijní v˘stavy v centru mûsta,
kde propagaãnû vzdûlávací pracovníci
zoo instalovali v˘stavu o pfiírodû
Madagaskaru. Povídání o kampani a je-
jích cílech bylo souãástí vût‰iny akcí pro
vefiejnost. ÎákÛm a studentÛm základ-
ních a stfiedních ‰kol zoo nabídla v˘uko-
vé programy ãi soutûÏní stezky vûnované
kampani. Byla pro nû také vyhlá‰ena
v˘tvarná a powerpointová soutûÏ o hod-
notné ceny. Do zoo pfii‰lo celkem 407
prací, které byly vystaveny v prostoru
pavilonu exotického ptactva. Vyhlá‰ení
v˘sledkÛ soutûÏí a pfiedání cen v˘hercÛm

probûhlo v zoo 1. 5. jako souãást akce
May Day pro Madagaskar. Nejlep‰í prá-
ce poté odcestovaly na Madagaskar, kde
byly vystaveny spolu s obrázky z jin˘ch
evropsk˘ch zahrad. Tento v˘raz pfiátel-
ství a podpory a rÛznorodost zobrazova-
n˘ch zvífiat ãi rostlin mûl Malga‰Ûm
ukázat, Ïe se Evropané zajímají o jejich
pfiírodu. Mûli by proto na ni b˘t právem
hrdi, více si jí váÏit a chránit ji. Cílem
kampanû bylo také získat peníze na
uskuteãnûní projektÛ záchrany pfiírody
v rÛzn˘ch místech ostrova. K úspûchu
sbírky mohli náv‰tûvníci Zoo Brno pfii-
spût zakoupením knih, triãek a upomín-
kov˘ch pfiedmûtÛ nabízen˘ch v rámci
kampanû. 

Noc snÛ
K mezinárodní akci Noc snÛ (Dream

Night at the Zoo) se poslední dobou pfii-
pojuje jiÏ více neÏ stovka zoologick˘ch
zahrad. Noc snÛ probíhá vÏdy v první
ãervnov˘ pátek od 18 do 22 hodin, kdy
celá zoo patfií pfieváÏnû jen handicapova-
n˘m a chronicky nemocn˘m dûtem. Za
nápad uspofiádat pro takové hosty veãer
pln˘ neobvykl˘ch záÏitkÛ vdûãíme
Peteru van der Wulpovi ze Zoo
Rotterdam. 

Právû tam se v roce 1996 uskuteãnila
první Noc snÛ, na niÏ tehdy iniciátor ak-
ce pozval pacienty rotterdamské kliniky
dûtské onkologie. V roce 2007 rozeslalo
pozvání na Noc snÛ 146 zoologick˘ch
zahrad z 29 zemí, z toho devût zahrad
z âeské republiky. 
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Zoo Brno organizovala v tomto roce
Noc snÛ jiÏ po tfietí, pozvání pfiijalo na
1000 chronicky nemocn˘ch a handica-
povan˘ch dûtí s rodinami. Pfii vstupu do
zoo dostali úãastníci Pamûtní list, klíãen-
ku, ply‰ové zvífiátko. Tato Noc snÛ pro-
bûhla pod zá‰titou Ing. Katefiiny
Onderkové, manÏelky primátora mûsta

Brna. Za dûtmi pfii‰la také místostarost-
ka Mûstské ãásti Brno-Bystrc Mgr. Eli‰ka
Kováfiová. 

Noc snÛ pfiiná‰í nejen neobvyklou at-
mosféru setmûlé zahrady s nasvícen˘mi
expozicemi, ale také bohat˘ kulturní zá-
Ïitek, vystoupení umûlcÛ probíhala v ry-
chlém sledu za sebou na nûkolika mís-
tech v zahradû. âlenové brnûnského
SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏe-
n˘m pfiedvedli divadelní pfiedstavení
Brnûnské povûsti, k tanci i poslechu pak
na pódiu U Velblouda zahrála hudební
skupina Zimour. Pfiedstavilo se taneãní
divadlo Mimi Fortunae, se sv˘mi psími
kamarády pfii‰li ãlenové Jihomoravské
brigády Svazu záchrann˘ch brigád kyno-
logÛ âeské republiky, na dûti také ãekali
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draví ptáci se sokolníkem Jaroslavem
Sedláãkem ze Záchranné stanice pro dra-
vé ptáky v Rajhradû u Brna. S kontakt-
ními zvífiaty pfii‰li kamarádi z pfiírodo-
vûdné skupiny Stanice mlad˘ch pfiírodo-
vûdcÛ.

Komentované krmení bylo moÏno
sledovat u pûti expozic. Ve v˘tvarné díl-
nû na prostranství pfied pavilonem
Tropické království si kaÏd˘ mohl vyro-
bit nûco na památku, nechybûl oblíben˘
face-painting (malování na tváfi). U pa-
vilonu exotického ptactva pfiedvádûli své
dovednosti ãlenové domestikaãní skupi-
ny Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, opo-
dál si rozloÏili stánek s ukázkami pfiírod-
nin. V Dûtské zoo na dûti ãekali králíci,
morãata, kozy, ovce, poníci… Zájemci

se mohli také na ponících povozit.
Samozfiejmû nechybûlo poho‰tûní, které
v‰em moc chutnalo. KdyÏ Noc snÛ kon-
ãila a zaãínala opravdová noc, náv‰tûvní-
ci odcházeli po pohádkov˘ch cestách, o-
svûtlen˘ch louãemi.

Hlavním sponzorem Noci snÛ je
v âR finanãní skupina RWE.
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Spolupráce s klinikou dûtské onkologie
Etickou pomoc onkologicky nemoc-

n˘m dûtem poskytuje Zoo Brno jiÏ od
roku 1998, a ani v roce 2007 tato aktivi-

ta nepolevila. Podstatou spolupráce
s Klinikou dûtské onkologie Fakultní
dûtské nemocnice v Brnû jsou pravidelné
náv‰tûvy na‰í zoologické zahrady, kte-
r˘ch se úãastní malí pacienti v doprovo-
du pfiíbuzn˘ch, zdravotníkÛ a pracovní-
kÛ zoo.

Dûti v péãi kliniky dûtské onkologie
nav‰tívily na‰i zoo v roce 2007 pûtkrát:
24. 4. , 22. 5., 18. 9., 6. 11. a 4. 12.
Celkem 109 dûtí doprovázelo 101 ro-
dinn˘ch pfiíslu‰níkÛ, pfiedev‰ím rodiãÛ,
u v‰ech náv‰tûv asistovaly zdravotní sest-
ry. Pro dûti z kliniky organizujeme i v˘-
lety do jin˘ch zahrad. V roce 2007 jim
nádhern˘ záÏitek poskytla jihlavská zoo,
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18. 9. tam dûti zaujala pfiedev‰ím ukázka
práce sokolníkÛ. 

Oficiálním vyvrcholením desetileté
spolupráce zoo s klinikou, zhodnocením
jejích v˘sledkÛ a v˘hledem do budoucna
bylo jednání onkologÛ ãi specialistÛ
z hraniãních oborÛ a setkání rodin ma-
l˘ch pacientÛ, které se konalo v zoolo-
gické zahradû 15. 6. pod názvem II. ko-
lokvium Zoologické zahrady a malí paci-
enti – O tygfiím pozvání. ¤editel Zoo
Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.,
v úvodu kolokvia hovofiil o v˘znamu zo-
ologick˘ch zahrad z pohledu prospûchu
a zájmu lidí 21. století. Panelová disku-
se, kterou fiídila prof. MVDr. Dagmar

JeÏková, Dr.Sc., probrala trendy sociální
pediatrie z pohledu onkologa, pediatra-
onkologa, speciálního pedagoga, psy-
chologa a ekologa. ZávaÏnou problema-
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tiku z jiného úhlu pohledu rozvinulo
dal‰í téma kolokvia – Jak vidí po deseti
letech malí pacienti a jejich rodiãe pravi-
delné náv‰tûvy v zoo. Jednotliv˘mi té-
maty se zab˘valy pfiední osobnosti da-
n˘ch oborÛ: prof. PhDr. Marek Blatn˘,
CSc., doc. PhDr. Hana Horká, CSc.,
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., PhDr.
Blanka Knopová, CSc., doc. PhDr. Vûra
Linhartová, CSc., prof. MUDr. Jaroslav
·tûrba, Ph.D., Mgr. Irena Vlãková
a prof. MUDr. Jifií Vorlíãek, CSc. V dis-
kusi dále vystoupili MUDr. Roman
Kraus, fieditel Fakultní nemocnice Brno,
a mimo jin˘ch i Vojtûch Procházka, b˘-
val˘ pacient onkologické kliniky, a Pavla
PeãeÀová, matka Bohunky PeãeÀové, pa-
cientky téÏe kliniky. Bohunka obohatila
kulturní ãást programu kolokvia hrou na
klavír, kdyÏ pfiednesla dvû skladby
Ludwiga van Beethovena a jednu
Luigiho Bocheriniho. Hudební sloÏka
potrhovala spoleãensk˘ ráz akce, na níÏ
vystupoval Pûveck˘ sbor studentÛ
Pedagogické fakulty Masarykovy univer-
zity, veden˘ PhDr. Blankou Knopovou,
CSc. K emotivní atmosféfie odborného
jednání pfiispûla i pfiítomnost ãlenÛ ro-
din mal˘ch pacientÛ, jmenovitû rodin
Jersenské, Procházkovy, PeãeÀovy,
Jadrné a Bielikovy, které po fiadu let udr-
Ïují pfiátelské vztahy s pracovníky zoo.

Na dopolední shromáÏdûní odborní-
kÛ v audiovizuálním sále správní budovy
navázalo odpoledne pfiipravené v areálu
zoo pro b˘valé i souãasné pacienty klini-
ky a jejich rodinné pfiíslu‰níky, ktefií bû-

hem uplynul˘ch deseti let nav‰tûvovali
zoo. V˘znam druhého kolokvia podtrhla
pfiítomnost choti primátora mûsta Brna
ing. Katefiiny Onderkové a pfiítomnost
primátora mûsta Brna Romana Onder-
ky, kter˘ slavnostnû pokfitil Julinku,
mládû Ïirafy síÈované. Kolokvium po-
zdravila dopisem choÈ prezidenta repub-
liky ing. Lívia Klausová.

Mimofiádnû citlivû zpracovan˘m do-
kumentem desetileté spolupráce Zoo
Brno, Kliniky dûtské onkologie a rodin
mal˘ch pacientÛ je sedmasedmdesátist-
ránková publikace doc. Vûry Linhartové
Dívej, jak se ‰impanz smûje, kterou roku
2007 vydalo Akademické nakladatelství
CERM v Brnû. 

Závûry z jednání kolokvia, jehoÏ se ú-
ãastnilo 258 osob, potvrzují úãelnost
spolupráce zoologick˘ch zahrad s ne-
mocniãními pediatrick˘mi ústavy.
Krásná pfiíroda a pobyt mezi Ïiv˘mi zví-
fiaty vytrhne malé pacienty alespoÀ na
nûkolik hodin z nemocniãního prostfiedí
plného nároãn˘ch léãebn˘ch postupÛ;
psychické uvolnûní pfiiná‰í náv‰tûva zoo
i nejbliÏ‰ím pfiíbuzn˘m hospitalizova-
n˘ch dûtí. Aby tento mechanismus fun-
goval, musí b˘t spolupráce pracovníkÛ
zoo s pracovníky kliniky perfektní a mu-
sí b˘t téÏ zaloÏena na vysoce etickém,
hluboce  lidském pfiístupu k nemocn˘m
dûtem a jejich rodinám.

S mal˘mi pacienty onkologické klini-
ky pracovníci úseku kaÏdoroãnû oslavují
pfiíchod Vánoc, proto pro nû v areálu zoo
organizují besídku. Ve scénáfii mikulá‰-
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sko-vánoãní besídky, která se uskuteãni-
la 6. 12., bylo vyfiízení korespondence
dûtí s Mikulá‰em, kter˘ obdrÏel 18 dût-
sk˘ch pfiáníãek. Na jejich základû probû-
hla první ãást besídky, kdy Mikulá‰ s ãer-
tem, andûlem a Tygrem vyhodnocují

dûtská pfiání a tûm, kdo nezlobil, je plní.
Besídka probûhla v pfiedná‰kovém sále
správní budovy za pfiítomnosti 55 dûtí
doprovázen˘ch rodiãi a byla mimofiádnû
srdeãná díky pfiíkladnému pfiístupu k dû-
tem a hereck˘m v˘konÛm pracovníkÛ ú-
seku. Vánoãní atmosféra se pfienesla i na
hosty besídky, mezi nimiÏ byli prof.
MUDr. Jaroslav ·tûrba i choÈ primátora
mûsta Brna ing. Katefiiny Onderková,
dále doc. Vûra Linhartová, doc. PhDr.
Hana Horká, autodopravci Vítûzslav
Krapka a Ale‰ Jaro‰ek a mecená‰ská ro-
dina Smetanova. Vánoãní atmosféru
podbarvila hudební produkce. Bohunka
Le‰eÀová pfiednesla sonatinu pro klavír
A dur od J. K. VaÀhala, studenti
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Pedagogické fakulty Masarykovy univer-
zity zapûli Mozartovu píseÀ Princi mÛj
malink˘, spi! a sbor studentÛ zmínûné
fakulty, veden˘ PhDr. Blankou Knopo-
vou, pfiednesl ãeské vánoãní koledy. 

Dûti byly obdarovány i balíãky domá-
cího vánoãního peãiva od rodiny
Smetanovy. 

Druhá ãást vánoãní besídky se ode-
hrává na prostranství u Tygfiích skal,
kam za dûtmi pfiicházejí lamy, velbloudi-
ce Majda a poníci a na hfibetech pfiiváÏe-
jí dárky. Mikulá‰ s andûlem a ãertem je
pak rozdají. Dostane se jak na poslu‰nû,
tak na neposlu‰né dûti. Besídku ukonãi-
la spoleãná fotografie a pfiání, aby pfií‰tí
rok dûtem pfiinesl pfiedev‰ím zdraví.

Zvífiata ze zoo poprvé 
v Národním divadle 

O jarních prázdninách se do brnûnské-
ho Národního divadla vypravila zvífiátka
ze Zoo Brno. Bûhem pfiestávky umûlecké-
ho vystoupení chtûla potû‰it dûtské divá-
ky, kter˘mi se to v té dobû v divadlech jen
hemÏí. Na náv‰tûvu Janáãkova i Maheno-
va divadla se chystal nosál PéÈa, fretky
Pusinka s Arno‰tem, králík Bobek, morãe
Fifinka a kuna Keks. Nejvíce se tû‰ila u-
Ïovka Béìa s kamarádkami uÏovkami Îí-
Ïalkou a Tkaniãkou. 

Koneãnû je to tady! V pondûlí 12. 2.
Janáãkovo divadlo uvádí balet Snûhurka
a sedm trpaslíkÛ. Ve foyeru se pfiipravují
pracovnice propagaãnû vzdûlávacího úse-
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ku se zvífiátky. KuÀáãek Keksík si vykra-
ãuje na vodítku, nosál PéÈa je moc zvû-
dav˘. Je‰tû pfied tím, neÏ se o pfiestávce
do foyeru nahrnuly dûti, na zvífiátka se
pfii‰li podívat trpaslíci, uvadûãky i pan
divadelní fieditel. Pfiestávka se v‰em zdá-
la krátká. Dûti si chtûly zvífiátka nejen
prohlédnout, ale také si na nû sáhnout,
pohladit je, vyfotit nebo si je jen tak po-
chovat. 

Zvífiátka bohatû vyplnila i pfiestávku
inscenace pohádky Dalskabáty, hfií‰ná ves
aneb Zapomenut˘ ãert, která se uskuteã-
nila 16. 2. v Mahelovû divadle. ProtoÏe
bylo ve foyeru chladno, zvífiátka se nastû-
hovala do pfiízemí k ‰atnám. I tam udûla-
la v‰em radost. Nejvût‰í úspûch mûly u-
Ïovky, s nimiÏ do divadla s pracovnicemi
úseku pfii‰el ãlen Stanice mlad˘ch pfiíro-
dovûdcÛ Honza. Mladí i nejmlad‰í diváci
mûli spoustu zvídav˘ch otázek, na které
jim svornû odpovídaly jak pracovnice úse-
ku, tak i Honza. Do‰lo i na ãetné foto-
grafování. Mnohé dûti si poprvé sáhly na
hady. Zjistily, Ïe mají hladkou, teplou,
neslizkou kÛÏi a Ïe jim jazyk slouÏí k sbí-
rání pachov˘ch signálÛ z okolí. Jen ma-
minkám a babiãkám pfii hlazení hadích
holek naskakovala husí kÛÏe.

Pracovníky zoo potû‰ilo podûkování
tiskové mluvãí Národního divadla ·árky
Motalové za obû náv‰tûvy zvífiátek.  

Seniofii v Zoo Brno 
Pracovníci úseku se stále snaÏí nav‰tû-

vovat ãi zvát pfiímo do zoo také obyvate-
le penzionÛ pro dÛchodce a ãleny klubÛ
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dÛchodcÛ, aby jim pfiedvedli nûjaké Ïivé
zvífie a pobesedovali s nimi o chovu
a dal‰ích aktivitách zoologické zahrady.
Spolupráce s nûkter˘mi brnûnsk˘mi do-
movy dÛchodcÛ pokraãovala jiÏ tfietím
rokem, nejlépe se nám v roce 2007 dafii-
lo vzbudit zájem v domovech dÛchodcÛ
na Mikulá‰kovû námûstí a na Kociánce.

Seniofii z Domova dÛchodcÛ na
Mikulá‰kovû námûstí se stali adoptivní-
mi rodiãi papou‰ka Edy (patfií k druhu
ara ararauna). Na Edíka, jejich oblíben-
ce, se vÏdy velmi tû‰í. Vzhledem k zdra-
votnímu stavu a vûku obyvatel domova
se v roce 2007 uskuteãnila jen jedna ex-
kurze do zoo. V Domovû dÛchodcÛ na

Nopovû ulici nastoupila do funkce nová
fieditelka. O spolupráci se zoo, kterou
jsme jí nabídli, bohuÏel neprojevila zá-
jem a v dosavadních stycích odmítla po-
kraãovat.

V roce 2007 se v Zoo Brno uskuteã-
nilo jiÏ tfietí setkání seniorÛ pfii pofiadu
Vánoce, vánoce pfiicházejí… ·estého
prosince pfiijeli do zoo sváteãnû obleãeni
i naladûni seniofii z domovÛ dÛchodcÛ,
z penzionu pro seniory na Vychodilovû
ulici a z klubÛ dÛchodcÛ v Komínû a Îa-
bovfieskách. V pfiedná‰kovém sále zhléd-
li krátk˘ film o Zoo Brno a vyslechli
pfiedná‰ku MVDr. Petra âíhala o led-
ních medvíìatech, která se právû v té do-
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bû v na‰í zoo narodila. Îáci Základní u-
mûlecké ‰koly Vítûzslavy Kaprálové pak
dÛchodcÛm zazpívali koledy, s tanci
a zpûvy se na pódiu pfiedstavili i nejmen-
‰í ãlenové krojované skupiny KomíÀáãek
z Brna-Komína. Cviãenky aerobiku, kte-
ré trénuje Renata Ka‰parová, pfiivedly di-
váky do varu. S nad‰ením pfiítomní sle-
dovali ukázky z v˘cviku záchranáfisk˘ch

psÛ, vedeného ZdeÀkem Velanem
z Kynologického klubu ve ·lapanicích.
Do tance bylo v‰em pfii vystoupení Dog
Dance – tanãících pejskÛ. S kontaktními
zvífiátky se na scénu dostavili ãlenové
Pfiírodovûdné skupiny Stanice mlad˘ch
pfiírodovûdcÛ, ktefií na závûr vánoãního
pofiadu seniorÛm pfiedali dárky s pfiá-
ním. V‰em bylo líto, Ïe z domova dÛ-
chodcÛ na Nopovû ulici nepfiijel osvûd-
ãen˘ a mezi seniory populární pûveck˘
sbor Nopovanka. Tak snad pfií‰tû! KdyÏ
milé odpoledne konãilo, ukáplo i pár sl-
ziãek dojetí. 

Pfiítomní se rozcházeli s pfiáním a po-
zdravem – za rok v zoo opût nashleda-
nou…

Pfiehled akcí pro seniory v roce 2007
8. 6. – DD Mikulá‰kovo námûstí,
50 osob, v˘jezd za seniory, zaji‰Èovaly
Z. Sommerová a Mgr. S. Vítková
12. 9. – DD Mikulá‰kovo námûstí,
50 osob, v˘jezd za seniory, zaji‰Èovaly
Z. Sommerová, Mgr. S. Vítková
a Ing. Jifiina Kubínová
28. 11. – DD Mikulá‰kovo námûstí,
50 osob, v˘jezd za seniory, zaji‰Èovali
Z. Sommerová, Mgr. S. Vítková,
Ing. J. Kubínová, Klub kynologÛ ·lapa-
nice, Zdenûk Velan a psi
6. 12. – Vánoce, vánoce pfiicházejí…
setkání seniorÛ v Zoo Brno, 70 osob,
zaji‰Èovaly Bc. J. Hadová, Mgr. S. Vít-
ková, Mgr. Ing. L. Bochníãková a ãle-
nové Pfiírodovûdné skupiny Stanice
mlad˘ch pfiírodovûdcÛ Zoo Brno
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Nízkoprahov˘ klub
Nízkoprahov˘ klub zfiídila zoologická

zahrada pro dûti a mladé lidi ve vûku od 8
do 18 let, ktefií pocházejí ze sociokulturnû
znev˘hodnûného prostfiedí, z rodin soci-
álnû slab˘ch ãi jinak rizikov˘ch. Se sv˘m
dozorem klub nav‰tûvují chovanci dia-
gnostick˘ch ústavÛ ãi domovÛ mládeÏe,
od roku 2007 také dûti a mládeÏ, o nûÏ
peãuje Obãanské sdruÏení Ratolest, a to
pfiedev‰ím v rámci projektu „Pût P“ ãi for-
mou podpory Klubu pfiátel Ratolesti.
Nûkteré organizace (napfi. Diagnostick˘
ústav pro mládeÏ v Brnû ãi Domov mlá-
deÏe Údolní), i kdyÏ by rády s na‰ím klu-
bem spolupracovaly, nemohou své cho-
vance uvolÀovat ve vymezen˘ odpolední
ãas. Vycházíme jim v‰ak vstfiíc – po pfied-
chozí domluvû mohou jejich chovanci u-
skuteãnit náv‰tûvu i dopoledne. 

Klienti klubu se scházejí kaÏdé úter˘
od 15.30 do 18.00 hodin v klubovnû
a promítacím sále správní budovy, hlavnû
v‰ak v areálu zoo. Tam se pohybují v do-
provodu pracovníkÛ zoo, ktefií tematické
vycházky doprovázejí v˘kladem. V klu-
bovnû mají k dispozici poãítaãe s tiskár-
nou a pfiipojením na internet, ‰irok˘ v˘-
bûr videoher, videokazet a knih.
Fotografie pofiízené bûhem náv‰tûvy si
mohou odnést jiÏ vyti‰tûné. Pro tyto dûti
je dÛleÏit˘ kontakt s Ïiv˘mi zvífiaty, oblí-
bení jsou malí savci z klubovny Stanice
mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, hadi, je‰tûfii
i mluvící papou‰ek. Dûti se rády na zví-
fiata dívají, hladí je, ale také se úãastní je-
jich krmení. 

V roce 2007 zapoãala rekonstrukce
klubovny, která se stane dÛstojn˘m cent-
rem vnitfiní klubové aktivity, nové vyba-
vení bude umoÏÀovat rÛzné varianty
uspofiádání pro jednotlivé ãinnosti. Opût
jsme obohatili nabídku DVD a videoka-
zet o dal‰í tematické okruhy a nakoupili
zajímavé pfiírodovûdné knihy. Pofiídili
jsme také kopírku s pfiíslu‰enstvím, díky
které budeme moci zajímavé informace
z knih a ostatních materiálÛ Zoo Brno
dûtem kopírovat. Budou je tak moci
ukázat i dûtem, které ná‰ klub zrovna ne-
nav‰tíví. I v tomto roce se vyãlenily sku-
piny rizikov˘ch klientÛ, ktefií ná‰ klub
nav‰tûvují pravidelnû a informace o pfií-
rodû a chovan˘ch ãi volnû Ïijících zvífia-
tech je velmi zajímají. Klienti klubu ma-
jí zájem také o v˘ukové programy, které
zoo pofiádá pro Ïáky Z· a S·. Zdarma
mohou nav‰tívit i Stálou akvarijní v˘sta-
vu Zoo Brno v centru mûsta.

Nízkoprahov˘ klub pÛsobí v Zoo
Brno od roku 2001, a to ve spolupráci
s Koordinaãním centrem prevence krimi-
nality v mûstû Brnû a v rámci programu
Prevence kriminality na místní úrovni. 

Zoologické hry bez hranic 
Pofiadatelství desát˘ch Zoologick˘ch

her bez hranic pfiipadlo v roce 2007 na
na‰i zahradu. Organizace se ujali pfieváÏ-
nû pracovníci úseku propagace a vzdûlá-
vání, klání se uskuteãnilo ve dnech
15.–17. 6. v rekreaãním stfiedisku
v Herolticích u Ti‰nova. SoutûÏilo tfii-
náct t˘mÛ z ãesk˘ch zoologick˘ch zoo

Propagaãnû vzdûlávací úsek

Promotional and Educational Department
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Jedna ze soutûÏních disciplín: pfietahování lanem

a jeden t˘m slovensk˘ – ze Zoo
Bratislava. Tyto Zoohry se konaly v indi-
ánském duchu. Zahrady vytvofiily se-
dmiãlenná smí‰ená druÏstva, kaÏd˘ t˘m
vystupoval v barvách oblíbeného indián-
ského kmene a mûl ve znaku i jeho po-
svátné zvífie. Tak napfiíklad jihlav‰tí
Apaãi uctívali kojota, libereãtí Inkové

kondora velkého, dûãín‰tí Mohykáni
medvûda grizzlyho, brnûn‰tí Haidové vl-
ka kanadského, bratislav‰tí Inuité soba
polárního. Vítûzem Zooher se stala na‰e
zoo, druhá byla Zoo Zlín-Le‰ná, tfietí
Zoo Jihlava. Bodové odstupy byly velmi
tûsné. 

Mgr. Miroslava Vitulová

Organizaãní v˘bor Zooher

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2007 |86



Propagaãnû vzdûlávací úsek

Promotional and Educational Department

87| V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2007

Nejsilnûj‰í borec praÏského t˘mu Hod o‰tûpem

SoutûÏ v tanci



Propagaãnû vzdûlávací úsek

Promotional and Educational Department

Pfiená‰ení brambory na dvou hÛlkách
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Logo Zooher

PlíÏení za squaw
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Propagaãnû vzdûlávací úsek

Promotional and Educational Department

SUMMARY: For the new centre
of environmental education which
was created by the adaptation of the
stable building in the children’s zoo,
the employees of the section produced
sets of educational items for visual e-
ducation called Welcome and
Unwelcome Guests, Fauna and Flora
of Our Towns, A Tree Full of
Inhabitants, Devastated Countryside
and Countryside After Regeneration.
Four tee-pees, built near the bison
enclosure, were equipped with a sys-
tem of educational charts dealing with
the landscape of the North American
prairies and the life of prairie Indians,
and in the replica of the hut of the
Indian chief, which supplements the
enclosures of Canadian wolves and be-
avers, a permanent exhibition of tools
and clothes of the Haida Indian tribe
has been installed. 

With the help of the information
provided by the employees of the sec-
tion, Brno’s Urban Centre prepared
an extensive exhibition about Brno
Zoo, its history and present form, and
also about its strategic plans for the fu-
ture. The exhibition lasted from
August till November and during that
time, four accompanying programmes
which were prepared by the employe-
es of the section took place, as well as
three lectures by other employees of
the zoo. Each accompanying pro-

gramme, in which employees with
a living animal also took part as well as
the employees of the Urban Centre,
had a main topic (Adoption of ani-
mals, The Young Natural Scientists’
Station, Tuition programmes, EAZA
campaigns), and the lectures concer-
ned endangered species of animals and
the documents The Development
Strategy of Brno Zoo and The
General Development of Brno Zoo.

The employees of the section furt-
her developed all activities from the
previous period. They offered 22 edu-
cational programmes to schools; all
the promotional and educational acti-
vities related to the European “Save
the Rhino!” campaign were replaced
by the newly launched Madagascar
campaign. Cooperation with the on-
cology clinic continued, during which
a second colloquium took place on
15th June (the first one took place in
2005). Oncologists, teachers and psy-
chologists participated in the colloqu-
ium, and the afternoon cultural pro-
gramme was intended for small pati-
ents and their family members.
During the period in question, the co-
operation of the section with special
schools and senior citizens’ homes be-
came more intensive.  A brochure
“How to help animals in need” was
prepared for publishing and four issu-
es of Zooreport were produced. 
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SEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOST
LIST OF PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Datum Akce pro vefiejnost – interní 
19. 1.  Setkání ãlenÛ Brno Business International Group
20. 1. Potápûãská konference
25. 2.  Ma‰karní bál pro dûti
19. 3.  Josefská stezka

1. 4.  Den ptactva pro náv‰tûvníky
15. 4.  Velikonoãní dílna
16. 4.  Velikonoãní mláìata
17. 4.  Velikonoce v zoo – hry a soutûÏe pro dûti
22. 4.  Jarní otevírání zoo, Den Zemû, Miss Îabka

1. 5.  První máj v zoo
14. 5.  Den dûtí s centrem pro rodinu a pro pûstounské rodiny
20. 5. Indiánsk˘ den 
21. 5.  Brno zdravé mûsto – zvífiátka také nekoufií
27. 5.  Den dûtí s Frekvencí 1, Cestování s Beru‰kou po moravsk˘ch 

a ãesk˘ch zoo, veãerní prohlídka zoo
28. 5.  Den dûtí se Zoo Brno

1. 6.  Dûtsk˘ den pro M· a I. stupeÀ Z·, otvírání novû 
zrekonstruované dûtsko zoo

2. 6.  Noc snÛ 
3. 6. Africk˘ den
4. 6. Za pohádkou do zoo – soutûÏní a zábavné odpoledne 

17. 6.  Buìte dobfií jako bobfii – soutûÏní a zábavné odpoledne 
18. 6.  Divok˘ západ v zoo
23. 7. Setkání ãlenÛ Brno Busines International Group

2. 9.  Setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ, veãerní prohlídka 
nasvícené zoo

16. 9.  Otevírání novû upraveného v˘bûhu bizonÛ a indiánské 
vesniãky, oslava 35. v˘roãí zaloÏení SdruÏení pomoci 
mentálnû postiÏen˘m 

22. 10.  Podzimní zootrofej 
3. 12. Mikulá‰ská besídka 

10. 12.  Setkání Klubu pfiátel fretek 
24. 12.  ·tûdrodopolední krmení zvífiat
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Seznam akcí pro vefiejnost

List of Programmes for our Visitors

Datum Akce pro vefiejnost – externí
12.–15. 1.  Veletrh cestovního ruchu Go a Regiontour 

28. 1.  Zoobál
12.–14. 4. Prezentace zoo ve Velkém ·palíãku

20. 5. Prezentace zoo na slavnosti v Brnû-Îabovfieskách
26. 6.  Prezentace zoo na Dûtském dni v LuÏánkách

5. 8.  Prezentace zoo ve westernovém mûsteãku Boskovice 
14.–23. 12. Prezentace zoo ve Velkém ·palíãku v Brnû 

23. 12. Prezentace zoo na Nové radnici v Brnû

Datum Akce pro dûti a mládeÏ - interní Poãet akcí/úãastníkÛ 
12.– 16. 2.  Jarní prázdniny v Zoo Brno 23

2. 4. Den ptactva pro ‰koly                            68
6. 8.–10. 8. Prázdninov˘ pobyt dûtí ze Speciální ‰koly Elpis 50

9. 7. –31. 8. Letní prázdniny v Zoo 8/264
9. 10. Celostátní v˘stava u‰lechtil˘ch morãat  350   
6. 12. Vánoãní setkání seniorÛ     70

11. 12. Vánoãní besídka dûtí ze Speciální ‰koly Elpis 70
Zooterapie pro dûti ze Speciální matefiské ‰koly 
Pramínek, Heyrovského 13                       17/340
Zooterapie pro Domov svaté Markéty                  4/40
Zooterapie v Ústavu sociální péãe Neumánek, 
Neumannova      2/20
V˘ukové programy pro speciální matefiské 
a základní ‰koly Vy‰kov, Blansko, Ivanãice 3/120      
V˘ukové programy pro matefiské ‰koly                24/483
V˘ukové programy pro základní ‰koly 84/2741
V˘ukové programy pro stfiední ‰koly  36/1044
Exkurze pro stfiední, základní a matefiské ‰koly 23/713
Exkurze pro vysoké ‰koly  19/849
Exkurze pro speciální skupiny (nevidomí, zdravotnû   
postiÏení, dûtské domovy, domovy dÛchodcÛ) 12/602
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Seznam akcí pro vefiejnost

List of Programmes for our Visitors

Datum Akce pro dûti a mládeÏ - externí Poãet akcí/úãastníkÛ 
1. 6. Den dûtí ve Fakultní dûtské nemocnici 400

22. –30. 6. V˘jezd s kontaktními zvífiaty na v˘stavu Afrika 
– divoãina v srdci, KfiíÏová chodba Nové radnice 6/180

17. a 18. 10. V˘jezd s kontaktními zvífiaty na veletrh Hospimedia 2/300
23. a 24. 6. V˘jezd s kontaktními zvífiaty na veletrh Propet 2/300

V˘jezd s kontaktními zvífiaty do Urban centra 4/120
V˘jezd s kontaktními zvífiaty do Janáãkova 
a Mahenova divadla 2/300
V˘jezd s kontaktními zvífiaty (a promítání filmu o zoo) 
do Domova dÛchodcÛ, Mikulá‰kovo nám. 3/150
V˘jezd s kontaktními zvífiaty do zafiízení 
Fondu ohroÏen˘ch dûtí Klokánek, Mikulandská 4 3/150
V˘jezd s kontaktními zvífiaty a v˘ukové programy 
pro ‰kolní druÏiny La‰tÛvkova, Pastviny, Charbulova 20/630
V˘ukové programy pro Základní ‰kolu pfii Ústavu 
sociální péãe pro tûlesnû postiÏenou mládeÏ Kociánka 5/160
Zooterapie a v˘ukové programy  
ve Speciální ‰kole Elpis 36/1080
Zooterapie ve Speciální ‰kole pro nevidomé, 
Brno-Pisárky, Kamenoml˘nská 24/60
Zooterapie a v˘ukové programy ve Speciální základní 
‰kole a Praktické ‰kole Bfiezejc  6/180



Seznam akcí pro vefiejnost

List of Programmes for our Visitors

Den dûtí v zoo

Den dûtí v zoo
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Seznam akcí pro vefiejnost

List of Programmes for our Visitors

Divadelní pfiedstavení agentury Radima Korába na Dûtském dni v zoo

Kontaktní zvífiata ze zoo na Den dûtí v dûtské nemocnici
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Seznam akcí pro vefiejnost

List of Programmes for our Visitors

·tûdrodenní krmení zvífiátek

·tûdrodenní krmení zvífiátek
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PfiibliÏnû stovka dûtí ãi mlad˘ch lidí
ve vûkovém rozpûtí od pûti do osmnácti
let nav‰tûvovala v roce 2007 Stanici mla-
d˘ch pfiírodovûdcÛ, kterou brnûnská zo-
ologická zahrada zaloÏila roku 1978. Od
roku 2006 stanice pracuje v prostorách
b˘valé veterinární o‰etfiovny. K dispozici
má dvû klubovny a jednu speciální uãeb-
nu pro dûti z matefisk˘ch ‰kol a Ïáky 1.
stupnû ‰kol základních; tato uãebna na-
víc slouÏí i dûtem handicapovan˘m.
Cel˘ objekt b˘valé veterinární o‰etfiovny
se postupnû adaptuje pro potfieby stani-
ce. Je bezbariérov˘, má samostatn˘
vchod, kuchyÀku, sprchov˘ kout, WC.
Vstupní hala slouÏí dûtem jako ‰atna. 

Speciální uãebnu se v roce 2007 po-
dafiilo – za finanãní podpory akciové

spoleãnosti Papírny Brno – vybavit ná-
bytkem, kobercem a rehabilitaãním pol-
‰táfiem. Podûkování patfií jmenovitû Ing.
Sylvû Vodiãkové, v˘konné fieditelce
Papíren Brno. Jednu stûnu uãebny vy-
zdobila v˘tvarnice zoo názornou malbou
zobrazující ãtyfii roãní období – malba je
vhodná i k v˘uce nejmen‰ích dûtí. V‰em
se v této uãebnû velice líbí jak pfii zoote-
rapiích, tak pfii v˘ukov˘ch programech
a dal‰ích aktivitách vhodnû vyplÀujících
voln˘ ãas dûtí.

Pro ptáky, fretky, morãata a králíky,
chované ve stanici, jsme zakoupili nové
voliéry. Také ostatní kontaktní zvífiata ze
stanice (hadi a je‰tûrky) dostala nové u-
bikace – celkem ‰est terárií. Jednu klu-
bovnu prÛbûÏnû rekonstruujeme pro
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STANICE MLAD¯CH P¤ÍRODOVùDCÒ
YOUNG NATURAL SCIENTISTS’ STATION

Nová klubovna Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ



ãleny odborn˘ch skupin Mladí pfiírodo-
vûdci, Zooindiáni a P.A.N., druhou klu-
bovnu, urãenou ke schÛzkám skupin
Zooedukátofii, Mladí prÛvodci a Do-
mestikace, renovace teprve ãeká.

Celkovou úpravu by si zaslouÏil pro-
stor pfied objektem stanice. Chtûli by-
chom tam zfiídit voliéry pro kuny, mor-
ãata a králíky – zvífiata by tak mohla b˘t
na ãerstvém vzduchu od jara do podzi-
mu. Terén chceme osázet okrasn˘mi
rostlinami a vybavit zahradním nábyt-
kem, aby se ãlenové stanice mohli za
pfiíznivého poãasí scházet i pod ‰ir˘m
nebem. 

V roce 2007 pracovalo ve stanici de-
vût odborn˘ch skupin, které nav‰tûvova-
lo 106 dûtí ve vûku od pûti do osmnácti

let. Následující pfiehled informuje o za-
mûfiení jednotliv˘ch skupin, dobû spo-
leãn˘ch schÛzek a pfiedepsaném vûku
ãlenÛ.

1. skupina – Malí zooindiáni
Základní znalosti o chovan˘ch zvífia-

tech a péãe o nû, procházky po zoo, hry
a soutûÏe. SchÛzky 1x t˘dnû, v pondûlí
od 15.30 do 17.30 hodin. Pro dûti od 8
do 10 let.

2. skupina – Pfiíroda od A do Î
V‰eobecné zamûfiení na pfiírodovûdní

obory, fauna i flóra nejen Mni‰í hory, sou-
tûÏe a hry. SchÛzky 1x t˘dnû, ve stfiedu od
16 do 18 hod. Pro dûti od 8 do 18 let.
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Young Natural Scientists’ Station

Nová klubovna Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ
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3. skupina – Pfiírodovûdná (Klokánci) 
V‰eobecné zamûfiení na pfiírodovûdné

obory, péãe o zvífiata v koutku Ïivé pfií-
rody, hry a soutûÏe. SchÛzky 1x t˘dnû, ve
stfiedu od 15 do 16 hod. Pro dûti od 6 do
9 let.

4. skupina – Pfiírodovûdná
V‰eobecné zamûfiení na pfiírodovûdné

obory, péãe o kontaktní zvífiata chovaná
ve stanici. Pomoc pfii akcích pofiádan˘ch
Zoo Brno. Hry, soutûÏe. SchÛzky
1x t˘dnû, ve stfiedu od 16 do 18 hod. Pro
dûti od 9 do 13 let.

5. skupina – Zooedukátofii
Pro dûti se zájmem o historii, souãas-

nost a poslání zoologick˘ch zahrad, prÛ-
vodcovská ãinnost a pomoc pfii pofiádání
akcí v areálu zoo i mimo nûj. âlenství je
podmínûno pfiedcházejícím nejménû
dvoulet˘m pÛsobením ve stanici, a to
v nûkteré ze skupin s pfiírodovûdn˘m za-
mûfiením. SchÛzky 1x t˘dnû, ve stfiedu
od 16 do 18 hod. Pro mládeÏ ve vûku od
13 do 18 let.

6. skupina – P.A.N.
Péãe o savce a ptáky chované ve stani-

ci, zvífiata chovaná v zoo, pfiíroda Mni‰í
hory. Hry, soutûÏe, zájezdy a exkurze do
jin˘ch zoo a lokalit v˘znamn˘ch z hle-
diska ochrany pfiírody i kulturních pa-

mátek. SchÛzky cca 1x za 2 t˘dny, ve
ãtvrtek od 16 do 18 hod., v˘lety cca
1x za dva t˘dny dle domluvy. Pro dûti ve
vûku od 10 do 15 let.

7. skupina – Domestikace
Základy zootechnick˘ch praktik

v chovu lam krotk˘ch a poníkÛ. SchÛzky
2x t˘dnû, ve ãtvrtek  od 15.30 do 18
hod., v sobotu od 9 do 12 hod. Pro mlá-
deÏ ve vûku od 14 do 18 let. Podmínkou
ãlenství je lékafiské potvrzení o zpÛsobi-
losti pro práci se zvífiaty (nevhodné pro
alergiky).

8. skupina – Malí tygfiíci
Skupina pro ty nejmen‰í, povídání

o pfiírodû, procházky po zoo, hry a sou-
tûÏe. SchÛzky 1x mûsíãnû, v 1. sobotu
v mûsíci od 14 do 16 hod. Pro dûti od 5
do 7 let.

9. skupina – Mladí prÛvodci
Znalosti o zvífiatech, dokumentaristi-

ka, v˘pomoc pfii akcích pofiádan˘ch na‰í
stanicí i celou Zoo Brno. Zájezdy do zo-
ologick˘ch zahrad, prÛvodcovská ãin-
nost. SchÛzky 1x za 14 dnÛ, v nedûli od
9 do 12 hod. Pro dûti a mládeÏ od 10 do
18 let.                                          

Bc. Jana Hadová,
vedoucí Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ 

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

Young Natural Scientists’ Station
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Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

Young Natural Scientists’ Station

SUMMARY: Approximately one
hundred children or young people
from five to eighteen years of age visi-
ted the Young Natural Scientists’
Station in the year 2007. This station
was founded at the zoo in 1978. Since
2006, the station has been operating
at the premises of a former veterinary
surgery. It has two club rooms at its
disposal, and one special tuition room
for kindergarten children and pupils
in the first five years of basic school;
this teaching room is also used for

handicapped children. We managed
to equip the special teaching room
with furniture, a carpet and a physiot-
herapy cushion in the year 2007. For
the birds, ferrets, Guinea pigs and rab-
bits which are kept at the station, new
homes were purchased. Other contact
animals from the station (snakes and
lizards) also received new homes – six
terrariums in total. Nine groups of
specialists worked at the station in
2007.



Styky se zahraniãím jsou pro chod
kaÏdé zoo nezbytné pfiedev‰ím z hlediska
v˘mûn zvífiat, chovatelsk˘ch zku‰eností
i zku‰eností v oboru ekologické osvûty.
Brnûnská zoologická zahrada je ãlenem
fiady mezinárodních organizací, na je-
jichÏ v˘roãní zasedání vysílá kaÏdoroãnû
své zástupce, pracovníci zoo doprovázejí
transporty zvífiat do jin˘ch zahrad a na-
vazují odborné kontakty tak, aby získali
nové poznatky o chovu vzácn˘ch druhÛ
ãi pfiedávali vlastní zku‰enosti.

SluÏební cestu do Kolína nad R˘nem
podnikli ve dnech 25.–27. 3. MVDr.
Petr âíhal, CSc., a RNDr. Bohumil
Král, CSc. Úãelem cesty byla úãast na
slavnostním zasedání Svûtové asociace
zoo a akvárií (WAZA), svolaném do Zoo
Kolín nad R˘nem u pfiíleÏitosti pfiedání
Ceny Heiniho Hedigera jejímu fiediteli
prof. Dr. G. Noggemu. Pracovníci Zoo
Brno pfii pobytu v Kolínû nad R˘nem

prostudovali technické parametry klima-
tizace tropického pavilonu v tamní zoo
pfiedev‰ím s pfiihlédnutím k filtraci vody,
udrÏování vlhkosti a pfiisvûtlování. Dále
nav‰tívili nepfiíli‰ vzdálenou Zoo
Wuppertal, kde se seznámili s technic-
k˘m fie‰ením expozic pro lvy a tygry
a prodebatovali budoucí moÏné v˘mûny
zvífiat, napfi. majn Rotschildov˘ch ãi ko-
zoroÏcÛ sibifisk˘ch.

V˘roãní konference Evropské asocia-
ce vzdûlávacích pracovníkÛ zoo (EZE),
která se konala 28. 3.–1. 4. v Zoo
Budape‰È, se za Zoo Brno úãastnili
MVDr. Monika Szotkowská a Mgr. Jifií
Dobia‰. Hlavním tématem konference
byla spolupráce ve vzdûlávání k udrÏitel-
nému rozvoji. Po úvodním slovû fieditel-
ky Zoo Budape‰È dr. Ilmy Bogsch vy-
stoupily dr. Márta Schneider z minister-
stva ‰kolství a kultury a dr. Zita Gellér
z ministerstva Ïivotního prostfiedí a vody
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s pfiíspûvky o probíhající kampani
UNESCO Desetiletí OSN pro v˘chovu
k udrÏitelnému rozvoji (2005–2014).
KampaÀ si klade za cíl sjednotit hodno-
ty související s trvale udrÏiteln˘m rozvo-
jem a v˘uku odpovûdného chování ne-
zbytného pro vytváfiení Ïivotaschopné
spoleãnosti. Hlavními tématy kampanû
UNESCO jsou: 1) boj proti chudobû,
2) rovnoprávnost pohlaví, 3) podpora
zdraví (napfi. boj proti AIDS, malárii
atd.), 4) Ïivotní prostfiedí a jeho ochrana,
5) rozvoj a vzdûlávání venkova, 6) lidská
práva, 7) kulturní diverzita, 8) mír a bez-
peãnost lidí, 9) udrÏitelná urbanizace
a 10) udrÏitelná spotfieba zdrojÛ. S histo-
rií a vzdûlávacími aktivitami Zoo
Budape‰È úãastníky konference seznámi-
la Bea Golovanova. Zoo má napfiíklad
kvalitnû zpracovanou podporu pro nevi-
domé náv‰tûvníky, zahrnující tabulky
psané v Breillovû písmu a so‰ky zvífiat
pro jejich poznávání hmatem.  O spolu-
práci mezi zoologick˘mi zahradami
a muzei pfiedná‰el dr. Tamás Vásárhelyi
z budape‰Èského pfiírodovûdného muzea.
Attila Varga z maìarské národní komise
pro UNESCO pfiedestfiel moÏnosti part-
nerství v rámci kampanû. Dal‰í pfiedná‰-
kovou sekci zahájil Harry Schramm, v˘-
konn˘ fieditel EAZA, kter˘ pfiiblíÏil roli
asociace v daném tématu. ZdÛraznil, Ïe
na podporu udrÏitelného rozvoje by se
mûlo myslet i pfii plánování a stavbû bu-
dov a expozic, napfiíklad pouÏitím vhod-
n˘ch materiálÛ. V zoo je tfieba nejen plá-
novat záchranné projekty in situ, ale

i vyuÏívat obnovitelné zdroje energie,
tfiídit odpad, zachycovat a recyklovat vo-
du, náv‰tûvníky transportovat ekologic-
ky a nabízet jim ke koupi fair-tradeové
suven˘ry. Schramm podotkl, Ïe moÏná
vznikne tradice udûlování cen pro nejví-
ce „udrÏitelnou“ zoo. Eva Gross ze Zoo
Frankfurt hovofiila o projektu Velvy-
slanci pro ochranu pfiírody. Skupina 40
dobrovolníkÛ seznamovala náv‰tûvníky
této zoo s tématy t˘kajícími se ochrany
biodiverzity (napfiíklad ochrany noso-
roÏcÛ, tygra sumaterského a jeho Ïivot-
ního prostfiedí – pralesÛ). PouÏívali tako-
vé druhy, které náv‰tûvníky zajímaly,
a vytváfieli tak jak˘si most mezi nezasvû-
cen˘mi (k nimiÏ sami pÛvodnû patfiili)
a mezi odborn˘mi pracovníky v zoo. Ve
workshopu, kter˘ následoval, si kaÏdá
pracovní skupina vybrala jednu expozici
budape‰Èské zoo a vypracovala návrh, jak
zlep‰it její provoz z hlediska udrÏitelné-
ho rozvoje a vyÏít její ãinnosti k v˘chovû
náv‰tûvníkÛ v dané oblasti. Mezi vedou-
cími pracovních skupin workshopu byl
i Mgr. Dobia‰. Úkolem druhého work-
shopu, kter˘ probûhl následující den,
bylo pouÏít návrh z pfiedchozího dne
a sestavit k nûmu interaktivní informaã-
ní systém, naplánovat celodenní aktivity
a programy pro bûÏné náv‰tûvníky, ‰koly
a postiÏené. Mgr. Dobia‰ pfiedná‰el
o spolupráci Zoo Brno s klinikou dûtské
onkologie. Vyzvedl, Ïe náv‰tûvy mal˘ch
pacientÛ se v na‰í zahradû uskuteãÀují jiÏ
deset let a stále pfiiná‰ejí mnoho záÏitkÛ
a nov˘ch zku‰eností pacientÛm i léka-
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fiÛm. Na základû dobr˘ch v˘sledkÛ popi-
sované spolupráce vyzval kolegy z jin˘ch
zoo k podobn˘m aktivitám. Poslední
den konference byl vûnován vzdûlávání
k udrÏitelnému rozvoji pomocí kampaní
EAZA Madagascar Campaign 06/07
a Amphibian Crisis Campaign 07/08.
KampaÀ na záchranu obojÏivelníkÛ byla
také tématem tfietího workshopu, pfii
nûmÏ mûly skupiny naplánovat moÏnou
organizaci kampanû, aktivity s ní spoje-
né a moÏnosti spolupráce s rÛzn˘mi
partnery a sponzory. Bûhem konference
byl prezentován i poster Zoo Brno infor-
mující o projektu Kura kura (záchranná
stanice Ïelv v Indonésii).

V˘roãní konference Euroasijské asoci-
ace zoo a akvárií (EARAZA) se konala ve
dnech 10.–22. 4. v uzbecké Zoo
Ta‰kent. Za brnûnskou zoo se jednání ú-
ãastnil MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.,
kter˘ na konferenci pfiednesl referát
o v˘sledcích genetick˘ch studií orlÛ
kamãatsk˘ch v Zoo Brno v roce 2006.
Dr. Hovorka dále nav‰tívil chovnou sta-
nici dÏejranÛ (gazel persk˘ch)
u Buchary, pou‰tû v okolí Buchary a na
Kyzyl Kumu a chránûná území Beldersaj
a Aksak-Ata v Ëan ·anu. S námûstkem
fieditele tallinnské zoo projednal odvoz
orla kamãatského z Tallinnu do Brna
a o moÏnostech v˘mûny zvífiat hovofiil
s fiediteli zoologick˘ch zahrad
v Ta‰kentu, Krasnodaru, Nikolajevu,
Rostovu na Donu, Du‰anbe a Baku. 

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., byl
ve dnech 29.–31. 8. pfiítomen na v˘roã-

ním zasedání Svûtové asociace zoo a a-
kvárií (WAZA) v Zoo Budape‰È.
Vzhledem k tehdej‰í sloÏité situaci v Zoo
Brno sluÏební cestu omezil na nezbytnû
nutnou dobu a úãastnil pfieváÏnû jen
hlavního zasedání WAZA, které schvalu-
je hlavní dokumenty a shrnuje v˘sledky
jednání jednotliv˘ch komisí. 

V˘mûna samic velblouda dvouhrbé-
ho, jejímÏ smyslem byl zisk nepfiíbuz-
n˘ch jedincÛ, probûhla ve dnech 30.
a 31. 8. mezi Zoo Brno a Zoo Ko‰ice.
Transport z Brna do Ko‰ic a zpût prová-
zeli MVDr. Petr âíhal, CSc., a Jifií Vítek.
Oba pracovníci prostudovali v Zoo
Ko‰ice tamní expozice a domluvili bu-
doucí moÏné v˘mûny zvífiat.

Na jednáních v˘roãní konference
Evropské asociace zoologick˘ch zahrad
a akvárií (EAZA) ve Var‰avû (11.–16. 9.)
se z brnûnské zoo podíleli MVDr. Petr
âíhal, CSc., Mgr. Jifií Dobia‰, MVDr.
Martin Hovorka, Ph.D., MVDr.
Monika Szotkowská a Jifií Vítek. Úãast-
níky konference v uvítacím proslovu o-
slovili fieditel hostitelské Zoo Var‰ava Dr.
Jan Maciej Rembiszewski a ‰éf asociace
Bert de Boer. V˘konn˘ fieditel EAZA
Harry Schramm je dále seznámil se sou-
ãasn˘m v˘vojem asociace a Berngt Holst
pfiednesl zprávu o ãinnosti komise pro
Evropské záchranné chovy (EEP
Committee). Don Church, kter˘ hovofiil
za Skupinu specialistÛ na obojÏivelníky
(IUCN/SSC Amphibian Specialist
Group), informoval o soudobé krizi o-
bojÏivelníkÛ, která je dÛvodem k vyhlá-
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‰ení kampanû na záchranu této ohroÏené
skupiny ÏivoãichÛ. Kampaním EAZA
bylo vûnováno i následující plenární za-
sedání, které mj. zhodnotilo i právû kon-
ãící kampaÀ na záchranu pfiírody
Madagaskaru (EAZA Madagascar
Campaign 2006/7). Byly vyhlá‰eny
pfiedbûÏné v˘sledky finanãních sbírek
(450 635,81A€   )  a pfiedány ceny pro nej-
úspû‰nûj‰í úãastníky kampanû. Vzápûtí
asociace vyhlásila novou kampaÀ, tento-
krát na záchranu obojÏivelníkÛ (EAZA
Amphibian Campaign 2007/8), pro kte-
rou jsme pro na‰i zoo pfievzali informaã-
ní materiály. Z jednání jednotliv˘ch ko-
misí zmiÀme komisi pro ochranu pfiíro-
dy (Conservation Committee), z níÏ
zaujal napfi. Dr. John E. Fa z Durrellovy
spoleãnosti na ochranu pfiírody, kdyÏ
pfiedstavil koncepci hledání „top spots“
– míst s nejvût‰ím endemismem. Pro
Zoo Brno bylo pfiínosné dûní v sekci ko-
ãek (EAZA Felid TAG), kde se s koordi-
nátorem probírala problematika chovu
levhartÛ cejlonsk˘ch, a také kontakt
s koordinátorkou záchranného chovu Ïi-
raf (Giraffe EEP). Zasedání pracovníkÛ
evropsk˘ch programÛ na záchranu divo-
k˘ch asijsk˘ch oslÛ (Onager EEP
a Turkmenian kulan EEP) vyzvalo br-
nûnskou zoo, aby neustávala v chovu ku-
lanÛ, neboÈ bûhem pfií‰tích dvou let mÛ-
Ïe Zoo Brno dostat nová mladá zvífiata.
Na‰e zoo byla rovnûÏ varována pfied cho-
vem koÀovit˘ch ve spoleãn˘ch v˘bûzích
s velbloudy, jeleny, paviány ãi jin˘mi
druhy. V uplynulém roce totiÏ v evrop-

sk˘ch zoo do‰lo k nûkolika potyãkám
konãícím smrtí zvífiete. Poslední den
konference mûl na programu mj. i prak-
tické pfiíklady toho, jak zoologické za-
hrady uvádûjí svÛj chod do souladu se
zásadami udrÏitelného rozvoje: v nizo-
zemském Apenheul Primate Parku vy-
mûnili Ïárovky v budovách za úsporné,
odevzdávají pouÏit˘ olej z restaurace, jez-
dí automobily s pohonem na bionaftu
(je to na nich také napsáno), park slouÏí
jako sbûrné místo, kde lze odevzdat staré
mobilní telefony (je moÏno je do parku
také zdarma zaslat po‰tou), v parku re-
cyklují vodu z expoziãních rybníãkÛ, na-
bízejí parkování zdarma pro ekologické
automobily a pfiedev‰ím se snaÏí v du-
chu tûchto zásad pÛsobit na náv‰tûvníky.
Pracovníci Zoo Brno na konferenci u-
pevnili dosavadní profesní kontakty se
zahraniãními odborníky a navázali nové.
Podafiilo se jim uãinit fiadu krokÛ, které
pfiispûjí ke zkvalitnûní brnûnsk˘ch cho-
vÛ. Pfii setkání s koordinátorkou chovu
levhartÛ cejlonsk˘ch probrali nûkolik va-
riant rozmnoÏování levhartÛ, s koordi-
nátorem pro chov tygrÛ sestavili plán
mnoÏení tygra sumaterského, se Zoo
Moskva dojednali dovoz chybûjícího
samce rosomáka, oslovili belgickou Zoo
Olmense, odkud je moÏné získat samce
vlka arktického, nastartovali jednání me-
zi ruskou Zoo Krasnojarsk a koordináto-
rem chovu Ïiraf s cílem vstupu rusk˘ch
kolegÛ do evropského záchranného cho-
vu. Dále se podafiilo dojednat transport
klokánka králíkovitého z polské Zoo
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LodÏ a pfiipravit rozsáhlou v˘mûnu zví-
fiat mezi velk˘mi polsk˘mi zoo a Zoo
Brno.

Na sluÏební cestu do Zoo Berlín
a Tierparku Berlín, která se uskuteãnila
ve dnech 18.–20. 10., odjeli MVDr. Petr
âíhal, CSc., Jaroslav Jasínek, RNDr.
Bohumil Král, CSc., a Jifií Vítek.
Berlín‰tí kolegové jim poskytli zku‰enos-
ti s umûl˘m odchovem medvûdÛ ledních
– detailnû jim pfiedvedli zabezpeãení
a vybavení pro takov˘to odchov. Na‰i
pracovníci se seznámili s konstrukcí
a fungováním ubikací samic ledních
medvûdÛ pfii pfiirozeném odchovu a se
zpÛsobem krmení samice medvûda led-
ního pfied porodem, pfii porodu i pfii od-
chovu mláìat, tak jak jej praktikují
v Tierparku Berlín. S obûma berlínsk˘mi
zahradami projednali budoucí moÏné
v˘mûny zvífiat.

MVDr. Martin Hovorka, PhD., ve
dnech 28. 10.– 21. 11. nav‰tívil obec
Toyapakeh na indonéském ostrovû Nusa
Penida v blízkosti ostrova Bali. Cílem
cesty bylo zji‰tûní podmínek pro v˘stav-
bu ‰kolicího stfiediska a Ïelvího záchran-
ného centra v Toyapakehu. ·éfovi policie
na ostrovû Nusa Penida, starostovi
Toyapakehu a pfiedsedovi místní organi-
zace Mladí muslimové dr. Hovorka
pfiedstavil projekt ‰kolicího stfiediska
a Ïelvího záchranného centra, pfiitom
získal jejich podporu i pro dal‰í zámûry.
Projekt pfiedstavil i uãitelÛm a ÏákÛm zá-
kladní ‰koly v Toyapakehu a spolupode-
psal smlouvu o sdruÏení s nadací

Yayasan Kura Kura Nusa Penida. Bûhem
pobytu v Indonésii dr. Hovorka dále
nav‰tívil Ïelví záchranná centra na Bali
a na v˘chodní Jávû, ptaãí záchrannou
stanici, mot˘lí farmu a navázal kontakty
s jejich provozovateli. Získal základní
data pro zpracování projektu odpadové-
ho hospodáfiství na ostrovû Nusa Penida.
Z mnoÏství odpadu v Toyapakehu byla
odvozena jeho produkce v jednotliv˘ch
obcích na ostrovû a zji‰Èeno sloÏení ko-
munálního odpadu – hmotnostní a ob-
jemov˘ podíl jeho jednotliv˘ch sloÏek.
Nechybûl ani prÛzkum nakládání s od-
pady a dopravní obsluÏnosti ostrova. Dr.
Hovorka si podrobnû prohlédl skládku
odpadÛ v Sampalanu a sbûrnu druhot-
n˘ch surovin v Toypakehu. Byl zamûfien
pozemek pro v˘stavbu ‰kolicího stfiedis-
ka a Ïelvího záchranného centra, zpraco-
ván ideov˘ zámûr stavebního fie‰ení
a proveden prÛzkum cen stavebního ma-
teriálu na Nusa Penida a jiÏním Bali. Na
ostrovû Nusa Penida byly prozkoumány
lokality vhodné pro vypou‰tûní Ïelvích
mláìat a pro zfiízení rehabilitaãních a de-
monstraãních prostor.

Na sluÏební cestû v Rusku byli ve
dnech 24. 11.–14. 12. MVDr. Martin
Hovorka, PhD., a RNDr. Bohumil Král,
CSc. Nav‰tívili zoologické zahrady
v Moskvû, Chabarovsku, Novosibirsku
a JuÏno-Sachalinsku, ve Vladivostoku si
prohlédli oceanárium Akvamir a chovné
zafiízení pro bûluhy Tinro. Nav‰tívili pra-
covi‰tû Ruské akademie vûd
v Novosibirsku (laboratofi evoluãní kary-
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ologie) a Vladivostoku (laboratofi syste-
matické a evoluãní genetiky). Prohlédli
si Ussurijskou rezervaci u Vladivostoku
a stanovi‰tû orlÛ kamãatsk˘ch
u Vladivostoku a JuÏno-Sachalinsku, po-
znali specifické  biotopy západní Sibifie,
povodí Amuru, jiÏního Pfiímofií a jiÏního
Sachalinu. V Zoo Moskva jednali o v˘-
sledcích genetického v˘zkumu orlÛ
kamãatsk˘ch a o moÏné úãasti Zoo Brno
na terénních v˘zkumech tohoto druhu.
Pracovníci vedení EARAZA jim pfiedali
34 vzorkÛ krve orlÛ kamãatsk˘ch
z Amurské oblasti a ze Zoo Almaty
k dal‰ímu v˘zkumu v âeské republice.

Transport patnácti zvífiat urãen˘ch
pro Zoo Baku v ÁzerbájdÏánu doprová-

zeli ve dnech 5.–10. 12. Alexandra
Bure‰ová a Jifií Vítek. Místem pfiekládky
byl ukrajinsk˘ Nikolajev. Oba pracovní-
ci Zoo Brno peãovali o zvífiata do jejich
pfiíjezdu do Zooparku Nikolajev.
Ukrajinsk˘m kolegÛm pfiedali v‰echna
zvífiata v dobrém stavu a pfied návratem
do vlasti se je‰tû stihli seznámit s provo-
zem nikolajevského zooparku.

Dovoz samce vlka arktického ze Zoo
Sóstó v maìarském mûstû Nyíregyháza
uskuteãnili ve dnech 21. a 22. 12.
MVDr. Petr âíhal, CSc., a Jifií Vítek.
Transport, kter˘ byl nutn˘ k doplnûní
chovné skupiny, probûhl úspû‰nû a bez
závad.                

Bc. Eduard Stuchlík

Zahraniãní kontakty

Foreign Contacts

SUMMARY: Foreign contacts
are essential for the operation of every
zoo, mainly from the aspect of animal
exchange, breeding experience as well
as experience in the field of ecological
education. The Brno Zoological
Garden is a member of many
international organizations (WAZA,
EAZA, EARAZA, IZE) and it sends
its representatives to their annual
meetings every year; its employees
accompany animals when they are
transported to other zoological
gardens and make contacts with
specialists in order to gain new
knowledge about the breeding of rare
species or pass on their own

experience. The most important
transfer of the year was the movement
of fifteen animals to Baku Zoo in
Azerbaijan. The truck with the
animals was accompanied by
Alexandra Bure‰ová and Jifií Vítek
between 5.–10. 12. The place of
transfer was Nikolaev in Ukraine.
Both Brno Zoo employees looked
after the animals until their arrival at
the Nikolaev Zoo Park. They handed
over all the animals to their Ukrainian
colleagues in good condition and
before their return to the Czech
Republic, they managed to get
acquainted with the operations of the
Nikolaev Zoo Park. 
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Adoptivní rodiãe a sponzofii pfiispíva-
jí na chod brnûnské zoo jiÏ deset let.
Z pÛvodních 15 dárcÛ v roce 1997 jsme
se v roce 2007 zaznamenali 189 soukro-
m˘ch osob, 62 ‰kolních kolektivÛ a ne-
ziskov˘ch organizací, 48 firem, které
poukazují na konto zoo peníze, a 28 fi-
rem pomáhá zoo sluÏbami poskytovan˘-
mi zdarma. Úhrn finanãních a vûcn˘ch
darÛ je od roku 2002 vy‰‰í neÏ jeden mi-
lion korun, v roce 2007 ãinil 1 399 345
Kã (v pfiedcházejícím roce to bylo 1 250
231 Kã). Zájem o moÏnost pfiispût fi-
nanãnû ãi sluÏbou nemá v Ïádném pfií-
padû sestupnou tendenci. Co se t˘ãe po-
ãtu pfiispívajících ‰kolních kolektivÛ, je
moÏné fiíci, Ïe jiÏ nûkolik let je zhruba na
stejné úrovni. Velkou roli v tomto pfiípa-
dû hrají uãitelé, ktefií sami mají zájem
o pfiírodu. 

V poãtu pfiispûvatelÛ zaznamenáváme
stál˘ nárÛst, mírn˘ pokles nastal pouze
mezi lety 2006 a 2007 (pfiesto byla v˘‰e
pfiíspûvkÛ v roce 2007 vy‰‰í).

ADOPTIVNÍ RODIâE A SPONZO¤I 
ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS

Poãty adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ za období 1997–2007 

Velbloudici Polly pokfitili zástupci firmy Smart

Ing. Jifiina Kubínová

‰koly soukromé osoby firmy subjekty pfiispívající celkem
formou sluÏby

1997 5 8 2  – 15

1998 6 15 12  – 33

1999 14 32 7   – 53

2000 36 86 18 1 141

2001 73 149 42 9 273

2002 105 170 41 7 323

2003 65 166 52 14 297

2004 89 193 53 25 360

2005 80 208 53 29 371

2006 80 221 47 25 373

2007 62 189 47 27 325
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Adoptive Parents and Sponsors

SUMMARY: Adoptive parents
and sponsors have been contributing
to the operation of Brno Zoo for ten
years. From the original 15 donors in
the year 1997, we recorded 189
private persons in 2007, 62 school
groups and non-profit-making
organizations, 48 companies which
sent money to the zoo’s account, and
28 companies which help the zoo by

providing free services. The total sum
of financial and material gifts has been
more then one million crowns since
2002, and in the year 2007, it was 1
483 650 CZK. The interest in the
possibility of financial contributions
or of contributions in the form of
services is certainly showing no
downturn. 

Kfiestní list bizona pfievzali sponzofii, ãlenové C+W skupiny Ranch
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Adoptivní rodiãe a pfiispûvatelé na chov v roce 2007
Hvûzdiãka (*) pfied jménem oznaãuje dárce, kter˘ pfiispívá opakovanû.

ADOPCE 
do 500 Kã
*Ing. Dana Bubníková, Brno     neofema ozdobná
*Dalimil Novák, Brno     koÏnatka americká
*Radka Lízalová, Brno      osmák degu
*Vendula Turková, Brno     Ïelva nádherná
Z· Riegrova 4, Svitavy      páv korunkat˘
Jana ÎitÀáková, Svitavy     Ïelva ãtyfiprstá
Matefiské centrum Studánka, Kvûtnická 821, Ti‰nov  rosniãka vãelí
*Petra Sedláãková, Brno     Ïelva pavouãí
Chemici z Povodí Moravy, s.p., Brno    piraÀa Colosoma sp.
*Mgr. Hana ·eveãková, Brno     rosniãka vãelí
*Veronika Trkanová, Jifií Luska, Kufiim    Ïelva nádherná
*Sjednocená organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch, Brno Ïelva ostnitá
Johana a Ema Lajdovy, Brno     Ïelva paprsãitá
*SFK Pochmurná nedûle, Brno     piraÀa Serrasalmus nat.
*Romana ·táfková, Praha     neofema ozdobná
*Kamil Zastoupil, Lan‰perk     Ïelva nádherná
*Helena Mare‰ová, Brno     rosniãka vãelí
*Valerie Durcová, Rajhrad u Brna    piraÀa Colosoma sp.
Kolektiv ÚMâ Brno Tufiany     rozela Penantova
*Dûti ‰kolní druÏiny pfii Z· Veverská Bít˘‰ka   rozela pestrá
*Jana DaÀhelová, Brno      astrild bûlolící
rodina Slavníkova, Brno      koÏnatka americká
Markéta Müllerová, Brno     hrdliãka chechtavá
*Michal, ·árka, ·arlota Zderãíkovi, Brno    Ïelva pavouãí
*Krist˘na a Kvûtoslav Reinhardovi, Brno    Ïelva ostnitá
Ladislav Hlou‰ek, Brno      zebfiiãka ‰edá
Viktor Va‰íãek, Brno      rozela Penantova
Danielka Fléglová a Martina Chalupová, Brno   zebfiiãka ‰edá
*Filip Urbánek, Brno      Ïelva paprsãitá
*Radim Rada a Lenka Veselá, Hodûjice    hrdliãka chechtavá
Martina Jaborníková, Nûmãiãky     rosniãka vãelí
*MUDr. Barbora Ondrová, ¤íãany u Brna   piraÀa Colosoma sp.

Adoptivní rodiãe a sponzofii 

Adoptive Parents and Sponsors
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*Iva Zdráhalová, Brno      papou‰ek zpûvav˘
*Markéta Kosová, Klobouky u Brna    zebfiiãka ‰edá
David Kadlec, Leila a Anita BlaÏkovy, Brno   Ïelva ãtyfiprstá
*Jana Pokorná, Modfiice      Ïelva ostnitá
*Jifií Bednáfi, Nesvaãilka      papou‰ek zpûvav˘
Eva Habartová, Îidlochovice     tereka hnûdá
Klára Kuklíková, Znojmo     Ïelva Ïlutohnûdá
*Jakub a Leona Habartovi, Vojkovice    Ïelva pavouãí
Hana Boháãová, Brno      Ïelva pavouãí
*Z· nám. 28. fiíjna, Ti‰nov, tfiída 9.A    piraÀa Colosoma sp.
Radka Trávniãková, Brno     Ïelva zelenavá
*Lenka Fialová, Brno      tereka hnûdá
MUDr. Libor Komínek, Brno     rosniãka vãelí
Carsten Kaiser, Malhostovice     piraÀa Colosoma sp.
Jana Mikalová, Brno      Ïelva paprsãitá
*Tomá‰ Kozlovsk˘, Brno     Ïelva nádherná

do 2000 Kã
Eva a ZdeÀka ·tûpánkovy, Brno     klokánek králíkovit˘
*Patrik Kvita, Brno      Ïelva pardálí
Akvaristika a chovatelské potfieby, Újezd u Brna   piraÀa Colosoma sp.
*ECOTONER s.r.o., Rychnovská 408, Praha   chameleon JacksonÛv
*·D pfii Z· Kamínky 5, Brno     Ïelva ostnitá
*MUDr. NadûÏda Formánková s rodinou, Blansko  dikobraz bûloocas˘
Veronika a Petra Kociánovy, Brno    bazili‰ek zelen˘
*Martin Kozlovsk˘, Brno      uÏovka taiwanská
Sandra Doãkalová, Veverské Knínice    psoun prériov˘
*Marie Slámová, Brno     páv korunkat˘, Ïelva nádherná
*Jana Zemanová, Brno      Ïelva pardálí
*Z· a M· pro sluchovû postiÏené, Dûtsk˘ domov, Ivanãice leguán madagaskarsk˘
*JUDr. Helena S˘korová, Brno     papou‰ek ‰ed˘
Marie Slavíãková, Brno      li‰ka obecná
*Martin Polednik, Brno      uÏovka taiwanská
*M· Na kopeãku u zvoneãku, Horní 17, Brno   Ïelva pardálí
rodina Kelblova, Hru‰ovany u Brna    leguán madagaskarsk˘
*Miroslav Marek, Brno      pu‰tík obecn˘
*Darja Klementová, Brno     pu‰tík obecn˘

Adoptivní rodiãe a sponzofii 

Adoptive Parents and Sponsors
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*Josef Joná‰, Ivanãice – Letkovice    koroptev korunkatá
Pantefii a Svûtlu‰ky – 35. skautsk˘ oddíl Brno – Bystrc  psoun prériov˘
*Miroslav Marek, Brno      pu‰tík obecn˘
Kaãenka a Radeãek Janeãkovi, Brno    baÏant obecn˘
Z· Bakalovo nábfi. 8, Brno, tfiída 8. A    chameleon MellerÛv
*Lenka Boháãková, Boskovice     chameleon JacksonÛv, piraÀa Colosoma sp.
Z· Vrbovec 143, Znojmo, 4. tfiída    klokánek králíkovit˘
*MUDr. Jifií Komínek, Brno     ostralka ‰tíhlá
*Kolektiv M· pfii FdN, Helfertova 2, Brno  ara marakána
Z· Pastviny 70, Brno, tfiída 1. A     klokánek králíkovit˘
*Jifií Povoln˘, Brno      kachniãka mandarinská
Îaneta a Martin Matu‰incovi, Brno    Ïelva pardálí
* Paintball Club Brno, KromûfiíÏská 2, Brno   papou‰ek ‰ed˘ – Ïako
Z· Horníkova 22, Brno, tfiída 3.A    psík m˘valovit˘
*Mgr. Richard Viduna a Vûra ·lancarová, Brno   psoun prériov˘
Îáci Z· Kun‰tát, Brnûnská 32     osmák degu, Ïelva nádherná
*Lucie Vali‰ová, Brno      psoun prériov˘
SO· Fortika, tfiída 2.B, Lomnice u Ti‰nova   leguán madagaskarsk˘
*Z· Gajdo‰ova 3, Brno, tfiída 2.B    klokánek králíkovit˘
Radim Oravec, Brno      bazili‰ek páskovan˘
*Diana Wieczorková, Letovice     psoun prériov˘
*Svatava a Zdenûk Moravcovi, Brno    bazili‰ek zelen˘
*Jana Kupcová, LipÛvka rozela pestrá, andulka vlnkovaná,  hrdliãka jihoasijská
Jana a Vladimír Fantovi, Brno Ïelva velká
*Ing. Miroslav JÛzl, Ph.D. a MVDr. Sandra Spejchalová, Brno psoun prériov˘
*Ing.arch. Ladislav BroÏek, Brno s˘ãek obecn˘
*Ing. Lubomír Fojt, Brno ãukvala zavalitá
*Petr a Hana Li‰kafiovi, Slavkov u Brna li‰ka obecná
*Vítûzslav P˘‰a, Brno li‰ka obecná
*Pavel Nehyba, Blansko tereka hnûdá
Ing. Libor âejka, Brno klokánek králíkovit˘
*Katefiina Hönigová, Brno psoun prériov˘
*SdruÏení Práh, Tufianská 12, Brno klokánek králíkovit˘
*Marie Divácká, ·ardice leguán madagaskarsk˘
*rodina Mityskova, Tû‰any u Brna ãukvala zavalitá
*Eva a ZdeÀka ·tûpánkovy, Brno klokánek králíkovit˘
*Simona Kaderková, Sudice chameleon JacksonÛv

Adoptivní rodiãe a sponzofii 
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*Marta Bílková, Brno ara horsk˘
rodina ·rámkova, Malhostovice klokánek králíkovit˘
*ZdeÀka Tomanová Motlová a Jan Toman, Hefimaniãky leguán kubánsk˘
*Ing. Erik Mûkyna, Píseãná páv korunkat˘, vrubozobec paví
*Jakub ·paãek, Bystfiice nad Pern‰tejnem klokánek králíkovit˘
Pavel a Jana Hrouzovi,, Slavkov u Brna chameleon JacksonÛv
*Ing. Ilja Kalá‰ek, Brno amazoÀan modrobrad˘
*Jifií a NadûÏda Gottwaldovi, Hru‰ovany u Brna psoun prériov˘

do 5000 Kã
*Drahomíra a Ludûk Fadrhoncovi, Brno    koãka rybáfiská
*Jifií, Marcela Maru‰ka a Amálka Hole‰ov‰tí, Brno  nestor kea
*Miroslav Marek, Brno      pu‰tík obecn˘
*MUDr. Lenka DoleÏalová, Brno     nosál ãerven˘
*Prokop Va‰ek, Brno      sova pálená
*Ing. Emílie Nûmcová, Brno     Ïelva pardálí, tereka hnûdá,

Ïelva ostnitá, Ïelva paprsãitá
Komunita hráãÛ hry RedDragon, Brno    lama alpaka
*MUDr. Eva Cejnarová, Brno     nestor kea, papou‰ek ‰ed˘
*Ing. ·tûpán ·tarha, ·tûpánov nad Svratkou   moták pochop
Kolektiv cytogenetické laboratofie OLG FN Brno   ratufa cejlonská
*Malamité, v.o.s., Moravské Prusy    v˘reãek mal˘
Skupina orientálního tance El Raks Sá-el, Brno  bobr kanadsk˘
*Z· Kamenaãky 4, Brno      kosman zakrsl˘, chameleon MellerÛv
*Ing. Stanislav Strubl s rodinou, Brno    sova pálená, leguán madagaskarsk˘
*První nûmecké zemské gymnázium, Brno   tamarín Ïlutoruk˘
Îáci a pedagogové Z· Palackého 68, Brno   ara arararuna
*Zamûstnanci IBM IDC, Brno     lama krotká
Lubo‰ Cvilinek, Brno      orlície bornejská
M· Pastelky, Jamborova 11, Brno    kosman zakrsl˘
*Country skupina BOB¤I, Brno    bobr kanadsk˘
*Divadelní spolek FENEK, Brno     nosál ãerven˘
*Dagmar StrachoÀová, Podolí moták pochop
*Dana Pohanková, Brno      sova pálená
*Veronika a Valent˘na Kupská, Brno    sokol stûhovav˘
*Dana Navrátilová, Brno     ara ararauna
*Katefiina Hlou‰ková, Brno     ovce kamerunská

Adoptivní rodiãe a sponzofii 
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Z· Vrbovec 143, Znojmo, 5. tfiída    surikata, piraÀa Colosoma sp.
*ODS Brno ¤eãkovice a Mokrá Hora Ïelva velká, dikobraz bûloocas˘, 

amazoÀan modroãel˘
*Cestovní kanceláfi AL & PA, Minská 60, Brno bazili‰ek zelen˘
*DAQUAS, s.r.o., Anny Letenské 7, Praha li‰ka obecná
*MUDr. Vladimír ·koda, Buãovice kalous u‰at˘
Lentus agilis spol. s r.o., Kobylí 809 ara ararauna
*·tûpán, Petra a Jakub Koudelkovi v˘reãek mal˘
*Olga Silovská, Brno leguán zelen˘, Ïelva nádherná
Zamûstnanci spoleãnosti BIRKART CR klokánek králíkovit˘, surikata
Z· Lysice, Zákostelí 360, tfiída 8.C ara ararauna
*Z· Boskovice, nám. 9. kvûtna 8 papou‰ek ‰ed˘ – Ïako
Zuzana ·imonová, Petr Horáãek, Brno tamarín Ïlutoruk˘
Michaela Marková, Brno anakonda velká
*Agentura Bílej motejl, Vychodilova 12, Brno krkavec velk˘
*Z· a M· Pramínek, Heyrovského 11, Brno kotul veverovit˘
Jarryn Kohoutek, Brno krkavec velk˘
*Marek Dvofiák, Brno ara marakána
*Ing. Ivana Langerová, Brno surikata
Studentsk˘ parlament pfii IS· – centrum odborné pfiípravy, kosman zakrsl˘
Olomoucká 61, Brno 
*RNDr. Eva Drozdová, Ph.D., Brno koãka divoká
*MUDr. ZdeÀka Mosterová, Brno sovice snûÏní
*MUDr. René Moster, CSc., Brno koza kamerunská
Jitka Bahulová, Bechynû kotul veverovit˘
*Îáci Z· Kfiivánkovo nám. 11, Brno ibis posvátn˘
*Kolektiv prodejny DM – Drogerie Markt, Olympia centrum nosál ãerven˘ 
*Ing. Hana Novotná, Brno anolis rytífisk˘, psoun prériov˘
*Jifií Kostelník a Lucie Bene‰ová, Brno klokan BennettÛv
*Byznys Servis, s.r.o., E. Krásnohorské 18, Brno koãka bengálská
*Hana a Stanislav âe‰kovi, Brno   kosman zakrsl˘
Eva MatûjÛ a Jan Fri‰hons, Brno    kapybara
*DRAKAS s.r.o., Plachty 512/2, Brno    nosál ãerven˘, psoun prériov˘
*MUDr. Irena Hamtilová, Brno    koãka pou‰tní
Tereza ·andová, Brno      sova pálená 
*Helena Nekvapilová, Brno     kakadu GoffinÛv
Petr KofroÀ, Znojmo      surikata
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Lenka a Michal Jufiíãkovi, Adamov    ratufa cejlonská
·árka Koláfiová, Brno      majna Rotschildova
*âSOB Poji‰Èovna, a.s., Masarykovo nám. 1458, Pardubice bobr kanadsk˘
*MOLEX B.V., Pfiíkop 4, Brno     bobr kanadsk˘
*Svatava Kube‰ová, Brno     orlície bornejská
*Radomír a Hana Hanákovi, Brno    ara zelenokfiídl˘
*Grisoft, s.r.o., Lidická 31, Brno     kapybara
*Karolína Vorálková, Brno     jefiáb mandÏusk˘
Studenti VFU, Palackého 1-3, Brno leguán kubánsk˘, ãukvala zavalitá, 

zebfiiãka ‰edá, Ïelva uhlífiská
Alex a Filip Foitovi, Brno vasa velk˘
*Ludmila ·rotífiová, Brno sova pálená
*Jana Haiãmanová, Hru‰ovany nad Jevi‰ovkou ara ararauna
*Hana a Martin Hromadovi, Brno osmák degu, psoun prériov˘, ratufa cejlonská
*Ing. Blanka âerná, Brno     bobr kanadsk˘
*Dana a Ivo ·vejcarovi, Brno     papou‰ek ‰ed˘ – Ïako
*Drahomíra a Ludûk Fadrhoncovi, Brno    koãka krátkouchá
Helena Pfiibylová, Brno      kosman zakrsl˘
*Markéta DoleÏalová a Pavel Dvofiák, Brno  koãka divoká
*Îáci a zamûstnanci Tyr‰ovy základní ‰koly, Kuldova 38 a, Brno lama alpaka

do 10 000 Kã
*Z· Masarykovo nám. 16, ·lapanice    bobr kanadsk˘, kosman zakrsl˘
*TD MIMI FORTUNAE, Merhautova 51, Brno   pakÛÀ modr˘
*Taneãní country soubor la QUADRILLA, Spáãilova 13, Brno bizon
WELLCO Brno s.r.o., Pfiíkop 6     klokan BennettÛv
*Brnûnské písniãkové tetiny Matylda a Klotylda  pohádková pfiedstavení na akcích zoo
*Studenti a profesorsk˘ sbor Gymnázia Slovanské nám. 7, Brno rys kanadsk˘
*GRIL – spolek pfiátel zvífiátek, Brno    ovíjeã skrnit˘
*Z· Pod Zahrádkami 120, Rosice, I.stupeÀ páv korunkat˘, klokánek králíkovit˘,  

ara zelenokfiídl˘, labuÈ koskoroba
*Z· Jana Babáka 1, Brno li‰ka obecná
MYERSON s.r.o., Arnoldova 80, Mnichovo Hradi‰tû velbloud dvouhrb˘
Alice Kartousová, Brno pfiíspûvek na chov
*Jifií Kostelník, DaÀová kanceláfi,s.r.o.,Brno klokan BennettÛv
ACTIVE 24, s.r.o., Plániãkova 1, Praha vlk arktick˘
*KDU – âSL, Starobrnûnská 20, Brno sova pálená, klokan BennettÛv
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*JUDr. Zuzana Malaníková, Pfiíkop 2 a, Brno v˘reãek mal˘
Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Kotláfiská 53, Brno los evropsk˘
*Îáci Z· La‰tÛvkova 77, Brno lama alpaka, bazili‰ek zelen˘, eklektus rÛznobarv˘
*RNDr. Jana Bur‰íková, Brno     varan nádhern˘
Parlament studentÛ Gymnázia VídeÀská 47, Brno  vlk arktick˘
Country kapela RANCH, Brno     bizon
*Jarmila KafoÀková, Brno lama alpaka, sova pálená
*Dagmar Hrubá, Brno rys evropsk˘
*JUDr. Jifií S˘kora, Brno orel kamãatsk˘
*Petra a Katefiina Havli‰ovy, Ostopovice surikata
AZ rádio, s.r.o., Zlín koza kamerunská, bobr kanadsk˘
Gratcl, s.r.o. Îabãice takin indick˘
*Dominik a Lenka Ellerovi, Brno pavián anubi

do 20 000 Kã
*P¤EMYSL VESEL¯ stavební a inÏen˘rská ãinnost s.r.o.  velbloud dvouhrb˘,
Bzenecká 18 a, 628 00 Brno     psík m˘valovit˘, s˘ãek obecn˘
*âSCH – ZO 36 Brno, základní organizace chovatelÛ koãek koãka bengálská, 

koãka krátkouchá,
koãka pou‰tní, koãka divoká

*C & W kapela Noví kaskadéfii, Brno    zebra Grévyho
*VAFR, spol. s r.o., Uzavfiená 213, Kobylnice koãka bengálská, koãka krátkouchá, 

koãka pou‰tní, koãka divoká
*Tomá‰ Zeman, Kufiim      los evropsk˘, ledÀák obrovsk˘
*FASTER CZ spol. s r.o., Obfianská 60, Brno nandu pampov˘, leguán nosoroh˘,  

klokánek králíkovit˘, 
chameleon JacksonÛv, nosál ãerven˘

do 50 000 Kã
*TOI TOI sanitární systémy s r.o., Brno                                   lachtan jihoafrick˘, 

pes hfiivnat˘, mandril r˘holící
*Vladimír  Kerndl a Tereza Kerndlová, Îernovník levhart cejlonsk˘
Palace Cinemas Czech, s.r.o., Praha    velbloud dvouhrb˘
*KVV âSSD JmK, Masarykova 31, Brno    skupina surikat
OHL ÎS, a.s., Bure‰ova 17, Brno    Ïirafa síÈovaná
*DOPPELMAYR lanové dráhy, spol. s r.o., DráÏní 7, Brno lachtan jihoafrick˘
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P¤ÍSPùVKY NA CHOV

do 500,- Kã
*Václav Kundera, Brno      vlk arktick˘
Martina Pilková, ·umice      vlk arktick˘
*Petra Durcová, Rajhrad u Brna     tygr sumatersk˘
Z· Pozofiice, tfiída 3.A      hrozn˘‰ královsk˘
*Lenka Pazderová, Brno     nestor kea
Eva Baluchová, Oslavany     velbloud dvouhrb˘
*Barbora Pokorná, Modfiice     nestor kea
*Pavla Pokorná, Modfiice     dÏelada
*Ing. Lucie Kleinová, Brno    surikata
ÎVS VESNA, o.s., Brno      tamarín Ïlutoruk˘
Eva, Adam, Miroslav Králíkovi, Brno    kotul veverovit˘
Sabina ·elleová, Brno      Ïirafa síÈovaná

do 2000,- Kã
*Roman RÛÏiãka, Brno      lachtan jihoafrick˘
*rodina Bortlova, Brno      nandu pampov˘
*MUDr. NadûÏda Formánková s rodinou, Blansko  vlk arktick˘
*Linda Honsová, Brno      tamarín Ïlutoruk˘
*Katefiina Pofiízková, Brno     vlk arktick˘
*Fa MEKA, chovatelské potfieby, nám. Svornosti 6, Brno  klec pro morãata
*Andrejka Chocholáãová, Ivanãice    dikobraz bûloocas˘
Daniel John âern˘, Brno    kÛÀ Pfievalského, ara ararauna
*Rodina Chrástova, Brno     mara stepní
*Anastázia a Milan Navrátilovi, Brno    vlk arktick˘
*Z· Kanice 135       tygr sumatersk˘
TERRA INTERNATIONAL s.r.o., Brno    4 ks pfiípravku Puck No More
*Ing. Jifií a Dagmar Kuncovi, Brno    surikata
Z· Horní 16, Brno, tfiída 4. A     Ïirafa síÈovaná
Z· Jasanová 2, Brno, 8. tfiída     kosman zakrsl˘
Jan Vopiãka, Brno      pfiíspûvek na chov 
*Katefiina Pofiízková, Brno     vlk arktick˘
*M· Studánka, Brno – Kníniãky     klokan BennettÛv
*Mgr. Pavla Petrová, Ph.D., Valtice    kulan
Jarmila S˘korová, Brno      surikata

Adoptivní rodiãe a sponzofii 

Adoptive Parents and Sponsors



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2007 |117

*Centrum pro rodinu a sociální péãi, Josefská 1, Brno  pavián anubi
*·D pfii Z· Novomûstská 21, Brno    koãka divoká
*AlÏbûta Povolná, Jifií Povoln˘, Brno    tygr sumatersk˘
*Ing. Vladimíra Petrová, Brno     sovice snûÏní
Ing. Milan Batelka, Brno      bizon americk˘
Hana Dostálová, Moravany     Ïirafa síÈovaná
*Tereza Vyorálková, Kufiim     Ïirafa síÈovaná
*M· Pomnûnky, Oblá 21, Brno     surikata
*Krist˘nka Pavlíková, Brno     koza domácí
Îáci Z· Kun‰tát, Brnûnská 32     v˘r velk˘
Jana Andra‰ková, M‰ené – láznû vrubozubec paví, psoun prériov˘, 

ibis posvátn˘,osmák degu
*Katefiina a Jan Malí, Brno     lemur bûloãel˘
*Klienti Domova pro seniory, Mikulá‰kovo nám. 20, Brno ara ararauna
Eva Nevafiilová, Brno      klokánek králíkovit˘
*Jana a Ladislav ·ustáãkovi, Brno    labuÈ koskoroba
*Studenti biologie a pfiírodopisu PdF MU Brno, I. roãník jelen milu
*Monika Pelcová, Filip Pfiidal, Brno    klokánek králíkovit˘
*Marek Perniãka, Brno      surikata
*Alena S˘korová, Brno      klokan BennettÛv
*Martin a Barbora Krejãovci, Smolenice, SK   rys evropsk˘
*Centrum volného ãasu Pavuãina, ·afafiíkova 40, Hustopeãe zebra Chapmanova
Z· a M· Pramínek, o.p.s., I. tfiída, Heyrovského 11, Brno ara ararauna
*Markétka Kopeãná, Brno     ovce kamerunská
Pavel Goreck˘, Troubsko    leguán zelen˘
*Andrea a Miroslav Starãeviãovi, Brno    páv korunkat˘
Katka Musilová, Vranov      pony shetlandsk˘
Jitka Smutná, Brno      kosman zakrsl˘
Eva ·vingrová, Marek Janãich, Louny    kasuár pfiilbov˘
*Jakub ·pifiík, Ivanãice      medvûd lední, páv korunkat˘
Josef a Emília Horváthovi, Louãany    Ïelva ãtyfiprstá

do5 000,- Kã
*Jana Bartíková, Brno      medvûd lední
BRIXTON GASTRO s.r.o., Chaloupky 33, Brno   krmivo pro zvífiata
*Hepek, s.r.o., Cejl 85, Brno     koláãe pro akci Noc snÛ

Adoptivní rodiãe a sponzofii 

Adoptive Parents and Sponsors
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Zemanovo dfievûné divadlo, Brno    medvûd lední
*Skupina historického ‰ermu CARPE DIEM, Brno  varan nádhern˘
*Lubo‰ Cvilinek, Brno      bizon americk˘
Katefiina Skotáková, Brno     kapybara

do 10 000,- Kã
*ECOTONER s.r.o., Rychnovská 408, Praha   zebra Chapmanova
*Z· Masarova 11, Brno      Ïirafa síÈovaná
*GRISOFT, s.r.o., Lidická 31, Brno    AVG Anti-Virus Network Edition
*Dore Luth, Berlín, Deutschland     kiang
BEC a.s., âechyÀská 14 a, Brno     pfiíspûvek na operaci tygra
*Pavel ·ípek, Brno      medvûd lední
JEREX a.s., Vojtova 7, Brno     krmná mrkev

do 20 000,- Kã
*Country kapela ZIMOUR, Brno     tfii hudební vystoupení
*V¯R – Rostislav BroÏek, Lipová 1700, Rychvald montáÏ a demontáÏ 

indiánsk˘ch t˘pí v areálu zoo
*JUDr. Hana Klusáãková, Údolní 11, Brno pfiíspûvek na chov zvífiat

do 50 000,- Kã
*ARKTIDA spol. s r.o., Hviezdoslavova 47, Brno   medvûd lední
Firma Ing. Zdenûk Soukal, Na DráÏce 418, Pardubice proso a sepiová kost pro exoty

do 100 000,- Kã
PAPÍRNY BRNO, a.s., Kfienová 60, Brno pfiíspûvek na zooterapii 

a ãinnost handicapovan˘ch dûtí v Zoo Brno
nad 100 000,- Kã

*UNILEVER âR, spol. s r.o., Thámova 18, Praha       pfiíspûvek na investiãní rozvoj

Adoptivní rodiãe a sponzofii 

Adoptive Parents and Sponsors



Zoologická zahrada mûsta Brna,
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 70 Kã

rodinné vstupné (2 dospûlí, 3 dûti) 180 Kã
dÛchodci, dûti do 15 let, studenti 40 Kã

dûti do 3 let zdarma
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Editor: Bc. Eduard Stuchlík
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Anna Pecková, Ing. Vladimír Spurn˘, Bc. Eduard Stuchlík, Mgr. Pavel Svoboda a Jifií Vítek

Foto medvûdÛ ledních na první stranû a na potisku CD: Bc. Eduard Stuchlík
Poslední strana: raroh velk˘, foto Bc. Eduard Stuchlík
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