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Dámy a pánové, váÏení a milí pfiátelé

a pfiíznivci,

také v roce 2009, za nímÏ se právû

ohlíÏíme, sloÏit˘ organismus brnûnské

zoologické zahrady pulsoval pln˘m Ïivo-

tem, kdy jedna událost stfiídala druhou.

Narodilo se pfies padesát mláìat a vedle

zvífiat, které jsme pfiivezli z jin˘ch zoo

k doplnûní chovn˘ch skupin,    objevilo

se i nûkolik nov˘ch, v na‰í zahradû do-

sud nechovan˘ch druhÛ. Zfiídili jsme

dvû nové expozice, pÛsobivû upravili

a vyuÏili vstupní halu správní budovy,

zahájili rekonstrukci zastaralého pavilo-

nu opic…

Nejv˘raznûji se v‰ak do na‰ich análÛ

zapisuje rok 2009 zahájením v˘stavby

nového expoziãního souboru, v nûmÏ

bude dominovat stûÏejní chovan˘ druh –

medvûd kamãatsk˘. Jedná se o nejvût‰í

investici v dûjinách brnûnské zahrady,

o první stavbu, na jejímÏ financování se

podílí také Evropská unie.

Z dal‰ích dílãích úspûchÛ alespoÀ

ve zkratce pfiipomínám novou expozici

surikat, která vyrostla u dolní ãásti pá-

tefiní komunikace, kde oblíbené ‰elmiã-

ky uÏ od ãervence vítají náv‰tûvníky

krátce poté, co vstoupí do zahrady. Do

obdobné nové expozice, umístûné

u hlavní komunikace jen o nûco v˘‰e, se

v dubnu nastûhovala skupina pekariÛ

bûlobrad˘ch, ktefií se je‰tû v témÏe roce

postarali o dal‰í potomky. 

Náv‰tûvníci ve sledovaném období

zfiejmû nejãastûji pfiicházeli k v˘bûhu vl-

kÛ arktick˘ch, kde mohli spatfiit nezvy-

kle vysok˘ poãet zvífiat. Ke dvûma mlá-

ìatÛm, narozen˘m v roce 2008, pfiibylo

totiÏ dal‰ích ‰est vlãat. (V‰ichni vlci sa-

mozfiejmû nemohli trvale zÛstat v expo-

zici, proto jsme odchovky z roku 2008

a tfii mláìata narozená v roce 2009 po-

ãátkem nového roku odsunuli do jiné

zoo.) K dal‰ím vzácnûj‰ím odchovÛm

patfií tfii koÈata koãek pou‰tních, která

pfii‰la na svût v expozici novû zfiízené

v atriu pavilonu Tropické království.

Prvním tapírem narozen˘m v Zoo Brno

stala se samiãka tapíra jihoamerického,

kterou ná‰ dlouholet˘ sponzor, swingov˘

zpûvák Laìa Kerndl pokfitil jménem

Adina. Na pfielomu let 2008 a 2009 se

narodily dvû zebry Grévyho a sedm Ïelv

pardálích. K dal‰ím v˘znamnûj‰ím od-

¤editel Zoo Brno / Brno Zoo Director 
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
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chovÛm roku 2009 patfií ãtyfii jeleni mi-

lu, dva kosmani zakrslí, tfii mary stepní

a jeden kakadu bíl˘. 

Na podzim roku 2009 zaãala nároãná

rekonstrukce pavilonu opic, která se u-

skuteãní ve dvou etapách. Do poloviny

roku 2010 zvût‰íme vnitfiní ubikace, kdy

mfiíÏe mezi nimi a náv‰tûvnickou chod-

bou nahradí sklenûn˘ pfiedûl. Vznikne

také nov˘ venkovní v˘bûh pfii jiÏní stra-

nû objektu, hrazen˘ pfiírodními materiá-

ly a sklem. NavÏdy tak zmizí ocelové kle-

ce, které stávaly v tûch místech. Budova,

do níÏ se dosud vcházelo po schodech,

bude vybavena bezbariérov˘m pfiístu-

pem. To v‰e vznikne bûhem první etapy

v˘stavby, pfiiãemÏ ta druhá se zamûfií uÏ

pouze na exteriéry.

Zmínûn˘ nov˘ areál s dominantním

druhem medvûdem kamãatsk˘m by mûl

b˘t dokonãen na pfielomu let 2010

a 2011. VyrÛstá na plo‰e pfiibliÏnû jed-

noho hektaru v prostoru mezi Tygfiími

skalami a v˘bûhem vlkÛ. Stane se expo-

zicí nového typu, vycházející náv‰tûvní-

kÛm vstfiíc v mnoha smûrech. Dokonalé

zázemí a sluÏby doplní nauãná stezka,

která pfiipomene rozdíl mezi dfiívûj‰ím

a nynûj‰ím nazíráním na zvífiata a na pfií-

rodu a poskytne niãím neru‰en˘ pohled

do v˘bûhÛ. Medvûdi kamãat‰tí s doplÀ-

kov˘mi expozicemi rosomákÛ sibifi-

sk˘ch, sovic snûÏních a dal‰ích tundro-

v˘ch ptákÛ se mají stát vstupní ãástí bu-

doucího expoziãního komplexu

Beringie, kter˘ pfiedstaví severskou zvífie-

nu z obou bfiehÛ Beringovy úÏiny. 

Na úspûch s prvním ziskem evrop-

sk˘ch finanãních prostfiedkÛ pro zoolo-

gickou zahradu hodlá mûsto Brno navá-

zat dal‰ími poÏadavky o evropské dotace

tak, aby v˘raznû pfiispûly ke vzniku

dal‰ích zbrusu nov˘ch chovatelsk˘ch za-

fiízení. 

Vûfiím, Ïe obliba Zoo Brno u vefiej-

nosti nadále poroste, Ïe i v budoucnu se

budeme setkávat na zalesnûn˘ch stráních

Mni‰í hory, souãásti vûnce kopcÛ obklo-

pujících západní okraj jihomoravské me-

tropole, v‰ude tam, kde zjara rozkvétají

trsy orsejí a dal‰ích hajních bylin, kde

v létû koruny stromÛ vydávají omamné

vÛnû a poskytují osvûÏující stín, kde

podzim h˘fií nepfiekonatelnou paletou

barev a zima d˘chá impozantním klidem

odpoãívající pfiírody. V jedineãném pro-

stfiedí, kde ov‰em také Ïijí zvífiata ze

v‰ech koutÛ svûta…

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Ladies and gentlemen, dear friends 

and supporters, 

Looking back at the year 2009 we can

say that the zoological garden teemed with

life and one event followed another one…

More than fifty young animals were born

and besides animals brought over to Brno

from other zoos to bring fresh blood into

our captive populations, we acquired also

several new species that had not been bred

in our zoo before. Two new exhibit areas



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2009  |4

ÚVODNÍ SLOVO ¤EDITELEÚVODNÍ SLOVO ¤EDITELE
THE OPENING ADDRESS OF THE BRNO ZOO’S DIRECTOR

were opened to the public, the entrance

hall of the administrative building was

adapted to be more ”visitor-friendly  and

the renovation of the obsolete monkey

pavilion started. However, the most

significant 2009 event to go on the

historical records of our zoo was the

beginning of the construction of an

exhibit intended especially for the

Kamchatka Brown Bear – it has been the

greatest investment in the history of our

zoo so far and simultaneously the very

first project of the Brno Zoo co-financed

by the European Union.  

The zoo has responded to popular

demand with a new meerkat or suricate

exhibit along the lower part of the main

path where these little predators have been

welcoming visitors at the place where they

set off on the zoo tour since the beginning

of July. Another new exhibit can be found

along the main path too since April. It

serves as home to the white-lipped peccary

(Dicotyles albirostris) that succeeded in

having offspring the same year. 

The most popular destination for our

visitors was the Arctic Wolf enclosure. It

was because the number of animals was

unusually high. Two young wolfs born in

2008 were followed by other six cubs.

(The 2008 cubs together with three 2009

ones were moved to another zoo in

January 2010.) Other rare additions

include three Sand cat kitties born in their

new exhibit created in the atrium of the

Tropical Kingdom Pavilion. The very first

tapir born in the Brno Zoo is a South

American tapir female named Adina by

our long-term sponsor, a swing singer

Laìa Kerndl. At the turn of 2008 and

2009 two young Grèvy’s zebras were born

and we can also boast seven hatchlings of

the Leopard tortoise. Other more

significant 2009 additions include Père

David’s deer, two Pygmy marmosets,

three Patagonian Maras and one White

Cockatoo. 

Since autumn 2009 the monkey

pavilion has been undergoing an extensive

renovation to be carried out in two stages.

Until mid 2010 the indoor sleeping

quarters will be enlarged, the bars between

them and the corridor for visitors will be

replaced with glass. A new outdoor

enclosure will be created adjacent to the

south side of the building which will be

separated from the viewers and protected

exclusively by natural materials and glass.

The iron cages which used to be here will

be removed once and forever. And last but

not least a brand new improved

wheelchair access for disabled people will

replace the original stairs. The other stage

will concentrate on the interiors only.

The above mentioned grounds for the

Kamchatka Brown Bear as the prevailing

species should be completed at the turn of

2010 and 2011. It is being constructed in

the area of approximately one hectare

between the Tiger Rocks and the wolf

enclosure and is planned as a new type

exhibit meeting the needs and
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requirements of visitors in many respects.

Perfect facilities and services will be

supplemented with a nature trail

explaining the difference between the

former and current opinion on animals

and nature and enabling unobstructed

view of the area. The Kamchatka Brown

Bear together with additional species such

as the wolverine (Gulo gulo), the Snowy

Owl and other tundra birds should be

found in the entrance part of the future

exhibit area called Beringeria presenting

Nordic fauna from both coasts of the

Bering Strait. The first success in

obtaining European funds has intensified

the fund-raising efforts of the municipal

authority of Brno that intends to submit

other applications for EU subsidies which

should support the construction of brand

new breeding facilities. 

I believe that the Brno Zoo will be

enjoying growing popularity among the

public and that even in the future we will

be meeting on the wooded slopes of Mni‰í

hora, a hill over the city where tufts of the

lesser celandine and other wood herbs are

in flower in spring, the tree crowns offer

welcome cool shade and fill the air with

sweet fragrances in summer, where their

leaves become a riot of colour in autumn

and where you find yourselves in the

realm of tranquillity in winter; and

moreover, where you can watch animals

from all over the world throughout the

year. 

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
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MANAGEMENT OF THE BRNO ZOO

MVDr. MARTIN HOVORKA, Ph.D.
fieditel a vedoucí chovatelského úseku

Director and Head of Animal Breeding Department

MVDr. JAROSLAVA VAV¤INOVÁ
zástupkyû  fieditele, vedoucí obchodního úseku
Vicedirector, Head of Commertial Department

Bc. MIROSLAV JANOTA
vedoucí technického úseku

Head of Technical Department

Ing. MIROSLAVA PI·KULOVÁ
vedoucí ekonomického úseku

Head of Economical Department

Bc. JANA HADOVÁ
vedoucí propagaãnû vzdûlávacího úseku

Head of Promotional and Educational Department

POâET ZAMùSTNANCÒ K 31. 12. 2009: 106
The number of employees on the 31. 12. 2009: 106
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K poslednímu dni roku 2009 na‰e

zoo chovala 1669 zvífiat 301 druhÛ.

Z toho bylo 322 savcÛ 71 druhÛ,

219 ptákÛ 53 druhÛ, 223 plazÛ 43 dru-

hÛ, 22 obojÏivelníkÛ pûti druhÛ,

687 ryb 84 druhÛ, dvû paryby jednoho

druhu a 194 bezobratl˘ch 44 druhÛ. Do

stavu jsou zapoãítána jak zvífiata v zoo na

Mni‰í hofie, tak na Stálé akvarijní v˘stavû

(SAV) na Radnické ulici. Pfiehled poãtu

zvífiat chovan˘ch v Zoo Brno na zaãátku

a na konci roku 2009 uvádí tabulka:

Poãty zvífiat chovan˘ch v Zoo Brno na zaãátku a na konci roku 2009

Savci 273 23 74 2 322 25 71 2
Ptáci 226 7 56 2 219 6 53 4
Plazi 222 7 44 0 223 0 43 0
ObojÏivelníci 14 0 2 0 22 0 5 0
Ryby 797 0 94 0 687 0 84 0
Paryby 2 0 1 0 2 0 1 0
Obratlovci celkem 1 534 37 271 4 1475 31 257 6
Bezobratlí 70 0 24 0 194 0 44 0
Celkem 1 604 37 295 4 1669 31 301 6

poãet kusÛ
ZOO+SAV

poãet kusÛ
ZS

poãet druhÛ
ZOO+SAV

poãet druhÛ
jen ZS*

poãet kusÛ
ZOO+SAV

poãet kusÛ
ZS

poãet druhÛ
ZOO+SAV

poãet druhÛ
jen ZS*

* pouze poãet druhÛ nezastoupen˘ch i v zoo+SAV     
ZS = Stanice pro handicapované Ïivoãichy pfii Zoo Brno

Tapífii jihoameriãtí: koupel s mámou je nejlep‰í… / Brazilian tapirs: bathing with Mum is great…
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V brnûnské zoo se kaÏdoroãnû rodí

desítky mláìat – v roce 2009 se jich ob-

jevilo pfies padesát. Dvû samiãky zebry

Grévyho (Equus grevyi) se narodily uÏ na

pfielomu let 2008 a 2009. Star‰í mládû se

objevilo dva dny pfied koncem roku,

mlad‰í pfiesnû na Nov˘ rok. Obû matky

rodily ve stáji a s potomky se poprvé vy-

daly do v˘bûhu jiÏ tfietí den po porodu,

ale jen na malou chvíli. Frekvence vychá-

zek a délka pobytu na ãerstvém vzduchu

v následujících dnech závisela na poãasí.

Mláìata se dobfie vyrovnala s nepfiízni-

v˘m termínem pfiíchodu na svût a v dub-

nu uÏ v‰ichni chodili do v˘bûhu dennû. 

Smeãka vlkÛ polárních (Lupus arctos)

v roce 2009 opût vzrostla. Ke dvûma

mláìatÛm (1.1) z roku 2008 pfiibylo dal-

‰ích ‰est (3.3). V roce 2009 dokonce ro-

dily obû na‰e vlãice (25. 4. a 27. 4.).

Jednu boudu na padoku obsadila alfa-sa-

mice s pûti ‰tûÀaty, v druhé se po dvou

dnech usídlila beta-samice se ‰esti ‰tûÀa-

ty. Následující dva dny se v zoo nacháze-

lo jedenáct ‰tûÀat, pak ale potomky alfa-

samice, která se chvíli zdrÏovala mimo

boudu, ostatní vlci zadávili. Na‰li jsme

v‰ak pozÛstatky jen tfií mláìat. Samice,

která pfii‰la o potomstvo, ztratila domi-

nantní postavení, av‰ak po ãase si je vy-

dobyla zpût. Odchovky z roku 2008 a tfii

mláìata narozená v roce 2009 jsme od-

sunuli do jiné zoo v lednu 2010. 

Druh˘ pfiirozen˘ odchov koãek

pou‰tních (Felis margarita) se zdafiil

v ãervnu. Tfii koÈata se narodila v nové

expozici zfiízené v atriu pavilonu

Tropické království. Od prvního odcho-

·est ‰tûÀat vlkÛ polárních / Six young ones of Polar wolfs
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vu tohoto druhu nás dûlí dlouh˘ch devût

let. Prvním tapírem narozen˘m v Zoo

Brno je samiãka tapíra jihoamerického

(Tapirus terestris), která pfii‰la na svût ta-

ké v ãervnu. První dva t˘dny po naroze-

ní strávila matka s dcerou na padoku, ale

pak uÏ obû zaãaly – i kdyÏ zprvu jen na

krátkou dobu – chodit do spoleãného

v˘bûhu, kde chováme i kapybary a nan-

du pampové. 

Na pfielomu let 2008 a 2009 se také

narodilo sedm Ïelv pardálích

(Stigmochelys pardalis). K dal‰ím v˘-

znamnûj‰ím odchovÛm roku 2009 patfií

ãtyfii jeleni milu (Elaphurus davidianus),

dva kosmani zakrslí (Callitrix pygmaea),

tfii mary stepní (Dolichotis patagonum)

a jeden umûle odchovan˘ kakadu bíl˘

(Cacatua alba). 

K druhÛm, které se v Zoo Brno pra-

videlnû rozmnoÏují, patfiila napfiíklad ta-

to mláìata odchovaná v roce 2009:

2.0 bizon (Bison bison); 1.2 kozoroÏec

sibifisk˘ (Capra sibirica); 1.1 pekari

bûlobrad˘ (Tayassu pecari); 3.1 paovce

hfiivnatá (Ammotragus lervia); 1.0 vel-

bloud dvouhrb˘ (Camelus ferus bactria-

nus); 2.0 zebra Chapmanova (Equus

chapmani);

Pro zv˘‰ení poãtu chovan˘ch druhÛ,

doplnûní chovn˘ch skupin a roz‰ífiení

genofondu jsme do Zoo Brno v roce

2009 dovezli (kromû drÛbeÏe) 74 zvífiat,

na pfiíklad: 1.1 aguti AzarÛv (Dasyprocta

azarae); 1.2.3 anolis rytífisk˘ (Anolis

equestris); 0.2 jaguarundi (Herpailurus

yagouaroundi); 1.4 jak domácí (Bos mu-

KoÈata koãky pou‰tní / Sand cat kittens

Mládû zebry Grévyho / Young one of Grévy’s zebra 
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tus f. grunniensis); 0.1 jelen milu

(Elaphurus davidianus); 0.0.12 kaloÀ pla-

v˘ (Eidolon helvum); 1.1 korovec mexic-

k˘ (Heloderma horridum); 2.1 kosman

bûlovous˘ (Callithrix jacchus); 1.1 labuÈ

malá (Cygnus columbianus); 1.3 lama al-

paka (Lama guanicoe f. pacos); 0.1 los

evropsk˘ (Alces alces); 2.6 pekari bûlobra-

d˘(Tayassu pecari); 0.1 rys kanadsk˘

(Lynx canadensis); 2.1 s˘ãek obecn˘

(Athene noctua); 2.1 takin indick˘

(Budorcas taxicolor); 1.0 tygr sumatersk˘

(Panthera tigris sumatrae); 1.1 vlk hfiivna-

t˘ (Chrysocyon brachyurus).

Na leti‰ti v Praze-Ruzyni jsme v lednu

vyzvedli zásilku z Velké Británie, která ob-

sahovala pár korovcÛ mexick˘ch, naroze-

n˘ch v Zoo Edinburgh. Korovce jsme

umístili v novû upravené expozici v pavi-

lonu Tropické království, kde jsme dosud

Ïádného jedovatého plaza nechovali.

Korovec mexick˘ / Mexican beaded lizard

Kaloni plaví / Straw-coloured fruit bats
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Ze Zoo Berlín k nám v dubnu pfiice-

stovala osmiãlenná skupina pekariÛ bû-

lobrad˘ch, kterí jsou v na‰í zoo také

nov˘m druhem. Zvífiata jsme umístili

v novém v˘bûhu v tûsné blízkosti hlavní

komunikace. UÏ v záfií se pekariové roz-

mnoÏili. 

Pár jakÛ domácích jsme v dubnu do-

vezli z chovné stanice v nûmeckém

Taufkirchenu. Dal‰í samice, narozená

v belgické Zoo Antverpy, k nim pfiibyla

v ãervenci. Na koneãn˘ stav 1.4 stádo

doplnily dvû samice dovezené v listopa-

du z estonské Zoo Tallinn. 

Z maìarské Zoo Veszprém v kvûtnu

dorazil samec tygra sumaterského, aby

utvofiil pár s na‰í samicí. Je to její uÏ

ãtvrt˘ partner, do nûhoÏ vkládáme vel-

kou nadûji. Na‰i samici totiÏ zatím pro-

vázela smÛla – dosud je‰tû nezabfiezla. 

Chov lam krotk˘ch jsme zru‰ili a od

ãervence chováme vzácnûj‰í druh do-

mestikovan˘ch lam – alpaky. Tfii samice

pocházejí z Chile, ãtvrtá ze Zoo Ostrava.

Jaci domácí / Domesticated yaks

Pekariové bûlobradí / White-lipped peccarys

CHOVCHOVAATELSK¯ ÚSEKTELSK¯ ÚSEK
ANIMAL BREEDING DEPARTMENT
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Samce jsme dovezli v srpnu z nûmecké

Zoo Stuttgart. 

Jako blahodárn˘ pfiíliv nové krve do

na‰eho chovu takinÛ indick˘ch lze ozna-

ãit fiíjnov˘ pfiíchod mladého páru

z Tierparku Berlín. Nového chovného

samce jsme v dubnu dopravili z nûmec-

ké Zoo Frankfurt nad Mohanem. 

K druhÛm v na‰í zoo dosud nechova-

n˘m patfií dvû samice malé koãkovité ‰el-

my jaguarundi, dovezené v listopadu

z polské Zoo Opole. Samozfiejmû hodlá-

me co moÏná nejdfiív získat i samce. 

Dal‰ími nov˘mi druhy, dovezen˘mi

v roce 2009, jsou aguti Azarovi, kaloni

plaví a kosmani bûlovousí.

Jaguarundi / Jaguarundi

Kosman bûlovous˘ / Common marmosetAguti AzarÛv / Azara’s agouti
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Pfiíjmy a v˘daje zvífiat v Zoo Brno za rok 2009

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

Narozeno 95 42 4 0 199 94 434
Jin˘ pfiíjem (nákup, dar, v˘mûna, 121 63 94 15 45 68 406
deponace, odchyt, návrat z deponace aj.)
Pfiíjmy celkem 216 105 98 15 244 162 840
Úhyn 39 38 18 7 353 28 483
Jin˘ odchod (prodej, vyfiazení, vypu‰tûní, únik, 138 80 88 4 1 12 323
v˘mûna, deponace, krádeÏ, ‰kodná, návrat z deponace aj.)
V˘daje celkem 177 118 106 11 354 40 806

POLOÎKA
SKUPINA

DoplÀování druhové skladby chova-

n˘ch zvífiat probíhalo v souladu s na‰ím

dlouhodob˘m konceptem, Strategií roz-

voje Zoo Brno. Následující tabulka uka-

zuje souhrn pfiíjmÛ a v˘dajÛ zvífiat v Zoo

Brno za rok 2009.

Tygr sumatránsk˘, samec Dua / Dua, Sumatra tiger male
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Druhy chované v rámci EEP

Druh M F U Souãet

dÏelada (Theropithecus gelada) 3     3

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

jefiáb mandÏusk˘ (Grus japonensis) 1 1   2

klokánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata) 1 2   3

koãka pou‰tní (Felis margarita) 2 2   4

korovec mexick˘ (Heloderma horridum) 1 1   2

kotul veverovit˘ (Saimiri sciureus) 1 3 1 5

kulan (Equus hemionus kulan) 1   1

kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii) 3   3

levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotyia) 1 1   2

majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi) 1 1   2

makak chocholat˘ (Macaca nigra nigra) 1     1

mandril (Mandrillus sphinx) 1 1   2

medvûd lední (Ursus maritimus) 1   1

rosomák (Gulo gulo)   1   1

tapír jihoamerick˘ (Tapirus terrestris) 2   2

tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae) 1 1   2

vlk hfiivnat˘ (Chrysocyon brachyurus) 1 1   2

zebra Grévyho (Equus grevyi) 1 5   6

Ïirafa síÈovaná (Giraffa camelopardalis reticulata) 2   2

Celkem 17 29 1 47

V kolekci brnûnské zoologické zahra-

dy se k poslednímu dni roku 2009 na-

cházelo 20 druhÛ ãi poddruhÛ savcÛ,

ptákÛ a plazÛ, jejichÏ chov fiídí Evropské

záchovné programy pro ohroÏené druhy

zvífiat (EEP).
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K poslednímu dni roku 2009 vedly

Mezinárodní plemenné knihy (ISB) je-

denáct druhÛ a Evropské plemenné kni-

hy (ESB) ãtrnáct druhÛ savcÛ, ptákÛ

a plazÛ chovan˘ch v Zoologické zahradû

mûsta Brna.

Druhy vedené v ISB

Druh M F U Souãet

kiang v˘chodní (Equus kiang holdereri) 2 3   5

dÏelada (Theropithecus gelada) 3     3

jefiáb mandÏusk˘ (Grus japonensis) 1 1   2

koãka pou‰tní (Felis margarita) 2 2   4

kulan (Equus hemionus kulan) 1 1

kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii) 3 3

levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotyia) 1 1   2

medvûd lední (Ursus maritimus) 1   1

tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae) 1   1 2

vlk hfiivnat˘ (Chrysocyon brachyurus) 1   1 2

zebra Grévyho (Equus grevyi) 1 5   6

Celkem 12 19 0 31

Druhy vedené v ESB

Druh M F U Souãet

aguti AzarÛv (Dasyprocta azarae) 1     1 2

binturong (Arctitis binturong) 1     1 2

kasuár pfiílbov˘ (Casuarius casuarius) 1 1   2

leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta) 2 1   3

nestor kea (Nestor notabilis) 1     1 2

orel v˘chodní (Haliaeetus pelagicus) 1 1   2

orlície bornejská (Orlitia borneensis) 1 5   6

rys ostrovid (Lynx lynx) 1     1

‰impanz (Pan troglodytes) 1 3   4

takin indick˘ (Budorcas taxicolor) 2     4 6

tamarín Ïlutoruk˘ (Saguinus midas) 3 2   5

Ïelva amboinská (Cuora amboinensis) 1 1

Ïelva ostnitá (Heosemys spinosa) 1 1   2

Ïelva paprsãitá (Geochelone radiata) 1 1   2

Celkem 16 22 0 40
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Chovatelsk˘ úsek fiídil v roce 2009

pfiímo fieditel zoo, neboÈ místo vedoucí-

ho úseku nebylo dosud obsazeno.

Stfiední management úseku tvofiili pro-

vozní zoolog, zoolog-specialista, specia-

lista na welfare a hospodáfika. Úsek byl

rozdûlen do ‰esti revírÛ: Terárium–JiÏní

Amerika-–Ptaãinec, Kopytníci-–Safari,

·elmy, Parohatá, Dûtská zoo a Stálá

akvarijní v˘stava. 

Terárium–JiÏní Amerika-–Ptaãinec 
Pfii reorganizaci chovatelského úseku

jsme v roce 2009 slouãili nûkolik praco-

vi‰È. K pavilonu Tropické království vãet-

nû sousední star‰í budovy terárií jsme

pfiiãlenili takzvan˘ jihoamerick˘ v˘bûh,

kter˘ slouÏí tapírÛm jihoamerick˘m, ka-

pybarám a nandu pampov˘m, i soused-

ní v˘bûh vlkÛ hfiivnat˘ch, a také pavilon

exotick˘ch ptákÛ. Tak vznikl nov˘ revír

Terárium–JiÏní Amerika–Ptaãinec.

Druhovou skladbou je v souãasnosti

nejpestfiej‰ím a poãtem chovan˘ch zvífiat

nejpoãetnûj‰ím revírem brnûnské zoo.

âtyfii chovatelé a jedna o‰etfiovatelka pe-

ãují pod vedením revírníka o 320 jedin-

cÛ 90 zvífiecích druhÛ (poãítáno bez

ryb). Revír chová bezobratlé, ryby, oboj-

Ïivelníky, plazy, ptáky i savce. 

V‰echna pracovi‰tû revíru docílila

v prÛbûhu roku 2009 nûkolika úspû‰-

n˘ch odchovÛ. K nejv˘znamnûj‰ím lze

jistû zafiadit druh˘ pfiirozen˘ odchov

koãky pou‰tní (Felis margarita). Úspûch,

kter˘ pfiedstavují tfii koÈata (2.1) naroze-

ná 25. ãervna, se opakoval po dlouh˘ch

devíti letech od pfiedchozího prvního

odchovu (tehdy se narodily ãtyfii koãky

pou‰tní). KoÈata z roku 2009 spatfiila

svûtlo svûta v nové expozici umístûné ve

vestibulu spojujícím pavilon Tropické

království se star‰í budovou terárií.

O pravidelné odchovy kosmanÛ za-

krsl˘ch (Callithrix pygmea), roztomil˘ch

a náv‰tûvníky obdivovan˘ch drápkat˘ch

opiãek, usilujeme jiÏ del‰í dobu, av‰ak

doãkali jsme se jich aÏ v nûkolika  po-

sledních letech. První úspû‰n˘ odchov

probûhl v roce 2007, kdy oba na‰e chov-

né páry pfiivedly na svût po jednom mlá-

dûti. Následujícího roku pfiibylo dal‰í

a rok 2009 pfiinesl tfii odchovaná mláìa-

ta od obou párÛ. Mladá samiãka, která

se narodila v Zoo Olomouc a v roce

2009 vytvofiila s jedním z na‰ich sameã-

kÛ nov˘ pár, zabfiezla po nûkolika t˘d-

nech od svého pfiíchodu do Brna a dva

dny pfied ·tûdr˘m dnem porodila zdravá

dvojãata, o která se spoleãnû se sv˘m

partnerem vzornû stará.

V roce 2009 umûle odchovan˘ kakadu bíl˘ / The White
cockatoo, reared hand-made in 2009
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Koãky pou‰tní / Sand cats
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K nejradostnûj‰ím pfiírÛstkÛm roku

2009, a to nejen na na‰em revíru, ale

i v rámci celé brnûnské zoo, bezesporu

patfií narození samiãky tapíra jihoame-

rického (Tapirus terrestris). Tapífií mládû

narozené 14. ãervna je prvním odcho-

vem tohoto druhu v historii zoo.

Swingov˘ zpûvák Laìa Kerndl, kmotr

mladé samiãky, vybral z ko‰íku, kde by-

la na lístcích jména navrÏená pfiíznivci

zoo, lístek se jménem Adina.

V pavilonu exotick˘ch ptákÛ jsme

umûle odchovali mládû kakadu bílého

(Cacatua alba). Navázali jsme tak na ús-

pûch z roku 2008, kdy jsme umûle od-

chovali dvû mláìata tohoto vzácného pa-

pou‰ãího druhu. Poprvé se v náv‰tûvnic-

ké chodbû pavilonu exotick˘ch ptákÛ

objevila ãtyfii akvária s nûkolika druhy

sladkovodních ryb. V roce 2009 také za-

ãaly úpravy jedné z expoziãních ubikací

na pfiíchod jednoho z nejatraktivnûj‰ích

druhÛ velk˘ch papou‰kÛ – kakadu pal-

mového (Proboseiger aterrimus). 

Bûhem roku 2009 jsme dovezli nûko-

lik nov˘ch druhÛ zvífiat, která Zoo Brno

vût‰inou dosud nechovala. Ze zoo ve

skotském Edinburghu dorazil pár korov-

cÛ mexick˘ch (Heloderma horridum),

velmi zfiídka chovan˘ch jedovat˘ch je‰tû-

rÛ. Jejich domovem se stala prostorná

expozice v pavilonu Tropické království.

V tomto pavilonu mohou náv‰tûvníci

rovnûÏ spatfiit dal‰í zcela nov˘ druh, a to

pár jihoamerick˘ch hlodavcÛ aguti

Azarov˘ch (Dasyprocta azarae), ktefií

v polovinû ãervence osídlili b˘valou ex-

pozici surikat. Samiãka narozená v záfií

2008 pochází ze Zoo Zlín, sameãek pfii-

‰el na svût v únoru 2009 v nizozemské

Zoo Amersfoort. 

V expozicích star‰í budovy terárií se za-

bydlely dal‰í tfii nové zvífiecí druhy: kaloni

plaví (Eidolon helvum), jaguarundi

(Puma yagouaroundi) a kosmani bûlovou-

sí (Callithrix jacchus).  Skupina kaloÀÛ

plav˘ch, coÏ jsou savci schopní aktivního

letu, pfiíbuzní netop˘rÛm, pochází

z Tierparku Berlín. Dvû samice malé koã-

kovité ‰elmy jaguarundi se narodily roku

2009 v polské Zoo Opole. Jejich brnûnská

expozice vznikla rozpÛlením dosavadní

rozlehlé ubikace leguánÛ kubánsk˘ch.

Jednu prosklenou expozici jsme upravili

i pro skupinu dvou samcÛ a jedné samiã-

ky kosmanÛ bûlovous˘ch. Jedná se o jiÏ

tfietí druh drápkat˘ch opiãek z ãeledi kos-

manovit˘ch (Callithrichidae), které nyní

mohou náv‰tûvníci brnûnské zoo spatfiit.

(Dosud jsme z této skupiny chovali jen ta-

maríny Ïlutoruké a kosmany zakrslé.)

Zpûvák Laìa Kerndl losuje jméno tapífiice / The singer
Laìa Kerndl is drawing lots name for a young tapir
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Mládû tapíra jihoamerického, samiãka Adina / Adina, young South American tapir female 
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V˘bûh urãen˘ pro vlky hfiivnaté

(Chrysocyon brachyurus) nakrátko osi-

fiel, kdyÏ jsme v prÛbûhu roku odeslali

do jiné zoo samici, pro niÏ se nena‰el

vhodn˘ partner. Av‰ak v prosinci se nám

podafiilo získat v Nûmecku nov˘ pár

tûchto atraktivních jihoamerick˘ch pso-

vit˘ch ‰elem. Samice pochází ze Zoo

Heidelberg, samec se narodil v Zoo

Stuttgart. ·elmy se rychle seznámily

s nov˘m prostfiedím a jejich vzájemné

souÏití je harmonické.

Pracovníci revíru v roce 2009 v˘-

znamnû pfiispûli k pestrému programu

akcí pro vefiejnost, jak˘mi byly napfi. ná-

v‰tûvy pacientÛ dûtské onkologie, Noc

snÛ nebo Setkání adoptivních rodiãÛ

a sponzorÛ. Samozfiejmostí se jiÏ stalo

komentované krmení vybraného druhu

zvífiete, odborné v˘klady dûtem z letních

pfiímûstsk˘ch táborÛ i studentÛm stfied-

ních a vysok˘ch ‰kol. Nûktefií pracovníci

revíru rovnûÏ zabezpeãují dodávky oku-

sÛ pro zvífiata v na‰í zoo i narÛstající v˘-

jezdy pro Záchranné centrum Zoo Brno.

Publikaãní ãinnost zahrnovala pravi-

delné ãlánky v ãasopise Zooreport, vydá-

vaném na‰í zahradou, i rozsáhlej‰í práci

v odborném periodiku, pojednávající

o chovu Ïelvy pardálí (Stygmochelys par-

Îelva pardálí / Leopard tortoise                                            Photo by Michal Balcar
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dalis babcocki) v brnûnské zoo (Balcar,

M., 2009: Chov a odchov Ïelvy pardálí

v Zoo Brno. Akvárium terárium, roã.

52, záfií–fiíjen). Revírník Michal Balcar

se také zapojil jako spolufieditel do pro-

jektu ,,Mikroskopická stavba a morfoge-

neze smyslov˘ch struktur sliznice dutiny

ústní u plazÛ“, jehoÏ hlavními fie‰iteli

jsou MVDr. Petr âíÏek a prof. MVDr.

Franti‰ek Tich˘, CSc., oba z Fakulty ve-

terinárního lékafiství Veterinární a far-

maceutické univerzity (VFU) v Brnû

(tento projekt byl podpofien interním

grantem VFU). Revírník je rovnûÏ ãinn˘

jako ãlen komise pro obojÏivelníky a pla-

zy Unie ãesk˘ch a slovensk˘ch zoologic-

k˘ch zahrad.

Kopytníci a Safari
Zebry, velbloudi, bizoni – to jsou

druhy, které v Zoo Brno pravidelnû pfii-

vádûjí na svût potomstvo. Nezklamaly

ani v roce 2009. Jejich chovatelská zafií-

zení patfií do revíru Kopytníci a Safari.

V jedné z jeho expozicí se také objevil

staronov˘ druh – jak domácí.

Jak tomu b˘vá kaÏd˘m rokem, i v ro-

ce 2009 se rozmnoÏily oba druhy u nás

chovan˘ch zeber. Dvû samiãky zebry

Grévyho poprvé spatfiily svûtlo svûta na

pfielomu roku 2008 a 2009. Dvanácti-

letá samice ·aráda, pocházející ze Zoo

DvÛr Králové nad Labem, porodila mlá-

dû uÏ dva dny pfied zmûnou letopoãtu

(30. 12.) a pfiímo na Nov˘ rok se dal‰í

mládû narodilo sedmileté samici jmé-

nem Mí‰a, pÛvodem ze Zoo PoznaÀ

v Polsku. Oba pfiírÛstky jsou kobylky, je-

jich otcem je desetilet˘ Arnold, narozen˘

v berlínském Tierparku. Mláìata se dob-

fie vyrovnala s nepfiízniv˘m zimním ter-

mínem pfiíchodu na svût. Obû matky

rodily ve stáji a s potomky se poprvé vy-

daly do v˘bûhu jiÏ tfietí den po porodu,

ale jen na malou chvíli. Frekvence

vycházek a délka pobytu na ãerstvém

vzduchu v následujících dnech závisely

na poãasí. V dubnu uÏ v‰ichni chodili do

v˘bûhu dennû. 

Dva hfiebeãci zeber Chapmanov˘ch,

které chováme ve v˘bûhu Safari spoleãnû

s pakoni modr˘mi, Ïirafami síÈovan˘mi

a p‰trosy dvouprst˘mi, se narodili v létû. 

V revíru se objevila i mláìata velblou-

dÛ dvouhrb˘ch a bizonÛ. Velbloudice
Líhnutí Ïelvy pardálí / Hatching of the Leopad tortoise

Photo by Michal Balcar
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Sulika porodila 13. dubna sameãka

Kamila a ve stádu bizonÛ, které se sklá-

dalo z pûti krav a jednoho b˘ka, jedna ze

samic porodila mládû 12. bfiezna a dal‰í

pfiispûla potomkem 11. kvûtna. Oba ma-

lí bizoni jsou b˘ãci. V roce 2008 jsme si-

ce pfiírÛstek nezaznamenali, v pfiedcháze-

jícím období se ale bizoni rozmnoÏovali

pravidelnû. Ná‰ chov má dlouhou tradi-

ci, sahající aÏ do 60. let minulého století. 

Po mnohaleté pfietrÏce zaãala Zoo

Brno v roce 2009 opût chovat jaky do-

mácí. V novû zfiízeném v˘bûhu, kter˘ se

nachází v sousedství bizonÛ, mohli ná-

v‰tûvníci od dubna spatfiit pár pfiivezen˘

z chovné stanice v nûmeckém

Taufkirchenu. Dal‰í samice pfiibyla

v ãervenci ze Zoo Planckendael v Belgii,

narodila se ale v jiné belgické zahradû,

v Zoo Antverpy. Tím ale sestavování stá-

da neskonãilo. Na souãasném koneãném

Samice zeber Grévyho s mláìaty / Grévy’s zebras females with their young males

Mládû zebry Grévyho / Grévy’s zebra young male
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stavu (1.4) se podílejí i dvû samice dove-

zené v listopadu z estonské Zoo Tallinn.

Na zánût ledvin a moãov˘ch cest bo-

huÏel uhynul samec Ïirafy síÈované

Jamie. Pocházel ze zoo v britském

Whipsnadu a ãásteãnou útûchou nám

mÛÏe b˘t, Ïe ãesk˘ chov tohoto poddru-

hu mÛÏe geneticky obohatit jeho dcera

Julie, narozená v Brnû roku 2006 (Julie

je nyní souãástí chovného stáda v Zoo

DvÛr Králové). V Brnû nám nyní zÛsta-

ly dvû samice a doufáme, Ïe k nim co

nejdfiív pfiibude nov˘ samec. 

Paovce hfiivnaté / Aoudads Bizoni / Bisons

Velbloudi dvouhrbí / Bactrian camels

Jeleni milu / Père David’s deers Ovce Jákobovy / Domestic sheep „Jacob“
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·elmy
Revír ·elmy má na starosti velké

mnoÏství expozicí, ve kter˘ch kromû vel-

k˘ch i mal˘ch ‰elem najdeme i opice,

ptáky a hlodavce. âleníme jej na dvû

pracovi‰tû: ·elmy a Opice. Revír zabírá

celou dolní ãást zoo, která momentálnû

prochází dynamick˘m rozvojem. VyrÛ-

stají tam mnohé nové expozice. 

UÏ na zaãátku roku 2008 zapoãala

demolice tzv. aleje ‰elmiãek. Zastaralé

klece a ubikace ustoupily stavbû nového

expoziãního souboru, kter˘ na plo‰e pfii-

bliÏnû 10 000 m2 pfiiblíÏí pfiírodu

Kamãatky a v˘chodní Sibifie. Hlavním

chovan˘m druhem bude medvûd kam-

ãatsk˘, v doplÀkov˘ch expozicích se

pfiedstaví rosomáci sibifi‰tí, li‰ky polární,

sovice snûÏní a nûkolik ptaãích druhÛ ze

skupiny bahÀákÛ. Nov˘ areál plynule

naváÏe na Tygfií skály, v˘bûhy velk˘ch

koãek, zbudované v roce 2000, a stane se

vstupní ãásti expoziãního komplexu

Beringie, kter˘ v budoucnu zabere cel˘

západní svah Mni‰í hory a pfiedstaví zví-

fienu z obou bfiehÛ Beringovy úÏiny.  

Revírem prochází tzv. pátefiní komu-

nikace, podél níÏ vyrÛstají dal‰í nové  ex-

pozice. V ãervnu jsme nad v˘bûhem mar

stepních, postaven˘m v roce 2008, otev-

fieli novou expozici surikat, do níÏ jsme

pfiestûhovali skupinu ‰esti ‰elmiãek z je-

jich dosavadního pÛsobi‰tû v pavilonu

Tropické království. V novém domovû

Novû sestaven˘ pár tygrÛ sumatersk˘ch / The new pair of the Sumatra tiger
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mají k dispozici venkovní v˘bûh a vytá-

pûnou vnitfiní ubikaci, kam je moÏno

nahlíÏet prosklenou stûnou pfiímo z ná-

v‰tûvnické trasy. V‰echny surikaty se

v novém prostfiedí dobfie zabydlely.

Na pracovi‰ti ·elmy se jiÏ del‰í dobu

pokou‰íme sestavit chovn˘ pár tygrÛ su-

matersk˘ch. Na jafie jsme pfiivezli samce

Dustina, zapÛjãeného ze Zoo Jihlava.

Jeho úkolem bylo stimulovat fiíjov˘ cy-

klus samice Satu, následovat mûla umûlá

inseminace. Tato technika v‰ak není

v pfiípadû velk˘ch koãek dosud dostateã-

nû propracovaná. Dustin se tedy vrátil

domÛ a v kvûtnu jsme ze zoo v maìar-

ském Veszprému pfiivezli dal‰ího samce.

âtyfilet˘ Dua, jak doufáme, se stane no-

v˘m zakladatelem na‰eho chovu. Tygfií

pár jsme po poãáteãních kontaktech,

omezen˘ch jen na ãichové a zrakové vje-

my, nechávali pfiímo u sebe jen na krát-

kou dobu, av‰ak ‰elmy se zanedlouho

dostateãnû sÏily a posléze uÏ trávily vût‰i-

nu ãasu spoleãnû. Dua, o dva roky mlad-

‰í neÏ Satu, se zprvu jevil ponûkud

podfiízen˘, bylo znát, Ïe dosud není do-

stateãnû vyzrál˘, nicménû koncem roku

zaãínal nabírat potfiebnou jistou, nutnou

pro úspû‰né páfiení.

Velk˘m úspûchem roku 2009 byl od-

chov ‰esti mláìat vlka arktického, které

jedna z na‰ich samic pfiivedla na svût

27. dubna. (Dva dny pfied ní porodila

pût ‰tûÀat i jiná samice, av‰ak ve vlãí

smeãce mohou v drtivé pfievaze pfiípadÛ

pfieÏít jen mláìata jedné matky – je to

dÛsledek pfiirozen˘ch zákonitostí da-

n˘ch biologií druhu.)

Kojení ‰tûÀat vlkÛ polárních / The lactation of  Polar wolf whelps
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Vlci arktiãtí / Polar wolfs



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2009   |27

CHOVCHOVAATELSK¯ ÚSEKTELSK¯ ÚSEK
ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Vlci arktiãtí / Polar wolfs
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Dal‰í velkou nadílkou bylo narození

deseti li‰ek polárních. Samice, která je

porodila, v‰echny potomky sama peãlivû

odchovala.  

Radostnou událost jsme oãekávali

i u lední medvûdice Cory, zvlá‰tû kdyÏ

jsme v jarních mûsících ãastokrát pozo-

rovali páfiení se samcem Umkou.

Abychom zajistili náleÏité podmínky ús-

pû‰ného odchovu, v listopadu jsme sam-

ce odsunuli do Zoo Bratislava. BohuÏel

na‰e velké nadûje se nenaplnily.

Zaãátkem roku 2010 se Umca vrátil do

Brna, aby obû zvífiata spoleãnû zastihlo

období páfiení, které u ledních medvûdÛ

nastává brzy zjara. 

Populární dvojãata ledních medvûdÛ

Bill a Tom, která ná‰ chovn˘ pár Umca

a Cora zplodil koncem roku 2007, ode‰la

v únoru do jin˘ch zoo. Poslední okamÏi-

ky medvíìat, strávené v domovské zahra-

dû, sledovalo mnoÏství náv‰tûvníkÛ, zá-

stupcÛ médií a dal‰ích hostÛ. První odce-

stoval Tom. KdyÏ chovatelé nakládali

14. února bednu s mládûtem do pfiívûsu,

v nûmÏ Tom zakrátko odjel do Zoo

Praha, lidé mu mávali. Akt rozlouãení

trval pfied indiánsk˘m srubem od 10 do

12 hod. a byl spojen s odmûnûním nejús-

pû‰nûj‰ích úãastníkÛ v˘tvarné a fotogra-

fické soutûÏe, vyhlá‰ené na téma Bill

a Tom. Ve srubu byla souãasnû otevfiena

v˘stava nejlep‰ích soutûÏních dûl.

Následující den se obdobn˘  scénáfi opa-

koval – tentokrát s druh˘m dvojãetem,

které zamífiilo do zoo v nûmeckém

Gelsenkirchenu. Teprve po odchodu mlá-

ìat se do Brna mohl vrátit jejich otec

Umca, kter˘ byl od rodiny oddûlen od

podzimu 2007. Jeho pfiíjezd ze Zoo

Gelsenkirchen se uskuteãnil 18. února.

Li‰ky polární / Polar foxes
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UmkÛv návrat z Gelsenkirchenu (18. února) / Umca’s re-
turn from Gelsenkirchen Zoo (18th February)
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Umca (v popfiedí) a Cora opût spolu / Umca (in the front) and Cora again together
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Dále jsme zaãátkem roku pfiivítali no-

vou samici rysa kanadského, která k nám

pfiicestovala z chovu v americkém státû

Minnesota. S na‰ím samcem vytvofiila

pár, od nûhoÏ bychom se rádi doãkali

mláìat. Na zaãátku ãervna jsme poblíÏ

restaurace U Tygra otevfieli v novû zre-

konstruovanou expozici s párem nosálÛ

ãerven˘ch. Samice se svého partnera

zpoãátku obávala, ale v poslední dobû se

jejich vztahy znaãnû zlep‰ily. Na podzim

se do zázemí na veterinární o‰etfiovnû u-

ch˘lil nejproslulej‰í uprchlík z brnûnské

zoo, dÏelada Heiko. Zprovoznili jsme

mu venkovní v˘bûh, a aby se necítil o-

pu‰tûn˘, v zázemí s ním Ïije i jeho ka-

marád, dÏelaìák Helge. Na veterinû setr-

vají do doby, neÏ novû zabezpeãíme v˘-

bûh, ze kterého se Heikovi podafiilo uÏ

dvakrát uniknout. Nového samce bobra

kanadského jsme v prosinci dovezli ze

Zoo Gelsenkirchen. Na‰e dvû samice jej

uvítaly s nad‰ením, doufáme tedy, Ïe uÏ

brzo se v expozici bobrÛ budou prohánût

i malá bobfiata.

V pfií‰tím roce hodláme vylep‰it pod-

mínky pro odchov orlÛ kamãatsk˘ch, je-

fiábÛ mandÏusk˘ch a ibisÛ posvátn˘ch.

V chovech tûchto ptákÛ máme perspek-

tivní páry, které se budeme snaÏit roz-

mnoÏovat. Dále se chystáme doplnit ko-

lekce sov a dravcÛ, abychom i tam moh-

li vytvofiit nové chovné páry a skupiny.

Expozice mar stepních se nachází

u nástupní stanice vláãku a organizaãnû

pfiináleÏí k pracovi‰ti Opice. To, Ïe se

v ní zvífiata dobfie zabydlela, nám potvr-

Rysice pfiicestovala z Minnesoty / The Canada lynx fema-
le has arrived at Brno from Minnesota

DÏelada Heiko / Gelada named Heiko
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dil i odchov dvou mláìat, která se naro-

dila zaãátkem ãervna. Pracovi‰tû Ïilo ve

znamení pfiíprav na velkou rekonstrukci

jednoho ze dvou pavilonÛ opic, kter˘ o-

b˘vali ‰impanzi, mandrilové a binturon-

gové. Polovinu pavilonu jsme vyklidili,

mandrilové a binturongové se pfiestûho-

vali do sousedního objektu. Velkou há-

dankou pro nás bylo, jak na rekonstruk-

ci zareagují ‰impanzi, ktefií na své polovi-

nû museli zÛstat, neboÈ se pro nû nepo-

dafiilo najít vhodné náhradní ubytování.

Na‰tûstí na‰i oblíbenci sná‰ejí stavební

práce pomûrnû klidnû, obãas sledují dûní

i se zájmem. Po dokonãení prací je ãeká

moderní expozice s podstatnû vût‰ím Ïi-

votním prostorem, kde beton a kovové

mfiíÏe nahradí sklo a pfiírodní materiály.

Zku‰enosti s na‰imi ledními medvûdy

naznaãily, jak vylep‰it jejich v˘bûh.

Chceme v nûm zfiídit pfiístfie‰ek, kter˘ by

slouÏil samci v dobû, kdy bfiezí samice

bude izolovaná v doupûti. Teprve kdyÏ

skuteãnû porodí, samce odsuneme do ji-

né zoo. Tak zabráníme jeho ãastému stû-

hování. Zfiízení odstavného v˘bûhu pro

samce je finanãnû znaãnû nároãné a je

plánováno aÏ na budoucí, ãasovû dosud

vzdálenûj‰í investice. Chtûli bychom ta-

ké provést alespoÀ ãásteãnou rekon-

strukci expozice lachtanÛ a vytvofiit jim

vhodnûj‰í podmínky pro Ïivot. V nastá-

vajícím období bude pro nás zatûÏkávací

zkou‰kou zvládnout provoz v novém ex-

poziãním souboru s dominantním dru-

hem medvûdem kamãatsk˘m. âeká nás

odstraÀování pfiípadn˘ch funkãních ne-

dostatkÛ i pochopení nárokÛ u nás do-

sud nechovan˘ch druhÛ. Pfied námi tedy

stojí spousta práce na dal‰ím zlep‰ování

Ïivota na‰ich svûfiencÛ. Chceme, aby se

u nás vÏdy dobfie cítili. 

Parohatá
V prÛbûhu roku 2009 se skupiny su-

dokopytníkÛ na revíru Parohatá rozrost-

ly o dvacet mláìat. Patfiilo k nim ‰est

ovcí Jákobov˘ch (Ovis ammon f. aries),

ãtyfii paovce hfiivnaté (Ammotragus

lervia), tfii kozoroÏci sibifi‰tí (Capra sibi-

rica), ãtyfii jeleni milu (Elaphurus davi-

dianus), dva pekari bûlobradí (Tayassu

pecari) a jeden jelen sibifisk˘ (Cervus ca-

nadensis sibiricus).

Mezi nejv˘znamnûj‰í odchovy lze za-

fiadit narození mládûte jelena sibifiského,

kterého jsme se koneãnû doãkali po

Mary stepní / Patagonian maras
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dlouh˘ch osmi letech. Malá samiãka pfii-

‰la na svût 19. ãervna, ale na konci záfií ji

samec bohuÏel velmi váÏnû zranil paro-

Ïím. I kdyÏ jsme mládû ihned po napa-

dení operovali, po tfiech dnech uhynulo

na vnitfiní krvácení. Samci jsme druh˘

den po ne‰Èastném incidentu paroÏí od-

fiezali. Pokud se pfií‰tí rok narodí dal‰í

mládû, samci paroÏí po vytluãení pre-

ventivnû odfieÏeme. SníÏíme tím riziko

zranûní mládûte i samic.

VÛbec poprvé se v Zoo Brno narodili

pekariové bûlobradí – stalo se tak 15. zá-

fií. Porod dvou potomkÛ i jejich odchov

probûhl bez komplikací.

Pro posílení genofondu stávajících

chovn˘ch skupin jsme v prÛbûhu roku

2009 uskuteãnili nûkolik v˘mûn a tran-

sportÛ. V bfieznu jsme doplnili skupinu

ovcí Jákobov˘ch o samce dovezeného ze

zookoutku v nûmeckém Hannoveru.

V dubnu jsme ze Zoo Frankfurt nad

Mohanem v Nûmecku dovezli samce ta-

kina indického (Budorcas taxicolor taxi-

color). V fiíjnu se nám podafiilo získat

z Tierparku Berlín dal‰í dva takiny in-

dické (samce a samici), geneticky velmi

cenné. Ukonãili jsme chov lam krotk˘ch

a lam guanak. Ve  v˘bûhu lam krotk˘ch

od ãervence chováme lamy alpaky

(Lama pacos). Tfii samice pocházejí

z Chile, ãtvrtá ze Zoo Ostrava. Samce

jsme v srpnu dovezli z nûmecké Zoo

Stuttgart. Koncem roku se nám podafiilo

doplnit skupinu losÛ evropsk˘ch (Alces

alces alces) dovozem samice z finské Zoo

Ranua.

Nejvût‰í stavební akcí byl nov˘ v˘bûh

pro pekari bûlobradé, kter˘ se nachází

u pátefiní komunikace. Práce zaãaly na

jafie a koncem dubna uÏ v nûm pobíhalo

osm pekariÛ (2.6). K tomuto v˘bûhu ta-

ké náleÏí vnitfiní vytápûná ubikace se tfie-

mi boxy, které pekari vyuÏívají hlavnû

v zimním období. Na konci roku jsme

zru‰ili v˘bûh pro ovce Jákobovy, kter˘m

na jafie 2010 postavíme vût‰í na jiném

místû. V prostoru, kde jsme ovce

Samice jelena milu s mláìaty / The Père David’s deer female with young ones
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Jákobovy chovali, vyroste v˘bûh pro vi-

kunû (Vicugna vicugna).

Ze spoleãného v˘bûhu dÏelad

(Theropithecus gelada) a paovcí hfiivna-

t˘ch (Ammotragus lervia) se na podzim

jednomu samci dÏelady podafiilo unik-

nout. Do‰lo k tomu po vypjaté situaci,

kdy do v˘bûhu vstoupil veterináfi s nar-

kotizaãní pu‰kou. Chtûl uspat nemoc-

nou paovci, ale samec Heiko se vystreso-

val natolik, Ïe pfieskoãil plot s elektric-

k˘m ohradníkem, kter˘ jsme do té doby

povaÏovali za nepfiekonateln˘. Na‰tûstí se

po celou dobu úniku vyskytoval v areálu

zoo nebo v jeho tûsné blízkosti. K pola-

pení pfiispûla lest zku‰eného chovatele

Tomá‰e KfiíÏe z revíru Safari. KdyÏ volnû

pobíhající opici spatfiil, do prázdné stáje

zeber zanesl pochoutky, u dÏelad zvlá‰tû

oblíbené. ProtoÏe byl Heiko vyhládl˘

a prochladl˘, rychle do stáje vlezl, a pak

uÏ chovateli staãilo zavfiít dvefie. Do stáje

posléze vstoupil veterináfi, kter˘ Heika

uspal a podrobil zdravotní prohlídce.

Tuláka jsme umístili do zázemí zoo.

V pfií‰tím roce musíme zdokonalit

bezpeãnostní bariéry kolem spoleãné ex-

pozice paovcí a dÏelad. Zv˘‰íme oploce-

ní a zahustíme elektrick˘ ohradník nato-

lik, aby k jeho pfiekonání opravdu dojít

nemohlo. Musíme také zváÏit vykácení

nûkter˘ch stromÛ na okraji v˘bûhu.

Skupina na‰ich dÏelad byla dosud jen ex-

poziãní (sestavená jen ze samcÛ). Od ko-

ordinátora Evropského záchranného

chovu dÏelad jsme v‰ak nedávno obdrÏe-

li povolení k rozmnoÏování tohoto

druhu. Chceme proto dovézt z jiné zoo

skupinu samic, kter˘m ve spoleãném v˘-

bûhu postavíme novou ubikaci. 

Lama alpaka / Alpaca llamaTakinové indiãtí / Mishmi takins
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Dûtská zoo
Postavení tohoto revíru je v rámci Zoo

Brno specifické.  Na rozdíl od ostatních

ãástí zahrady dochází na Dûtské zoo

k pfiímému kontaktu  náv‰tûvníkÛ se zví-

fiaty. Dûtská zoo proto chová jen druhy

k tomuto úãelu vhodné, dÛraz pfiitom

klade na povahové vlastnosti jedincÛ.

Na poãátku roku 2009 byl poãetní

stav chovan˘ch zvífiat následující: ãtyfii

kozy domácí kamerunské, jeden králík

domácí zakrsl˘, dva konû domácí – po-

ny, sedm koní domácích – shetlandsk˘

pony, dvû ovce domácí cápové, osm ovcí

domácích kamerunsk˘ch, dvû ovce do-

mácí walliské, sedm prasat domácích –

forma mini, tfii husy labutí a dva holubi

domácí – pávíci.

Kozy kamerunské v Dûtské zoo / Cameroon dwarf goat in the Children’s Zoo

Ovce kamerunské / Cameroon domestic sheep
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Dûtská zoo v zimû / The Children’s Zoo in winter
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Bûhem roku 2009 kolekci roz‰ífiily jak

dovozy nov˘ch zvífiat, tak narozená mlá-

ìata. Ze soukrom˘ch chovÛ jsme v úno-

ru získali dva valachy plemene irsk˘ kob,

jmenují se Danny a Clive, a v bfieznu

rovnûÏ dva valachy (Mat˘ska a Cipíska)

plemene ãesk˘ sportovní pony.

V první polovinû roku se kamerun-

sk˘m ovcím narodilo pût jehÀat a kame-

runsk˘m kozám ãtyfii kÛzlata. V prosin-

ci se ve druhém vrhu narodila dal‰í dvû

mláìata koz kamerunsk˘ch. V kvûtnu se

narodilo sedm selat prasete domácího,

av‰ak v záfií jsme chov mini prasátek

zru‰ili.

V ãervnu jsme také ukonãili chov hu-

sí labutích a nahradili jej chovem hraba-

vé drÛbeÏe. Na dvoreãek Dûtské zoo

Holub domácí – pávík / Domestic pigeon „Fantail” Holub domácí – king / Domestic pigeon „King”

Kur domácí – amrokska / Domestic fowl „American rock” Kur domácí – koãinka / Domestic fowl „Cochinchina”
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jsme umístili tato plemena: kur domácí

– koãinka (ãtyfii kusy), kur domácí –

amrokska (‰est kusÛ), krÛta domácí (tfii

kusy). Skupinu holubÛ domácích – pá-

víkÛ jsme doplnili párem holubÛ domá-

cích – kingÛ.

Pouze na letní sezonu jsme na

Dûtskou zoo umístili kontaktní skupinu

zakrsl˘ch králíkÛ a morãat. V bazénu

mohli v létû náv‰tûvníci pozorovat Ïelvy

nádherné.

V revíru bylo tfieba uskuteãnit i nû-

které stavební úpravy. Do stájí jsme za-

vedli klimatizaci, která sníÏila vzdu‰nou

vlhkost – dosáhli jsme tak mikroklimatu

vhodnûj‰ího pro pobyt zvífiat. DÛleÏité

je rovnûÏ zkvalitnûní dopravní infra-

Irsr‰tí kobové vozí dûtské náv‰tûvníky / Tinkers give childern a ride in the Children’s Zoo
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struktury. Novou pfiístupovou cestu, je-

jíÏ ãást byla postavena v roce 2009, do-

konãíme v roce následujícím. 

V˘znamnou souãástí aktivit Dûtské

zoo je vození dûtí na koních a ponících.

V˘nosy z této sluÏby slouÏí jako pfiíspû-

vek na chov a provoz Zoo Brno.

Zvífiata z Dûtské zoo, v doprovodu je-

jích zamûstnancÛ, se úãastnila akcí pro

vefiejnost pofiádan˘ch zoologickou

zahradou, jako jsou náv‰tûvy pacientÛ

dûtské onkologie, ãi kulturních a spole-

ãensk˘ch akcí v reÏii mûsta i rÛzn˘ch

organizací. Byla to napfiíklad v˘stava

chovatelsk˘ch potfieb Propet na brnûn-

ském v˘stavi‰ti, vození dûtí na westerno-

vém ranãi u Shopping parku na Den

dûtí, Vánoce na radnici ãi Vánoce

v mûstské ãásti Îabovfiesky.

Dûti i dospûlí se mohou tû‰it na dal‰í

nové pfiírÛstky a na zabûhnuté i nové

sluÏby Dûtské zoo, které se uskuteãní

v roce 2010.

Stálá akvarijní v˘stava
Na Stálé akvarijní v˘stavû jsme zfiídili

novou expozici Tropick˘ les. Obsahuje

tfiináct insektárií, v nichÏ jsou umístûni

pavouci, stra‰ilky, mnohonoÏky a kud-

lanky, a dvû akvária s axolotly a tropic-

k˘mi „‰ípov˘mi“ Ïabkami. 

Prostor pro novou expozici vznikl po

demontáÏi tzv. velké stûny. Její stojan

zkorodoval, nádrÏe jsme museli pfievézt

do zoo. âást osazenstva tûchto nádrÏí

byla ponechána na Stálé akvarijní v˘sta-

vû a ãást vypu‰tûna do akvárií v zoolo-

gické zahradû.  

Lezec na Stálé akvarijní v˘stavû / An Atlantic mudskipper at the Permanent aquaristic exposition
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Na zaãátku roku 2009 v˘stava chova-

la celkem 866 ÏivoãichÛ 121 druhÛ, z to-

ho 70 jedincÛ bezobratl˘ch 24 druhÛ,

2 paryby 1 druhu, 780 ryb 91 druhÛ,

z toho 756 jedincÛ 77 druhÛ sladkovod-

ních a 24 jedincÛ 14 druhÛ mofisk˘ch,

7 obojÏivelníkÛ 2 druhÛ, 5 plazÛ 2 dru-

hÛ a 2 ptáci 1 druhu. Na konci roku

2009 bylo chováno 776 zvífiat 124 dru-

hÛ, z toho 180 jedincÛ bezobratl˘ch

34 druhÛ, 2 paryby 1 druhu, 661 ryb

81 druhÛ, z toho 561 jedincÛ 74 druhÛ

sladkovodních a 10 jedincÛ 7 druhÛ

mofisk˘ch, 16 obojÏivelníkÛ v 5 druzích,

5 plazÛ 2 druhÛ a 2 ptáci 1 druhu. 

Kromû v˘‰e chovan˘ch druhÛ byli na

zaãátku roku 2009 navíc v majetku Zoo

Brno, ale deponovaní, celkem 4 Ïivoãi-

chové 4 druhÛ, z toho 1 jedinec 1 druhu

sladkovodních ryb a 3 jedinci 3 druhÛ

pavoukÛ. Na konci roku 2009 byl v ma-

jetku Zoo Brno, ale deponovan˘, celkem

1 jedinec 1 druhu sladkovodních ryb.

V roce 2009 nedo‰lo k Ïádné v˘mûnû

ÏivoãichÛ. 

V prÛbûhu roku 2009 nám bylo daro-

váno celkem 49 ÏivoãichÛ, z toho 45 je-

dincÛ sladkovodních ryb, 3 obojÏivelní-

kÛ, jednoho kor˘‰e, do‰lo k nákupu

55 ÏivoãichÛ, z toho 12 obojÏivelníkÛ,

3 mofisk˘ch ryb, 40 bezobratl˘ch

a namnoÏili jsme 291 ÏivoãichÛ, z toho

196 kusÛ sladkovodních ryb a 95 bezo-

bratl˘ch.

Na Stálé akvarijní v˘stavû se opût pra-

videlnû konaly tiskové konference infor-

mující o aktualitách v Zoo Brno. Ve

sklepních prostorách byly ke konci roku

vystaveny obrazy zvífiat od Zdeny

Klanicové.

Do Stálé akvarijní v˘stavy v roce

2009 zavítalo 20 791 náv‰tûvníkÛ, v ro-

ce pfiedcházejícím jich pfii‰lo 20 080.

PfiírÛstek není sice nijak v˘razn˘, ov‰em

vzhledem k panující ekonomické krizi

není ani zanedbateln˘. V budoucnu

hodláme obmûÀovat kolekci chovan˘ch

druhÛ ryb tak, aby byla pro náv‰tûvníky

vÏdy pfiitaÏlivá.

Tetra kfiivopruhá / Penguin tetra 

Parmiãka zlatá / Gold barb 
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Záchranná stanice 
pro handicapované Ïivoãichy

Záchranná stanice pro handicapované

Ïivoãichy pfii Zoo Brno je souãástí

Národní sítû záchrann˘ch stanic âeského

svazu ochráncÛ pfiírody. Tato síÈ zaji‰Èuje

péãi o poranûná zvífiata, tedy jejich odvoz,

první pomoc, veterinární péãi, a pfii dob-

rém v˘voji i jejich rehabilitaci, pfiípravu

pfied vypu‰tûním a samotné vypu‰tûní do

volné pfiírody. Základní oblast pÛsobnos-

ti na‰í stanice spadá do správních obvodÛ

tûchto obcí s roz‰ífienou pÛsobností:

Blansko, Brno, Bfieclav, Hustopeãe,

Ivanãice, Kufiim, Mikulov, Moravsk˘

Krumlov, Pohofielice, Rosice, ·lapanice,

Ti‰nov, Znojmo a Îidlochovice.

V období od 1. 1. 2009 do 31. 12.

2009 se do péãe na‰í dostalo 492 zvífiat

73 druhÛ. Z toho jeden jedinec ze sku-

piny bezobratl˘ch, jeden ze skupiny o-

bojÏivelníkÛ, 16 plazÛ, 193 ptákÛ a 282

savcÛ. Nejãastûji pfiijíman˘m druhem

byli, tak jako v minul˘ch letech, jeÏci

(Erinaceus sp.). Opût byl vysok˘ i poãet

pfiijat˘ch netop˘rÛ, pfiedev‰ím netop˘ra

hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus), ne-

boÈ Brno patfií k mûstÛm, v jejichÏ intra-

vilánu skupiny mlad˘ch netop˘rÛ prová-

dûjí tzv. invaze do bytÛ. U tûchto jedin-

Vypou‰tûní sovy pálené / The release of a Barn owl           Photo by Jifií Dobia‰
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cÛ se ve vût‰inû pfiípadÛ jedná jen o „zá-

chranné transfery“, pfii nichÏ po kontro-

le zdravotního stavu, dodání tekutin

a pfiípadném dokrmení netop˘ry brzy

vypustíme zpût do volné pfiírody, a to

v kooperaci s odborníky z Pfiírodo-

Vypou‰tûní kánûte / The release of a Common buzzard                                                               Photo by Jifií Dobia‰
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vûdecké fakulty Masarykovy Univerzity

v Brnû. Z ptákÛ jsme nejãastûji pfiijímali

po‰tolky obecné (Falco tinunculus) a ro-

r˘se obecné (Apus apus). Vût‰inou to by-

la mláìata ãi zranûní jedinci. 

PfiestoÏe se do záchranné stanice zví-

fiata dostávají mnohdy ve velmi ‰patném

zdravotním stavu ãi se zranûními neslu-

ãiteln˘mi se Ïivotem a mnoho jich uhy-

ne nebo je humánnû utraceno, hlavním

smyslem existence stanice je samozfiejmû

navracení handicapovan˘ch zvífiat po ús-

pû‰né rekonvalescenci zpût do pfiírody.

Potû‰itelné je, Ïe se nám dafií poãet takto

vypu‰tûn˘ch zvífiat zvy‰ovat. V roce

2009 tomu tak bylo u témûfi 46 % pfií-

padÛ. Pfies zimu tak zÛstávají ve stanici,

kromû jedincÛ vyÏadujících o‰etfiení

a nûjak˘ ãas na uzdravení, pfiedev‰ím jeÏ-

ci v hor‰ím v˘Ïivném a zdravotním stavu

ãi nízké hmotnosti a dále trvalé handica-

py, tedy jedinci se zranûními vyluãující-

mi je z úspû‰ného návratu k volnému Ïi-

votu v pfiírodû. 

Chod stanice nadále zaji‰Èují pfiímo

zamûstnanci Zoo Brno a na jejich ãin-

nost dohlíÏí v rámci nového manage-

mentu chovatelského úseku inspektor

welfare. V˘hodou je prakticky stálá pfií-

tomnost smluvního veterináfie zoo

MVDr. Stanislava Mazánka, Ph.D., kte-

r˘ tak mÛÏe u pfiijatého zvífiete ihned sta-

novit diagnózu a okamÏitû zahájit léãbu

ãi rozhodnout o jeho humánní euthana-

sii. V pfiípadech, kdy umístûní Ïivoãicha

pfiímo v záchranné stanici není moÏné,

dr. Mazánek spolupracuje s Klinikou

chorob ptákÛ, plazÛ a drobn˘ch savcÛ

Veterinární a farmaceutické univerzity

v Brnû, která se – na základû Smlouvy

o spolupráci z roku 2006 – zavázala pfii-

jímat nalezené nebo poranûné Ïivoãichy

v dobû, kdy takového pfiíjmu není z pro-

vozních dÛvodÛ stanice v zoo schopná.

Klinika zvífiata pfiijímá od 16.00 aÏ

19.00 hod. (v závislosti na roãním obdo-

bí) do 8.00 hod. následujícího dne

a dále pak po 24 hodin v pfiípadû pro-

vozního uzavfiení stanice. Toto opatfiení

zaji‰Èuje v podstatû nepfietrÏit˘ provoz

stanice a velkou schopnost poskytnout

zvífiatÛm potfiebnou odbornou péãi. 

Vybavení stanice zoologická zahrada

prÛbûÏnû doplÀuje a modernizuje.

V roce 2009 byly pofiízeny dal‰í odchy-

tové pomÛcky (sítû, odchytové kle‰tû,

manipulaãní rukavice aj.), fixaãní klec,

desinfekãní rohoÏe, teplomûry a dal‰í

materiál.

Na‰í dlouhodobou snahou je také

osvûta a vzdûlávání vefiejnosti v oblasti

pomoci handicapovan˘m ÏivoãichÛm

a ochrany pfiírody obecnû. Zoologickou

zahradou mûsta Brna projde roãnû kolem

tfií set tisíc náv‰tûvníkÛ a rÛzn˘ch v˘uko-

v˘ch programÛ pro matefiské, základní

stfiední i vysoké ‰koly se zúãastní cca ‰est

tisíc ÏákÛ a studentÛ. Také Stanice mla-

d˘ch pfiírodovûdcÛ pfii Zoo Brno vede

10 zájmov˘ch krouÏkÛ pro dûti a mládeÏ.

Tento potenciál zoo se snaÏíme vyuÏít.

V minulém roce byla vyãlenûna ãást

náv‰tûvnické trasy Zoo Brno speciálnû

pro expozice trvale handicapovan˘ch
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jedincÛ ze Záchranné stanice, doplnûné

systémem informaãních tabulí, které ná-

v‰tûvníky zoo pouãí o existenci a v˘zna-

mu záchrann˘ch stanic Národní sítû,

o postupu pfii nálezu handicapovaného

Ïivoãicha a o tom, jak takového Ïivoãi-

cha poznají. Náv‰tûvníci zoo si tuto ãást

trasy procházejí samostatnû, Ïáci a stu-

denti, úãastnící se v˘ukov˘ch programÛ,

potom s v˘kladem zástupce stanice ãi

pracovníka propagaãnû vzdûlávacího

úseku. Trvale handicapovaní jedinci

tak mají díky moÏnostem zoologické za-

hrady velk˘ v˘znam pro osvûtovou

a vzdûlávací ãinnost zamûfienou na po-

skytování informací o jimi reprezentova-

ném druhu, jeho ohroÏení a moÏnostech

ochrany.

Na‰ím cílem je také sniÏování poãtu

pfiípadÛ doná‰ení zvífiat, u kter˘ch není

dÛvod je odebírat z pfiírody, jelikoÏ se

nejedná o jedince nûjak˘m zpÛsobem

handicapované (zdraví jeÏci, mláìata za-

jícÛ, srnãí zvûfie, pûvcÛ, sov aj.). Toho se

snaÏíme docílit pomocí telefonick˘ch

konzultací s na‰imi pracovníky, na je-

jichÏ vyuÏívání si lidé postupnû zvykají.

V roce 2007 byl vydán a je dosud distri-

buován leták obsahující informaci

o tom, kdy je pomoc pro nalezeného Ïi-

voãicha Ïádoucí, a kdy nikoli. Nechybí

ani základní pravidla chování v pfiípadû

nálezu zranûného zvífiete ãi pfiehled z to-

hoto hlediska v˘znamné legislativy a po-

vinností z ní vypl˘vajících. V této oblas-

ti v‰ak dochází k v˘znamn˘m zmûnám,

a proto byl leták v roce 2009 aktualizo-

ván. Také byly doplnûny dal‰í propagaã-

ní a informaãní materiály t˘kající se ãas-

to pfiijíman˘ch jeÏkÛ ãi netop˘rÛ a péãe

o nû, ãi pexeso s nejãastûji pfiijíman˘mi

druhy, pexeso s netop˘ry, samolepky.

Informace ke stanici jsou prezentovány

také na webov˘ch stránkách zoo.

Hlavním cílem do budoucna je od-

sun pfiíjmu zvífiat dále od areálu zoolo-

gické zahrady. Pfiíjem by obstarala

Veterinární a farmaceutická univerzita,

nebo karanténní zafiízení s turnusov˘m

systémem karanténování zvífiat. Taková

zafiízení by v‰ak bylo nutno novû vybu-

dovat, pfiiãemÏ pokrytí nákladÛ by vyÏa-

dovalo napfiíklad získání finanãní pod-

pory z Operaãního fondu Ïivotního

prostfiedí. V souãasnosti probíhají jedná-

ní o moÏnostech zisku objektÛ pro pfií-

padné umístûní tûchto externích praco-

vi‰È. Pfiímo v Zoo Brno by pak mohli b˘t

umístûni jedinci v rekonvalescenci ãi je-

dinci bez moÏnosti vypu‰tûní do volné

pfiírody. 

Adopce mládûte zajíce polního / A Brown hare young one 
Photo by Jifií Dobia‰
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Andulka vlnkovaná 0       1         1         1 1 0
Brhlík lesní 0   2   1 1       4     2 2   4 0
Brkoslav severní 0               1 1       1   1 0
âáp bíl˘ 0               2 2     1     1 1
âervenka obecná 0               1 1     1     1 0
âíÏek lesní 0   1             1     1     1 0
Dlask tlustozob˘ 0               3 3     1 2   3 0
Drozd zpûvn˘ 0   7           5 12     6 6   12 0
Fretka tchofiovitá 4     5           5   3       3 6
Havran polní 0               1 1     1     1 0
Holub domácí 0   11   1 1     10 23     15 8   23 0
Hrdliãka zahradní 0               3 3     3     3 0
Jestfiáb lesní 0       1         1       1   1 0
JeÏek v˘chodní 4   51 4   5   1 8 69     45 25   70 3
JeÏek západní 15   100 9       5 13 127     80 46   126 16
Jifiiãka obecná 0   4         1 1 6     3 3   6 0
Kachna divoká 0           1     1 1         1 0
Kalous u‰at˘ 0               1 1     1     1 0
Kánû lesní  3               13 13     5 8   13 3
Kavka obecná 0     1           1     1     1 0
Korálovka sedlatá 0     1           1         1 1 0
Kos ãern˘ 0   4     1     7 12     11 1   12 0
Koza domácí 0     1           1   1       1 0
Krahujec obecn˘ 0               1 1       1   1 0
Králík domácí 0       1         1         1 1 0
Kuna lesní 0       1       1 2     2     2 0
Kuna skalní 0               2 2     1 1   2 0
LabuÈ velká 0           2   2 4 2 2       4 0
LedÀáãek fiíãní 0               4 4     3 1   4 0
Leguán zelen˘ 0     2           2     2     2 0
LuÀák hnûd˘ 0 1               1     1     1 0
Morãe domácí 0     1           1         1 1 0
Moták pochop 0               1 1     1     1 0
Netop˘r hvízdav˘ 0     9   18     5 32   6 3 23   32 0
Netop˘r pestr˘ 0     3   1       4   1   3   4 0
Netop˘r rezav˘ 0     2   2     2 6   3 1 2   6 0
Netop˘r sp. 0         10       10       10   10 0
Netop˘r u‰at˘ 0     1           1       1   1 0
Netop˘r veãerní 0             1   1   1       1 0
Netop˘r vousat˘ 0         1       1   1       1 0
Nutrie fiíãní 0               1 1     1 1 0

Obrat zvífiat ve stanici handicapÛ a jejich poãetní stav k 31. 12. 2009
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Obrat zvífiat ve stanici handicapÛ a jejich poãetní stav k 31. 12. 2009

Pûnkava obecná 0   1             1     1     1 0
Pisík obecn˘ 0        1       1   1       1 0
Po‰tolka obecná 2   13 1   3     18 35   1 11 24   36 1
Potkan obecn˘ laboratorní 0     2           2         2 2 0
Psík m˘valovit˘ 0     1           1   1       1 0
Racek chechtav˘ 0               1 1       1   1 0
Ror˘s obecn˘ 0   2 2   10   1 6 21     10 11   21 0
Sklipkan  0       1         1     1     1 0
Skokan hnûd˘ 0     1           1       1   1 0
Slep˘‰ kfiehk˘ 0         1       1       1   1 0
Sluka lesní 0             1   1     1     1 0
Sojka obecná 0   1           3 4     3 1   4 0
Sova pálená 0               1 1       1   1 0
Srnec obecn˘ 0   2             2   2       2 0
Stehlík obecn˘ 0               1 1     1     1 0
Strakapoud velk˘ 0   1           3 4     4     4 0
S˘kora koÀadra 0   1           3 4     2 2   4 0
S˘kora modfiinka 0   5           1 6     4 2   6 0
UÏovka ãervená 0     1           1   1       1 0
UÏovka hladká 0     1           1       1   1 0
Veverka obecná 0   5             5     3 2   5 0
Vla‰tovka obecná 0   3   2       2 7     6 1   7 0
Vlha pestrá 0               1 1     1     1 0
Vrabec domácí  0   1           1 2     2     2 0
Vrabec polní 0     1           1     1     1 0
Vrána obecná ãerná 1                 0           0 1
Zajíc polní 0   7     1       8   4 2 2   8 0
Zebfiiãka pestrá 1                 0         1 1 0
Zvonek zelen˘ 0         1     2 3     2 1   3 0
Îelva ãtyfiprstá 0     1           1     1     1 0
Îelva nádherná 7    4   1       5   1     11 12 0
Îelva zelenavá 0     3           3         3 3 0
Îelva Ïlutohnûdá 0     1           1         1 1 0
Îluna zelená 0               1 1       1   1 0

Celkov˘ souãet 37 1 222 58 9 58 3 10 132 493 3 29 248 197 22 499 31
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Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ
Zoo Brno chová zvífiata také ve své

Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, kde

k 31. 12. 2009 evidovala 41 kusÛ dvace-

ti druhÛ. Pfiehled poãetního stavu zvífiat

této stanice uvádí následující tabulka:

Seznam zvífiat ve Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

plazi latinsky 3 1 4

Agama vousatá Pogona barbata 1 0 0 
Gekonãík noãní Eublepharis maculaticus 1 1 1 
Scink ‰estipruh˘ Chalcides sexlineatus 0 0 1 
UÏovka ãervená Elaphe guttata 1 0 0 
UÏovka domácí Lamprophis fuliginosus 0 0 2 

ptáci latinsky 1 1 1

Ara ararauna Ara ararauna 1 0 0 
Korela chocholatá Nymphicus hollandicus 0 0 1 
Papou‰ek vlnkovan˘ Melopsittacus undulatus 0 1 0 

savci latinsky 11 15 4

Burunduk Tamias sibiricus 1 0 0 
âinãila vlnatá Chinchilla lanigera 0 1 0 
Fretka Mustela furo 1 2 0 
Králík domácí Oryctolagus cuniculus v. edulis 1 0 0 
Králík domácí - zakrsl˘ Oryctolagus cuniculus v. edulis 1 2 0 
Kfieãek zlat˘ Mesocricetus auratus 1 1 0 
Kfieãík dÏungarsk˘ Phodopus sungorus 0 0 1 
Kuna skalní Martes foina 1 0 0 
Morãe domácí Cavia porcellus 2 2 3 
Osmák degu Octodon degus 1 4 0 
Pískomil mongolsk˘ Meriones unquiculatus 1 3 0 
Sysel RichardsonÛv Spermophilus richardsonii 1 0 0 
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Nové sluÏby poskytované 
v kooperaci s firmou Alibest

Tûsnûj‰í styk s vefiejností umoÏÀují tfii

typy nové placené sluÏby, kterou Zoo

Brno nabízí od roku 2009 ve spolupráci

s firmou Alibest: O‰etfiovatelem v zoo,

Zákulisní prohlídka zoo a Komentované

krmení.

Kdo si zaplatí první typ sluÏby, stráví

jeden den jako o‰etfiovatel zvífiat v zoolo-

gické zahradû. Vystfiídá pfiitom nûkolik

pracovi‰È. Napfiíklad uklidí v˘bûh afric-

k˘ch kopytníkÛ Safari a úãastní se vy-

pou‰tûní zvífiat ze stájí, pfiitom se mu na-

skytne pfiíleÏitost nakrmit Ïirafu z ruky.

Pak uklidí i stáj. V pavilonu Tropické

království nakrmí kajmany, piranû, Ïelvy,

leguány a dal‰í je‰tûry a oãistí nûkterá te-

rária. Osobní setkání proÏije i s dal‰ími

zvífiaty, jako jsou tapífii, divocí konû ãi

divocí osli. Pfiím˘ kontakt se zvífiaty

umocní i rozhovory s chovateli, od nichÏ

se dozví zajímavosti spojené s chovem

zvífiat i provozem zahrady.

Zákulisní prohlídka samozfiejmû

umoÏní mnohem hlub‰í poznání zoo,

neÏ jakého se dostane bûÏnému náv‰tûv-

níkovi. V doprovodu prÛvodce zoologic-

kou zahradou zájemce zavítá do chovatel-

ského zázemí, kde se mÛÏe blíÏe seznámit

s pfiípravou krmiva, se zpÛsobem krmení

a s dal‰ími chovatelsk˘mi úkony. 

Pfii komentovaném krmení se zájem-

ce v doprovodu pracovníka zoo zastaví

u vybran˘ch v˘bûhÛ, kde chovatel zvífia-

ta krmí a pfiitom informuje o zpÛsobu

jejich Ïivota a dal‰ích zajímavostech.

Jedna osoba zaplatí za den v roli o‰et-

fiovatele 3500 Kã, zákulisní prohlídka

stojí 1800 Kã, pfiípadnû 1500 Kã (v zá-

vislosti na délce) a komentované krmení

1000 Kã. V roce 2009 strávilo den v zoo

jako o‰etfiovatel pût osob (13. 5., 11. 6.,

17. 6., 29. 6., 22. 9.), zákulisní prohlíd-

ku absolvovalo ‰est osob (30. 6., 27. 7.,

31. 7., 2. 10., 23. 11. a 30. 11.) a jedna

dvojice (14. 12.) a komentované krmení

dvû osoby (2. 8. a 5. 10.). 

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.,

fieditel Zoo Brno 

a vedoucí chovatelského úseku  

SUMMARY: Our zoo was keeping 1669

animals of 301 species towards last day of

2009. In this collection was situated

twenty species whose breeding was

directed by the European Endangered

Programs (EEP). The International

Studbook (ISB) conducted breeding of

eleven species and the European

Studbook (ESB) conducted breeding of

fourteen species keeping in the Brno Zoo. 

Tens of the young are borne in our zoo

every year and more than fifty were born

here in 2009. At the turn of 2008 two

females of Grevy´s zebra were born. The

two foals were quickly accustomed to the

weather conditions that welcomed them

to the face of the earth, and by April 2009

they were running happily around their
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paddock. To two (1.1) young arctic

wolves which were born in 2008, were

joined through 2009 by six (3.3) young

whelps. Both our bitches gave birth, but

two days after the second birth, the

younger whelps were eliminated by the

adult members of the pack. Our desert cat

gave birth to three kittens. Our first birth

of South American tapir had taken place;

a female was born through the month of

June. Also in the turn of 2008 seven

leopard tortoises (Geochelone pardalis) has

hatched. Through 2009 four Milu deer

foals and three Maras were born. We may

also note one hand bred white cockatoo

youngling.

In 2009 were imported (except

poultry) 74 animals for increasing of the

number of keeping species and gene pool

extension. For increasing of the number

of keeping species and extension of gene

pool were imported (except poultry) 74

animals to Brno Zoo in 2009. On January

2009, arrived from Edinburgh to Prague’s

airport, a pair of Gila monsters

(Heloderma horridum) on top in May,

from a Hungarian zoo arrived a long

expected male Sumatran tiger. A young

couple of Indian Takins arrived during

October from Tierpark, Berlin, to serve at

our zoo as ”new blood  for future wishful

breeding. Our breeding male was brought

in April from Frankfurt Zoo in Germany.

To new species, which were not bred in

our zoo in the past, were added two

females of jaguarondi, brought in

November from Poland, from Opole

Zoo. Azara’s Agoutis, Straw-coloured

Fruit Bats and Common Marmosets

(Callithrix jacchus) are next new species

imported in 2009. 

Three new types experiences offers

Brno’s zoo alongside with the firm Alibest

since 2009: The opportunity of becoming

a one-day animal care taker, ”back stage

passage  for a day in the zoo and lastly, the

opportunity to participate in the feeding

of animals. Throughout 2009, five people

took the opportunity to become an

animal care taker for a day, ”back stage

passage  attained eight persons and the last

possibility absolved two persons. 
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BEZOBRATLÍ/ INVERTEBRATA
kmen: ãlenovci (Arthropoda)
tfiída: bezobratlí (Invertebrata)
fiád: stra‰ilky (Phasmatoptera)
ãel.: Bacteriidae
stra‰ilka Lamponius guerini 0.0.12 3.3 3.3   0.0.12      
tfiída: hmyz (Insecta)
fiád: stra‰ilky (Phasmatoptera)
ãel.: Phasmatidae
stra‰ilka Eurycantha calcarata 0.0.55 4.4 2.1   2.3.55      
ãel.: Phylliidae
stra‰ilka plochá Heteropteryx dilatata 2.2 1.0   1.2      
tfiída: kor˘‰i (Crustacea)
fiád: desetinoÏci (Decapoda)
ãel.: Parastacidae
rak mramorov˘ Procambarus fallax 0.0.15     0.0.15      
ãel.: Hippolytidae
kreveta pruhovaná Lysmata amboinensis 0.0.6   0.0.1 0.0.6   0.0.1      
tfiída: mnohonoÏky (Diplopoda)
fiád: (Spirostreptida)
ãel.: Spirostreptidae         
mnohonoÏka obrovská Archispirostreptus gigas 0.4 0.1   0.3      
tfiída: pavoukovci (Arachnida)
fiád: pavouci (Araneae)
ãel.: Theraphosidae         
sklípkan barevnochlupat˘ Nhandu coloratovillosus 0.3     0.3      
sklípkan BöhmeÛv Brachypelma boehmei 0.2   0.1 0.1  II    
sklípkan Emiliin Brachypelma emilia 0.2   0.1 0.1      II
sklípkan huÀat˘ Avicularia avicularia 0.2     0.2      II
sklípkan kadefiav˘ Brachypelma albopilosum 0.1     0.1  II    
sklípkan KlaasÛv Brachypelma klaasi 0.2   0.1 0.1  II    
sklípkan korálkov˘ Acanthoscurria geniculata 0.2   0.1 0.1      
sklípkan královsk˘ Poecilotheria regalis 0.2    0.2      
sklípkan modrav˘ Haplopelma lividum 0.1     0.1      
sklípkan ohniv˘ Psalmopoeus irminia 0.2     0.2      
sklípkan potuln˘ Brachypelma vagans 0.1     0.1      II
sklípkan RuhnauÛv Brachypelma ruhnaui 0.2   0.1 0.1      II
sklípkan rÛÏov˘ Grammostola rosea 0.2.2     0.2.2      
sklípkan skvrnit˘ Heteroscodra maculata 0.0.1     0.0.1      

SEZNAM CHOVSEZNAM CHOVAN¯CH ZVÍ¤AAN¯CH ZVÍ¤ATT
LIST OF ANIMALS KEPT

Vysvûtlivky / Notes: *nákup, deponace, dar, v˘mûna, handicap atd./ buying, loan, donation, exchange, handicap etc. –**prodej, depona-
ce, v˘mûna, vyfiazení, ‰kodná, únik, krádeÏ, vypu‰tûní, atd. / selling, loan, exchange, outage, predators, escape, theft, release, etc.
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fiád: ‰tífii (Scorpiones)
ãel.: Scorpionidae         
vele‰tír obrovsk˘ Pandinus imperator 2.4 0.1 1.2 1.1      II
tfiída: stonoÏky (Chilopoda) 
fiád: stejnoãlenky (Scolopendrida)
ãel.: Scolopendridae         
stonoha Scolopendra subspinipes 0.0.1     0.0.1      
kmen: mûkk˘‰i (Mollusca)
tfiída: mlÏi (Bivalvia)
fiád: listoÏábfií (Eulamellibranchiata)
ãel.: Tridacnidae         
zéva hladká Tridacna derasa 0.0.1         0.0.1     II RDB
tfiída: plÏi (Gastropoda)
fiád: (Monotocardia) 
ãel.: Nassariidae         
vr‰atka Nassarius sp. 0.0.10         0.0.10      
fiád: (Diotocardia)
ãel.: Turbinidae         
donka zahalená Astraea tecta 0.0.8        0.0.8      
kmen: ostnokoÏci (Echinodermata)
tfiída: hvûzdice, hadice (Stelleroidea)
fiád: (Valvatida) 
ãel.: Archasteridae         
hvûzdice Archaster angulatus 0.0.4         0.0.4      
kmen: Ïahavci (Cnidaria)
tfiída: korálnatci (Anthozoa)
fiád: korálovníci (Corallimorpharia)
ãel.: Discosomatidae         
korálovník Rhodactis sp. 0.0.1 0.0.2      0.0.3      
fiád: laloãníci (Alcyonaria)
ãel.: Alcyoniidae         
laloãnice Sarcophyton sp. 0.0.1 0.0.1       0.0.2      
laloãnice Sinularia sp. 0.0.1         0.0.1      
ãel.: Xeniidae         
laloãník Xenia sp. 0.0.4 0.0.12       0.0.16      
laloãník Heteroxenia sp. 0.0.12 0.0.1    0.0.13      
fiád: sasankovci (Zoantharia)
ãel.: Zoanthidae         
sasankovec Zoanthus sp. 0.0.1         0.0.1      
fiád: sasanky (Actiniaria)
ãel.: Actiniidae         
sasanka ãtyfibarevná Entacmaea quadricolor 0.0.2         0.0.2      
fiád: vûtevníci (Scleractinia)
ãel.: Acroporidae         
vûtevník Acropora sp. 0.0.3         0.0.3      II
ãel.: Agariciidae         
houbovník Pavona cactus 0.0.1         0.0.1     II 
houbovník Pavona decussata 0.0.1         0.0.1     II 
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PARYBY/CHONDRICHTHYES

RYBY/PISCES

ãel.: Caryophylliidae         
turbinatka Euphyllia sp. 0.0.3     0.0.1   0.0.2     II 
ãel.: Dendrophylliidae         
dendrofyla Turbinaria sp. 0.0.1         0.0.1    II  
ãel.: Faviidae         
útesovník vidliãnat˘ Caulastrea furcata 0.0.1         0.0.1  II    
ãel.: Oculinidae         
okulína Galaxea sp. 0.0.1         0.0.1    II  
ãel.: Pectiniidae         
papírník Oxypora sp. 0.0.1         0.0.1  II    
ãel.: Pocilloporidae         
pórovník Pocillopora sp. 0.0.1         0.0.1      II
pórovník Seriatopora sp. 0.0.1         0.0.1   II   

fiád: rejnoci (Rajiformes)
ãel.: Dasyatidae         
trnucha Orbignyho Potamotrygon orbignyi 0.0.2         0.0.2      

fiád: mnohoploutví (Polypteriformes) 
ãel.: Polypteridae         
bichir pruhoploutv˘ Polypterus ornatipinnis 0.0.2     0.0.2      
bichirek úhofiovit˘ Erpetoichthys calabaricus 0.0.1         0.0.1      
fiád: ostnojazyãní (Osteoglossiformes)
ãel.: Pantodontidae         
mot˘lkovec africk˘ Pantodon buchholzi 0.0.2 0.0.1   0.0.1      
ãel.: Notopteridae         
noÏovec velk˘ Chitala chitala 0.0.5     0.0.1   0.0.4      
ãel.: Mormyridae         
rypoun PetersÛv Gnathonemus petersii 0.0.4 0.0.2   0.0.2      
fiád: máloostní (Cypriniformes)
ãel.: Cyprinidae         
kapr obecn˘ - nishikigoi Cyprinus carpio 0.0.42     0.0.7   0.0.35      
labeo ãervenoocasé Epalzeorhynchos bicolor 0.0.2     0.0.1   0.0.1      
parmiãka purpurová Puntius nigrofasciatus 0.0.22     0.0.22          
labeo ãervenoploutvé Epalzeorhynchos frenatum 0.0.1     0.0.1          
parmiãka ãtyfipruhá Puntius tetrazona 0.0.67     0.0.67          
amufiice Hoevenova Leptobarbus hoevenii 0.0.4         0.0.4      
parmiãka nádherná Puntius conchonius 0.0.3         0.0.3      
parmiãka z Odûsy Puntius sp. 0.0.6     0.0.6          
parmiãka Ïraloãí
Balantiocheilos melanopterus 0.0.1     0.0.1         RDB
parmiãka Schwanenfeldova
Barbodes schwanenfeldii 0.0.2     0.0.2          
parmiãka zlatá
Puntius semifasciolatus schuberti 0.0.6     0.0.2   0.0.4      
razbora klínoskvrnná
Trigonostigma heteromorpha 0.0.4     0.0.2   0.0.2      
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ãel.: Gyrinocheilidae         
pfiísavka thajská Gyrinocheilus aymonieri 0.0.1        0.0.1   
pfiísavka thajská var. gold 
Gyrinocheilus aymonieri 0.0.6     0.0.1   0.0.5      
fiád: trnobfii‰í (Characiformes)
ãel.: Alestiidae         
afrotetra konÏská Phenacogrammus interruptus 0.0.6     0.0.5   0.0.1      
ãel.: Lebiasinidae            
drobnoústka pruhovaná Nannostomus beckfordi 0.0.1     0.0.1          
ãel.: Characidae            
neonka ãerná Hyphessobrycon herbertaxelrodi 0.0.4     0.0.1   0.0.3   
neonka obecná Paracheirodon innesi 0.0.10     0.0.10          
neonka ãervená Paracheirodon axelrodi 0.0.11     0.0.8   0.0.3   
tetra slepá Astyanax jordani 0.0.7     0.0.1   0.0.6    RDB
piraÀa Nattererova Pygocentrus nattereri 0.0.8     0.0.4 0.0.1 0.0.3      
tetra krvavá Hyphessobrycon eques 0.0.3 0.0.1   0.0.2      
piaraktus plodoÏrav˘ Piaractus brachypomus 0.0.4   0.0.1 0.0.1   0.0.4      
tetra Anisitsova Aphyocharax anisitsi 0.0.1     0.0.1          
tetra ãerná Gymnocorymbus ternetzi 0.0.4     0.0.2   0.0.2      
tetra mûdûná Hasemania nana 0.0.2     0.0.2          
tetra Ïhavá Hemigrammus erythrozonus 0.0.21     0.0.9   0.0.12      
tetra diamantová Moenkhausia pittieri 0.0.11     0.0.7   0.0.4      
tetra kfiivopruhá Thayeria boehlkei 0.0.11     0.0.1   0.0.10      
tetra citronová Hyphessobrycon pulchripinnis 0.0.5     0.0.5      
tetra císafiská Nematobrycon palmeri 0.0.3         0.0.3      
piraÀa hrbatá Serrasalmus gibbus 0.0.4         0.0.4      
piraÀa stfiíbfiitá Serrasalmus rhombeus 0.0.3         0.0.3      
fiád: sumci (Siluriformes)
ãel.: Loricariidae         
liposarkus pardálí Liposarcus pardalis 0.0.3     0.0.1   0.0.2      
glyptoper velkoploutv˘ Glyptoperichthys gibbiceps 0.0.4         0.0.4      
krun˘fiovec mnohotrnn˘ Ancistrus multispinis 0.0.23 0.0.40       0.0.63      
ãel.: Callichthyidae         
pancéfiníãek kropenat˘ Megalechis thoracata 0.0.4 0.0.1       0.0.5      
pancéfiníãek panda Corydoras panda 0.0.2         0.0.2      
ãel.: Clariidae         
kefiíãkovec Ïabí Clarias batrachus 0.0.5   0.0.2 0.0.5   0.0.2      
ãel.: Pangasiidae         
pangas dolnook˘ Pangasius hypophthalmus 0.0.12     0.0.8   0.0.4      
ãel.: Heteropneustidae         
pakefiíãkovec obecn˘ Heteropneustes fossilis 0.0.8     0.0.3   0.0.5      
ãel.: Schilbeidae         
sumãík stfiíbfiit˘ Schilbe mystus 0.0.1         0.0.1     RDB
ãel.: Mochokidae (Mochocidae)         
pefiovec nilsk˘ Synodontis schall 0.0.2     0.0.2      
pefiovec skvrnit˘ Synodontis eupterus 0.0.3         0.0.3      
pefiovec teãkovan˘ Synodontis nigrita 0.0.1         0.0.1      
ãel.: Siluridae         
sumec sklovit˘ Kryptopterus bicirrhis 0.0.1     0.0.1          
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ãel.: Bagridae         
sumíãek indick˘ Mystus vittatus 0.0.2     0.0.2          
ãel.: Doradidae         
trnovec pancífinat˘ Acanthodoras cataphractus 0.0.1         0.0.1      
fiád: gavúni (Atheriniformes)
ãel.: Bedotiidae         
gavúnek madagaskarsk˘ Bedotia geayi 0.0.10     0.0.10         RDB
ãel.: Melanotaeniidae         
duhovka Boesemanova Melanotaenia boesemani 0.0.8     0.0.2   0.0.6     RDB
fiád: halanãíkovci (Cyprinodontiformes) 
ãel.: Aplocheilidae         
‰tikovec páskovan˘ Aplocheilus lineatus var. gold 0.0.2         0.0.2      
ãel.: Poeciliidae         
meãovka mexická Xiphophorus hellerii 0.0.83 0.0.10   0.0.44   0.0.49      
plata skvrnitá Xiphophorus maculatus 0.0.2 0.0.1   0.0.1      
Ïivorodka ostrotlamá - Black Molly
Poecilia sphenops 0.0.28     0.0.14   0.0.14      
Ïivorodka duhová Poecilia reticulata 0.0.35         0.0.35      
ãel.: Goodeidae         
gudea ãervenoocasá Xenotoca eiseni 0.0.41     0.0.1   0.0.40      
fiád: ropu‰nicotvární (Scorpaeniformes)
ãel.: Scorpaenidae         
perut˘n ohniv˘ Pterois volitans 0.0.1     0.0.1          
fiád: ostnoploutví (Perciformes)
ãel.: Pseudochromidae         
sapínovec Ïlutofialov˘ Pseudochromis paccagnellae 0.0.1     0.0.1      
ãel.: Pomacanthidae         
pomãík Centropyge loriculus 0.0.1     0.0.1          
ãel.: Cichlidae         
kanãík ãervenohrdl˘ Thorichthys meeki 0.0.3 0.0.1   0.0.2   0.0.2      
kanãík Cichlasoma sp. Red parrot 0.0.7     0.0.1   0.0.6      
kanãík texask˘ Herichthys carpintis 0.0.1     0.0.1      
kanãík perleÈov˘ Nandopsis octofasciatus 0.0.1     0.0.1      
akara hnûdá Cleithracara maronii 0.0.4 0.0.2   0.0.8   0.0.2      
cichlida mnohotrnná Herotilapia multispinosa 0.0.3 0.0.102   0.0.6   0.0.99      
akara modrá Aequidens pulchrus 0.0.2 0.0.20       0.0.22      
kanãík pfiíãnopruh˘ Archocentrus nigrofasciatus 0.0.7     0.0.2   0.0.5      
kanãík ãervenook˘ Heros severus 0.0.2     0.0.1   0.0.1      
kanãík Cichlasoma synspilum 0.0.1     0.0.1      
kanãík citronov˘ Amphilophus citrinellus 0.0.1         0.0.1      
tlamovec Ïlutoocas˘ Cyprichromis leptosoma 0.0.4 0.0.9   0.0.4   0.0.9      
tlamovec ãelnat˘ Cyphotilapia frontosa 0.0.13 0.0.3   0.0.1   0.0.15      
tlamovec hlavat˘ Cyrtocara moorii 0.0.3     0.0.3          
tlamovec pestr˘ Melanochromis auratus 0.0.2     0.0.2          
tlamovec spící Nimbochromis venustus 0.0.1     0.0.1          
tlamovec MooreÛv Tropheus moorii 0.0.45     0.0.20   0.0.25      
tlamovec Labidochromis caeruleus - yellow 0.0.1         0.0.1      
pestfienec tanganick˘ Neolamprologus brichardi 0.0.2         0.0.2      
tlamovec DuboisÛv Tropheus duboisi 0.0.21         0.0.21     RDB
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tlamovec pfiíãnopruh˘ Pseudotropheus zebra 0.0.41 0.0.5   0.0.14   0.0.32      
skalára amazonská Pterophyllum scalare 0.0.22 0.0.3   0.0.3   0.0.23      
vrubozubec paví Astronotus ocellatus 0.0.12   0.0.3 0.0.2   0.0.13      
pestfienec ãerven˘ Pelvicachromis pulcher 0.0.5     0.0.2   0.0.3      
perlovka ãervená Hemichromis bimaculatus 0.0.2         0.0.2      
ãel.: Pomacentridae         
klaun oãkat˘ Amphiprion ocellaris 0.0.5   0.0.3 0.0.5   0.0.3      
sapínek modrozelen˘ Chrysiptera cyanea 0.0.1     0.0.1      
sapínek zlatoocas˘ Chrysiptera parasema 0.0.4     0.0.4          
sapínek Ïlutomodr˘ Chrysiptera hemicyanea 0.0.3     0.0.3          
ãel.: Labridae         
knûÏík vrouben˘ Halichoeres marginatus 0.0.1     0.0.1          
knûÏík mûsíãní Thalassoma lunare 0.0.1         0.0.1      
ãel.: Gobiidae         
lezec obojÏiveln˘ Periophthalmus barbarus 0.0.2 0.0.1   0.0.1      
hlaváã oranÏovoskvrnn˘ Valenciennea puellaris 0.0.2   0.0.2 0.0.2   0.0.2      
ãel.: Acanthuridae         
bodlok Ïlut˘ Zebrasoma flavescens 0.0.1   0.0.1 0.0.1   0.0.1      
bodlok japonsk˘ Acanthurus japonicus 0.0.1     0.0.1          
bodlok Ïlutook˘ Ctenochaetus strigosus 0.0.1    0.0.1          
bodlok pestr˘ Paracanthurus hepatus 0.0.1     0.0.1          
bodlok fialov˘ Zebrasoma xanthurum 0.0.1     0.0.1          
ãel.: Belontiidae         
bojovnice pestrá Betta splendens 0.0.3 0.0.2 0.0.1   0.0.4      
ãichavec ‰ed˘ Trichogaster trichopterus 0.0.4     0.0.4      
ãichavec perleÈov˘ Trichogaster leerii 0.0.4         0.0.4      
rájovec dlouhoploutv˘ Macropodus opercularis 0.0.1         0.0.1      
ãel.: Osphronemidae         
gurama velká Osphronemus goramy 1.0.1         1.0.1      
ãel.: Channidae         
hadohlavec Channa asiatica 0.0.2         0.0.2      
fiád: ãtverzubci (Tetraodontiformes) 
ãel.: Balistidae         
ostenec ãervenozub˘ Odonus niger 0.0.1         0.0.1      

fiád: Ïáby (Anura) 
ãel.: Dendrobatidae         
pralesniãka Ïlutopruhá Dendrobates truncatus 3.3 2.2   1.1   II  
ãel.: Hylidae         
rosniãka vãelí Phrynohyas resinifictrix 1.4.4     0.1.1   1.3.3 0.0.3 v deponaci / Loan    
ãel.: Pipidae         
drápatka vodní Xenopus laevis 1.1.1     1.1.1      
fiád: ocasatí (Caudata)
ãel.: Ambystomatidae         
axolotl mexick˘ Ambystoma mexicanum 0.0.6 0.0.1   0.0.5   II RDB
ãel.: Salamandridae         
Ïebrovník WaltlÛv Pleurodeles waltli 0.0.5         0.0.5      

OBOJÎIVELNÍCI/AMPHIBIA
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fiád: Ïelvy (Chelonia)
ãel.: Carettochelyidae         
karetka novoguinejská Carettochelys insculpta 0.0.3         0.0.3   II RDB
ãel.: Emydidae         
Ïelva nádherná Trachemys scripta elegans 1.2.16   0.0.5 0.0.1   1.2.20      
ãel.: Geomydidae         
Ïelva amboinská Cuora amboinensis 0.1         0.1 1.0.0 v deponaci / Loan II ESB,RDB
Ïelva ostnitá Heosemys spinosa 1.2     0.1   1.1   II ESB,RDB
orlicie bornejská Orlitia borneensis 1.5         1.5   II ESB,RDB
ãel.: Testudinidae         
Ïelva paprsãitá Astrochelys radiata 1.1         1.1   I ESB,RDB
Ïelva zelenavá Testudo hermanni boettgeri 1.0.10   2.0.2 0.0.4 1.0 2.0.8 0.0.1 v deponaci / Loan II  
Ïelva Ïlutohnûdá Testudo graeca 1.0       1.0     II RDB
Ïelva ãtyfiprstá Testudo horsfieldii 0.1.0   0.1   0.1 0.1.0   II RDB
Ïelva pavoukovitá Pyxis arachnoides brygooi 4.2         4.2   I RDB
Ïelva vroubená Testudo marginata 1.0         1.0   II  
Ïelva pardálí Stigmochelys pardalis babcocki 1.0.3 0.0.4     1.0.3 0.0.4   II  
Ïelva uhlífiská Chelonoidis carbonaria 1.2   0.0.2     1.2.2   II  
ãel.: Trionychidae         
koÏnatka kousavá Apalone ferox 1.0         1.0      
ãel.: Chelidae         
vousivka pestrá Phrynops geoffroanus 1.0         1.0      
ãel.: Pelomedusidae         
pelusie hnûdá Pelusios castaneus 1.0        1.0   III  
fiád: krokod˘li (Crocodylia)
ãel.: Alligatoridae         
kajman jakare Caiman yacare 0.1       0.1     II  
kajmánek trpasliãí Paleosuchus palpebrosus 1.1         1.1   II  
fiád: ‰upinatí (Squamata)
ãel.: Iguanidae         
bazili‰ek zelen˘ Basiliscus plumifrons 2.3     1.0   1.3      
ãukvala zavalitá Sauromalus obesus obesus 3.1     1.0   2.1      
anolis obrovsk˘ Anolis equestris 0.2   1.5 0.1   1.6      
bazili‰ek páskovan˘ Basiliscus vittatus 0.5     0.1   0.4      
leguán kubánsk˘ Cyclura nubila 2.5.3         2.5.3   I RDB
leguán zelen˘ Iguana iguana 1.3   1.0     2.3 3.1.21 v deponaci / Loan II  
oplurus Oplurus cuvieri cuvieri 2.1.3     0.0.1   2.1.2      
leguánek ostnit˘ Sceloporus magister 4.2.12     0.0.2   4.2.10      
leguánovec obojkov˘ Crotaphytus collaris 3.1     1.0   2.1      
leguán nosoroh˘ Cyclura cornuta 3.2     0.1 1.0 2.1   I ESB,RDB
ãel.: Agamidae         
agama vousatá Pogona barbata 1.0     1.0          
trnorep skalní Uromastyx acanthinura 0.0.68     0.0.3   0.0.65   II  
ãel.: Chamaeleonidae         
chameleon JacksonÛv Chamaeleo jacksonii 0.1     0.1       II  
ãel.: Gekkonidae         
gekonãík noãní Eublepharis macularius 1.1.1 1.1       2.2.1      

PLAZI/REPTILIA
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ãel.: Scincidae         
scink ‰estipruh˘ Chalcides sexlineatus 0.0.1         0.0.1      
ãel.: Teiidae         
dracena krokod˘lovitá Dracaena guianensis 1.1         1.1   II  
ãel.: Helodermatidae         
korovec mexick˘ Heloderma horridum horridum 1.1     1.1   II EEP, RDB
ãel.: Varanidae         
varan mangrovov˘ Varanus indicus 1.0     1.0   II  
ãel.: Boidae         
anakonda velká Eunectes murinus 2.2         2.2 0.0.2 v deponaci / Loan II  
hrozn˘‰ královsk˘ Boa constrictor 0.1         0.1   II  
hrozn˘‰ovec kubánsk˘ Epicrates angulifer 1.0         1.0   II EEP
krajta tygrovitá Python molurus 0.1     0.1   II  
hrozn˘‰ovec duhov˘ Epicrates cenchria maurus 1.0         1.0   II  
krajta diamantová Morelia spilota variegata 1.0         1.0   II  
krajta královská Python regius 0.1         0.1   II  
ãel.: Colubridae         
uÏovka domácí Lamprophis fuliginosus 0.0.2     0.0.1   0.0.1      
uÏovka tenkoocasá Orthriophis taeniurus friesei 1.0     1.0          
korálovka sedlatá Lampropeltis triangulum 0.0.3     0.0.3      
uÏovka ãervená Pantherophis guttatus 1.0   0.0.2     1.0.2      
korálovka sedlatá Lampropeltis triangulum campbelli 0.1         0.1   

fiád: p‰trosové (Struthioniformes)
ãel.: Struthionidae         
p‰tros dvouprst˘ Struthio camelus 2.3     0.1 1.1 1.1 0.1.0 v deponaci / Loan I  
fiád: nanduové (Rheiformes)
ãel.: Rheidae         
nandu pampov˘ Rhea americana 1.4     0.2   1.2   II  
fiád: kasuárové (Casuariiformes)
ãel.: Casuariidae         
kasuár pfiílbov˘ Casuarius casuarius 1.1         1.1 1.0.0 v deponaci / Loan   ESB,RDB
ãel.: Dromaiidae         
emu hnûd˘ Dromaius novaehollandiae 1.1.5     0.0.1 0.0.4 1.1 0.0.7 v deponaci / Loan    
fiád: brodiví (Ciconiiformes)
ãel.: Threskiornithidae         
ibis posvátn˘ Threskiornis aethiopicus 2.2.7         2.2.7   III  
fiád: vrubozobí (Anseriformes)
ãel.: Anatidae         
labuÈ koskoroba Coscoroba coscoroba 1.1 0.0.2   0.0.2   1.1   II  
ostralka ‰tíhlá Anas acuta 1.3     1.0   0.3   III  
kachniãka mandarinská Aix galericulata 2.2 1.1.1   0.0.1   3.3      
husice magelánská Chloephaga picta 1.1     1.1          
husa labutí - domácí ãínská
Anser cygnoides  f. domestica 1.2     0.2 1.0        
labuÈ malá Cygnus columbianus bewickii 1.1   1.1   1.1.0 v deponaci / Loan    
fiád: dravci (Falconiformes)
ãel.: Accipitridae         
kánû lesní Buteo buteo 0.1    0.1  0.1.0 v deponaci / Loan II  
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orel v˘chodní Haliaeetus pelagicus 1.1         1.1   II ESB,RDB
moták pochop Circus aeruginosus 0.3.0         0.3.0   II  
ãel.: Falconidae         
raroh velk˘ Falco cherrug 1.1 0.0.2     0.0.2 1.1 1.0.0 v deponaci / Loan II RDB
sokol stûhovav˘ Falco peregrinus 0.1         0.1   I  
fiád: hrabaví (Galliformes)
ãel.: Cracidae         
hoko ãerven˘ Crax rubra rubra 1.1         1.1   III  
ãel.: Phasianidae         
kfiepelka korunkatá Rollulus rouloul 2.2 0.0.1   1.2.1   1.0   III  
páv korunkat˘ Pavo cristatus 5.2 0.1.1 0.3 0.1.1 1.2 4.3 1.0.0 v deponaci / Loan    
koroptev polní Perdix perdix 1.0       1.0        
orebice chucar Alectoris chucar 1.0     1.0      
krÛta domácí Meleagris gallopavo f. domestica 3.0.3 0.0.3   3.0      
perliãka domácí Numida meleagris f. domestica 0.0.6 0.0.1   0.0.5      
kur domácí Gallus gallus f. domestica 1.4.1   0.0.1 1.4      
kur domácí - koãinka Gallus gallus f. domestica 1.3     1.3      
fiád: krátkokfiídlí (Gruiformes)
ãel.: Gruidae         
jefiáb mandÏusk˘ Grus japonensis 1.1         1.1   I EEP,ISB,RDB
fiád: mûkkozobí (Columbiformes)
ãel.: Columbidae         
hrdliãka chechtavá Streptopelia roseogrisea 1.0   1.3   0.1 2.2   III  
hrdliãka divoká Streptopelia turtur 0.1       0.1     III  
hrdliãka jihoasijská Streptopelia tranquebarica 1.1       1.1        
holub domácí Columba livia f. domestica 0.0.8   0.0.8       
holub domácí - king Columba livia f. domestica 1.1     1.1      
holub domácí - pávík Columba livia f. domestica 1.1         1.1      
fiád: papou‰ci (Psittaciformes)
ãel.: Cacatuidae         
kakadu bíl˘ Cacatua alba 1.3 0.1     0.1 1.3 1.0.0 v deponaci / Loan II RDB
kakadu rÛÏov˘ Eolophus roseicapillus 1.0         1.0   II  
kakadu GoffinÛv Cacatua goffini 3.0         3.0   I  
korela chocholatá Nymphicus hollandicus 0.5.1   1.0     1.5.1      
ãel.: Psittacidae         
nestor kea Nestor notabilis 1.0   0.1     1.1   II ESB,RDB
Ïako ‰ed˘ Psittacus erithacus 0.0.4       0.0.1 0.0.3 2.3.1 v deponaci / Loan II  
kakariki rudoãel˘ 
Cyanoramphus novaezelandiae 0.4.8 0.0.6   0.0.5 0.1.2 0.3.7   I RDB 
papou‰ek zpûvav˘ Psephotus haematonotus 6.1         6.1 1.0.0 v deponaci / Loan II    
Ïako liberijsk˘ Psittacus erithacus timmeh 10.7     1.0   9.7   II   
traváãek ozdobn˘ Neophema elegans 0.2     0.1   0.1   II   
papou‰ek rÛznobarv˘ pestr˘ 
Eclectus roratus polychloros 0.1         0.1   II   
rosela pestrá Platycercus eximius 0.1         0.1   II   
vaza velk˘ Coracopsis vasa 1.1         1.1   II   
Ïako velk˘ Psittacus erithacus erithacus 0.4         0.4   II   
agapornis FischerÛv Agapornis fischeri 0.0.3         0.0.3   II   
papou‰ek vlnkovan˘ Melopsittacus undulatus 6.7.25 5.5.15 0.0.1 2.2.2 0.0.20 9.10.19 0.0.3 v deponaci / Loan     
ara ararauna Ara ararauna 2.0         2.0 0.1.0 v deponaci / Loan II   
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amazoÀan modroãel˘ Amazona aestiva 1.1       1.1     II   
ara zelenokfiídl˘ Ara chloroptera 1.1         1.1   II   
amazoÀan modrobrad˘ Amazona festiva 1.0         1.0   II   
ara marakana Primolius maracana 1.0         1.0   I   
fiád: sovy (Strigiformes)
ãel.: Tytonidae         
sova pálená Tyto alba 2.2     0.1   2.1   II  
ãel.: Strigidae         
pu‰tík obecn˘ Strix aluco 2.0.1         2.0.1 0.0.1 v deponaci / Loan II  
sovice snûÏní Nyctea scandiaca 3.0   0.1 1.0 1.0 1.1 1.0.0 v deponaci / Loan II  
v˘reãek mal˘ Otus scops 2.3     1.0 1.3     II  
kalous u‰at˘ Asio otus 2.0.1       0.0.1 2.0   II  
s˘ãek obecn˘ Athene noctua 1.0   2.4   0.1 3.3   II  
sovice krahujová Surnia ulula 0.1     0.1       II  
v˘r velk˘ Bubo bubo 1.2         1.2   II  
fiád: srostloprstí (Coraciiformes)
ãel.: Alcedinidae         
ledÀák obrovsk˘ Dacelo novaeguineae 1.1         1.1      
fiád: pûvci (Passeriformes)
ãel.: Estrildidae         
zebfiiãka pestrá Taeniopygia guttata 8.2   1.0     9.2      
ãel.: Sturnidae         
majna Rothschildova Leucopsar rothschildi 1.1         1.1   I EEP,RDB

fiád: vaãnatci (Marsupialia)
ãel.: Potoroidae         
klokánek králíkovit˘ Bettongia penicillata 1.3     0.1   1.2   I EEP
ãel.: Macropodidae         
klokan rudokrk˘ BassÛv Macropus rufogriseus frutica 5.3         5.3 1.0.0 v deponaci / Loan    
fiád: letouni (Chiroptera)
ãel.: Pteropidae         
kaloÀ plav˘ Eidolon helvum 8.4 4.0   4.4      
fiád: primáti (Primates)         
ãel.: Lemuridae         
lemur bûloãel˘ Eulemur albifrons 3.1         3.1   I  
ãel.: Callithrichidae         
tamarín Ïlutoruk˘ Saguinus midas 3.2         3.2   II ESB
kosman bûlovous˘ Callithrix jacchus 2.1     2.1   II  
kosman zakrsl˘ Callithrix pygmaea pygmaea 4.2 0.0.3 0.1   0.1 4.2.3 0.1.0 v deponaci / Loan II  
ãel.: Cebidae         
kotul veverovit˘ Saimiri sciureus 1.3.1         1.3.1 1.0.0 v deponaci / Loan II EEP
ãel.: Cercopithecidae         
dÏelada Theropithecus gelada 3.0         3.0   II EEP,ISB
mandril Mandrillus sphinx 1.1         1.1 0.1.0 v deponaci / Loan I EEP,RDB
pavián anubi Papio anubis 1.4         1.4 0.1.0 v deponaci / Loan II  
makak chocholat˘ Macaca nigra nigra 1.0         1.0  II EEP,RDB
ãel.: Pongidae         
‰impanz Pan troglodytes 1.3         1.3   I ESB,RDB
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fiád: ‰elmy (Carnivora)
ãel.: Canidae         
li‰ka polární Alopex lagopus 2.7 8.7 0.1 3.2 2.4 5.9      
vlk arktick˘ Canis lupus arctos 2.3 5.4.2   2.1.2   5.6  I  
vlk hfiivnat˘ Chrysocyon brachyurus 0.1   1.1   0.1 1.1 0.1.0 v deponaci / Loan II EEP,ISB
ãel.: Ursidae         
medvûd lední Ursus maritimus 2.1   1.0   3.0 0.1 2.0.0 v deponaci / Loan II EEP,ISB,RDB
ãel.: Procyonidae         
m˘val severní Procyon lotor 1.0   1.0        
nosál ãerven˘ Nasua nasua 2.0   0.1     2.1      
ãel.: Mustelidae         
fretka Mustela furo 1.2   0.1   1.0 0.3      
kuna skalní Martes foina 1.0       1.0        
skunk pruhovan˘ Mephitis mephitis 1.0     1.0          
rosomák sibifisk˘ Gulo gulo sibirica 0.1         0.1     EEP,RDB
ãel.: Viverridae         
binturong Arctictis binturong 1.0   0.1     1.1   III ESB
ãel.: Herpestidae         
surikata Suricata suricatta 3.3     0.1   3.2 1.0.0 v deponaci / Loan    
ãel.: Felidae         
koãka pou‰tní Felis margarita harrisoni 1.2 2.1     1.1 2.2 1.1.0 v deponaci / Loan II EEP,ISB
levhart cejlonsk˘ Panthera pardus kotiya 1.1         1.1 1.1.0 v deponaci / Loan I EEP,ISB,RDB
rys ostrovid Lynx lynx 1.0         1.0 1.0.0 v deponaci / Loan II ESB
rys kanadsk˘ Lynx canadensis 1.0   0.1     1.1 0.1.0 v deponaci / Loan II  
jaguarundi Herpailurus yagouaroundi 0.2     0.2   II  
koãka bengálská Prionailurus bengalensis 0.1       0.1   1.1.0 v deponaci / Loan II  
koãka krátkouchá Prionailurus bengalensis euptilura 1.0       1.0     II  
tygr sumatersk˘ Panthera tigris sumatrae 0.1   2.0   1.0 1.1   I EEP,ISB,RDB
ãel.: Otariidae         
lachtan jihoafrick˘ Arctocephalus pusillus 1.2         1.2   II  
fiád: lichokopytníci (Perissodactyla)
ãel.: Equidae         
kÛÀ domácí - irsk˘ kob Equus caballus 2.0     2.0      
kÛÀ domácí - shetlandsk˘ pony Equus caballus 1.6   0.2   0.4 1.4 1.0.0 v deponaci / Loan    
kÛÀ domácí - pony Equus caballus 1.1   4.0   2.0 3.1      
zebra Chapmanova Equus quagga chapmanni 1.4 2.0     0.2 3.2 2.1.0 v deponaci / Loan    
kÛÀ Pfievalského Equus przewalskii 0.3         0.3   I EEP,ISB
kulan Equus hemionus kulan 0.1         0.1   II EEP,ISB,RDB
zebra Grévyho Equus grevyi 1.4 0.1       1.5 0.1.0 v deponaci / Loan I EEP,ISB,RDB
kiang v˘chodní Equus kiang holdereri 2.3         2.3 1.0.0 v deponaci / Loan II ISB
ãel.: Tapiridae         
tapír jihoamerick˘ Tapirus terrestris 1.1 0.1     1.0 0.2   II EEP,RDB
fiád: sudokopytníci (Artiodactyla)         
ãel.: Suidae         
prase domácí Sus domesticus 3.4 4.3.2   0.0.1 7.7.1        
ãel.: Tayassuidae         
pekari bûlobrad˘ Tayassu pecari 1.1 2.6   0.1 3.6   II  
ãel.: Camelidae         
guanako Lama guanicoe 0.4       0.4     II   
lama krotká Lama glama 1.3       1.3   1.3.0 v deponaci / Loan    
vikuÀa Vicugna vicugna 1.0   1.0     I EEP,ISB
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velbloud dvouhrb˘ Camelus ferus 2.3 1.0       3.3 1.1.0 v deponaci / Loan    
alpaka Vicugna pacos 0.1   1.3     1.4      
ãel.: Giraffidae         
Ïirafa síÈovaná Giraffa camelopardalis reticulata 1.2 0.1   1.1   0.2     EEP
ãel.: Cervidae         
jelen sibifisk˘ Cervus canadensis sibiricus 1.2 0.1   0.1   1.2      
sob Rangifer tarandus 1.5 0.0.1   0.0.1   1.5      
jelen milu Elaphurus davidianus 1.6 3.1 0.1   0.1 4.7 0.2.0 v deponaci / Loan   RDB
los evropsk˘ Alces alces alces 2.1   0.1     2.2 0.2.0 v deponaci / Loan    
ãel.: Bovidae         
adax núbijsk˘ Addax nasomaculatus 2.0.0 v deponaci / Loan  I EEP, ISB
bizon Bison bison 1.5 2.0 0.1   1.2 2.4      
jak domácí Bos grunniens 1.4     1.4      
paovce hfiivnatá Ammotragus lervia 2.5 3.1   1.2   4.4 3.2.0 v deponaci / Loan II RDB
kozoroÏec sibifisk˘ Capra sibirica 3.6 3.2   2.0   4.8 3.3.0 v deponaci / Loan    
pakÛÀ modr˘ Connochaetes taurinus taurinus 1.3         1.3 3.2.0 v deponaci / Loan    
ovce domácí - kamerunská Ovis aries aries 1.7 1.4     2.4 0.7 1.2.0 v deponaci / Loan    
koza domácí - kamerunská Capra hircus 1.7 1.4     2.4 0.7 1.2.0 v deponaci / Loan    
ovce domácí - Jákobova Ovis aries aries 2.3 2.4 1.0 1.1 3.0 1.6 2.2.0 v deponaci / Loan    
ovce domácí - cápová Ovis aries aries 2.0   0.1 1.0   1.1      
ovce domácí - walliská Ovis aries aries 0.2         0.2      
takin indick˘ Budorcas taxicolor taxicolor 0.3   2.1     2.4   II ESB,RDB
fiád: hlodavci (Rodentia) 
ãel.: Sciuridae         
burunduk Tamias sibiricus 1.0         1.0      
ratufa ãernoprstá Ratufa macroura 1.1     1.0   0.1   II RDB
sysel obecn˘ Spermophilus citellus 2.0   4.7 1.0 0.1 5.6     RDB
psoun prériov˘ Cynomys ludovicianus 2.1   2.1 1.0   3.2      
sysel RichardsonÛv Spermophilus richardsonii 1.0         1.0      
ãel.: Castoridae         
bobr kanadsk˘ Castor canadensis 0.2   1.0     1.2      
ãel.: Cricetidae         
kfieãík dÏungarsk˘ Phodopus sungorus 0.0.1       0.0.1        
kfieãek zlat˘ Mesocricetus auratus 1.1     1.1        RDB
pískomil mongolsk˘ Meriones unguiculatus 1.3         1.3      
ãel.: Chinchillidae          
ãinãila vlnatá Chinchilla lanigera 0.1    0.1     I RDB 
ãel.: Caviidae          
mara stepní Dolichotis patagonum 2.5 0.0.3   0.1 1.1.1 1.3.2       
morãe domácí Cavia porcellus 3.3.4 0.0.9 0.0.23 0.1.1 2.0.33 1.2.2       
ãel.: Hydrochaeridae          
kapybara Hydrochaeris hydrochaeris 1.1         1.1 1.0.0 v deponaci / Loan     
ãel.: Dasyproctidae          
aguti AzarÛv Dasyprocta azarae 1.1     1.1     ESB,RDB 
ãel.: Octodontidae          
osmák degu Octodon degus 1.4       1.1 0.3 0.0.4 v deponaci / Loan     
ãel.: Myocastoridae          
fiád: zajíci (Lagomorpha)   
ãel.: Leporidae          
králík domácí - zakrsl˘ Oryctolagus cuniculus v. edulis 4.2.4   0.5.4 2.0 1.5 1.2.8       
králík domácí Oryctolagus cuniculus v. edulis 2.2   1.7   1.5 2.4       
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Na‰e pracovi‰tû vûnovalo v roce 2009

– stejnû jako v minul˘ch letech – sousta-

vnou pozornost tfiem oblastem. 

Preventivní péãe
Preventivní péãe spoãívala v dÛsledné

sanaci areálu i expozicí, provádûné podle

roãního plánu deratizace, dezinfekce

a dezinsekce (DDD) i podle aktuální

potfieby. Jarní a podzimní parazitologic-

ké depistáÏe, probíhající v kooperaci

s Ústavem parazitologie Fakulty veteri-

nárního lékafiství Veterinární a farmace-

utické univerzity (FVL VFU) v Brnû,

prokázaly jak úãinnost plo‰né jarní

a podzimní dehelmintizace (odãervení),

tak i potfiebu zv˘‰en˘ch nárokÛ na zoo-

hygienu a zacházení s odpady Ïivoãi‰né-

ho pÛvodu. Nejvût‰í pozornost je tfieba

nadále soustavnû vûnovat dehelmintizaci

koÀovit˘ch z dÛvodu opakovaného zá-

chytu ‰krkavkovit˘ch hlístic druhu

Parascaris equorum ve stfievû.

Antiparazitika aplikujeme aÏ ‰estkrát

roãnû, u hfiíbat individuálnû od tfietího

t˘dne Ïivota kaÏd˘ mûsíc. Zv˘‰en˘ dÛraz

dále klademe na dehelmintizaci a sanaci

prostfiedí u mal˘ch koãek (zamûfienou

proti parazitÛm Toxocara cati ãi

Toxascaris leonina) a u losÛ evropsk˘ch

(cílenou proti hlísticím rodu Trichuris).

K léãbû i prevenci endo- a ektoparazitóz

jsme u nejvût‰ího poãtu zvífiat mediko-

vali krmnou dávku – z fiady individuálnû

i plo‰nû pouÏit˘ch preparátÛ – pfiípravky

Antiverm gran. a Fenbendazol Bioveta

Oãkování mládûte vlka / The vaccination of an young wolf
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4 % plv. Pfii moÏnosti individuálního

podání jsme injekãnû aplikovali pfiede-

v‰ím Dectomax inj., perorálnû pak

Equest pramox oral gel, Telmin pasta

a Noromectin Equine pasta. Preventivní

podávání pfiípravku Baycox 5 % susp.

mláìatÛm vybran˘ch druhÛ t˘den po je-

jich narození zabránilo moÏn˘m ztrátám

zpÛsoben˘m kokcidiózou.

Opatfiení v oblasti DDD probíhala

dle aktualizovaného plánu. Po likvidaci

divok˘ch potkanÛ v prostorách Dûtské

zoo jsme jiÏ nezaznamenali dal‰í v˘skyt

nebezpeãn˘ch hlodavcÛ. ·kÛdce jsme li-

kvidovali pomocí pfiípravkÛ Rodilon

s pfiídavkem rybího tuku. Vût‰í dÛraz

jsme kladli na zabránûní pfiístupu drob-

n˘ch hlodavcÛ do objektu stájí na

Dûtské zoo a ochranû uskladnûn˘ch kr-

miv pomocí plastov˘ch uzavírateln˘ch

nádob. S patrn˘m efektem jsme opût

pouÏili preparáty Cockrox forte

a Maxforce white pro hubení ‰vábÛ v ex-

pozicích pavilonu Tropické království.

Kromû toho, Ïe ‰vábi mohou pfiená‰et

rÛzné infekce, napadají a pfiitom nebez-

peãnû rozvíjejí pÛvodnû drobná poranû-

ní kÛÏe, k nimÏ dochází pfii páfiení pfie-

dev‰ím leguánÛ.

Rozsáhlá preventivní vakcinace vy-

bran˘ch druhÛ probûhla v kvûtnu.

Psovité a koãkovité ‰elmy jsme oãkovali

v plném rozsahu, velbloudovité proti te-

tanu, koÀovité proti tetanu a chfiipce, Ïi-

rafy proti klostridiím. 

Kontrolu kvality krmiv provádíme

v souãinnosti se Státním veterinárním

ústavem (SVÚ) Olomouc, vy‰etfiení bio-

logického materiálu ve spolupráci s VFU

Brno, SVÚ Olomouc, V˘zkumn˘m

ústavem veterinárního lékafiství (VÚVL)

Brno i soukrom˘mi laboratofiemi. Pfii

vytváfiení perspektivních chovn˘ch sku-

pin, urãení pohlaví i diagnostice závaÏ-

n˘ch onemocnûní ptákÛ, jako je papou‰-

ãí choroba PBFD nebo chlamydióza,

spolupracujeme s firmou Genservis.

DodrÏování zákona o veterinární péãi

a zákona na ochranu zvífiat proti t˘rání

kontrolují ãtyfiikrát roãnû pracovníci

Krajské veterinární správy pro

Jihomoravsk˘ kraj. Kladou pfiitom dÛraz

na vedení dokumentace v souladu s le-

gislativou EU a naplÀování metodiky

kontroly zdraví dle EpN 100. Mohu

konstatovat, Ïe nám nebyly vytknuty zá-

vaÏnûj‰í nedostatky a Ïe na‰e zafiízení

mÛÏe b˘t povaÏováno za úfiednû prosté

nebezpeãn˘ch nákaz.

Léãebná péãe
Léãebnou péãi jsme soustfiedili na

kmenová zvífiata (kromû bûÏn˘ch úkonÛ

jsme provedli 91 zákrokÛ v anestezii,

z toho 23 pfiípravkem Immobilon LA).

V záchranném centru jsme vy‰etfiili 492

pfiijat˘ch zvífiat 73 druhÛ, v anestezii

o‰etfiili 25 ptákÛ a savcÛ. Nejãastûj‰ími

úrazy ptákÛ byli zlomeniny zpÛsobené

nárazem (vût‰inou do jedoucího auta) ãi

postfielením a otfiesy po nárazu do skla.

Uspokojení nám pfiineslo nûkolik úspû‰-

n˘ch náprav fraktur u dravcÛ a sov

(kfiídla, konãetiny, zobák), které vyÏadu-
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jí specifické pfiístupy i pouÏití netradiã-

ních materiálÛ. UplatÀujeme zásadu

V‰e, nebo nic. To znamená, Ïe – aÏ na

nûkteré v˘jimky – Ïivoãicha pfiijatého do

záchranné stanice buì navrátíme (po o-

‰etfiení a léãbû) do volné pfiírody, nebo

zvolíme humánní formu euthanasie.

Preventivní opatfiení a interní léãba

tvofiily více neÏ 70 % z celkového poãtu

veterinárních zákrokÛ, pouhá 2 % zá-

krokÛ pak pfiipadla na poruchy bfiezosti,

porodní a poporodní komplikace.

Zb˘vající ãást pokr˘vají zákroky chirur-

gické vãetnû korekcí paznehtÛ a kopyt.

Ve 35 pfiípadech jsme diagnózu stanovi-

li na základû rentgenologického a endo-

skopického vy‰etfiení.

Pfiípady hor‰ího v˘Ïivného stavu

a sníÏené Ïivotaschopnosti mláìat sobÛ

polárních a losÛ evropsk˘ch napravuje-

me úpravou krmné dávky a trval˘m po-

dáváním probiotick˘ch kmenÛ bakterií

v granulovaném krmivu (pfiípravek

Probiostan). Zdravotní stav sobÛ jsme

kontrolovali individuálními odbûry krve

a její anal˘zou. V˘Ïivové pomûry jsme

analyzovali pomocí bilanãního testu.

I u men‰ích druhÛ exotick˘ch zvífiat pfii-

dáváme do krmné dávky probiotikum

Lactiferm L-50. Je prokázáno, Ïe probi-

otika pÛsobí ve prospûch pozitivní mik-

roflóry, ale dokáÏou ,,vytûsnit“ i endopa-

razity, pfiedev‰ím kokcidie. K imunomo-

dulaci v prÛbûhu nemoci i preventivnû

pouÏíváme u ptákÛ a mal˘ch primátÛ

s dobrou odezvou Imunoglukan sirup.

Vedle pozitivních údajÛ bych chtûl

zmínit i ztrátu samce Ïirafy síÈované

Jamieho. Po krátké symptomatické léãbû

zvífie uhynulo. Pfii pitvû v Ústavu patolo-

gické morfologie VFU jsme v ledvinné

pánviãce nalezli ostré kameny velikosti

0,5 cm a masivní urolitiázu v uretfie, od

esovité kliãky po terminální ãást penisu.

Laboratorní anal˘za kamenÛ stanovila

stoprocentní obsah apatitu. Fatální prÛ-

bûh urolitiázy u Ïirafích samcÛ jsem ne-

zaznamenal ani pfii konzultacích s kole-

gy, ani v literatufie. 

Distanãní imobilizaci jsme díky mo-

dernímu zafiízení mohli provádût i na

poÏádání obecních úfiadÛ, policie a lesní

správy. Veterinární servis dennû zaji‰Èo-

val soukrom˘ veterinární lékafi. V rámci

úzké spolupráce s Ústavem ekologie

a chorob volnû Ïijících zvífiat se na léãeb-

né péãi v Zoo Brno podílel prof. MVDr.

Jifií Pikula, Ph.D., aby i v dobû nepfií-

tomnosti kmenového pracovníka byla

zaji‰tûna plnohodnotná veterinární péãe. 

Antiparazitární postfiik vlãete / Anti-parasitic treatment
of an young wolf
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Vûdeckov˘zkumná 
a kulturnû propagaãní práce

Na‰e zámûry v oblasti vûdeckého v˘-

zkumu a kulturnû propagaãní práce jsme

orientovali pfiedev‰ím na pfiedná‰kovou

ãinnost, provádûnou ve prospûch tfií ústa-

vÛ Veterinární a farmaceutické univerzi-

ty. Jsme spolufie‰iteli grantu pfiidûleného

Agenturou ochrany pfiírody, kter˘ je ve

spojení s v˘ukou studentÛ VFU tematic-

ky zamûfien na péãi o hendikepované Ïi-

voãichy a jejich navracení do volné pfiíro-

dy. Jako externí uãitel jsem vedl v˘uku

v rámci státnicov˘ch blokÛ studentÛ 6.

roãníku VFU. Podíleli jsme se na v˘uce

stfiedo‰kolsk˘ch studentÛ i zájemcÛ

o kvalifikaãní kurzy umoÏÀující v rámci

profese manipulovat se zvífiaty. Oponoval

jsem dvû odborné práce  zab˘vající se

problematikou volnû Ïijících zvífiat. Jsem

ãlenem Oborové rady VFU pro obor

Choroby volnû Ïijících zvífiat, ptákÛ

a mal˘ch savcÛ. Pfiedná‰kou Zdravotní

problematika zvífiat zoologick˘ch zahrad

jsem se podílel na v˘uce studentÛ univer-

zity tfietího vûku VFU v oboru âlovûk

a zvífie. V ãlánku Preventivní opatfiení

u kopytníkÛ v podmínkách Zoologické

zahrady mûsta Brna (Bioveta News) jsme

sumarizovali svoje zku‰enosti s preventiv-

ním opatfiením u vybran˘ch druhÛ zví-

fiat. Praktická ukázka péãe o zvífiata v Zoo

Brno, odborn˘ v˘klad a pfiedná‰ka pro

studenty z univerzity v Lipsku (4/2009)

byla hodnocena jako nejlep‰í ãást progra-

mu v˘mûny studentÛ a odmûnûna pro-

rektorkou VFU. Z vystoupení pro ‰iro-

kou vefiejnost bych pfiipomenul vydafie-

nou besedu s Ïáky Základní ‰koly na

Sirotkovû ulici v Brnû-Îabovfieskách

a pfiedná‰ku o speciálních zafiízeních pro

imobilizaci zvífiat v Gun Clubu Brno.

MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D.,

veterinární lékafi Zoo Brno

SUMMARY: In 2009 – just as in previous

years – our zoo permanently focused on

three areas. The precautions consisted in

consistent decontamination of the premises

and exhibits pursuant to the annual plan of

rodent control, disinfection and disinfe-

station as well as pursuant to current needs.

We had to pay special attention to

dehelmintization of the Equidae (or the

horse family) due to the repeated occurrence

of Parascaris equorum. We applied anti-

parasitics six times a year. We provided

medical care especially to key animals

(besides common interventions we perfor-

med 91 surgeries under anaesthetics, out of

which 23 using Immobilon LA). In the

rescue centre we examined 492 animals of

73 species; we gave medical treatment to 25

birds and mammals under anaesthesia. The

most frequent accidents in case of birds were

fractures caused by collisions (mostly with

cars) or shooting and shock in consequence

of hitting glass. In the area of scientific

research and increasing public awareness we

focused especially on lectures for three

departments of the University of Veterinary

and Pharmaceutical Sciences Brno.
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Rok 2009 se pro Zoologickou zahra-

du mûsta Brna stal po ekonomické strán-

ce sv˘m zpÛsobem rokem neobvykl˘m.

Náv‰tûvnost se oproti roku 2008 sníÏila

o 77 457 osob, coÏ samozfiejmû pfiineslo

niÏ‰í trÏby ze vstupného i obãerstvení.

Úbytek náv‰tûvníkÛ zapfiíãinila jak eko-

nomická krize, v jejímÏ dÛsledku lidé ví-

ce ‰etfiili, tak i statistick˘ optick˘ klam,

zpÛsoben˘ mimofiádnû vysokou náv‰tûv-

ností v roce 2008, vyvolanou narozením

populárních dvojãat ledních medvûdÛ.

NiÏ‰í náv‰tûvnost ãásteãnû ovlivnil také

fakt, Ïe Brnûnská pfiehrada, v˘znamn˘

turistick˘ cíl v bezprostfiední blízkosti

zoo, byla v dÛsledku boje proti sinicím

vypu‰tûná, a tudíÏ ani nefungovala lodní

doprava, se kterou jsme v pfiedchozích

letech spolupracovali.

Hospodafiení zahrady i pfiesto skonãi-

lo zlep‰en˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem

ve v˘‰i 67 201,65 Kã. 

Náv‰tûvnost (poãet osob)
Poãet náv‰tûvníkÛ celkem                                250 184

z toho zoo                                                        229 393

SAV                                                         20 791

âlenûní náv‰tûvnosti podle jednotliv˘ch skupin 
Skupina                                                       poãet osob
Dospûlí, seniofii                                                           128 359

Dûti + studující                                                                121 825

Celkem                                                        250 184 

V˘nosy
Celkové v˘nosy ãinily v roce 2009          72 774 171,- Kã
âlenûní hlavních v˘nosov˘ch poloÏek
Pfiíspûvek zfiizovatele                       41 324 000,- Kã
Úãelová dotace MÎP                                                          1 648 068,- Kã
Dotace od úfiadu práce                                                      3 479 080,- Kã
TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí                                  21 525 596,- Kã
- z toho trÏby ze vstupného zoo                                      11 329 963,- Kã

trÏby ze vstupného SAV                                       361 370,- Kã
foto, video                                                              113 310,- Kã
poníci                                                                       160 500,- Kã
psi                                                                               61 240,- Kã
vláãek                                                                       392 455,- Kã
trampolíny                                                                     284 050,- Kã
nájmy                                                                   1 458 569,- Kã
restaurace                                                               206 268,- Kã
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prodej zboÏí (UP, obãerstvení)                           6 716 460,- Kã
ostatní                                                                    441 411,- Kã

Zmûna stavu zvífiat                                                             700 787,- Kã
Aktivace krmiva, rostlin a osiva, restaurace, sluÏeb             481 941,- Kã
Ostatní v˘nosy                                                            3 453 420,- Kã
- z toho tábory v zoo                                                           377 160,- Kã
- reklama                                                                  553 676,- Kã
- pfiíspûvky SMP                                                         33 500,- Kã
- zúãtování fondÛ                                                  2 157 809,- Kã
- úroky                                                                      14 911,- Kã
- plnûní od poji‰Èovny                                                     153 737,- Kã  
- ostatní                                                                   162 627,- Kã
TrÏby z prodeje materiálu                                                  161 279,- Kã
- z toho trÏby z prodeje zvífiat                                            158 739,- Kã
- ostatní                                                                                2 540,- Kã

Náklady 
Náklady ãinily v roce 2009 celkem                             72 706 970,- Kã
âlenûní hlavních nákladov˘ch poloÏek
Spotfieba materiálu                                            8 014 919,- Kã
- z toho - krmivo                                                               3 081 675,- Kã

- veterinární léky a materiál                                           224 780,- Kã
- osivo, hnojivo, kvûtiny                                                   57 761,- Kã
- technick˘ materiál                                                   1 270 433,- Kã
- propagaãní materiál                                                      77 769,- Kã
- nákupní cena zvífiat                                                     683 281,- Kã
- pohonné hmoty                                                           465 335,- Kã
- spotfieba DDHM                                                      1 262 412,- Kã
- suroviny kuchyÀ                                                            65 708,- Kã
- kanceláfiské potfieby                                                     255 358,- Kã
- ostatní                                                                          570 407,- Kã

Spotfieba energie                                                                      5 431 078,- Kã
Nákupní cena prodaného zboÏí                                               4 060 743,- Kã
Opravy a udrÏování                                                                 1 594 553,- Kã
Cestovné                                                                                      899 473,- Kã
Náklady na reprezentaci                                                               66 350,- Kã
Ostatní sluÏby                                                                          5 974 013,- Kã
Mzdové náklady                                                                  27 253 842,- Kã
Zákonné sociální poji‰tûní                                                      8 639 992,- Kã
Zákonné sociální náklady                                                       1 157 984,- Kã
Danû a poplatky                                                                          118 765,- Kã
Jiné ostatní náklady                                                                1 073 143,- Kã
Odpisy DHM a DNM                                                               8 422 115,- Kã
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Nejvût‰í ãást pfiíjmÛ zoo (52,78 %)

tvofiil pfiíspûvek na provoz od zfiizovatele,

tj. statutárního mûsta Brna. Vlastní pfiíj-

my (trÏby za vlastní v˘kony a zboÏí)

pfiedstavovaly     29,58 % z celkov˘ch

pfiíjmÛ. V pfiípadû úãelové dotace od mi-

nisterstva Ïivotního prostfiedí to bylo

2,26 % pfiíjmÛ a pfiíspûvek Úfiadu práce

na vytvofiení 40 vefiejnû prospû‰n˘ch

míst ãinil 4,78 % pfiíjmÛ. V prÛbûhu ro-

ku 2009 jsme pouÏili i prostfiedky

rezervního fondu organizace ve v˘‰i

2 000 000,- Kã.

Zájem sponzorÛ a dárcÛ z fiad organi-

zací a obyvatel mûsta Brna a okolí byl o-

pût velk˘. Na finanãních darech adoptiv-

ních rodiãÛ a sponzorÛ zoo získala 939

020,- korun, finanãní prostfiedky z vefiej-

né sbírky DMS – opice ãinily 8 910,- Kã

a na vefiejnou sbírku Kura Kura bylo vy-

bráno 112 430,- Kã. Souhrn ve‰ker˘ch

finanãních darÛ byl 1 060 360,- Kã.

V ekonomické oblasti splnila zahrada

prakticky v‰echny plánované úkoly roku

2009.

Ing. Miroslava Pi‰kulová,

vedoucí ekonomického úseku

SUMMARY: Taking into consideration

the economic aspect, 2009 was an

unusual year for the Zoological Garden of

the City of Brno. The attendances went

down by 77,457 persons in comparison

with 2008 so that the receipts from

entrance fees and fast food shops fell too.

The drop in attendances was caused by

the economic crisis in consequence of

which people tended to economise as well

as the statistical optical illusion given by

exceptionally high attendance figures in

2008 thanks to the birth of the very

popular polar bear twins. The fact that the

Brno Dam, a chief tourist attraction close

to the zoo on the outskirts of Brno, was

drained to be cleaned and the water

transport services were out of operation,

also had certain impact on lower

attendances as in previous years we closely

cooperated in selling so called ”mobile

entrance tickets  comprising tickets for the

pleasure boats sailing the Brno Dam and

the entrance tickets to the Brno Zoo. In

spite of the above the financial results of

the zoological garden improved and

amounted to CZK 67,201.65. 
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Brnûnská zoologická zahrada v roce

2009 úspû‰nû dokonãila ãtyfii vût‰í inves-

tiãní akce: rekonstrukci plynovodu, vrty

uÏitkové vody, novou expozici surikat

a úpravu vstupní haly správní budovy.

Rekonstrukci stfiedotlakého plynovo-

du, vedoucího areálem zoo v délce 1978

metrÛ, financovalo mûsto Brno.

Provedení takové akce bylo nezbytné.

PÛvodnímu plynovodu, budovanému

v akci Z, uÏ konãila Ïivotnost a navíc se

potrubí z pfiedepsané hloubky 90 cm

v dÛsledku eroze místy nacházelo aÏ 20

cm pod povrchem terénu. Rekonstrukce

zapoãatá v roce 2008 byla zdárnû do-

konãena 30. dubna. 

âástku potfiebnou pro stavbu samo-

statného, tedy vlastního zdroje uÏitkové

vody pro zoologickou zahradu uvolnilo

ze svého rozpoãtu také mûsto. Vrt hlu-

bok˘ 75 metrÛ, zfiízen˘ v katastru mûst-

ské ãásti Kníniãky, doplÀuje dvacetimet-

rov˘ záloÏní vrt, kter˘ poslouÏí jen v pfií-

padû poruchy ãi údrÏby hlavního zdroje.

Hloubení obou vrtÛ zaãalo v záfií 2008

a kolaudace se dílo doãkalo v kvûtnu

2009. Podzemní voda ãerpaná z hlavní-

ho vrtu témûfi splÀuje poÏadavky na vo-

du pitnou. Monitoring její kvality pro-

vádí zoo ve vlastní reÏii. 

Náklady na stavbu ubikace s v˘bûhem

pro surikaty hradila zoologická zahrada

z vlastního rozpoãtu. Nová expozice vy-

rostla u dolní ãásti pátefiní komunikace,

populární ‰elmiãky tak vítají náv‰tûvní-

ky jiÏ na zaãátku prohlídky zahrady.

Nová expozice surikat / The new exhibit of suricates
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Ubikace s pÛdorysem 5,2 x 4,4 m má

sklenûn˘ prÛzor a je vybavena pfiívodem

pitné vody, elektrick˘m osvûtlením a vy-

tápûním. Halogenové záfiivky doplÀují

UV záfiiãe, místnost vytápûjí stropní pa-

nely i topné balvany uloÏené v podlaze.

Stfiechu domku lze osázet zelení, jeho

povrchy i zadní stranu v˘bûhu o plo‰e

48 m2 tvofií umûlé skály, ohrazení smû-

rem k náv‰tûvní trase je ze skla. Surikaty

poprvé vkroãily do nového domova

3. ãervence. 

Z vlastních zdrojÛ zahrada rovnûÏ fi-

nancovala úpravu vstupní haly správní

budovy, která se promûnila v efektní ex-

pozici Nové Guineje. Vznikl tak vskutku

reprezentativní prostor, slouÏící i ná-

v‰tûvníkÛm. 

Nová expozice surikat / The new exhibit of suricates

Surikata / Suricate
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Vstupní hala byla upravena jako expozice Nové Guineje / The entrance hall was converted to the New Guinea exposition
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K nízkonákladov˘m akcím financo-

van˘m z vlastních zdrojÛ patfií nov˘ v˘-

bûh pekariÛ bûlobrad˘ch. Je umístûn˘

také u pátefiní komunikace. Pro chov pe-

kariÛ bylo tfieba zfiídit oplocení, zfiídit

pfiípojku vody a elektfiiny a vytápûnou

ubikaci. Práce provedla externí firma.

Nová nízkonákladová expozice vznikla

také úpravou star‰í voliéry stojící poblíÏ

dolní otoãky vláãku. Nyní slouÏí nosá-

lÛm ãerven˘m. NejdÛleÏitûj‰í ãástí úpra-

vy bylo zfiízení vytápûné ubikace a pfií-

stfie‰ku (takzvaného infrahnízda). Úpra-

vy provedli pracovníci úseku.

Koneãnou podobu zaãala poãátkem

roku 2009 nab˘vat nejvût‰í investiãní

akce v historii Zoo Brno, kdy dodavatel-

ská firma 25. ledna zahájila stavbu roz-

Vstupní hala byla upravena jako expozice Nové Guineje / The entrance hall was converted to the New Guinea exposition
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lehlého v˘bûhu medvûdÛ kamãatsk˘ch,

na nûjÏ navazují men‰í expozice rosomá-

kÛ sibifisk˘ch, li‰ek polárních, sovic

snûÏních a nûkolika seversk˘ch druhÛ

ptákÛ bahÀákÛ. Projekt expoziãního

souboru, zkrácenû nazvan˘ Beringie,

podpofiil Evropsk˘ rozvojov˘ fond. Jeho

Regionální operaãní program na realiza-

ci projektu vyãlenil 45 milionÛ korun,

zbytek rozpoãtov˘ch nákladÛ doplnilo

mûsto Brno do v˘‰e 76 milionÛ korun.

Nov˘ areál vyrÛstá na plo‰e pfiibliÏnû

jednoho hektaru v dolní ãásti zahrady,

v místech, kde se v prostoru mezi

Tygfiími skalami a v˘bûhy vlkÛ a bobrÛ

zvedá západní svah Mni‰í hory.

Dodavatelská firma se ve smlouvû s ve-

dením mûsta zavázala, Ïe stavbu dokon-

ãí do dvou let, tedy nejpozdûji 25. ledna

2011. Nov˘ areál se má stát vstupní ãás-

tí budoucího expoziãního komplexu

Beringie, kter˘ pfiedstaví zvífienu z obou

bfiehÛ Beringovy úÏiny, oddûlující asij-

sk˘ a americk˘ kontinent. 

Dal‰í stavbou zahájenou v roce 2009

je rekonstrukce pavilonu opic.

Probûhne ve dvou etapách. Ta první za-

ãala 1. záfií a skonãit má 30. ãervna

2010. V první etapû zvût‰íme vnitfiní

ubikace jejich slouãením s ãástí náv‰tûv-

nické chodby, mfiíÏe mezi ubikací a touto

chodbou nahradí bariéry z bezpeãnost-

ních skel. Vznikne téÏ nov˘ venkovní v˘-

bûh pfii jiÏní stranû pavilonu, pÛvodní

ocelové klece odstraníme. Druhá etapa

se zamûfií uÏ jen na exteriéry. Posláním

rekonstrukce, financované mûstem, je

zmûna zastaralého chovatelského zafiíze-

ní z roku 1965 v esteticky vyváÏenou

expozici, která chovan˘m zvífiatÛm po-

skytne ve‰ker˘ komfort a náv‰tûvníkÛm

bezbariérov˘ pfiístup a neru‰en˘ v˘hled

do v˘bûhÛ i ubikací.

NaváÏení píce z centrálního seníku na

Dûtskou zoo usnadní komunikace, po

níÏ bude moci traktor pfiijet pfiímo k pfií-

ruãnímu skladu. Novou cestu jsme zaãa-

li budovat 8. fiíjna, dokonãíme ji v násle-

dujícím roce. I tyto stavební náklady

uhradí pfiídûl z rozpoãtu mûsta. 

Po úspûchu se ziskem evropsk˘ch pe-

nûz na stavbu vstupní ãásti Beringie

hodlá vedení mûsta poÏádat Evropsk˘

rozvojov˘ fond o pfiíspûvek na dal‰í ãtyfii

v˘znamné investice, kter˘mi jsou pavi-

lon kapustÀákÛ, expozice tradiãních ple-

men hospodáfisk˘ch zvífiat Hluboãsk˘

dvÛr, africká vesnice a nov˘ vstupní are-

ál, jímÏ se bude do zoo vcházet ve smûru

od Kníniãek. Projekty pro povolení prv-

ních tfií staveb byly v roce 2009 dokon-

ãeny. Ukonãena byla i architektonická

soutûÏ na nov˘ vstupní areál, bude ale

vyhlá‰ena soutûÏ nová, se zadáním roz‰í-

fien˘m o novû získané pozemky. 

V roce 2009 jsme rozpracovali nové

projektové dokumentace na v˘bûh kloka-

nÛ, kter˘ má vyrÛst u pátefiní komunika-

ce, a na voliéru orlÛ bûlohlav˘ch a expo-

zici skunkÛ pruhovan˘ch, které doplní

stávající expozici bobrÛ. Obû stavby bu-

dou financovány z rozpoãtu mûsta.

Nejen velk˘mi investicemi je Ïiv tech-

nick˘ úsek. Jeho pracovníci musejí den-

TECHNICK¯ ÚSEKTECHNICK¯ ÚSEK
TECHNICAL DEPARTMENT
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nû v rozlehlém areálu udrÏovat v nepfie-

ru‰eném provozu pfieãetná technická za-

fiízení, provádût rÛzné opravy a úpravy.

Tak napfiíklad ve v˘bûhu ledních medvû-

dÛ ospravili bazén, na povrch okolního

terénu navezli písek, ve stinném rohu in-

stalovali v˘robník ledové tfií‰tû, v níÏ se

medvûdi zvlá‰tû v hork˘ch dnech s gus-

tem válejí. Pracovníci úseku zavedli vytá-

pûní do ubikace vlkÛ hfiivnat˘ch, vybavi-

li novou expozici koãkovit˘ch ‰elem ja-

guarundi, která vznikla rozdûlením vût‰í

expozice leguánÛ kubánsk˘ch, podíleli

se na úpravách vestibulu správní budovy,

v sadu zoologické zahrady zfiídili chovné

zafiízení pro sysly obecné, ohroÏen˘ druh

fauny âeské republiky…

V nastávajícím období vedení mûsta

poÏádá o pfiíspûvek Evropského rozvojo-

vého fondu na stavbu tzv. africké vesni-

ce, Hluboãského dvora a také na pfie-

stavbu stávajícího vstupu do zoo. Mûsto

také vyhlásí novou soutûÏ na projekt no-

vého hlavního vstupního areálu

v Kníniãkách. Pracovníci technického

úseku zaãnou budovat dal‰í nové v˘bûhy

– pro ovce Jákobovy, vikunû a klokany.

Po jejich dokonãení uÏ bude celá délka

pátefiní komunikace lemována expozice-

mi zvífiat.                                              

Ing. Hana Václavková,

vedoucí investiãního útvaru 

technického úseku

SUMMARY: A new exposition of

merekeets was built on the lower section

of our main road, so that the popular

carnivores could welcome the visitors

early on through their tour of the zoo.

Another new exposition, built through

2009 by the zoo’s new promenade is for

the white lipped peccary. The new

exposition was built by reconstruction of

the old one, which now serves for the

South American coati. 

Since May 2009 the Brno Zoo has

drawn quality utility water from

underground. It is made possible by a new

75-m-deep water well in the cadastre of

the town part Kníniãky at the floodplain

of the Svratka River. The well is situated

on the plot owned by the zoo. Near it, on

the town plot, there is a 20m deep backup

well available. It shall serve in case of

failure or maintenance of the main source.

The utility water from underground

means large savings now, and its benefits

will grow in future. The yield of this

source is 7.2 l/sec, which corresponds to

the estimated consumption of utility

water in the zoo in several future decades.
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V˘sledky práce obchodního úseku  o-

vlivnilo v roce 2009 nûkolik na sobû ne-

závisl˘ch faktorÛ a skuteãností. V˘razn˘

vliv mûlo zejména poãasí – stánkov˘

prodej jsme zahájili s témûfi mûsíãním

zpoÏdûním oproti loÀskému roku, dé‰È

v ãervnu zpÛsobil pokles trÏeb z prodeje

obãerstvení a upomínkov˘ch pfiedmûtÛ.

V roce 2009 jsme nemohli nabízet takz-

vané pojízdné vstupenky (vstupenka do

zoo spoleãná s jízdenkou v˘letní lodí po

Brnûnské pfiehradû), neboÈ pfiehradní

nádrÏ byla vypu‰tûná. To samozfiejmû

zpÛsobilo úbytek letních turistÛ, a tím

i náv‰tûvníkÛ zoo. V pfiedcházejících

letech velmi vytíÏen˘ stánek s obãerstve-

ním U Tygra zdaleka nedosáhl obvy-

kl˘ch trÏeb, v jeho bezprostfiední blíz-

kosti totiÏ probíhaly práce na stavbû

nové expozice. V záfií musel stánek stav-

bû definitivnû ustoupit a byl odstranûn.

A co se nám podafiilo? 
V okolí stánku U Krokod˘la jsme

upravili venkovní prostranství pro pfií-

jemnûj‰í posezení náv‰tûvníkÛ, dokoupi-

li jsme sedací nábytek a houpaãky, také

nábytek pro nejmen‰í náv‰tûvníky.

Prostor u stánku jsme zastínili velkoplo‰-

n˘mi sluneãníky a v jeho blízkosti zfiídi-

li malé pískovi‰tû. 

Stanovi‰tû dûtsk˘ch vozíkÛ / The stand of children’s handcarts

Prohlídka zoo s dûtsk˘m vozíkem / Zoo walking tour with
a handcart
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V roce 2009 jsme zaãali provozovat

trampolínové centrum, odkoupené od

b˘valého majitele.

U vstupních pokladen jsme nainsta-

lovali samoobsluÏné boxy na úschovu za-

vazadel. Pro pohodlnûj‰í pohyb mal˘ch

dûtí po areálu jsme nechali vyrobit nûko-

lik dfievûn˘ch vozíkÛ, které jsou zdarma

k dispozici na libovolnû dlouhou dobu

pobytu v zoo.

Nabídku obãerstvení jsme roz‰ífiili

nákupem grilu a pronájmem automatÛ

na teplé nápoje. Nájemci prodávali v zoo

bûhem letních mûsícÛ kopeãkovou

zmrzlinu a trdelníky.

A nyní, jako vÏdy, nûkolik ãísel:

Dûti na trampolínû / Children on the trampoline

Pfiehled náv‰tûvnosti Zoo Brno v roce 2009
Zoologická zahrada                          229 393 osob
Stálá akvarujní v˘stava                          20 791 osob 
Celkem                    250 184 osob
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Hitem v prodeji upomínkov˘ch pfied-

mûtÛ byly ply‰ové surikaty a vydry

(v minulém roce to byl lední medvûd).

Mûsícem s nejvût‰í náv‰tûvností byl

srpen, kdy do Zoo Brno vãetnû SAV pfii-

‰lo 41 645 osob, mûsícem s nejmen‰í ná-

v‰tûvností byl leden, kdy zahradu vãetnû

SAV nav‰tívilo 3 969 osob. Bránou zoo

projelo 14 997 koãárkÛ (v roce 2008 to

bylo 15 745 koãárkÛ a v roce 2007 pou-

ze 13 680 koãárkÛ). Pûti- ãi desetivstu-

pov˘ch permanentních vstupenek jsme

prodali 680 (v roce 2008 jsme prodali

629 permanentek a v roce 2007 to bylo

321 permanentek). 

V doprovodu sv˘ch majitelÛ pfii‰lo do

Zoo Brno 3 062 psÛ (v roce 2008 pfii‰lo

3 709 psÛ, v roce 2007 to bylo 2 388 psÛ).

TrÏby z prodeje upomínkov˘ch pfiedmûtÛ

(vãetnû DPH) ãinily 2 431 611,60 Kã,

trÏby z prodeje obãerstvení (vãetnû

DPH) 5 165 720,40 Kã (do tohoto ãísla

nejsou zapoãítány trÏby restaurace

U Tygra a stánku U Obrátky vláãku; obû

tato prodejní místa byla v pronájmu).

MVDr. Jaroslava Vavfiinová,

vedoucí obchodního úseku

SUMMARY: The total number of Brno

Zoo visitors was 250 184 in 2009. By the

entrance and the main cashers automatic

lockers for luggage storage were installed.

Wooden trolleys were made in order to

assist families with young toddlers free of

charge. Food offer was expanded by

buying a new grill and the renting of a hot

beverages vending machine. 

Automat na pamûtní mince / The vending machine for commemorative coins

OBCHODNÍ ÚSEKOBCHODNÍ ÚSEK
COMMERTIAL DEPARTMENT
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Na úseku propagace a vzdûlávání pra-

covalo v roce 2009 vãetnû jeho vedoucí

deset lidí: v útvaru spolupráce se ‰kolami

ãtyfii, v útvaru styku s vefiejností dva, ve

Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ také dva

a v útvaru informatiky jeden. TûÏi‰tûm

práce úseku byly v˘ukové programy, kte-

r˘ch sice oproti minulému období uby-

lo, ale osvûdãil se nov˘ zpÛsob v˘uky, sa-

moobsluÏné pracovní listy. Praktická v˘-

uka studentÛ vysok˘ch ‰kol, která jiÏ

v Zoo Brno probíhá fiadu let, bude od

roku 2010 roz‰ífiena – v roce 2009 za-

hrada podepsala smlouvu se tfiemi

brnûnsk˘mi univerzitami o dal‰í spolu-

práci na tomto poli. Zoo Brno se v roce

2009 také stala pracovi‰tûm, kde praxe

studentÛ Pedagogické fakulty Masa-

rykovy univerzity mÛÏe b˘t zapoãítána

do studijních osnov.

K dal‰ím v˘znamn˘m aktivitám

úseku patfiila propagace kampanû na zá-

chranu evropsk˘ch ‰elem, organizace ná-

v‰tûv onkologicky nemocn˘ch dûtí,

pfiíprava a vedení prázdninového pfií-

mûstského tábora, náv‰tûvy domovÛ dÛ-

chodcÛ s kontaktními zvífiaty a organiza-

ce náv‰tûv klientÛ tûchto domovÛ v zoo.

Ve Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ praco-

valo sedm odborn˘ch skupin, osmou byl

Nízkoprahov˘ klub. Pracovníci úseku se

také podíleli na pfiípravû akcí pro vefiej-

nost, probíhajících bûhem celého roku. 

V˘ukové programy 
Vzdûlávací pracovníci Zoo Brno na-

bízeli v roce 2009 ‰kolám rÛzn˘ch typÛ

tfiináct v˘ukov˘ch programÛ. Bylo to

o sedm programÛ ménû neÏ v pfiedchá-

zejícím období – z nabídky jsme vypus-

PROPPROPAGAâNù VZDùLÁAGAâNù VZDùLÁVVACÍ ÚSEKACÍ ÚSEK
PROMOTIONAL AND EDUCATIONAL DEPARTMENT

V˘ukové programy zaãínají v audiovizuálním sále / Education programmes start in the audiovisual hall
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tili programy, o nûÏ nebyl velk˘ zájem.

Av‰ak pracovníci úseku vytvofiili sérii os-

mi druhÛ takzvan˘ch samoobsluÏn˘ch

pracovních listÛ, které umoÏní exkurzi

zoologickou zahradou pouze za dopro-

vodu vyuãujícího (asistence pracovníka

zoo není nutná). O zmínûné pracovní

listy byl obrovsk˘ zájem, pfii exkurzi

v zoo je vyuÏilo 869 ÏákÛ. 

V˘ukové programy jsme pfiipravili

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

ních ‰kol a studenty ‰kol stfiedních.

Poslednû jmenovaní mûli k dispozici ãty-

fii v˘ukové programy, Ïáci z prvního

stupnû základních ‰kol osm, Ïáci druhé-

ho stupnû základních ‰kol rovnûÏ osm

a dûti z matefisk˘ch ‰kol dva v˘ukové

programy. 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, spou‰tí powerpoin-

tovou prezentaci ãi promítá videosní-

mek. Druhou ãást programu dûti absol-

vují v areálu zoo, na závûr vyplní pracov-

ní list.

V˘chovní pracovníci zoo v roce 2009

také novû sestavili program ke kampani

Jak to vidí ‰elmy, urãen˘ ÏákÛm základ-

ních ‰kol i studentÛm ‰kol stfiedních.

Program blíÏe seznámí Ïáky s 12 vybra-

n˘mi druhy ohroÏen˘ch evropsk˘ch ‰e-

lem. Îáci se dozvûdí, jak jednotlivé dru-

hy vypadají, kde Ïijí, jak˘ mají pro pfií-

rodu v˘znam a co je nutné udûlat pro to,

aby z na‰í pfiírody nezmizely.

Základní a stfiední ‰koly projevovaly

nejvût‰í zájem o v˘ukové programy Na‰i

savci, Etologie a Od jara do zimy, které

se t˘kají fauny âeské republiky, zpÛsobu

chování zvífiat a Ïivota zvífiat v zoologic-

ké zahradû v prÛbûhu roku. V roce 2009

probûhlo v Zoo Brno 136 v˘ukov˘ch

programÛ, kter˘ch se zúãastnilo 4624

ÏákÛ. Spoleãnû se samoobsluÏn˘mi listy

vyuÏilo vzdûlávacích programÛ 5493

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 a Pedagogické

fakulty Masarykovy univerzity. Studenti

pedagogické fakulty si v rámci seminární

práce sestavili vlastní pracovní list zamû-

fien˘ na domácí zvífiata, jeho vyplnûní si

vyzkou‰eli pfiímo na dûtské zoo. V roce

2009 probûhlo v zoo 18 odborn˘ch pro-

ParoÏí jako pomÛcka pfii v˘uce / The attire as an aid at the
instruction



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2009   |80

PROPPROPAGAâNù VZDùLÁAGAâNù VZDùLÁVVACÍ ÚSEKACÍ ÚSEK
PROMOTIONAL AND EDUCATIONAL DEPARTMENT

V˘ukové programy probíhají bûhem celého ‰kolního roku, takÏe dûti pfii nich poznají i zimní zoo / Education program-
mes run during the all school year, at the some time childern can see the winter zoo 
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gramÛ pro vysoké ‰koly, kter˘ch se zú-

ãastnilo 990 studentÛ. 

Za pomoci dotace Ministerstva Ïivot-

ního prostfiedí se nám podafiilo vytvofiit

sadu nov˘ch pracovních listÛ. Jedná se

o pracovní listy k v˘ukovému programu

Jak to vidí ‰elmy, pracovní listy ke kam-

pani Biodiverzita, kterou na rok 2010

vyhlásila Svûtová asociace zoo (WAZA),

a samoobsluÏné listy TÛÀka. Dále jsme

vyuÏili dotaãní prostfiedky k v˘robû de-

seti nauãn˘ch tabulí. Jedná se o vzdûlá-

vací tabuli k tÛÀce v areálu zoo a devût

tabulí shrnující kampanû EAZA. Také

jsme sestavili broÏuru V˘ukové ekologic-

ké programy v Zoo Brno, informující

pedagogické pracovníky o moÏnostech

vzdûlávání dûtí v zoologické zahradû.

V roce 2009 jsme vyrobili a v areálu zoo

rozmístili nové popisky k expozicím zví-

fiat, slouÏící nejen pfii v˘ukov˘ch progra-

mech, ale i ‰iroké vefiejnosti. 

KampaÀ Jak to vidí ‰elmy 
Evropská asociace zoologick˘ch za-

hrad a akvárií (EAZA) vyhlásila v roce

2008 v pofiadí jiÏ osmou kampaÀ na zá-

chranu ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ, která je

tentokrát zamûfiena na evropskou faunu

a t˘ká se ochrany v‰ech ohroÏen˘ch ev-

ropsk˘ch ‰elem. Pfii osvûtov˘ch akcích

doprovázejících kampaÀ ale není moÏné

pfiiblíÏit úplnû v‰echny ohroÏené druhy.

Proto EAZA vybrala dvanáct ‰elem, kte-

ré mají jisté charisma, vyvûrající napfií-

klad z tradiãní kultury evropsk˘ch náro-

dÛ. Jsou mezi nimi mj. li‰ka polární, vy-

dra fiíãní, rys ostrovid, koãka divoká, vlk

obecn˘, medvûd hnûd˘ a medvûd lední.

KampaÀ oficiálnû známá jako

EAZA European Carnivore Campaign

2008/2010 (v ãe‰tinû vût‰inou pouÏívá-

me název Jak to vidí ‰elmy) byla vyhlá‰e-

na v záfií 2008 a bude tentokrát trvat dva

roky, tedy aÏ do záfií 2010. Jejím cílem je

Den Zemû: hra na tfiídûní odpadu / Erth Day: an edutailment of the domestic waste assorting
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získat peníze do fondu, z nûhoÏ budou

financovány projekty na záchranu ohro-

Ïen˘ch evropsk˘ch ‰elem. Do zmínûné-

ho fondu mohli náv‰tûvníci zoo pfiispût

tím, Ïe si v prodejnû suven˘rÛ U Tygra

koupili triãko nebo buton s motivem

evropské ‰elmy. 

Jako v‰echny pfiedcházející, i tato

kampaÀ klade dÛraz také na osvûtu.

O ohroÏen˘ch evropsk˘ch ‰elmách in-

formovala na‰e zoo vefiejnost nûkolika

zpÛsoby. S rÛzn˘mi pfiíãinami ohroÏení

evropsk˘ch ‰elem i s prostfiedky a cesta-

mi, které by mohly vést k nápravû, se ná-

v‰tûvníci mohli seznámit nejen na na‰em

webu, ale i na panelech instalovan˘ch na

fiadû míst v areálu zoologické zahrady

a v prostorách Stálé akvarijní v˘stavy

v centru mûsta. Nabídku v˘ukov˘ch

programÛ urãen˘ch pro 1. i 2. stupeÀ zá-

kladních ‰kol a gymnázia jsme roz‰ífiili

o téma ochrany evropsk˘ch ‰elem, s dÛ-

razem na ‰elmy âeské republiky (v˘uko-

v˘ program Jak to vidí ‰elmy). 

Ke kampani jsme vyhlásili ãtyfii soutû-

Ïe: o nejlep‰í fotopfiíbûh, v nûmÏ hraje

hlavní roli evropská ‰elma, o nejhezãího

maÀáska, pfiedstavujícího evropskou ‰el-

mu, a také v˘tvarnou soutûÏ v jakékoli

technice, jejímÏ námûtem je evropská

‰elma, i soutûÏ literárnû-v˘tvarnou, se

zadáním vytvofiit leporelo pojednávající

o nûkteré evropské ‰elmû. Zápolilo se

v nûkolika vûkov˘ch kategoriích: 1. stu-

peÀ základní ‰koly, 2. stupeÀ základní

‰koly, stfiední ‰koly. 

Den Zemû: informace o kampani ·elmy / Erth Day: an info about the Carnivore Campaign
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Oficiální vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe

k ochranû evropsk˘ch ‰elem a pfiedání

cen v˘hercÛm probûhlo pfii Setkání ado-

ptivních rodiãÛ a sponzorÛ ze ‰kol, které

se uskuteãnilo 25. záfií. Pozvánku na pfie-

dání cen obdrÏelo 31 soutûÏících, z nichÏ

25 pfievzalo ceny. Pfii této pfiíleÏitosti

jsme uspofiádali soutûÏní stezku zamûfie-

nou na ohroÏené evropské ‰elmy.

Zábavn˘ program setkání doplÀovaly

vstupy, pfii nichÏ zooloÏka informovala

o probíhající kampani. Dal‰í podrob-

nosti o ní mohli zájemci získat od pra-

covníkÛ zoologické zahrady, ktefií na nû

ãekali ve speciálnû pfiipraveném stánku.

Vítûzná díla z na‰í soutûÏe jsme vystavili

v prodejnû suven˘rÛ U Tygra, v pfiedná‰-

kovém sále administrativní budovy

a v pavilonu exotického ptactva. 

Náv‰tûvy pacientÛ kliniky
dûtské onkologie 

Zoo Brno spolupracuje s Klinikou

dûtské onkologie Fakultní dûtské ne-

mocnice v Brnû jiÏ od roku 1998.

Náv‰tûvy mal˘ch pacientÛ se konají od

bfiezna do prosince, s pfiestávkou o let-

ních prázdninách. Jedna z náv‰tûv b˘vá

vûnována v˘letu do jiné zoo. V roce

2009 se náv‰tûvy v Zoo Brno uskuteãni-

ly 23. 6., 15. 9. a 1. 12., úãastnilo se jich

69 dûtí v doprovodu 47 dospûl˘ch (pfií-

buzn˘ch ãi zdravotnického personálu).     

Vzhledem k jejich zdravotnímu stavu

se dûti pohybují po areálu zoo mikrobu-

sem nebo na elektrick˘ch vozících, které

na zajímav˘ch místech zastaví a dûti si

pfiípadnû na urãitou dobu vystoupí. Po

prohlídce celé zahrady se obãerství v res-

Pacienti kliniky dûtské onkologie se sv˘m doprovodem na náv‰tûvû v zoo / Patients from the childern’s oncology clinic,
accompanied by adults, at a visit to zoo 
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Pacienty kliniky dûtské onkologie povozili kobové / Tinkers have given patients from the childern’s oncology clinic a ride 
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tauraci U Tygra, kde jim v˘bornû chut-

ná. Tam dûti také dostávají mal˘ dáreãek

jako upomínku na náv‰tûvu zoo. 

Kromû pracovníkÛ propagaãnû vzdû-

lávacího úseku se dûtem rádi vûnují také

chovatelé. Dûti byly nad‰ené, kdyÏ si

mohly zblízka prohlédnout kontaktní

zvífiata. Eva Mûráková z úseku propaga-

ce a vzdûlávání jim ukázala oblíbeného

papou‰ka Edu, chovatelka Lubica

Hrdinová pfii‰la za dûtmi s papou‰kem

kakadu Kokinou a Michal Balcar pfiinesl

z Tropického království hada a Ïelvu pa-

prsãitou. Pfied restaurací U Tygra je cho-

vatelka Simona BlahoÀovská povozila na

irsk˘ch kobech. Dûti se s nad‰ením svez-

li vláãkem, kter˘ je odvezl na nejvy‰‰í

místo v zoo, k v˘bûhu Safari, odkud po-

zorovali Ïirafy, pakonû, zebry a p‰trosy.

V záfií jsme s dûtmi uspofiádali v˘let do

zoo v Praze-Tróji, kde je pfiivítala vedoucí

propagaãního úseku Pavla Plchová. Dûti jí

pfiedaly dar pro praÏská zvífiátka, nasu‰e-

né rohlíky, chleba a zeleninu. Do v˘uko-

vého centra chovatelka dûtem pfiivedla

kontaktní zvífie skunka Ur‰ulu, která dû-

tem pfiedvádûla, jak hledá potravu. Po

zahradû dûti provádûl prÛvodce Dan, dû-

ti se od nûho dozvûdûly spoustu zajíma-

vostí. Prohlédly si krokod˘la gaviála

indického, s jeho v˘raznû úzk˘mi, dlou-

h˘mi ãelistmi, nav‰tívily oblíbeného

hrocha Slávka s jeho druÏkou Maru‰kou

a nakonec skupinu nûkolika druhÛ le-

murÛ. Na památku dostaly dáreãky. 

Poslední náv‰tûva v roce probíhá vÏdy

ve znamení blíÏících se Vánoc.

Mikulá‰ská besídka, které se v doprovo-

du rodiãÛ a zdravotníkÛ úãastnilo 34 dû-

tí, probûhla 1. 12. nejprve v pfiedná‰ko-

vém sále správní budovy. ¤editel zoo

tam pfiivítal dûti a dal‰í hosty, mezi ni-

miÏ byli i zástupci pedagogické fakulty

Masarykovy univerzity. Vánoãní pro-

gram zahájil ãert Vendelín, kterého se

dûti zpoãátku trochu bály. V‰echny v sá-

le pobavilo Absolutní divadlo, které za-

hrálo pohádku K ãertu! Pravou vánoãní

atmosféru divadlo navodilo zpûvem ko-

led. Za dûtmi pfii‰el i Mikulá‰, andûl

a ãerti. Dûti si nazdobil stromeãek, a pak

je posilnilo pfiipravené poho‰tûní.

Druhá ãást vánoãního setkání se ode-

hrála na prostranství pfied restaurací

U Tygra, kam chovatelé pfiivedli poníky,

irské koby Cliva a Dannyho a velbloudy

Majdu a Alíka. Dûti pak samy ãtvernohé

pfiátele nakrmily. Vánoãní besídku uza-

vfielo spoleãné foto, zazvonûní zvoneãku

a pfiání zdraví v roce 2010. 

Pacienti kliniky dûtské onkologie poznají v zoo rÛzná
kontaktní zvífiata (na snímku s velbloudem) / Patients
from the childern’s oncology clinic have a chance of the
direct contact with domestical animals (on the photo:
with a camel)
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Pfiedvánoãní program pro pacienty kliniky dûtské onkologie / The pre-Christmas program for patients from the childern’s
oncology clinic
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Dûti s rodiãi i lékafisk˘m personálem

do zoo velmi rády jezdí, pobyt mezi zví-

fiaty na nû blahodárnû pÛsobí a v‰echny

zúãastnûné alespoÀ na chvíli vytrhne

z kaÏdodenních starostí. PfiestoÏe je orga-

nizace náv‰tûvy tûÏce nemocn˘ch dûtí

velmi nároãná, stojí za to v úsilí pokra-

ãovat a pomáhat tûm, ktefií pomoc po-

tfiebují. Od roku 1998 probûhlo v Zoo

Brno 67 náv‰tûv mal˘ch pacientÛ, deset

v˘letÛ do jin˘ch zoo a akcí se celkovû

úãastnilo 986 dûtí. 

Nejvût‰í zásluhu na organizaci ná-

v‰tûv onkologicky nemocn˘ch dûtí má

od samotného poãátku prof. MVDr.

Dagmar JeÏková, DrSc., která sv˘m cit-

liv˘m pfiístupem pomáhá pfii hladkém

prÛbûhu v‰ech akcí a pfiiná‰í tím radost

mal˘m pacientÛm. Velk˘ dík patfií také

Vítûzslavu Krapkovi, kter˘ po jedenáct

let zabezpeãuje dopravu dûtí na v˘letech

do jin˘ch zahrad, a Mgr. Ale‰i Jaro‰kovi

a Mgr. Pavlu Petrovi z cestovní kancelá-

fie Al & Pa, ktefií od roku 2005 vozí dûti

sponzorsky autobusem z nemocnice do

Zoo Brno, kde je rovnûÏ vozí po areálu

zahrady.

Prázdniny v zoo 
Brnûnská zoo jiÏ del‰í dobu organizu-

je velice úspû‰nou akci – prázdninov˘

pfiímûstsk˘ tábor. Pobyty o letních

prázdninách mûly premiéru v roce 1997.

Do osmi t˘denních turnusÛ, které po-

kryjí oba prázdninové mûsíce, pfiijímáme

kolem pûtadvaceti dûtí ve vûku od 7 do

12 let. Také v roce 2009 pfiicházely dûti

do zoo od pondûlí do pátku v 8 hodin

Závûr pfiedvánoãní náv‰tûvy pacientÛ kliniky dûtské onkologie / The ending of the pre-Christmas visit of patients from
the childern’s oncology clinic
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ráno a rodiãe si je vyzvedli je‰tû t˘Ï den

v 17 hodin. NáplÀ jednotliv˘ch dnÛ pfii-

pravili a o dûti se starali pracovnice pro-

pagaãnû vzdûlávacího úseku a v roli po-

mocn˘ch pedagogÛ jim pomáhali stu-

dentky z Pedagogické fakulty Masa-

rykovy univerzity v Brnû. Rodiãe pfiihla-

‰ovali dûti na tábor na internetov˘ch

stránkách Zoo Brno.

Podobnû probíhají i jarní prázdniny

v zoo. Rodiãe v‰ak v tomto pfiípadû mo-

hou své dûti pfiihlásit i tfieba jen na jeden

den v t˘dnu. Pobytové dny zaãínají

v 8 a konãí v 16 hodin.

Prázdnin v zoo se úãastnily i dûti

s mentálním a kombinovan˘m postiÏe-

ním, o nûÏ peãují dva stacionáfie: denní

stacionáfi Domova pro osoby se zdravot-

ním postiÏením Srdíãko a denní stacionáfi

SdruÏení Veleta. Od 10. 8. do 14. 8. a od

24. 8. do 14. 8. mûly vyhrazeny dva

prázdninové turnusy, které probíhaly pa-

ralelnû s bûÏn˘mi turnusy Prázdnin v zoo.

Dal‰í turnus navíc mûli k dispozici ãleno-

vé Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ.

Pro dûti trávící v zoo prázdniny vÏdy

pfiedem pfiipravujeme velmi pestr˘ pro-

gram, k nûmuÏ patfií pozorování zvífiat

pfiímo v areálu zoo, soutûÏe, hry, zábav-

né kvizy, celotáborová hra, soutûÏní stez-

ka o zvífiatech. V pfiedná‰kovém sále sle-

dují populární kreslené pohádky o zvífia-

tech, ale i pfiírodopisné filmy z vydava-

telství National Geographic, které pfiibli-

Ïují Ïivot zvífiat v‰ech svûtadílÛ. Po pro-

mítání se mohou seznámit s kontaktní-

mi zvífiaty v ãele s populárním papou‰-

kem Edou a stejnû oblíben˘m nosálem

PéÈou. Dûti se mohou projevit i v rÛz-

n˘ch v˘tvarn˘ch disciplínách. Velmi po-

pulární je malování na obliãej, tzv. face-

painting, kter˘m se v poslední den po-

bytu dûti louãí s táborem pfii takzvaném

indiánském odpoledni. 

Úãastníci Prázdnin v zoo mají k dispozici indiánskou ves-
niãku / Participant of Holiday in zoo at the Indian tee-pee
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Bûhem t˘dne dûti poznají celou za-

hradu a nahlédnou i do jejího zákulisí.

Zblízka napfiíklad uvidí, jak chutná lach-

tanÛm. Chovatelé je na jednotliv˘ch

úsecích seznámí se svou prací a odpoví

na v‰echny zvídavé dotazy. Marcela

Nûmeãková, chovatelka opic, jim sdûlila

spoustu zajímavostí o ‰impanzech, na-

pfiíklad i o tom, k ãemu v expozici

primátÛ slouÏí kovové bed˘nky. Vidûly

nejbarevnûj‰í opici svûta, mandrila r˘ho-

lícího, Mat˘ska a Îofinku a pozorovaly

binturongy, ‰elmy, které vypadají jako

z pohádkové fií‰e. V pavilonu Tropické

království jim chovatel Michal Balcar

ukázal, co Ïerou Ïelvy orlície bornejské,

kajmani a ãím speciálním se Ïiví jihoa-

merick˘ je‰tûr dracéna guayanská. V pa-

vilonu ptákÛ, kde vidûly kromû jin˘ch

exotÛ i nenechavého a chytrého novozé-

landského papou‰ka keu, jim chovatelka

·árka Klímová ukázala, co dobrého

k snûdku mají rády drobné opiãky kotulÛ

veverovit˘ch pfiímo z jejich expozice (pa-

vilon exotick˘ch ptákÛ totiÏ hostí i dva

druhy savcÛ). Svezly se po zoo vláãkem,

na Dûtské zoo si zajezdily na ponících,

pohladily si domácí zvífiata a vydovádûly

se na dfievûn˘ch prolézaãkách. Obûdy

mûly zaji‰tûny v areálu zoo, v restauraci

U Tygra, ze které mohly prosklen˘m v˘-

hledem vidût do expozice tygrÛ sumater-

sk˘ch, na samce Dua a samici Satu. 

Jeden den Prázdnin v zoo dûti proÏily

na v˘letû do zoo Zlín-Le‰ná, kde mohly

poznat dal‰í, dosud jim neznámé druhy

zvífiat. Nejvíce je pobavila expozice supÛ,

kde na dfievûném zábradlí, pfiímo u dûtí,

poskakoval zoboroÏec tmav˘. Zhlédly

ukázku v˘cviku skupiny lachtanÛ, ko-

mentované krmení goril a náv‰tûvu zoo

zakonãily nezbytnou náv‰tûvou prodej-

ny suven˘rÛ – kaÏd˘ touÏil odnést si

nûco na památku. Obûd jim ãí‰níci ser-

vírovali pod pergolami restaurace u zám-

ku Le‰ná.

V roce 2009 jsme dûtem pfiipravili

novinku: dva turnusy pfiímûstského tá-

bora nazvaného Toulky Brnem s kroko-

d˘lem. Dûti mûly moÏnost poznat kro-

mû na‰í zoo i nûkteré známé brnûnské

památky a muzejní a vzdûlávací institu-

ce. Nav‰tívily Hvûzdárnu a planetárium

Mikulá‰e Koperníka v Brnû na Kraví ho-

fie, kde zhlédly pohádkové pfiedstavení

Zvífiata a hvûzdy, nauãily se poznávat

hvûzdy na obloze a pod odsuvnou stfie-

chou hvûzdárny pozorovaly oblohu

zrcadlov˘m dalekohledem. Na hradû

·pilberk jim paní prÛvodkynû Muzea

mûsta Brna povykládala o historii Brna,

osudech nûkter˘ch jeho obyvatel a v dût-

ské dílnû si mohly vyzkou‰et historické

V˘let do Zoo Zlín / The excursion to Zlín Zoo
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kost˘my. V dal‰ích dnech se dûti podíva-

ly na Brno z radniãní vûÏe a poslechly si

známé brnûnské povûsti o krokod˘lovi

a kole. Absolutní divadlo jim v prosto-

rách Staré radnice pfiedvedlo hru

O mistru koláfiském Birkovi, zpracová-

vající jednu z brnûnsk˘ch povûstí.

V Knihovnû Jifiího Mahena si vyrobily

vlastní kníÏku a zahrály si knihovnick˘

sedmiboj, nav‰tívily také jednu z nejv˘-

znamnûj‰ích historick˘ch památek – ka-

pucínskou hrobku. V kinû Scala se se-

známily s prací promítaãe, kter˘ jim pak

promítl nûkolik kreslen˘ch pohádek.

Závûr Prázdnin v zoo patfiil jako obvy-

kle Indiánskému dni se soutûÏní stezkou,

na níÏ si dûti provûfiily znalosti, které bû-

hem t˘dne získaly od sv˘ch vedoucích.

Nejúspû‰nûj‰í soutûÏící dostali drobnou

odmûnu. V replice srubu ‰amana indián-

ského kmene Haida Gwaii, postavené

u v˘bûhÛ vlkÛ a bobrÛ, se pak dozvûdû-

ly zajímavosti ze Ïivota IndiánÛ, poma-

lovaly si po indiánsku obliãeje a odnesly

si vlastnoruãnû vyrobenou ãelenku.

Nakonec dostali v‰ichni drobné dáreãky

na památku.

Pfiímûstsk˘ tábor klientÛ
Velety a Srdíãka

Souãasnû s bûÏn˘m turnusem

Prázdnin v Zoo Brno probûhl jiÏ poãtvr-

té tábor urãen˘ dûtem tûlesnû a mentál-

nû postiÏen˘m. V t˘dnu od 10. do 14.

srpna se prázdninové akce zúãastnili

i handicapovaní mladí lidé, o nûÏ peãuje

obãanské sdruÏení Veleta v Brnû-

Kohoutovicích. Ve ‰kolním roce

2008/09 pravidelnû nav‰tûvovali v zoo

speciálnû pro nû pfiipravené programy

a zvlá‰tní program mûli pfiipraven˘ i pro

prázdninov˘ t˘den. Ve stfiedu jeli spoleã-

nû s ostatními úãastníky prázdnin v zoo

na v˘let do Zoo Zlín-Le‰ná. ZáÏitkÛ by-

lo mnoho – nejvíce se líbilo krmení slo-

nÛ a lachtanÛ, a také prohlídka zámku.

Ve dnech 27. a 28. srpna jsme pro

Domov pro osoby se zdravotním posti-

Ïením Srdíãko v Brnû na ·elepovû ulici

pfiipravili „minitábor“, kterého se zúãast-

nilo vÏdy pût klientÛ s tûÏk˘m mentál-

ním a tûlesn˘m postiÏením (byli mezi

nimi i tfii nevidomí). Pfiijeli v doprovodu

dvou sociálních pracovnic a po cel˘ den

se jim vûnovala pracovnice úseku a tfii

ãlenové Pfiírodovûdné skupiny Stanice

mlad˘ch pfiírodovûdcÛ. K nejvût‰ím zá-

ÏitkÛm patfiila jízda vláãkem a náv‰tûva

kontaktní dûtské zoo. Také tento tábor

navazoval na speciální programy, kter˘ch

se klienti Srdíãka ve ‰kolním roce

2008/09 v zoo pravidelnû úãastÀovali.

Pfiímûstsk˘ tábor ãlenÛ Stanice
mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

Jeden t˘denní pfiímûstsk˘ tábor – ve

dnech 13. aÏ 17. ãervence – mûli k dis-

pozici i ãlenové Stanice mlad˘ch pfiíro-

dovûdcÛ, patfiící do skupiny Pfiírodo-

vûdné, Mal˘ch tygfiíkÛ a KlokánkÛ.

Nejmlad‰ím úãastníkÛm bylo 5 let, nej-

star‰ím 13.

Tábor probíhal v klubovnách Stanice

mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, které jsou umís-
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tûny v areálu zoo. Dûti mûly vedle stan-

dardního programu, pfii nûmÏ se mj. blí-

Ïe seznámily s nûkter˘mi expozicemi

a nahlédly i do jejich zákulisí, na staros-

ti také péãi o kontaktní zvífiata chovaná

ve stanici. Ti nejstar‰í pomáhali pracov-

nici stanice nejen pfii krmení zvífiat, ale

i pfii ãi‰tûní voliér a terárií. KaÏd˘ den

v‰ak byl jin˘, pln˘ záÏitkÛ z her, soutûÏí

a nov˘ch poznatkÛ o chovan˘ch zvífia-

tech. V‰ichni se tû‰ili na v˘let do Zoo

Zlín-Le‰ná. Zámek, kter˘ se nachází v a-

reálu zoo, byl pro pfiírodovûdce mil˘m

pfiekvapením. PrÛvodce mûl v zásobû

spoustu hádanek a zajímavostí, dokázal

upoutat v‰echny bez rozdílu vûku. 

Noc snÛ
Mezinárodní akce Dream Night at

the Zoo – Noc snÛ probûhla v roce 2009

v Zoo Brno popáté. Handicapované

a dlouhodobû nemocné dûti v doprovo-

du pfiíbuzn˘ch hostila na‰e zoo v pátek

5. ãervna od 18 do 22 hod. Byly pro nû

pfiipraveny expozice s komentovan˘m

krmením, po soumraku nasvícené, stej-

nû jako cesty vedoucí areálem, ãekal je

také zábavn˘ program s obãerstvením,

v˘tvarná dílna a mal˘ dárek – upomínka

na mimofiádnou náv‰tûvu zoo. 

O oblíbenosti Noci snÛ v Zoo Brno

svûdãí ãasté dotazy, kladené jiÏ od dub-

na, které zji‰Èují, zda a kdy se tato akce

opût uskuteãní, jak˘ bude program

a jestli nezapomeneme tazatele opût po-

zvat. Mezi pozvan˘mi byli v roce 2009

napfiíklad klienti SdruÏení pro pomoc

mentálnû postiÏen˘m (SPMP Brno),

Sjednocené organizace nevidom˘ch

a slabozrak˘ch (SONS Brno), klienti do-

K Noci snÛ patfií i ukázka sokolnictví / The program of Dreamnight includes also a demonstration of  falconry
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Hlavní program Noci snÛ probíhal na pódiu U Velblouda / The main programof the Dreamnight has run on the platform
„At the Camel”
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movÛ pro osoby se zdravotním postiÏe-

ním Neumánek, Tereza, Srdíãko,

Domino, Gaudium, ale také ãlenové

Ligy za práva vozíãkáfiÛ. Noci snÛ se ú-

ãastní nejen BrÀané, se sv˘mi rodiãi pfii-

jíÏdûjí i handicapované dûti z Kyjova,

KromûfiíÏe, Vy‰kova, Îìáru nad

Sázavou…

Pro úãastníky akce byl pfiipraven bo-

hat˘ program, kter˘ zahájil fieditel Zoo

Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.,

spoleãnû s místostarostkou Brna-Bystrce

Mgr. Eli‰kou Kováfiovu. Od 18 do 22

hod. vystoupila country kapela Zimour,

Absolutní divadlo a taneãní formace

Mimi Fortunae, Abanico a KomíÀáãek.

Taneãníci z Abanika zdraví diváky / Dancers of the Abanico salute viewers

Vystoupení souboru Mimi Fortunae / The performance of
the chorus line Mimi Fortunae

Vystoupení souboru Abanico / The performance of the
chorus line Abanico
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Na ponydromu v reÏii spoleãnosti

Equcom probíhaly ukázky práce s koÀ-

mi a rÛzné soutûÏe s „koÀskou“ temati-

kou. âlenové Stanice mlad˘ch pfiírodo-

vûdcÛ pfiedvedli v˘cvik lam a drav˘ch

ptákÛ a Klub kynologÛ ze ·lapanic práci

se sluÏebními psi. Dûti si mohly v pro-

storách Dûtské zoo pohladit králíky,

morãata, kozy, ovce a lamy. Dále bylo

pro nû pfiipraveno kontaktní místo s pfií-

rodninami, kde si mohly napfi. potûÏkat

parohy ãi p‰trosí vejce nebo si prohléd-

nout svleãky hadÛ. Pro ty odváÏnûj‰í

byla pfiipravena jízda na ponících. Na

památku si odná‰eli ve v˘tvarné dílnû

vlastnoruãnû vyroben˘ dárek a na obliãe-

ji namalované zvífiátko. U v˘bûhÛ ‰im-

panzÛ, surikat, lachtanÛ a bobrÛ probí-

halo komentované krmení. 

Úãastníky Noci snÛ vozil po zoo vlá-

ãek, takÏe se do horních partií zahrady,

kde probíhalo hlavní dûní, dostali i mé-

nû pohybliví a vozíãkáfii. K nejvût‰ím zá-

ÏitkÛm Noci snÛ patfiil pobyt v zahradû

nasvícené louãemi a jízda svítícím vláã-

kem.

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ
Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, do níÏ

pfiicházejí dûti ve vûku od od 5 do 18 let,

pracovala v roce 2009 v osmi odborn˘ch

skupinách, do nichÏ docházelo celkem

76 dûtí. Kromû vlastní práce v krouÏcích

ãlenové stanice pomáhali pfii témûfi v‰ech

akcích pofiádan˘ch zoologickou zahra-

dou pro vefiejnost. Napfiíklad asistovali

pfii exkurzích do expozice trvale handi-
âlenové Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ v klubovnû / Mem-
bers of the Station of young stientists in their clubroom
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capovan˘ch jedincÛ ze Záchranné stani-

ce, pomáhali zdravotnû postiÏen˘m dû-

tem, které se úãastnily pfiímûstského

prázdninového tábora v zoo. Pfii Noci

snÛ pfiedvedli v˘cvik lam i drav˘ch ptá-

kÛ a pfiichystali kontaktní místo s pfií-

rodninami, kde si náv‰tûvníci mohli na-

pfi. potûÏkat parohy ãi p‰trosí vejce nebo

si prohlédnout svleãky hadÛ. Dále ku-

pfiíkladu skupinám mal˘ch pacientÛm

onkologické kliniky, ktefií pravidelnû

nav‰tûvují zoo, pfiedvádûli kontaktní zví-

fiata…

Skupina Malí tygfiíci je urãena pro

dûti od 5 do 7 let, náplní její práce je po-

vídání o pfiírodû a procházky po zoo, hry

a soutûÏe. SchÛzky se konají 1x mûsíãnû.

Skupina Od A do Î pro dûti od 7 do 10

let má v‰eobecné zamûfiení na pfiírodo-

vûdné obory, faunu i floru Mni‰í hory

i ‰ir‰ího okolí, soutûÏe a hry. Schází se

1x t˘dnû. Skupina Pfiírodovûdná pro dû-

ti od 9 do 13 let peãuje o zvífiata v kout-

ku Ïivé pfiírody, vûnuje se téÏ hrám a sou-

tûÏím. Schází se 1x t˘dnû. Skupina

Pfiírodovûdná – Klokánci je mlad‰í od-

noÏí pfiedcházející skupiny, má stejnou

náplÀ a je urãena dûtem od 6 do 9 let.

Skupina Domestikce se vûnuje základ-

ním zootechnick˘m praktikám v chovu

alpak a poníkÛ. Pracuje v ní mládeÏ od

13 do 18 let, schází se 1x t˘dnû. Skupina

P.A.N. peãuje o zájmové chovy savcÛ

a ptákÛ ve stanici, blíÏe se zajímá o zví-

fiata chovaná v zoo a pfiírodu Mni‰í hory.

Nezapomíná na hry a soutûÏe a v˘znam-

nou ãástí jejích aktivit jsou zájezdy a ex-

kurze do jin˘ch zoo a na místa s pfiírod-

ními ãi kulturními památkami. SchÛzky

dûtí ve vûku od 10 do 15 let se konají

1x za dva t˘dny, v˘lety 1x za mûsíc.

Skupina Mladí prÛvodci si prohlubuje

znalosti o zvífiatech a dokumentuje jejich

Ïivotní projevy. Vypomáhá pfii akcích

pofiádan˘ch stanicí i zahradou, podniká

zájezdy do jin˘ch zoologick˘ch zahrad

a uãí se provádût náv‰tûvníky zoo.

SchÛzky ãlenÛ, jejichÏ vek se pohybuje

v rozmezí od 10 do 18 let, se konají

1x za ãtrnáct dnÛ. Skupina Pavuãinka se

zamûfiuje na v˘tvarné techniky ve spoje-

ní s v‰eobecn˘m pfiírodovûdn˘m vzdûlá-

ním. Její ãlenové pozorují a poznávají

zvífiata v zoo a svoje zku‰enosti uplatÀu-

jí v rÛzn˘ch v˘tvarn˘ch technikách, jako

jsou koláÏe, drhání, paliãkování, práce

s korálky atd. SchÛzky dûvãat od 6 do 18

let se konají 1x t˘dnû. 

Nízkoprahov˘ klub 
Nízkoprahov˘ klub, zaloÏen˘ jako

souãást Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

(SMP) Zoo Brno v prosinci 2001, slou-

Ïí dûtem ve vûku 8–18 let, které pochá-

zejí ze znev˘hodnûného prostfiedí, z ro-

din sociálnû slab˘ch ãi jinak rizikov˘ch.

Frekventanty klubu jsou vût‰inou cho-

vanci dûtsk˘ch domovÛ ãi diagnostic-

k˘ch ústavÛ. Scházejí v klubovnû SMP

ve správní budovû zoo a v areálu zahrady

kaÏdé úter˘ od 15.30 do 18 hodin.

Klienti klubu se pohybují v areálu zoo

vÏdy s doprovodem pracovníkÛ klubu.

NáplÀ ãinnosti klubu je orientována na
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pfiírodu, Ïivotní prostfiedí, zvífiata Ïijící

ve volné pfiírodû i chovaná v zoologic-

k˘ch zahradách. Klienti vyuÏívají osobní

poãítaãe s tiskárnou s pfiipojením na in-

ternet, kde si mohou vytvofiit vlastní

emailovou adresu. K dispozici mají vide-

ohry a videoprogramy od zábavn˘ch her

pro men‰í dûti, pfies strategické hry, jako

napfi. budování vlastní zoologické zahra-

dy, aÏ po nauãné videoprogramy a en-

cyklopedie zamûfiené pfiedev‰ím na pfií-

rodu. Klub jsme vybavili znaãn˘m

poãtem pfiírodovûdn˘ch knih. Klienti

klubu mají k dispozici videopfiehrávaã ãi

kinosál s bohatou kolekcí videokazet

a DVD, s pracovníky klubu poznávají

areál a zákulisí zoo, besedují s odborníky.

VyuÏívat také mohou areál Dûtské zoo.

V roce 2009 bylo nejdÛleÏitûj‰ím úkolem

pracovníkÛ Nízkoprahového klubu oslo-

vit dal‰í ústavy a organizace a nabídnout

jim úãast na práci klubu, kter˘ u dûtí

prohloubí zájem o pfiírodu, zvífiata a zoo-

logickou zahradu. V˘sledkem snaÏení je

docházka 200 klientÛ z tûchto organiza-

cí: Dûtsk˘ diagnostick˘ ústav Hlinky,

Diagnostick˘ ústav pro mládeÏ Veslafiská,

Obãanské sdruÏení Ratolest a Domov

mládeÏe Údolní. 

Adventní setkání seniorÛ
Adventní setkání seniorÛ, pofiádané

pod názvem Vánoce, Vánoce pfiicháze-

jí…, probûhlo 26. listopadu. Do audio-

vizuálního sálu správní budovy se dosta-

vilo pfiibliÏnû ‰est desítek seniorÛ

z domovÛ dÛchodcÛ na ulicích Okru-

Ïní, Vûstonická, Nopova, Kamenná

a Vychodilova, pfii‰li i ãlenové

Sjednocené organizace nevidom˘ch

a slabozrak˘ch s doprovodem. Hostem

sváteãního setkání byla místostarostka

Mûstské ãásti Brno-Bystrc Mgr. Eli‰ka

Kováfiová. Pfiítomné uvítal fieditel zoo

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., a infor-

moval je o aktuálním dûní v zahradû.

Poté byl promítnut krátk˘ film pfiedsta-

vující dûní v zoo bûhem celého roku.

V kulturním pásmu, kde zaznûly pfiede-

v‰ím koledy, zazpívali ãlenové dûtského

folklorního souboru KomíÀáãek a smí-

‰en˘ pûveck˘ sbor Antea.  Na závûr vy-

stoupili ãlenové Kynologického klubu ve

·lapanicích s ukázkou  v˘cviku psÛ. Se

psy se pak mohli hosté blíÏe seznámit,

kdyÏ si nûkteré pfiítulné ãtvernoÏce po-

hladili ãi nakrmili. Pfiíjemnû proÏité od-

poledne, plné neobvykl˘ch záÏitkÛ, si se-

niofii velmi pochvalovali a tû‰ili se na

pfií‰tí setkání, která se v zoo uskuteãÀují

od roku 2005.

Bc. Jana Hadová,

vedoucí propagaãnû vzdûlávacího úseku

Adventní setkání seniorÛ / The advent encounter of seniors
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PROPPROPAGAâNù VZDùLÁAGAâNù VZDùLÁVVACÍ ÚSEKACÍ ÚSEK
PROMOTIONAL AND EDUCATIONAL DEPARTMENT

SUMMARY: Workers from education

centre of Brno’s zoo offered during the

year of 2009 13 study programs for

schools on various subjects. 136 study

programs were realized, in which 4624

students participated. On the zoo’s

educational questioner, which is

accessible throughout the zoo’s areal,

5493 students took part on study

activities. In the year 2009 18 special

programs for universities were realized as

well and were attended by 990 students.

Since 1998, patients from the

children’s oncology clinic take part n the

zoo’s activities. Through 2009, 69

children, accompanied by 47 adults

visited the zoo on 23rd of June, 15th of

September and 1st of December. 

With the participation of public,

through the 14th and 15th of February the

farewell party from Tom and Bill took

place, under which the polar bear cubs

were sent to other zoos, media

participation was noted as well. Under the

open eye of the media and public, we

celebrated the birth of six new wolf´s

pups. With the participation of the

famous swing singer Lad´a Kerndl we

celebrated the birth of three desert cats as

well as the birth of one South American

Tapir on the 30th of June.

To the Carnivore Campaign’s fond

visitors to the zoo could join by buying at

the souvenir store a shirt with a motif of a

European predator on it. We have

expanded the zoo’s educational programs

with the theme known as: ”How to save

the European predators . People with

interest on the subject could revise,

through our internet site, as well as on our

permanent aquarium display, a variety of

ideas and activities in which they could

participate. An example to such an

activity was the possibility of children at

grade school age to participate in four

different contests related to the matter.

Through fond razing to those prizes

offered to the winning children on the

four contests we were able to assist also by

means of financial aid to the projects we

were involved with on this specific matter.

Since 1997 we organize through the

summer grade school vacation, summer

camps at our zoo. To eight week cycles,

we form a group of 25 kids aging from

seven to twelve. Similar activities take

place throughout our zoo since 2005 also

during the spring break. Through the

different 2009 vacations participated also,

in specific arranged groups, children with

special needs. Lastly a unique group of

children was formed by those children

who participate in the zoo´s activities

throughout the year, such as our young

nature explorer project.
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PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Datum Akce pro vefiejnost – interní 

14. a 15. 2. Rozlouãení s Billem a Tomem. Odjezdy medvíìat do jin˘ch zoo

za úãasti náv‰tûvníkÛ a pracovníkÛ médií

7. 3.  Ma‰karní bál pro dûti

4. 4.  Den ptactva pro náv‰tûvníky. SoutûÏní stezka

11. 4.  Velikonoãní dílna. Ukázky paliãkování ozdob, zdobení kraslic

13. 4.  Velikonoãní pondûlí. Ukázky velikonoãních mláìat, soutûÏní stezka, 

zábavn˘ program na pódiu

25. 4.  Den Zemû. Zahájení kampanû Jak to vidí ‰elmy

23. 5.  Zvífiátka také nekoufií. Osvûtov˘ a zábavn˘ program ke Svûtovému 

dni bez tabáku

29. 8.  Setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ 

25. 9.  Setkání adoptivních rodiãÛ ze ‰kol 

24. 10. Halloween. SoutûÏ o nejhezãího Dobrého ducha zoo, 

vyrobeného z d˘nû

26. 11. Adventní setkání seniorÛ

24. 12.  ·tûdrodopolední krmení zvífiat

Datum Akce pro vefiejnost – externí 
23. 1. V˘jezd s kontaktními zvífiaty do DD Mikulá‰kovo námûstí

6. 3.  Zoobál

16. 5. V˘jezd s kontaktními zvífiaty na Noc kejklífiÛ v Denisov˘ch sadech

26. 6. Prezentace kontaktních zvífiat na v˘stavû Propet na BVV

13. 9. Prezentace kontaktních zvífiat na muzejní akci Kouzlo tradic

v Paláci ‰lechtiãen

17. 9. V˘jezd s kontaktními zvífiaty na Dûtsk˘ den Mûstské policie 

na brnûnské Riviéfie (Empík)

11. 12. Prezentace zoo na Vánoãních trzích na v˘stavi‰ti 

23. 12. Prezentace zoo na Nové radnici v Brnû

1x za 14 dní V˘jezd s kontaktními zvífiaty se zvlá‰tním programem 

do speciální ‰koly ELPIS
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PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Rozlouãení s Billem a Tomem probûhlo za úãasti vefiejnosti a médií / Visitors and Journalistes followed the act of fare-
well with Bill and Tom 
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SEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOSTSEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOST
PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Datum Akce pro dûti a mládeÏ - interní Poãet akcí/úãastníkÛ 
23.2.–1. 3.     Jarní prázdniny v zoo       102      

1. 4.    Den ptactva pro ‰koly  112

5. 6.  Noc snÛ. Prohlídka expozic, komentované krmení 500

a kulturní program pro pozvané handicapované 

dûti a jejich rodiãe

13.–17. 7.    Prázdninov˘ pobyt dûtí ze Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ         31

10.–14. 8. Prázdninov˘ pobyt dûtí z ústavu Veleta 7

24.–28. 8.    Prázdninov˘ pobyt dûtí z ústavu Srdíãko 5

7. 7.–28. 8. Letní prázdniny v zoo   8/209

1. 12. Mikulá‰ská besídka pro pacienty kliniky dûtské onkologie  34

Exkurze pro ‰kolní druÏinu La‰tÛvkova 16/176

V˘ukové programy pro matefiské ‰koly 8/248

V˘ukové programy pro základní ‰koly 73/2234

V˘ukové programy pro stfiední ‰koly 17/1020

SamoobsluÏné pracovní listy 869

Exkurze pro stfiední, základní a matefiské ‰koly 22/946

Exkurze pro vysoké ‰koly 18

Speciální programy z ústavÛ Veleta a Srdíãko  1x za 14 dní/13
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PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Ma‰karní bál / Fancy-dress ball               Photo by Milan KfiíÏ

Zoobál / Zooball
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PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe ke kampani ·elmy bylo spojeno s kulturním programem / The declaration of The Carnivore
campaign competition results was connected with a cultural program

Soubor KomíÀáãek  / The chorus line KomíÀáãek

Soubor Mimi Fortunae / The chorus line Mimi Fortunae



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2009   |103

ZAHRANIâNÍ STYKYZAHRANIâNÍ STYKY
FOREIGN CONTACTS

KaÏdá zoologická zahrada se mÛÏe ús-

pû‰nû rozvíjet, jen pokud udrÏuje boha-

té styky se zahraniãím a cílevûdomû vy-

hledává nové odborné kontakty. Praxe

dobr˘ch vzájemn˘ch stykÛ se v˘znamnû

úroãí pfiedev‰ím v následn˘ch v˘mûnách

zvífiat, které jsou pro sestavování vhod-

n˘ch chovn˘ch skupin nezbytné, dále

pak v získávání chovatelsk˘ch zku‰enos-

tí i zku‰eností v oboru ekologické osvûty.  

Brnûnská zoo je ãlenem nûkolika me-

zinárodních zoologick˘ch organizací

a na jejich v˘roãní, pfiípadnû i jiná dal‰í

zasedání vysílá své zástupce, její pracov-

níci doprovázejí transporty zvífiat do ji-

n˘ch zahrad, kde souãasnû navazují od-

borné kontakty, aby získali nové poznat-

ky o chovu vzácn˘ch druhÛ ãi pfiedávali

vlastní zku‰enosti. Nov˘m prvkem v za-

hraniãních stycích brnûnské zoo je pro-

jekt Kura Kura – Îelvy v ohroÏení, vy-

pracovan˘ pro zfiízení edukaãního centra

a záchranné Ïelví stanice v Indonésii.

Projekt Kura Kura – Îelvy v ohroÏení
Slavnostní dokonãení 1. etapy stavby

záchranné Ïelví stanice se vzdûlávacím

centrem se uskuteãnilo 5. srpna 2009 na

ostrovû Nusa Penida v Indonésii.

Nositelem projektu, na jehoÏ základû

stanice v Indonésii vzniká, je Unie ães-

k˘ch a slovensk˘ch zoo, hlavními úãast-

níky projektu jsou Zoo Brno, Zoo Praha

a indonéská nadace Yaysan Kura Kura

Nusa Penida. 

Krajsk˘ úfiad Jihomoravského kraje

vydal osvûdãení pro Zoo Brno na obdo-

bí od 10. 9. 2006 do 10. 8. 2009 na ko-

Oficiální zahájení provozu záchranné stanice Kura Kura / The official opening of the rescue station Kura Kura working
Photo by Vladislav T. Jirou‰ek
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nání vefiejné sbírky za úãelem vybudová-

ní vzdûlávacího centra na indonéském

ostrovû Nusa Penida, leÏícím v˘chodnû

od ostrova Bali. Dal‰í sbírka, urãená pro

následující etapu v˘stavby, má b˘t vyhlá-

‰ena v roce 2010. Vzdûlávací centrum

a záchranná stanice pro Ïelvy zabavené

z nelegálních obchodÛ má na ostrovû

Nusa Penida slouÏit pro vzdûlávání turis-

tÛ, ktefií do Indonésie pfiijíÏdûjí z celého

svûta, dûtí v místních ‰kolách, obyvatel

vesnic i místních ochráncÛ pfiírody. 

Bazény pro Ïelvy v záchranné stanici Kura Kura / Water tanks for turtles in the rescue station Kura Kura 
Photo by Vladislav T. Jirou‰ek

Budova záchranné stanice Kura Kura / The rescue station Kura Kura building                 Photo by Vladislav T. Jirou‰ek
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Smlouva o sdruÏení mezi nadací

Yaysan Kura Kura Nusa Penida a Unií

ãesk˘ch a slovensk˘ch zoo (UCSZ) byla

uzavfiena 2. listopadu 2007. Úãelem

sdruÏení je spolupráce na vybudování,

provozování a organizaci edukaãního

centra. Dále pak spolupráce na ochranû

ohroÏen˘ch Ïelv Indonésie a jejich ná-

sledné reintrodukci. Smlouva mezi na-

dací Yaysan Kura Kura Nusa Penida,

Zoo Brno a UCSZ o pouÏití ãásteãného

v˘tûÏku vefiejné sbírky ke stanovenému

úãelu byla uzavfiena 20. ãervna 2008. 

Stavba oplocení areálu s dvanácti ka-

ranténními bazény, kde bude probíhat

odchov mlad˘ch, zranûn˘ch ãi nemoc-

n˘ch zvífiat, byla zahájena v lednu 2008.

Poté v záfií téhoÏ roku zaãala v˘stavba zá-

chranného a vzdûlávacího stfiediska, uby-

tovacích prostorÛ pro personál, labora-

tofií a nezbytného technick˘m zázemí.

Zámûr byl  úspû‰nû zakonãen v prvním

pololetí roku 2009. 

Novû vzniklé vzdûlávací stfiedisko

a záchranná Ïelví stanice na ostrovû Nusa

Penida u Bali se stává dÛleÏit˘m prvkem

v ochranû divoké pfiírody a podmofiské-

ho svûta v Indonésii. Jedná se o první

ãesko-indonésk˘ projekt svého druhu.

T̆ m pracovníkÛ centra bude pofiádat

pfiedná‰ky, které upozorní na rozmani-

tost a bohatství indonéského podmofi-

ského svûta a vysvûtlí dÛvody, proã je tfie-

ba pfiírodu vãetnû mofisk˘ch Ïelv spoleã-

n˘mi silami chránit. 

Záchranná stanice bude pfiijímat pfie-

váÏnû mofiské, ale i sladkovodní Ïelvy

pocházející z ãerného trhu (zabavené

buì na celnicích, nebo v nelegálních ob-

chodech a trÏi‰tích). V karanténních ba-

zénech je odborníci vy‰etfií, o‰etfií, a po-

kud to bude tfieba, zahájí léãbu. Na ni

naváÏe rehabilitace a vypu‰tûní do míst

pÛvodního v˘skytu. Mofiské Ïelvy, které

budou v dobré kondici, se zprvu ocitnou

v chránûné mûlãinû Toyapakehské záto-

ky (v hloubce od 1 do 3 metrÛ), kde bu-

dou mít k dispozici prostor o rozmûru

20_20 metrÛ, obehnan˘ sítí na tyãích

zapu‰tûn˘ch do dna zátoky. V okamÏiku,

kdy budou pravidelnû pfiijímat potravu

a jejich plavání bude bezproblémové, je

ãluny odvezou do oblasti, kde jsou pod-

mínky pro návrat do pfiírody nejlep‰í.

Konference mezinárodních organizací
Do mezinárodní spolupráce lze zafia-

dit i aktivity Unie ãesk˘ch a sloven-

sk˘ch zoo (UCSZ). Tato organizace

svolává pracovní komise pro chov urãité

skupiny druhÛ, na jejich jednání pak do-

jíÏdí i pracovníci Zoo Brno. Napfiíklad

na práci komisí pro primáty a koãkovité

‰elmy se ve dnech 14.–16. dubna ve slo-

Emblém záchranné stanice Kura Kura / The rescue stati-
on Kura Kura logo             Photo by Vladimír T. Jirou‰ek
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venském Senci podíleli zoolog specialista

Mgr. Jifií Dobia‰ a revírník z úseku ‰elem

Ing. Miloslav Walter. Z bohatého pro-

gramu seneckého setkání uveìme dva

pfiíklady. Komise mal˘ch koãek podala

zprávu o stavech chovu jednotliv˘ch

druhÛ v ãlensk˘ch zoo a prezentovala

projekt návratu dvou mláìat rysÛ evrop-

sk˘ch, umûle odchovan˘ch v Zoo

Ostrava, do volné pfiírody. Kolegy téÏ se-

známila s projektem repatriace koãky di-

voké na Slovensku, jehoÏ cílem je vypu‰-

tûní sedmi párÛ  koãek divok˘ch, od-

chovan˘ch v Zoo Dûãín, Chomutov,

Jihlava a Ostrava. Tato komise rovnûÏ

pfiedstavila projekt návratu dvou mláìat

rysÛ evropsk˘ch, umûle odchovan˘ch

v Zoo Ostrava, do volné pfiírody. Z jed-

nání komise velk˘ch koãek byl pro Brno

nejpfiínosnûj‰í referát o odchovu levhar-

tÛ cejlonsk˘ch v Zoo Ostrava.

Na v˘roãním zasedání Euroasijské

asociace zoo a akvárií (EARAZA), kte-

ré probûhlo 22. a 23. kvûtna v Zoo

Kyjev na Ukrajinû, brnûnskou zahradu

reprezentoval její reditel MVDr. Martin

Hovorka, Ph.D., spoleãnû se sv˘m asi-

stentem RNDr. Bohumilem Králem,

CSc. Oba se úãastnili v‰ech jednání kon-

ference a s ‰éfy ukrajinsk˘ch zahrad

v Kyjevû, Nikolajevu, Rovnu, zoo v mol-

davském Ki‰inûvu a Terarijního centra

Bion v Kyjevû podrobnû prodebatovali

moÏnosti tvorby moderních expozic

a zpÛsoby odchovu vzácn˘ch zvífiat.

RNDr. Král, jehoÏ sluÏební cesta na

Ukrajinu byla del‰í (16.–25. 5.), se se-

známil s nov˘mi expozicemi a chovatel-

sk˘mi úspûchy zoologick˘ch zahrad

v tûchto mûstech: Ki‰inûv, âekessy,

Nikolajev a Rovno. Samozfiejmû tam ta-

ké sondoval moÏnosti zisku zvífiecích

druhÛ vhodn˘ch pro brnûnské expozice.

V‰ech plenárních i odborn˘ch zasedá-

ní 16. kongresu Latinskoamerické aso-

ciace zoo a akvárií (ALPZA) se ve

dnech 26. aÏ 29. kvûtna v Ciudad de

Panamá úãastnil fieditel MVDr. Martin

Hovorka, Ph.D. Ve Stfiední a JiÏní

Americe blíÏe poznal fiadu zoologick˘ch

zahrad, napfiíklad hostitelskou Summit

Zoo v Panamû, a navázal kontakty s její-

mi pracovníky. Hovofiil s nimi pfiede-

v‰ím o zámûru Zoo Brno zbudovat kom-

plexní expozici Karibik. Nav‰tívil také

nûkolik národních parkÛ, jako je Delta

del Orinoco ve Venezuele, kde studoval

Ïivotní podmínky tamní fauny.

Na v˘roãní konferenci Evropské aso-

ciace zoo a akvárií (EAZA), která se

uskuteãnila od 16. do 19. záfií, dorazilo

do zoologické zahrady v dánské Kodani

pût pracovníkÛ Zoo Brno: fieditel

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., asistent

fieditele RNDr. Bohumil Král, CSc., zo-

olog-specialista Mgr. Jifií Dobia‰, pro-

vozní zoolog Jifií Vítek a specialistka pro

welfare Marcela Sládková. Jejich úãast na

konferenci byla zavr‰ením sluÏební cesty

konané ve dnech 4.–20. záfií, pfii níÏ po-

znali dvanáct zoologick˘ch zahrad pfie-

dev‰ím v Pobaltí a Skandinávii: Zoo

Opole (Polsko), Zoo Kaliningrad

(Rusko), Zoo Kaunas (Litva), Zoo Riga
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(Loty‰sko), Zoo Tallinn (Estonsko), Zoo

Helsinki, Zoo Ranua (Finsko), Skansen-

Akvariet, Skansen-Zoo, Nordens Ark

(·védsko) a Randers Regnskov

(Dánsko). Kromû tûchto zahrad nav‰tí-

vili i mofiské muzeum v litevské

Klajpedû, národní rezervaci Kurská kosa

na rozhraní Litvy a ruské enklávy

Kaliningrad, finské národní parky Urho

Kekkonena a Lemmenjoki a pfiírodní re-

zervaci Saariselkä v laponské ãásti

Finska. Pracovníci Zoo Brno se úãastnili

v‰ech plenárních zasedání konference E-

AZA i vybran˘ch zasedání sekcí (EEP,

TAG). Kladli pfiitom dÛraz na druhy,

které na‰e zoo chová a je v nich zapojena

do Evropsk˘ch záchrann˘ch programÛ

(EEP). Pfii setkáních s fiediteli, resp. ve-

doucími zoology v‰ech nav‰tíven˘ch zo-

ologick˘ch zahrad konzultovali roz‰ífiení

v˘mûny informací o vzdûlávání a osvûtû

pfii práci s vefiejností a zejména pak

o moÏnostech získávání nov˘ch zvífiat

pro doplnûní stávajících chovn˘ch sku-

pin ãi nov˘ch druhÛ pro plánovanû nové

expozice. V Zoo Opole bezplatnû získali

pár vzácn˘ch jihoamerick˘ch koãek ja-

guarundi – v pfií‰tí sezonû mÛÏe Zoo

Brno odtud dovézt i klokánky krysí.

Sysel obecn˘ vymizel z volné pfiírody

Polska jiÏ pfied nûkolika lety a Zoo

Opole – podobnû jako na‰e zahrada –

Pracovníci Zoo Brno pfied vchodem do Zoo Nordens Ark / Brno Zoo workers at the Nordens Ark entrance 
Photo by Jifií Dobia‰
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vypracovává metodiku chovu tohoto

druhu v umûl˘ch podmínkách. Proto

byly pro na‰e pracovníky velmi dÛleÏité

informace o rozmnoÏování syslÛ v opol-

ské zoo. Kolegové v Zoo Kaliningrad jim

pfiedstavili dokonale vybaven˘ sál pro

osvûtovou a vzdûlávací práci, kter˘ po-

jme více neÏ 300 osob. V zoologické

zahradû v Kaunasu se mohli seznámit

s velmi funkãnû zafiízenou líhní a odcho-

vnou drav˘ch ptákÛ. ¤editel zoologické

zahrady v Rize se jim právem pochlubil

novû vybudovanou moderní centrální

kuchyní pro pfiípravu krmiv a podrobnû

je seznámil s detaily jejího provozu.

Z chovatelsk˘ch zafiízení zaujal v riÏské

zoo zejména zcela nov˘ pavilon Ïiraf.

V této zoo dohodli poskytnutí dvou

mlad˘ch samic soba lesního. V Rize se

na‰i pracovníci ujistili, Ïe z rozsáhl˘ch

chovÛ tamní zoo lze získat nádherné pes-

tfie zbarvené jihoamerické Ïáby listovnice

ãervenooké a víãkovnice zlatooké, jakoÏ

i asijské létavky obecné a ãolky císafiské.

Kolekci na‰ich australsk˘ch vaãnatcÛ

mohou v budoucnu z chovÛ Zoo Riga

roz‰ífiit i vakoveverky létavé. Zoologická

zahrada v estonském Tallinnu patfií

k nejúspû‰nûj‰ím chovatelÛm vzácn˘ch

druhÛ zvífiat, zvlá‰tû sudokopytníkÛ.

Na‰í zoo poskytla dvû mladé samice jakÛ

a nabízí pár velmi vzácn˘ch labutí ma-

l˘ch. Kolegové z Tallinnu jsou pfiiprave-

ni v pfií‰tích letech nám poskytnout sku-

pinu himálajsk˘ch ovcí modr˘ch a od

nás dostanou ãtyfii Ïelvy pardálí a dvû

koãky pou‰tní. Zcela základní v˘znam

mûla náv‰tûva Zoo Helsinky. Hlavní zo-

olog Leif Blomqvist je nejen koordináto-

rem EEP-programu a vedoucím plemen-

né knihy pro levharty snûÏné, ale i pro

soby lesní a rosomáky evropské. Po roz-

sáhlé diskusi, pfii které pfiislíbil poãetné

stádo sobÛ lesních (jedin˘ch ãistû divo-

k˘ch sobÛ v Evropû) a pár rosomákÛ ev-

ropsk˘ch, byla na‰e zoo zafiazena mezi

nepoãetné úãastníky EEP-programÛ

obou tûchto druhÛ. Z laponské Zoo

Ranua pfiivezeme mladou samici losa

a nûkolik sobÛ lesních. Pracovníci této

zoo doporuãili velmi cenn˘ kontakt na

dodávky li‰ejníku dutohlávky sobí, která

je dÛleÏitou sloÏkou potravy, nutnou pro

dobr˘ zdravotní stav sobÛ. Zoo Brno na-

opak slíbilo dodat kolegÛm v Zoo

Ranua kontakty na získání pfienosové

kamery na noãní vidûní pro sledování

ledních medvûdÛ. Ve Skansen-Akvariet

ve Stockholmu se na‰i pracovníci sezná-

mili s nûkter˘mi ekologick˘mi postupy

pfii zakládání velk˘ch terárií a expozic

pro malé opice. ¤editel J. Walström jim

pfiislíbil skupinku americk˘ch zemních

veverek ãipmankÛ bûloocas˘ch. Ve

Skansen-Zoo ve Stockholmu se BrÀané

zajímali o nejvhodnûj‰í zpÛsob skladová-

ní dutohlávky sobí v nearktick˘ch pod-

mínkách. Velmi silné záÏitky, ale i boha-

té zku‰enosti nabyli v unikátní ‰védské

zoologické zahradû Nordens Ark. Získali

tam velké pochopení pro své chovatelské

i expoziãní cíle. ¤editelka L. Lindén jim

nabídla skupinu kanadsk˘ch kamzíkÛ

bûlákÛ a leto‰ní odchovky rosomákÛ
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a pu‰tíkÛ bradat˘ch. Inspirativní byla

venkovní terária tuzemsk˘ch obojÏivel-

níkÛ a plazÛ. Nordens Ark chová pfieváÏ-

nû zvífiata Vysokého severu, zab˘vá se

odchovem a vypou‰tûním pÛvodních

druhÛ do ‰védské pfiírody a chová a vy-

stavuje ohroÏená tradiãní plemena skan-

dinávsk˘ch domácích zvífiat.

Úãelem sluÏební cesty do USA, kte-

rou ve dnech 3.–19. fiíjna podnikl fieditel

MVDr. Martin Hovorka, PhD., byla

úãast na zasedání 64. v˘roãní konference

Svûtové asociace zoo a akvárií (WAZA)

v Zoo Saint Louis ve státû Missouri.

Tématem kongresu WAZA byla proble-

matika zachování biodiverzity, ochrana

Ïivotního prostfiedí ohroÏen˘ch druhÛ

zvífiat a vliv klimatick˘ch zmûn na zá-

chranné programy. Na konferenci fieditel

navázal pracovní kontakty s odborníky

zejména severoamerick˘ch zoologick˘ch

zahrad (byli to kupfiíkladu J. Bonner

a L. Bradshaw ze  Zoo Saint Louis,

M. Crowther ze Zoo Indianapolis,

H. Hashikawa ze Zoo Nagoya, S. Hunt

ze Zoo Perth, S. Johnson z The Living

Desert, J. Lalumiere ze Zoo de Dranby,

M. Masui ze Zoo Yokohama, C. Piper ze

Zoo Denver a R. Wisthoff ze Zoo

Kansas City) a prodebatoval s nimi moÏ-

nou spolupráci na plánované v˘stavbû

na‰eho expoziãního komplexu Karibik.

V USA se seznámil se zoologick˘mi za-

hradami a národními parky a s tamním

zpÛsobem chovu zvífiat a jejich prezenta-

ce, studoval specifické Ïivotní podmínky

ÏivoãichÛ této oblasti se zfietelem k zmi-

Àované v˘stavbû komplexu Karibik.

V Yellowstonském národním parku po-

znal zákonitosti ãinnosti gejzírÛ a vulka-

nick˘ch v˘vûrÛ, pozoroval divoká zvífia-

ta, zejména bizony, v extrémních pod-

mínkách parku. To v‰e byly poznatky

vyuÏitelné pfii budování brnûnské expo-

zice kamãatsk˘ch medvûdÛ i celého

komplexu Beringie. Nav‰tívil také ná-

rodní parky Shelbyville, Salt Lake

a Rocky Mountains a zoologické zahra-

dy v Saint Louis, Indianapolisu,

Cincinnati, Cicagu, Denveru a Kansas

City. Pro dal‰í v˘stavbu a zlep‰ování

expozic Zoo Brno byl v˘znamn˘ zejmé-

na pobyt v Zoo Cincinnati, která je zná-

má chovem kapustÀákÛ.

Transporty zvífiat
SluÏební cestu do nûmecké Zoo

Stuttgart (oficiální název: Wilhelma

Zoologisch-Botanischer Garten) pod-

nikli ve dnech 26. aÏ 28. srpna asistent

fieditele RNDr. Bohumil Král, CSc.,

a provozní zoolog Jifií Vítek. Hlavním

úãelem cesty byl dovoz dvou chovn˘ch

samcÛ lamy alpaky. Pracovníci brnûnské

zoo se dále ve Stuttgartu mj. informova-

li o specifikách chovu alpak a vikuní,

o technickém fie‰ení filtrace a úpravy vo-

dy v expoziãních bazénech medvûdÛ led-

ních, bobrÛ a lachtanÛ kalifornsk˘ch,

a také si podrobnû prohlédli expozici

Amazonie a seznámili se s technologií

velkoplo‰ného zasklívání tropick˘ch pa-

vilonÛ. S fieditelem Zoo Stuttgart hovo-

fiili o dal‰ích moÏn˘ch dovozech zvífiat ze
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Stuttgartu do Brna. Pfii návratu do âes-

ka vyloÏili jednu alpaku v Zoo Ústí nad

Labem, která hradila odpovídající ãást

transportu.  

Na‰e zoo v roce 2009 uskuteãnila

56 dal‰ích odvozÛ, dovozÛ ãi v˘mûn zví-

fiat s dal‰ími tuzemsk˘mi i zahraniãními

zahradami. Napfiíklad v únoru jsme vy-

vezli jedno mládû ledního medvûda do

Prahy a druhé do nûmeckého Gelsen-

kirchenu, odkud se souãasnû do Brna

vrátil otec uveden˘ch mláìat Umca.

V dubnu jsme z Berlína dovezli osmi-

ãlennou skupinu pekariÛ bûlobrad˘ch,

v kvûtnu samce tygra sumaterského

z maìarského Veszprému, v ãervenci

aguti Azarovy z holandského Amers-

foortu. V fiíjnu dorazilo z Berlína dva-

náct kaloÀÛ plav˘ch a z finské Ranuy los

evropsk˘. V listopadu jsme dovezli pár

vlkÛ hfiivnat˘ch ze zoo v nûmeckém

Heidelbergu a vyvezli ãtyfii Ïelvy pardálí

a dvû koãky pou‰tní do estonského

Tallinnu. 

Bc. Eduard Stuchlík

SUMMARY: A new beginning in the

form of a foreign project, on which our

zoo takes an active part, as well as,

sponsoring it, is Kura Kura sea turtles at

risk. The project was made in order to

form and run an Indonesian based center

for the protection of namely, the green sea

turtle, which lays its eggs on the island of

Nusa Penida, through the education of

local population, as well as, through active

protection and reconditioning of weaker

turtles. The project was approved and

accepted by the Czechoslovak zoos union

which has appointed on his part two main

representative zoos to the project Brno

zoo and Prague zoo as well, from the

Indonesian side participate the Yaysan

Kura Kura Nusa Penida organization.

Our zoo also participated on

international conventions such as

ALPZA, WAZA, EAZA and EARAZA.
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Dotace z programu ministerstva Ïi-

votního prostfiedí Pfiíspûvek zoologic-

k˘m zahradám, zahrnutého do dotaãní-

ho titulu Zapojení ãesk˘ch zoologick˘ch

zahrad do systému ochrany pfiírody âes-

ké republiky, ãerpala na‰e zoo v roce

2009 pfii úãasti na tfiech ochranáfisk˘ch

projektech:

Experimentální ovûfiení
polopfiirozeného chovu syslÛ obecn˘ch

Zoo Brno se ochranou sysla obecného

zab˘vá od roku 2005, kdy zahájila spo-

lupráci s Agenturou ochrany pfiírody

a krajiny (AOPK) âR. Ta iniciovala pfií-

pravu Záchranného programu sysla

obecného, v roce 2008 pfiijatého minis-

terstvem Ïivotního prostfiedí. Hlavním

zámûrem tohoto programu je zachovat

stávající populace na co nejvût‰ím poãtu

lokalit âeské republiky a tamtéÏ vytvofiit

pût metapopulaãních systémÛ. Zdrojem

vzniku metapopulací má b˘t jednak

podpora ‰ífiení sysla pfiirozenou cestou

a dále zaloÏení nov˘ch kolonií vysazová-

ním jedincÛ odchovan˘ch v polopfiiroze-

n˘ch chovech v blízkosti jiÏ existujících

kolonií. Pro vypracování metodiky

a fungování polopfiirozen˘ch chovÛ, se

kter˘mi dosud není mnoho zku‰eností,

mají zoologické zahrady velk˘ potenciál.

Sysel obecn˘ je pfiíkladem pÛvodnû

bûÏného Ïivoãicha, kter˘ se vlivem ãlovû-

ka dostal na pokraj vyhubení. Vyhlá‰ka

ã. 395/1992 Sb. tento druh fiadí do ka-

tegorie kriticky ohroÏen˘ a jako takov˘

je rovnûÏ uveden v ãerveném seznamu

Vyjmutí sysla z pasti na leti‰ti ve Vy‰kovû / The taking
a ground squirrel out of  the trap on the Vy‰kov aiport

Photo by Jifií Dobia‰

Odbûr chlupÛ pro genetick˘ rozbor / A hair sampling for
the genetic analysis                       Photo by Jifií Dobia‰

Sexace odchyceného sysla / A sex determination of
a ground squirrel                             Photo by Jifií Dobia‰
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ohroÏen˘ch druhÛ obratlovcÛ âR. V ro-

ce 2007 byl v˘skyt sysla obecného

zaznamenán na 34 více ãi ménû izolova-

n˘ch lokalitách. Právû izolovanost a vût-

‰inou malá poãetnost kolonií jsou hlav-

ními pfiíãinami ohroÏení. 

Na‰e zahrada zfiídila nové odchovné

zafiízení pro sysly obecné v pfiírodním

prostfiedí mimo náv‰tûvnické trasy zoo.

Tvofií je voliéra o rozloze 102,51 m2

(délka 20,1 m, ‰ífika 5,1 m, v˘‰ka

1,8–1,9 m), zabezpeãená proti podhra-

bu. Zdrojem jedincÛ vhodn˘ch pro chov

byl odchyt ãtyfi samcÛ a ‰esti samic z po-

pulace, která se nachází na plo‰e leti‰tû

ve Vy‰kovû. Dle monitoringu z roku

2008, provedeného realizaãním t˘mem

záchranného programu, je poãetnost

vy‰kovské populace odhadována na 650

jedincÛ. Lze pfiedpokládat, Ïe odbûr cca

25 jedincÛ ve dvouletém období neo-

vlivní v˘voj poãetnosti a Ïivotaschopnost

kolonie. Odchyt provedli v ãervenci

2009 odborníci z t˘mu záchranného

programu s pracovníky Zoo Brno.

NastraÏili pfiitom Ïivochytné pasti a pro-

vazová oka. Pasti pravidelnû kontrolova-

li a s jedinci zacházeli tak, Ïe ve‰keré stre-

sové faktory byly minimalizovány. 

Odchycení sysli byli po odbûru vzor-

kÛ pro genetickou anal˘zu oznaãeni

mikroãipy a pfievezeni do Zoo Brno, kde

jsme je v odchovném zafiízení vypustili

do pfiedem pfiedvrtan˘ch dûr, jejichÏ ústí

jsme pak zakryli. Tento zpÛsob se osvûd-

ãil pfii zakládání polopfiirozeného chovu

v Zoo Praha a umoÏnil tak úspû‰nou

adaptaci na nové prostfiedí. Jeho v˘ho-

dou je, Ïe zvífiata nejsou vystavena stre-

sujícímu pobíhání po odchovném zafií-

zení bez moÏnosti úkrytu v dobû, kdy si

je‰tû nestaãila vybudovat vlastní systém

nor. Ten zaãali sysli vytváfiet jiÏ bûhem

prvních dní po vypu‰tûní a brzy pfiestali

umûle vyhloubené vypou‰tûcí tunely

pouÏívat docela. V odchovném zafiízení

bûhem sezony sysly pravidelnû pfiikrmu-

jeme mrkví, ovocem, zrninami a hmy-

zem. Od doby vypu‰tûní jsme nezazna-

menali Ïádn˘ úhyn a dle prÛbûÏného

monitoringu lze pfiedpokládat, Ïe skupi-

na tuto sezónu zdárnû pfieÏila. Od polo-

viny fiíjna jiÏ nadzemní aktivita zcela

ustala a skupina zahájila fázi hibernace. 

Po aklimatizaci a rozmnoÏení syslÛ

v následném nûkolikaletém období od-

chovné zafiízení otevfieme a zejména mla-

d˘m jedincÛm tak umoÏníme osídlit te-

VáÏení odchyceného sysla / A weighing of a ground
squirrel                                             Photo by Jifií Dobia‰
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rén i mimo zoo a zaloÏit pfiirozenû fun-

gující populaci. Pro zachování podmí-

nek vyhovujících biologii syslÛ bude

nutné okolí odchovného zafiízení udrÏo-

vat seãením. PrÛbûÏnû budeme v˘skyt

syslÛ monitorovat a po zhodnocení v˘-

sledkÛ a sumarizaci zku‰eností vypracu-

jeme metodiku zakládání a provozování

polopfiirozen˘ch chovÛ syslÛ obecn˘ch. 

Na konci roku nás kontaktovala nizo-

zemská zoo Gaia Park Kerkrade, kterou

ná‰ projekt zaujal. Projevila zájem o spo-

lupráci pfiedev‰ím ve vzdûlávací ãásti, na-

‰e zku‰enosti se nizozem‰tí kolegové roz-

hodli publikovat prostfiednictvím fondu

Gaia Nature Fund, kter˘ provozují. Ve

spolupráci s nimi jsme vydali letáky

v ãe‰tinû i angliãtinû, informující o syslu

obecném, jeho ochranû v âeské republi-

ce a projektu jeho ochrany v Zoo Brno.

Vypou‰tûní syslÛ do voliéry v Zoo Brno / A release of ground squirrels to an avary in the Brno Zoo 
Photo by Jifií Dobia‰

Utûsnûní pfiedvrtané nory / An opturate of a ground squi-
rrel barow                                     Photo by Jifií Dobia‰
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âeskou mutaci na‰e zoo pouÏívá pfii

sv˘ch osvûtov˘ch akcích, anglickou bu-

dou dobrovolníci Gaia Nature Fondu

distribuovat v zahraniãí.

Partnerem pokraãování projektu je

i nadále Agentura ochrany pfiírody a kra-

jiny âR, stfiedisko Praha a stfiedisko

Brno. Dal‰ím subjektem, kter˘ by mûl

na projektu spolupracovat, je Pfiírodo-

vûdecká fakulta Masarykovy univerzity

v Brnû. V˘stupy projektu budou zvefiej-

nûny v odborn˘ch materiálech a pro la-

ickou vefiejnost na vzdûlávací tabuli v a-

reálu zoologické zahrady, na webov˘ch

stránkách Zoo Brno a v dal‰ích médiích.

Ochrana s˘ãkÛ obecn˘ch
na jiÏní Moravû 

Trval˘ úbytek s˘ãkÛ obecn˘ch v pfií-

rodû âR lze zastavit pfiedev‰ím obnovou

biotopÛ, instalací bezpeãn˘ch budek

a posilováním divoké populace jedinci

z umûlého odchovu. Projekt Ochrana

s˘ãkÛ obecn˘ch na jiÏní Moravû navazu-

je na v˘sledky aktivit v pfiedchozích

tfiech letech, bûhem kter˘ch byla moni-

torována populace s˘ãkÛ obecn˘ch v zá-

jmovém území, vyrobeny a instalovány

speciální budky, analyzovány lokality

vhodné pro pfiípadné vypou‰tûní odcho-

van˘ch s˘ãkÛ, za‰kolena vybraná skupi-

na dobrovoln˘ch spolupracovníkÛ – stu-

dentÛ Veterinární a farmaceutické uni-

verzity (VUF) v Brnû – a propagována

ochrana s˘ãkÛ mezi ‰irokou vefiejností. 

V roce 2009 pokraãovalo mapování

v˘skytu s˘ãkÛ, za‰kolování dobrovolní-

kÛ, v˘roba a instalace hnízdních budek

chránûn˘ch proti predátorÛm. Do tfií

voliér, pfiipraven˘ch pro s˘ãky v roce

2008, jsme v následujícím roce pofiídili

dal‰í ptáky a zkompletovali tfii chovné

páry. Chovné zafiízení, umístûné v zónû

bez pfiístupu náv‰tûvníkÛ zoo, jsme tech-

nicky zdokonalili. 

Prohloubení znalostí a praktick˘ch

dovedností skupiny dobrovolníkÛ je

pfiedpokladem pro zapojení vût‰ího po-

ãtu osob do ochrann˘ch opatfiení.

Propagace ochrany s˘ãkÛ na internetu

a v dal‰ích médiích pfiispívá ke zvy‰ová-

ní ekologického vûdomí vefiejnosti a po-

siluje zájem o ochranu Ïivotního prostfie-

dí. Vícelet˘ projekt se v roce 2009 dostal

do 4. roku své realizace. 

V prÛbûhu roku 2009 byl sledován

v˘skyt s˘ãkÛ obecn˘ch na dvanácti loka-

S˘ãek obecn˘ / Little owl                Photo by Libor Oplu‰til
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litách v okresech Bfieclav, Brno-venkov

a Znojmo. Souãasnû byly zkoumány

i okolní lokality v obcích v okruhu

do 5 km od lokalit potvrzeného v˘skytu,

které mohli obsadit mladí s˘ãci pocháze-

jící z úspû‰n˘ch hnízdûní.  Monitoring

provádûla partnerská organizace – âesk˘

svaz ochráncÛ pfiírody, poboãka Bfieclav.

Kontaktní osobou je Mgr. Libor

Oplu‰til (telefon: 724 578 678, e-mail:

libor.oplustil@email.cz), kter˘ je zároveÀ

ãlenem Mezinárodní pracovní skupiny

pro v˘zkum a ochranu s˘ãkÛ obecn˘ch

(ILOWG – International Little Owl

Working Group) a koordinátorem

Skupiny pro v˘zkum a ochranu s˘ãkÛ

obecn˘ch v âR, zaloÏené pfii âeské spo-

leãnosti ornitologické.

Práce v terénu probíhaly zejména

v noãních hodinách podle osvûdãené

metodiky provokace pomocí hlasov˘ch

nahrávek samcÛ s˘ãkÛ.  Na vybran˘ch

lokalitách monitoring probíhal spoleãnû

s dobrovolníky (studenty VFU Brno),

ktefií se tak zdokonalili v metodice sledo-

vání s˘ãkÛ.

Webové stránky Zoo Brno a infor-

maãní tabule v areálu zahrady pfiibliÏují

problematiku ochrany s˘ãkÛ a jejich Ïi-

votního prostfiedí a aktivity Zoo Brno

zamûfiené na ochranu tûchto silnû ohro-

Ïen˘ch sov.  

S˘ãek v budce / Little owl in the nest box 
Photo by Libor Oplu‰til

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



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2009  |116

PROJEKTY OCHRANY FPROJEKTY OCHRANY FAUNY âESKÉ REPUBLIKYAUNY âESKÉ REPUBLIKY
CONSERVATION PROJECTS OF CZECH REPUBLIC FAUNA

Podpora ochrany bobra evropského  
Bobr evropsk˘ byl na území âeské re-

publiky jiÏ dvakrát vyhuben a jen díky

jeho dÛsledné ochranû a projektÛm

reintrodukce se opût stal souãástí na‰í

fauny. 

Jeho schopnost pfietváfiet prostfiedí

v‰ak mÛÏe v hustû osídlené krajinû pÛso-

bit stfiety s lidsk˘mi zájmy. Cílem úspû‰-

né ochrany bobra evropského by mûlo

b˘t také podávání informací o zpÛsobu

jeho Ïivota, pfiíãinách konfliktních situa-

cí a zpÛsobech, jak jim pfiedcházet.

Projekt Podpora ochrany bobra evrop-

ského probíhá ve spolupráci s odborníky

âeské zemûdûlské univerzity v Praze

a Univerzity Palackého v Olomouci,

provádûjícími terénní monitoring a po-

dílejícími se na návrhu programu péãe

pro tento druh v âeské republice. 

Brnûnská zoo v kvûtnu 2009 instalo-

vala zafiízení pro on-line pfienos z lokali-

ty v˘skytu bobrÛ u Tovaãova. Pfienos na

web Zoo Brno obstarávala pouze externí

kamera, a tak v ãervenci bylo zahájeno

jednání s CHKO Litovelské Pomoraví

o hledání vhodnûj‰í lokality pro umístû-

ní kamery uvnitfi bobfiího hradu, která

by pfiiná‰ela dostateãné zábûry bobfií ak-

tivity. Podobná jednání jsme pak vyvola-

li s CHKO Pálava a Lesy âR. Do expo-

zice bobrÛ kanadsk˘ch v Zoo Brno jsme

v záfií umístili kameru pro ovûfiení tech-

nologie záznamu a pfienosu. V fiíjnu jsme

vstoupili do dialogu s Centrem ekologic-

k˘ch aktivit SluÀákov s Ïádostí o spolu-

práci na projektu a o poskytnutí podkla-

dÛ a pomÛcek pro v˘ukov˘ program

o bobru evropském. Bûhem nepfiíznivé-

ho zimního období nadále provûfiujeme

technologii pfienosu: v expozici bobrÛ

kanadsk˘ch jsme umístili kameru do

bobfiího doupûte a hodláme instalovat

dal‰í, která bude pofiizovat zábûry pod

vodou.

Mgr. Jifií Dobia‰, 

zoolog-specialista

SUMMARY: In 2009 the Brno Zoo

participated in three projects supported

by the Ministry of the Environment

aimed at the protection of local fauna.

The zoo built a new breeding facility in

a natural habitat away from the trails for

visitors for the purpose of checking

whether the experiment employing

unorthodox methods for semi-natural

breeding of the European ground squirrel

would be successful. Four males and six

females from a population living at the

airport in Vy‰kov were captured as

animals suitable for future breeding. The

captured ground squirrels were released in

an area containing previously bored

burrows, the entrances to which were

subsequently covered. This enabled

successful adaptation of the animals to the

new habitat as they were not exposed to
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stressful scurrying around without any

possibility to hide away until they have

dug their own system of burrows. After

some time, or more precisely several years,

needed to acclimatize and reproduce, the

breeding facility will be opened so that

especially young animals can start

a natural population living in a habitat

outside the zoo. 

Another project is the Protection of

the Little Owl in South Moravia. In 2009

we continued to focus on mapping the

habitats of the Little Owl, training

volunteers monitoring the habitats, and

making and installing nesting boxes

preventing the access of predators. We

managed to acquire new birds and release

them in three aviaries prepared in 2008; it

was therefore possible to make three

breeding pairs. We also carried out some

technical improvements to the breeding

facility located outside the paths for

visitors. The promotion of the Little Owl

protection on the internet and via other

media contributes to encouraging

environmental awareness of the public

and exciting interest in environmental

and wildlife protection. This long-term

project has been running for four years. In

the course of 2009 we were monitoring

the little owl in twelve habitats and

simultaneously we made a research in

surrounding areas within a radius of five

kilometres which could be populated by

young little owls. This monitoring was

carried out by a cooperating agency –

Czech Union for Nature Conservation.

The third project is the Protection of

the European beaver. It is aimed at

providing information about the way of

life of beavers, the causes of conflicts and

ways to prevent them.  The project is

carried out in cooperation with specialists

from Czech University of Life Sciences

Prague and Palack˘ University Olomouc

conducting field research. In May 2009

the Brno Zoo installed equipment

enabling online transmission from the

habitat of beavers close to Tovaãov. In

September we installed a camera checking

the technology of recording and

transmission in the enclosure of the

North American beaver in the Brno Zoo.

During the adverse weather conditions in

winter we continue to check the

transmission technology: we have placed

a camera in the beavers´ lodge and we

plan to install another one taking shots

below the water surface.



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2009   |118

ADOPTIVNÍ RODIâE A SPONZO¤IADOPTIVNÍ RODIâE A SPONZO¤I
ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS

Sponzofii pfiispívají na chod brnûnské

zoologické zahrady jiÏ od jejího zaloÏení

a adoptivní rodiãe se k nim pfiidávají jiÏ

dvanáct˘m rokem. Aktuální statistika

hodnotící v˘‰i pfiíspûvkÛ není sice pfiíli‰

pfiíznivá (patrnû jde o dÛsledek souãasné

ekonomické krize), zoo je v‰ak vdûãná za

kaÏdou snahu pomoci, vÏdyÈ nemusí

vÏdy jít jenom o peníze: smyslem ado-

ptivního rodiãovství je také budování

tûsnûj‰ího vztahu mezi zoo a vefiejností,

provázené ‰ífiením znalostí o ochranû

pfiírody.

V roce 2009 jsme zaznamenali mírn˘

úbytek pfiispûvatelÛ z fiad soukrom˘ch

osob, jejich celkov˘ poãet ãinil 235

oproti 263 v roce 2008. Stejnû tak ve

stejném období mírnû poklesl poãet pfii-

spívajících firem – ze 48 na 30. Mírn˘

nárÛst jsme zaznamenali u pfiispûvatelÛ

z fiad ‰kolních kolektivÛ a neziskov˘ch

organizací: 64 v roce 2008 a 67 v roce

2009. SluÏbami poskytovan˘mi zdarma

pfiispûlo zahradû 15 firem, coÏ je o jednu

více neÏ v roce 2008. 

Úhrn finanãních a vûcn˘ch darÛ, kte-

r˘ v roce 2008 ãinil 1 546 666 Kã, v ro-

ce 2009 poklesl na 1 142 717 Kã. 

Stále pfiib˘vá pfiípadÛ, kdy adopce

zvífiátka poslouÏí jako dárek blízké oso-

bû, pfiedev‰ím v období Vánoc. 

Doufáme, Ïe nastanou lep‰í ãasy v ce-

lé spoleãnosti a tím také v zoo. 

V‰em  adoptivním rodiãÛm a sponzo-

rÛm je tfieba podûkovat za laskavou po-

moc na‰í zahradû. Vûfiíme, Ïe nám i na-

dále zachovají milou pfiízeÀ.

Ing. Pavel Hru‰ka,

vedoucí útvaru styku s vefiejností

SUMMARY: Sponsors have been

contributing to the operation of the Brno

Zoo since its foundation and adoptive

parents for twelve years. The latest

statistics indicating the amounts of

contributions are not very optimistic: the

total financial and material donations

amounted to CZK 1,546,666 in 2008

and fell to CZK 1,142,717 in 2009

probably due to the economic crisis.

However, the zoo is grateful for any

support and effort to help; after all it does

not necessarily have to be just money: one

of the purposes of adoptive parents is to

develop close relations between the zoo

and the general public encouraging the

spread and sharing of knowledge of

nature protection.
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Seznam adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ
List of Adoptive Parents and Sponsors
Hvûzdiãka (*) pfied jménem oznaãuje dárce, kter˘ pfiispívá opakovanû.

ADOPCE do 500 Kã
*Ing. Dana Bubníková, Brno                 neofema ozdobná

Eva Chatrná, Brno       rozela pestrá

*Vendula Turková, Brno      Ïelva nádherná

*Barbora Hole‰ovská, Omice     kachniãka mandarinská

*Radka Hofiínková, Brno      rozela pestrá

*Vûra KadaÀková, Lipník nad Beãvou    tereka hnûdá

*Mgr. Hana ·eveãková, Brno     rosniãka vãelí

*SFK Pochmurná nedûle, Brno     piraÀa Colosoma sp.

Chris Fazey, Brno       piraÀa Colosoma sp.

Iva Nováková, Stfielice      korela chocholatá

*Gymnázium Kfienová, Brno, tfiída 3.D4    páv korunkat˘

*Gymnázium Kfienová, Brno, tfiída 2.B4    piraÀa Colosoma sp.

*Gymnázium Kfienová, Brno, tfiída 3.C4    piraÀa Colosoma sp.

*Martin Kozlovsk˘, Brno      páv korunkat˘

*Jana ÎitÀáková, Svitavy      Ïelva ãtyfiprstá

*Sjednocená org. nevidom˘ch a slabozrak˘ch, Brno  Ïelva ostnitá

Michael Piskor, Brno                  piraÀa Colosoma sp.

*Gábinka ·ianská, Brno      rozela pestrá

Rodina Lape‰ova, Brno      páv korunkat˘

*Matefiské centrum Studánka o.s., Ti‰nov               rosniãka vãelí

*Helena Mare‰ová, Brno      zebfiiãka ‰edá

*Valerie Durcová, Rajhrad      piraÀa Colosoma sp.

Jifií Povoln˘, Brno       kachniãka mandarinská

Zuzana Divi‰ová, DraÏice      páv korunkat˘

Pavlína Odehnalová, Kufiim                 papou‰ek vlnkovan˘

Josef Hypr, Brno       piraÀa Colosoma sp.

*Veronika Trkanová, Jifií Luska, Malhostovice   Ïelva nádherná

Ing. Ladislav Havel, Pfiepychy                                      papou‰ek vlnkovan˘-andulka

Z· a M· Dolní DubÀany      Ïelva zelenavá

*Katefiina Skfiivánková, Brno                 páv korunkat˘

*Ing. Adam KoÀafiík, Brno      Ïelva ãtyfiprstá

*·D pfii Z· Na Mûsteãku, Veverská Bít˘‰ka               rozela pestrá
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*SdruÏení rodiãÛ pfii Z· Nám. 9. kvûtna, Boskovice  piraÀa Colosoma sp.

*Eva Habartová, Îidlochovice     rozela pestrá

*Lea, Jakub a Nella Habartovi, Vojkovice               rosniãka vãelí

*Iva Zdráhalová, Brno      papou‰ek zpûvav˘

*MUDr. Barbora Ondrová, ¤íãany u Brna               piraÀa Colosoma sp.

*Eva Habartová, Îidlochovice     rozela pestrá

*Ladislav Hlou‰ek, Brno      zebfiiãka ‰edá

Roman Hrbek, Brno       rosniãka vãelí

*Filip Urbánek, Brno                  Ïelva paprsãitá

Blanka a ·imon Chudobovi, Brno     hrdliãka chechtavá

*Vlaìka, Michal a Veronika Vraní, Brno    kakariky rudoãel˘

*·D pfii Z· na Bílém potoce, Veverská Bít˘‰ka   rozela pestrá

*Radim Rada a Lenka Veselá, Slavkov u Brna   hrdliãka chechtavá

Martina Talianová, Prievidza                 osmák degu

*Martin Koudelka, Mohelnice     kakariky rudoãel˘

Tomá‰ Chylík, Brno       papou‰ek zpûvav˘

Renata Hrabinová osmák degu

Mgr. Jan RÛÏiãka, ·lapanice                 Ïelva uhlífiská

Radka Trávníãková Ïelva zelenavá

Katefiina Janeãková, Brno      piraÀa

Radek Janeãek, Brno                  páv korunkat˘

Jifií Kubálek, StráÏnice      piraÀa

MUDr. Libor Komínek      rosniãka vãelí

Jifií Bednáfi, Nesvaãilka      papou‰ek zpûvav˘

Marek Studnafi kakariky rudoãel˘

Îáci Z· Havlíãkova, Opava                 bazili‰ek zelen˘

Hana Slepiãková, Brno      Ïelva nádherná

Tomá‰ Kozlovsk˘, Brno      osmák degu

Lenka Fialová, Brno                  tereka hnûdá

Veronika Vávrová, Brno      tereka hnûdá

ManÏelé Jarmila a Jaroslav Jelínkovi, Brno               páv korunkat˘

do 2000 Kã
*Ing. Ilja Kalá‰ek, Brno      amazoÀan modrobrad˘

Brother International CZ s.r.o., Brno                hoko ãerven˘

*Ing. Dagmar Matûjková, Brno     nosál ãerven˘

*Jan Humpolíãek, Brno      koÏnatka floridská
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Z· Nedvûdice, tfiída 5.A      leguán madagaskarsk˘

PROVEON a.s., Brno                  li‰ka polární

Jitka Ohrablová, Praha      leguán madagaskarsk˘

*·D pfii Z· Úvoz, Brno      li‰ka polární

*Z· nám. 28 fiíjna, tfiída 6.A, Ti‰nov                Ïelva pardálí-samiãka

*Z· Riegrova, Svitavy                 Ïelva nádherná

Jana Panáãková, Blansko      klokánek králíkovit˘

Lenka Ratajská, Brno                  korela chocholatá

*Mgr. Alena ·vomová, Lelekovice                li‰ka polární

Andulka Kellerová, Brno      li‰ka polární

People.cz, Praha       psoun prériov˘

*Gymnázium Kfienová, Brno, tfiída 4.A8    leguán madagaskarsk˘

*Gymnázium Kfienová, Brno, tfiída 2.C4    klokánek králíkovit˘

*JUDr. Helena S˘korová, Brno     papou‰ek ‰ed˘-Ïako

*Mgr. Alena ·vomová, Lelekovice                li‰ka polární

*M· Na Kopeãku u zvoneãku, Mot˘lci, Zajíãci a Veverky             jefiáb mandÏusk˘

*Helena Piskovská, Brno      li‰ka polární

*SdruÏení PRÁH, Brno      klokánek králíkovit˘

SdruÏení VELETA o.s., Brno     fretka

Martina Zahrádková, Brno      psoun prériov˘

23. skautsk˘ oddíl Junáka „A JE TO“, Brno                          li‰ka polární

Dring Consulting s.r.o., Brno                            bazili‰ek zelen˘

*RNDr. Michal Masafiík, Ph.D., Bílovice nad Svitavou  psoun prériov˘

*Klára a Hana ·kopkovy, Brno    hoko ãerven˘

Svatoslav Suchomel, Vy‰kov                psoun prériov˘

*Martin Polednik, Brno     uÏovka taiwanská

*Darja Klementová, Brno     pu‰tík obecn˘

Alexandr Klement, Brno     hoko ãerven˘

*Dagmar StrachoÀová, Znojmo    moták pochop

*rodina Strublova, Brno     leguán madagaskarsk˘

Sylva Posádková, Brno    Ïelva pardálí

*Petra âtvrteãková, Brno     klokánek králíkovit˘

*Ing. Jifií a Dagmar Kuncovi, Brno               surikata

Ing. Ale‰ Nevafiil, Brno     li‰ka polární

Jana Pilafiová, Brno      psoun prériov˘

Z· Zeiberlichova, Brno     Ïelva pardálí

Drahomíra Zatloukalová, Brno    kachniãka mandarinská
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Alena Trenzová, Brno     Ïelva pardálí

NovomanÏelé Michaela a David Fr˘bortovi, Brno             klokánek králíkovit˘

*Krist˘na a Kvûtoslav Reinhardovi, Brno              Ïelva ostnitá

*VíÈa Pospí‰il, Brno      Ïelva pardálí

Barbora Skokanová a Martin Nûmec, Rychnov  li‰ka polární

*Z· Pastviny, tfiída 3.A, Brno    li‰ka polární, 

piraÀa Colosoma sp.

*Ing. Hana Novotná, Brno     anolis rytífisk˘

*Mgr. Richard Viduna     leguán madagaskarsk˘

Roman Nádvorník, Praha     bazili‰ek páskovan˘

*Radka Böhmová, Brno     Ïelva pardálí

*Radka a Roman Niebauerovi, Brno               li‰ka polární

*Paint Ball Club Brno     papou‰ek ‰ed˘-Ïako

*Svatava a Zdenûk Moravcovi, Brno               li‰ka polární

*Ing. Lubomír Fojt, Brno     ãukvala zavalitá

Alena KfiíÏivá a pan Talpa, Brno    li‰ka polární

*Ondfiej Pavlack˘, Moravsk˘ Krumlov   leguán madagaskarsk˘

Monika Trebichalská, Velké Pavlovice   klokánek králíkovit˘

*Kolektiv M· pfii FdN Brno     ara marakána

*Ing. arch. Ladislav BroÏek                s˘ãek obecn˘

Markéta Kosová, Brna                           neoféma ozdobná

Filip a Iveta Nûmcovi, Brno                klokánek králíkovit˘

*Jitka Kotzianová, Brno     li‰ka polární

*Eva Nevûfiilová, Brno     psoun prériov˘

*Klienti domova pro seniory, Vûstonická, Brno  psoun prériov˘

Robert Hoffmann a kolektiv, Brno    kachniãka mandarínská

*Z· Horácké nám., Brno     klokánek králíkovit˘

Barbora Kozová, Îele‰ice     psoun prériov˘

Ing. Jindra Bezvodová, Brno                agapornis Fi‰erÛv

Marta Bílková, Brno      papou‰ek Ïako

Z· a M· Pramínek, tfiída Mgr. Krãálové, Brno             ara ararauna

Tomá‰ Slanina, Brno                surikata

SdruÏení Práh, Brno                 klokánek králíkovit˘

Eva a ZdeÀka ·tûpánovy, Brno    klokánek králíkovit˘

âenda a Lotka Najserovi, Brno    ara zelenokfiídl˘

Rodina Mityskova, Tû‰any     vaza velk˘

Michaela Kuklová, Ofiechov                ara ararauna
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Ing. Erik Mûkyna, Píseãná u Jeseníku   kakariki rudoãel˘,

Ïelva uhlífiská

Ondfiej Mendl, Brno     Ïelva pardálí

Lucie KomÛrková, Jevi‰ovice    ara ararauna

Pavel Nehyba, Blansko     korálovka sedlatá

Franti‰ek Valíãek, ·itbofiice               leguán madagaskarsk˘

do 5000 Kã
*Miroslav ·i‰ák, Buãovice     surikata

*Ing. Emílie Nûmcová, Brno Ïelva pardálí, Ïelva paprsãitá, 

Ïelva ostnitá, tereka hnûdá, surikata

*Dana Pohanková sova pálená

*Jifií, Marcela, Maru‰ka, Amálka Hole‰ov‰tí, Brno            nestor kea

Ing. Âtûpán ·tarha, ·tûpánov nad Svratkou              moták pochop

S-GUIDE s.r.o., Brno                 surikata

*MUDr. Eva Cejnarová, Brno    papou‰ek ‰ed˘, nestor kea

*Mgr. Hana Ma‰laÀová, Svitavy    tamarín Ïlutoruk˘

*Z· Kanice, Bílovice nad Svitavou               tygr sumatersk˘

*Gymnázium Kfienová, Brno, tfiída 1.A6   surikata

*Gymnázium Kfienová, Brno, tfiída 1.C4   surikata

*Gymnázium Kfienová, Brno, tfiída 1.B4   lama alpaka

*Miroslav Marek, Brno     pu‰tík obecn˘

*Katefiina Hlou‰ková, Brno     ovce kamerunská

*M· Pastelky, Brno      kosman zakrsl˘

Rodina MartinÛ, Ostopovice               surikata

*Mgr. Lenka âerno‰ková, Prostûjov              kasuár pfiilbov˘

*Ing. Ivana Langerová, Brno                surikata

Renata Kocábová, Zb˘‰ov     surikata

SO· a SOU strojírenské a elektrotechnické,                         leguán kubánsk˘,

Trnkova 113, Brno                                                                Ïelva nádherná,

ibis posvátn˘

Dan Kalousek, Brno                 kalous u‰at˘

*Rosalind Miranda, Alcalali, Spain               korela chocholatá

ManÏelé Chaloupkovi, Brno                kozoroÏec sibifisk˘

*SoÀa Matulová, Brno     leguán kubánsk˘

*Ing. Vendula Macková, Brno    kotul veverovit˘

*Petra, Jakub, ·tûpán, Dorotka Koudelkovi             v˘reãek mal˘
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*Malamité v.o.s., Moravské Prusy               emu hnûd˘

*Dana Navrátilová, Brno     ara ararauna

*Marek Tich˘, Brno      mara stepní

Vlasta Plochová a Radmila ¤ehulková, Brno  kasuár pfiilbov˘

*Ale‰ Vá‰a, Kufiim      vasa velk˘

*MUDr. Vladimír ·koda, Buãovice               kalous u‰at˘

*Marcela ·tûpánková, Brno                psoun prériov˘, 

klokánek králíkovit˘

*Karolína Vorálková, Stfielice u Brna   jefiáb mandÏusk˘

*JUDr. Jana Sedláãková, Brno    rosomák

*Îáci Z· Masarova 11, Brno                surikata

*Krojovaná skupina KomíÀáãek, Brno   surikata

Lamy z Lond˘nského námûstí, Brno               lama krotká

*Lentus agilis, spol. s r.o., Kobylí ara ararauna

*GRIL SPZ – spolek pfiátel zvífiátek, Brno              rosomák

CZ. NIC, z. s. p. o., Americká 23, Praha   kasuár pfiilbov˘

*Veronika a Valent˘na Kupská, Brno   sokol stûhovav˘

*Hana a Stanislav âe‰kovi, Brno    kosman zakrsl˘

*DRAKAS s.r.o., Plachty 512/2, Brno   nosál ãerven˘, 

psoun prériov˘

*Byznys servis, s.r.o., El. Krásnohorské 18, Brno             koãka pou‰tní

*Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.               koãka pou‰tní

*Jitka Bahulová, Bechynû kotul veverovit˘

NovomanÏelé Olga a Petr Hykelovi, Brno             surikata

*Josefína Slámová, Brno    bobr kanadsk˘

*Kolektiv cytogenetické laboratofie pfii FN Brno  ratufa cejlonská

*Helena Nekvapilová, Brno                kakadu GoffinÛv

Daniela a Michal Krejãí, Brno    kosman zakrsl˘

Michaela ·udáková, Brno     kosman bûlovous˘

*Studenti PdF MU, obor pfiírodopis, I. roãník  nosál ãerven˘

*MUDr. Irena Hamtilová, Brno    koãka pou‰tní

*Obã. sdruÏ. ABANICO, Brno    vystoupení v zoo (surikata)

Z· Kfiivánkovo nám., Brno     ara ararauna

MVDr. Petra Beierová, Brno                koãka pou‰tní,

PATREAL s.r.o., Brno     ara ararauna,

kakadu bíl˘, papou‰ek Ïako

Studenti VFU, Brno      vlk arktick˘
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MZLU Brno, Lesní podnik Kfitiny    kalous u‰at˘ 

Z· a M· Pramínek, tfiída Mgr. Kristenové, Brno             ara zelenokfiídl˘

Jana Haiãmanová, Hru‰ovany n. J.              ara ararauna

MOLEX B.V. zast. p. BelÏíkem, Brno   bobr kanadsk˘

Radomír a Hana Hanákovi     ara zelenokfiídl˘

Tereza Hosová surikata

MUDr. Jifií Komínek, Brno     ostralka ‰tíhlá, ãukvala zavalitá

Hana a Martin Hromadovi, Brno    psoun prériov˘, osmák degu

Veterinární ordinace Viniãní 20, Brno   sova pálená

Filip Nov˘, Brno      kakadu bíl˘

Aabottom Robin, LouÀovice               lemur bûloãel˘

Ing. Blanka âerná, Brno     bobr kanadsk˘

Marie Hutáková, Brno     surikata

Helena Komínková, Brno     lemur bûloãel˘

Zuzana KomÛrková, Jevi‰ovice   surikata

Ludûk Fadrhons, Brno     koãka pou‰tní

Anna Venhudová, Îabãice    surikata

MZ· a M· Zemûdûlská, Brno    koãka pou‰tní

do 10 000 Kã
*Jan Kmuníãek, Bílovice nad Svitavou   tapír jihoamerick˘

Mgr. Libor ·Èástka, Brno     sob polární

Vlastimil Zhofi – Vífiivky ARCTIS SPAS, Ledce  rys kanadsk˘

*Z· J. Babáka, Brno                 lama alpaka

Fanou‰ci HC Bobfii Vala‰ské Mezifiíãí bobr kanadsk˘

Cígler Software a.s., Brno     rys evropsk˘

*JUDr. Zuzana Malaníková, Brno    v˘reãek mal˘

Úãastníci  akce „Noc s Andersenem“ surikata, ara marakána

Z· Kufiim Jungmannova     tamarín Ïlutoruk˘, 

anakonda velká

Z· Sirotkova, Brno      rosomák

Honza „Tapír“ Preisler, Lelekovice               tapír jihoamerick˘

NovomanÏelé Jifiinka a David BlaÏkovi, Brno  klokan BennettÛv

*Diana Wieczorková, Letovice    vlk arktick˘

Klub zastupitelÛ mûsta Brna a brnûnsk˘ch               surikata, mara stepní

mûstsk˘ch ãástí zvolen˘ch za KSâM  

*Jifií Kostelník a Lucie Bene‰ová, Brno   klokan BennettÛv
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*ODS Brno-¤eãkovice a Mokrá Hora   Ïelva uhlífiská, 

nandu pampov˘,

kapybara

*Ing. Iva Marsová, Brno    orel kamãatsk˘

*MUDr. Dagmar Hrubá, Brno    rys evropsk˘

HOFYLAND. CZ a HATTRICK, Brno   lama alpaka   

*Z· La‰tÛvkova, Brno                                               surikata, krajta kobercová, 

leguán madagaskarsk˘

*KDU-âSL Brno-mûsto, Starobrnûnská 20              klokan BennettÛv, sova pálená

TS NO FEET, Brno vystoupení na akcích zoo (klokan BennettÛv)

JUDr. Jifií S˘kora, Brno     orel kamãatsk˘

Ludmila ·rotífiová, Brno     sova pálená, sovice krahujová

Rafaela ·imková psoun prériov˘, bobr kanadsk˘

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

Hanka Tichá sob polární

do 20 000 Kã
*·IMEK 96 s.r.o., Herãíkova 17, Brno                                 lama krotká, mara stepní, 

surikata, Ïelva paprsãitá

*MUDr. Lenka DoleÏalová, Brno  lemur bûloãel˘, nosál ãerven˘,

ratufa cejlonská

P¤EMYSL VESEL¯ s.r.o., Brno    velbloud dvouhrb˘

s˘ãek obecn˘ 

dracéna guayanská

*Z· Rosice, Ïáci 1. a 2. stupnû páv korunkat˘, klokánek králíkovit˘, 

ara zelenokfiídl˘, labuÈ koskoroba

VOLVOKLUB âR, Praha los evropsk˘

*C & W Noví Kaskadéfii, Brno zebra Grévyho

Vladimír Kendík, Nosislav vlk arktick˘

*âSCH – ZO Brno 36, chovatelé koãek rys evropsk˘, rys kanadsk˘,

koãka pou‰tní

*Country kapela ZIMOUR,Brno surikata

*VAFR s.r.o., Kobylnice koãka pou‰tní, rys evropsk˘, rys kanadsk˘

*Z·, ZU· a M· Lomnice u Ti‰nova vlk arktick˘, rys evropsk˘

*Lubo‰ Cvilinek, Brno bizon americk˘

*Tomá‰ Zeman los evropsk˘, ledÀák obrovsk˘
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Faster CZ spol. s.r.o., Brno                nestor kea, pu‰tík obecn˘, 

surikata, lama alpaka, 

bazili‰ek zelen˘

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

mandril r˘holící

*AneT – Advanced Network Technology s.r.o., Brno lední medvûdice Cora 

*KVV âSSD JMK, Masarykova 31, Brno              skupinka surikat

*DOPPELAMYR lanové dráhy, spol. s r. o.              lachtan jihoafrick˘

Pfiíspûvky na chov 
do 500 Kã
*Jana Andra‰ková, M‰ené-láznû kakariky rudoãel˘, osmák degu

Jana ·ebelová a Petr RÛÏiãka, Znojmo   leguán zelen˘

Jana Kandalcová, Brno      klokánek králíkovit˘

*Marek Mûfiínsk˘, Opatovice     tereka hnûdá

Dagmar Prchalová, Brno      papou‰ek ‰ed˘-Ïako

*Gymnázium Kfienová, Brno, tfiída 2.D4    kachniãka mandarinská

*rodina ·trosova, Brno      p‰tros dvouprst˘

*Petra Durcová, Rajhrad      tygr sumatersk˘

Jifií Povoln˘, Brno       tygr sumatersk˘

Luká‰ Janáã, R˘mafiov      pekari páskovan˘

Jifií ·kraÀka, Bfiezová nad Svitavou                andulka

*Lenka Branná, Praha      Ïelva nádherná

*Roman RÛÏiãka, Brno     lachtan jihoafrick˘

Z· T. G. Masaryka, Hru‰ovany u Brna    pfiíspûvek na chov

*Martin Mik‰a,Brno       ovce kamerunská

Martin Houdek a Olga Gazárková, Stavû‰ice                                   kotul veverkovit˘

*Ing. Lucie Kleinová surikata

RNDr. Jaroslav Prachman      psoun prériov˘

Jana Pokorná, Modfiice      Ïelva ostnitá

Pavla a Barbora Pokorné, Modfiice                dÏelada, nestor kea

Adámek, Eva a Miroslav Králíkovi, Brno    kotul veverovit˘

Hana Kobûrská, Kufiim      kotul veverovit˘

Karel âern˘, Sejfiek       ‰impanz
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do 2 000 Kã
*Václav Kundera, Brno      vlk arktick˘

*Klienti domova pro seniory, Mikulá‰kovo nám. 20, Brno             ara ararauna

*Barbora a Martin Krejãovci, Smolenice    rys evropsk˘

*rodina Bortlova, Brno      nandu pampov˘

*MUDr. NadûÏda Formánková s rodinou, Blansko              vlk arktick˘

*Linda a Daniel Honsovi, Brno     tamarín Ïlutoruk˘

*Rodina Chrástova, Brno      mara stepní

Jan Ocetek, Brno       koza domácí - kamerunská

Z· Horní 16, Brno       vlk arktick˘

*Studentsk˘ parlament pfii IS·-COP, Olomoucká, Brno             kosman zakrsl˘

Luká‰ Hrdliãka, Brno                  psoun prériov˘

*Josef Joná‰, Letkovice      surikata

*M· Studánka, Brno-Kníniãky     klokan bennetÛv

*rodina Strublova, Brno      tygr sumatersk˘

Dá‰a a Berucha Beranovi, Brno     beran kamerunsk˘

Z· nám. 28. fiíjna, Ti‰nov, tfiída 6.B                klokánek králíkovit˘

*Centrum pro rodinu a soc. péãi, Josefská, Brno              pavián anubi

*Lenka Smílková, Brno      levhart cejlonsk˘

*Tereza Vyorálková, Kufiim                 Ïirafa síÈovaná

*SdruÏení pfiátel ‰koly pfii M· Ostopovice               Ïirafa síÈovaná

Franti‰ek Pinc, Havlovice u Úpice                psoun prériov˘

Jifií âástka, Brno       pes hfiivnat˘

*Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D., Valtice   kulan

Natálka Bublová, Brno      kÛÀ Pfievalského

*Ing. Vladimíra Petrová, Brno     sovice snûÏní

M· Lelekovice       binturong

Petr Jedliãka, Brno      surikata

*Martina Pilková a Jan Vopiãka, Brno   pfiíspûvek na chov zvífiat

*Andrejka Chocholáãová, Ivanãice                kÛÀ domácí - pony

*Lenka Boháãková, Boskovice   leguánovec obojkov˘,

piraÀa Colosoma sp.

*Alena S˘korová, Brno      tygr sumatersk˘, 

klokan BennettÛv

Hana Kroupová, Brno      vlk arktick˘

*Jarmila S˘korová, Brno      surikata

*Marek Perniãka, Brno      surikata
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*Jarmila KafoÀková kasuár pfiilbov˘

Kouzelnická spol. Duo LOGAREX, Hru‰ovany u Brna             kosman zakrsl˘

Markéta Kopeãná, Brno      ovce kamerunská

Robin Novotn˘, Omice      li‰ka polární

*Studenti PdF MU, obor uãitelství, Mgr. H. Jedliãková jelen milu, mara stepní,

lama alpaka, paovce hfiivnatá,

leguán kubánsk˘

Dominika Kfienková, Poliãka      vlk arktick˘

Ing. Miroslav Los, Blansko      los evropsk˘

Marcela Dolejská, MladoÀovice     tygr sumatersk˘

Zdenûk KubáÀ, Brno                  psoun preriov˘ 

Rodina Chalupníková, Brno                Ïirafa síÈovaná

Jakub ·pifiík, Ivanãice      lední medvûd

do 5 000 Kã
*Dore Luth, Berlin       kiang

STEL-INVEST, Brno                  vûcn˘ dar do tomboly 

*Ing. Jana Bartíková, Brno      medvûd lední

*Îáci Z· Masarova 11, Brno                Ïirafa síÈovaná

Dûtsk˘ sbor PRIMAVERA, Brno     vystoupení na akcích zoo

*Michaela ¤ihánková, Brno                 kotul veverovit˘

do 10 000 Kã
Hana Bubeníãková, Brno      Ïirafa síÈovaná

MP-SOFT, Jatka Ivanãice      dodávka vepfiov˘ch noÏek

PLAâEK s.r.o., Podûbrady                                       granulované krmivo 

Brnûnské písniãkové tetiny                 vystoupení na akcích zoo

Taneãní divadlo  MIMI FORTUNAE, Brno    vystoupení na akcích zoo

do 20 000 Kã
INTEGRA a.s., Zemûdûlská 53, Îabãice               krmení pro zvífiata

do 50 000 Kã
ARKTIDA s.r.o., Brno     medvûd lední
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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

V˘roãní zpráva Zoo Brno, 2008
Vydala: Zoologická zahrada mûsta Brna

Editor: Bc. Eduard Stuchlík

DTP: Grafické studio Bronislava Bursáková

Fotografie (pokud neni uvedeno jinak): Eduard Stuchlík

První strana: tapífii jihoameriãtí

Poslední strana: kakadu bíl˘
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