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¤editel akciové spoleãnosti Veletrhy
Brno Jifií ·krla (uprostfied) pfiedává sym-

bolick˘ ‰ek fiediteli Zoo Brno MVDr.
Martinu Hovorkovi, vlevo první námûs-

tek primátora Brna Rostislav Slavotínek.
Pfiedaná ãástka 120 000 Kã je urãena 

k adopci skupiny Ïiraf / The Head
Manager of the company Veletrhy Brno

(Brno Fairground) Jifií ·krla (centre)
hands a symbolic check to the Head
Manager of the Brno Zoo, Dr. Martin

Hovorka; Rostislav Slavotínek, the first
deputy of Brno mayor, is on the left. The
sum, 120.000 Czech crowns, was used

for adopting a group of Giraffes
(Foto: Eduard Stuchlík)

Jeho Veliãenstvo vala‰sk˘ král Boleslav
Polívka I. pokfitil nejmlad‰í ãlenku Ïirafí-

ho stáda na Boleslavu I. / His Majesty
Boleslav Polívka I., the King of Valachia,

gave the youngest member of the herd
the name Boleslava I.

(Foto: Michal Pi‰kula)

Moravsk˘ Sinatra Laìa Kerndl zazpíval
na Dûtském dni v zoo / Laìa Kerndl, the

Moravian Sinatra, sang for the kids 
during their day at the Zoo

(Foto: Eduard Stuchlík)

Pfii slavnostním otevfiení indiánského srubu pfie-
stfiihli pásku chargé d’affaires kanadského velvysla-
nectví Olivier Nicoloff (vlevo) a námûstek primátora
Brna Petr Zbytek / During the ceremonial opening,
the ribbon was cut by Mr. Olivier Nicoloff, chargé
d’affaires of the Canadian Embassy, (left), and Petr
Zbytek, the Deputy of the mayor of Brno 
Foto: Eduard Stuchlík

Srub kanadsk˘ch indiánÛ kmene Haida / Log-cabin
of the Indians of the Haida tribe
Foto: Michal Pi‰kula

Nov˘ v˘bûh bobrÛ kanadsk˘ch / The new exhibit for
the Canadian Beavers  
Foto: Michal Pi‰kula
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Dámy a pánové, váÏení a milí pfiátelé brnûnské zoologic-
ké zahrady, rok 2003 se stal pro Zoo Brno v˘znamn˘
pfiedev‰ím tím, Ïe byl rokem jubilejním – 30. srpna osla-
vila zahrada 50. v˘roãí svého otevfiení. Pracovníci v‰ech
úsekÛ se snaÏili ukázat svou zoo v co nejlep‰ím svûtle.
Akce pofiádané pro vefiejnost propagovaly padesátileté 
úsilí vûnované na Mni‰í hofie chovu ohroÏen˘ch druhÛ
a v˘chovû obyvatelstva k ochranû pfiírody. V‰echno sna-
Ïení vrcholilo o posledním srpnovém víkendu, kdy se do
Brna sjeli hosté z ãesk˘ch i zahraniãních zoologick˘ch
zahrad, aby spoleãnû se souãasn˘mi i b˘val˘mi zamûst-
nanci Zoo Brno a s jejími sponzory a adoptivními rodiãi
oslavili v˘znamné v˘roãí. Hlavní pozornost se upínala 
k sobotû 30. 8., kdy zahrada hostÛm i vefiejnosti pfiedsta-
vila novou expozici bobrÛ kanadsk˘ch a repliku srubu
indiánÛ kmene Haida. Pásku slavnostnû pfiestfiihli ná-
mûstek primátora Brna Petr Zbytek a chargé d‘affaires kanadského velvyslanectví v Praze Olivier
Nicoloff. V ten den do zoo pfii‰lo na deset tisíc lidí. Domnívám se, Ïe zamûstnanci pfiedvedli zoolo-
gickou zahradu dostateãnû reprezentativním zpÛsobem a Ïe organizaci oslav zvládli na v˘bornou.
Stejného mínûní byli jak pfiedstavitelé zfiizovatele, tak hosté a náv‰tûvníci; ti v‰ichni byli mile pfiekva-
peni pestr˘m a bezchybn˘m prÛbûhem oslav.

Narození samiãky takina indického, k nûmuÏ do‰lo 30. dubna 2003, je nejvût‰ím chovatelsk˘m
úspûchem posledních let. Tohoto turovitého kopytníka, pocházejícího z Himálaje, se zatím podafiilo
odchovat jen ãtyfiem zahradám na svûtû. Z dal‰ích v˘znamn˘ch odchovÛ roku 2003 lze uvést napfií-
klad narození hfiebeãka kianga, dvou hfiebeãkÛ zebry Chapmanovy, samiãky klokana Bennettova, ko-
tula veverovitého, samice medvûda hnûdého, pûti kapybar, tfií mar stepních, ãtyfi lam krotk˘ch, dvou
pakoÀÛ modr˘ch, kozoroÏce sibifiského, jedenácti p‰trosÛ africk˘ch, ibise posvátného a dal‰ích mlá-
ìat. V na‰ich viváriích se tradiãnû rodí fiada vzácn˘ch je‰tûrÛ, ve sledovaném období to byly ãtyfii 
agamy vodní, ãtyfii leguáni kubán‰tí, 23 leguánÛ zelen˘ch a jedno mládû leguána nosorohého, které
se stalo vzhledem k vysoké ohroÏenosti tohoto druhu nejcennûj‰ím odchovkem mezi plazy. Zpráva
o tomto pfiírÛstku zpÛsobila, Ïe se odborníci z EAZA rozhodli povûfiit na‰i zahradu vedením evropské
plemenné knihy leguánÛ nosoroh˘ch.

Zahrada obohatila svou kolekci v rámci nové chovatelské koncepce o druhy, které dosud necho-
vala. Vedle pûti bobrÛ kanadsk˘ch to byli je‰tû páry ursonÛ a rysÛ kanadsk˘ch, klokánkÛ králíkovi-
t˘ch a chameleonÛ Mellerov˘ch. Chov nûkter˘ch jin˘ch druhÛ, jako lvÛ nebo medvûdÛ syrsk˘ch,
v‰ak zahrada musela ukonãit, protoÏe nevyhovují pojetí rozvoje zoo a protoÏe zahrada potfiebuje pro-
stor pro v˘stavbu nov˘ch vût‰ích v˘bûhÛ. Pfiesto kolekce zvífiat obsahovala ke konci roku 2003 80
druhÛ savcÛ, 47 druhÛ ptákÛ a 41 druhÛ plazÛ. Do Evropského záchovného programu (EEP) bylo za-
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¤editel Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka /
Brno Zoo Director MVDr. Martin Hovorka 
Foto: Eduard Stuchlík
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Ladies and Gentlemen, Dear Friends of the Brno Zoological Garden,

The year 2003 was significant for the Brno Zoo mainly because it was a jubilee year – on 30 th

August the zoo celebrated the 50 th anniversary of its opening. Workers of all sections wanted to

show their zoo in the best light. Events organized for the public promoted the fifty-year endeavour

devoted to breeding threatened species on the Monk Mountain and education of inhabitants to the

protection of nature. Everything culminated at the last weekend in August when guests from Czech

and foreign zoological gardens came to Brno to celebrate the significant anniversary together with

the present and former workers of the Brno Zoo and its sponsors and adoptive parents. The main

attention was focused on Sunday 30 th August when a new exposition of Canada beavers and

a replica of a cabin built by the Haida tribe Indians were introduced to the guests and public. The

tape was cut ceremonially by Petr Zbytek, Brno Deputy Mayor, and Olivier Nicoloff, chargé d’affaires

of the Canadian Embassy in Prague. On that day, about ten thousand people came to the zoo.

I think our employees presented the zoological garden in a sufficiently representative way and

mastered excellently the organization of celebrations. Promoter’s representatives, guests and visitors

shared this opinion; the varied and faultless course of celebrations was a lovely surprise to all of

them.

The birth of a female Indian takin on 30 th April 2003 is the greatest breeding success of last

years. So far, only four zoos worldwide managed to rare this cow-like ungulate coming from the

Himalayas. Other significant rearings of 2003 include a kiang colt, two colts of Chapmann’s zebra,

Úvodní slovo fieditele Zoo Brno

A Word of the Brno Zoo Director

pojeno 18 druhÛ zvífiat, stejn˘ poãet druhÛ byl veden v Mezinárodních plemen˘ch knihách (ISB) 
a 12 druhÛ v Evropsk˘ch plemenn˘ch knihách (ESB).

Záchranná stanice pro handicapované Ïivoãichy v roce 2003 pfiijala 169 zvífiat 28 druhÛ. Oproti
roku 2002 je to pomûrnû v˘razné zv˘‰ení nejen poãtu pfiijat˘ch kusÛ, ale také druhÛ. Toto zv˘‰ení je
moÏné pfiiãíst i stále rostoucímu povûdomí vefiejnosti o moÏnosti umísÈovat zranûné Ïivoãichy do za-
fiízení národní sítû záchrann˘ch stanic.

Brnûnská zoo se v blízké budoucnosti hodlá vûnovat záchranû druhÛ zvífiat, které mizejí 
z na‰í pfiírody. Chtûla by ve svém areálu zavést chov sysla obecného a odchovan˘mi jedinci posilo-
vat populace v pfiírodû. Pro odchyt pfiíslu‰níkÛ tohoto pfiísnû chránûného druhu jsou v‰ak vhodné
jen nepoãetné lokality. Vûfiíme ale, Ïe za spolupráce s ochranáfii chránûné hlodavce získáme. V roce
2004 ãeká Zoo Brno dokonãení stavby v˘bûhu vlkÛ kanadsk˘ch, kter˘ navazuje na jiÏ zbudovanou
expozici bobrÛ. Zahrada také v roce 2004 pfiedkládá svému zfiizovateli obsáhl˘ dokument Strategie
rozvoje Zoo Brno. Jeho schválení by otevfielo cestu k pfiemûnû Mni‰í hory v zoologickou zahradu
odpovídající nejvy‰‰ím souãasn˘m nárokÛm na chov zvífiat a ekologickou osvûtu. Taková zoo by pak
mohla úspû‰nû reprezentovat mûsto Brno v rámci republiky i v zahraniãí.                    

MVDr. Martin Hovorka



female Bennett’s kangaroos, a squirrel monkey, a female brown bear, five capybaras, three

Patagonian hares, four llamas, two blue wildebeests, a Siberian Ibex, eleven ostriches, an ibis and

other young ones. In our vivaria, a variety of rare saurians were born in the monitored period: four

water agamas, four Cuban iguanas, 23 green iguanas and one rhinoceros iguana which is the most

valuable of the new-born reptiles as it is a highly endangered species. The announcement of this

new arrival caused that EAZA experts decided to entrust the Brno Zoo with keeping the European

Studbook of rhinoceros iguanas.

Within the framework of its new breeding concept, the zoo enriched its collection with new

species that have not been bred so far. Besides five Canada beavers, a pair of Canada porcupines,

Canada lynxes, brush-tailed rat-kangaroos and Meller’s chameleons were brought to the zoo.

However, breeding of some other species, such as lions or Sirian brown bears, had to be

terminated as they do not fit the zoo development concept and the garden needs an area for the

construction of new and larger runs. In spite of that, the collection of animals included 80 species

of mammals, 47 species of birds and 41 species of reptiles at the end of 2003. Eighteen species of

animals were involved in the European Preservative Programme (EEP), the same number of species

was kept in the International Stock Books (ISB) and 12 species were kept in the European Stock

Books (ESB).

The Rescue Station for Handicapped Animals accepted 169 animals belonging to 28 species in

the year 2003. In comparison to the year 2002, a marked increase in the number of accepted pieces

as well as species of animals was recorded. This increase is attributable to the growing knowledge

of the public about the possibility of placing injured animals to the national network of rescue

stations.

In the near future, the Brno Zoo would like to be engaged in the rescue of animal species

disappearing from the nature. We would like to start breeding of ground squirrels and strengthen

their population in the nature with reared ones. However, only few localities are suitable for trapping

this severely protected species. We believe we will acquire the protected rodents in cooperation with

conservationists. In the year 2004, the Brno Zoo will finish building of the run for Canadian wolves

following up with the finished beaver exposition. The Zoo will also submit a comprehensive

document Brno Zoo Development Strategy to its promoter in 2004. Its approval would open a way

to the Monk Mountain transformation into the zoological garden corresponding to the highest

current demands on animal breeding and ecological enlightenment. Such zoo could represent

successfully the city of Brno within the framework of the Czech Republic and abroad.                      

MVDr. Martin Hovorka
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MVDr. Martin Hovorka
fieditel / Director

RNDr. Bohumil Král, CSc.
asistent fieditele / Assistant of the Director

Ing. Zdenûk Vrátn˘
vedoucí technického úseku a SAV, zástupce fieditele / the Head of Technical Section

PhDr. Jaroslav Domansk˘
vedoucí úseku EMS / the Head of of EMS

Ing. Miroslava Pi‰kulová
vedoucí ekonomického úseku / the Head of Economical Section

MVDr. Jaroslava Vavfiinová
vedoucí obchodního úseku / the Head of Commercial Section

Mgr. Miroslava Vitulová
vedoucí propagaãního a vzdûlávacícho úseku / the Head of Promotional and Educational Section

Ing. Jifií Gábri‰
vedoucí chovatelského úseku / the Head of Animal Breeding Section

Poãet zamûstnancÛ k 31. 12. 2003: 95
The number of the staff on 31st Dec 2003: 95
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Rok 2003 byl pro zamûstnace Zoo Brno
pfiedev‰ím rokem 50. v˘roãí otevfiení zahra-
dy. Oslavy probûhly za úãasti mnoha domá-
cích i zahraniãních hostÛ o posledním srp-
novém víkendu a chovatelÛm pfiinesly nové
v˘znamné kontakty s odborníky, nûkdy do-
provázené pfiísliby darÛ zvífiat. Napfiíklad
Zoo Moskva nabídla samici jefiába man-
dÏuského (Grus japonensis) a ukrajinská
Zoo Nikolajev pár kozoroÏcÛ sibifisk˘ch
(Capra sibirica). Uveden˘ rok byl v˘znamn˘
i otevfiením nové expozice. Zahrada vybudo-
vala umûl˘ bfieh s doupûtem a pfiedev‰ím
rozsáhlou vodní nádrÏ pro chov bobrÛ ka-
nadsk˘ch (Castor canadensis). Toto zafiízení
jiÏ vzniklo v souladu s novou chovatelskou
koncepcí a stalo se tak první realizovanou
ãástí oblasti Beringia, která se postupnû
roz‰ifiuje a r˘suje v dolním úseku zoo. Rok
2003 byl dal‰ím rokem naplÀování zásad
nové strategie rozvoje Zoo Brno a doplÀová-
ní druhové skladby probíhalo nadále v sou-
ladu s tímto dlouhodob˘m konceptem.

Na prvním místû v chovatelsk˘ch úspû-
‰ích sezóny 2003 stojí narození a odchov
samiãky takina indického (Budorcas taxico-
lor taxicolor). Pár takinÛ indick˘ch Kai
a Resi byl poprvé v historii do na‰í zoo do-
vezen v únoru roku 1999. Jednalo se
o mladá zvífiata v prereprodukãním vûku,
narozená v Tierparku Berlín. Po dosaÏení
pohlavní dospûlosti jsme oãekávali nástup
pohlavního chování, ale aÏ na obãasné flé-
mování samce nebylo moÏné pozorovat Ïád-
né dal‰í v˘razné znaky reprodukãního cho-
vání. V˘razn˘m stimulem pro nastartování
reprodukãního procesu ve skupinû byl pfií-
chod dal‰í samice z praÏské zoo. Tu samec

okamÏitû po pfiíjezdu neodbytnû následoval
a také páfiil. Páfiení na‰í samice Resi bylo
pozorováno o nûco pozdûji, a to v uÏ ponû-
kud nezvyklém a nefyziologickém období –
25. 8. 2002. JelikoÏ je gravidita u takinÛ 
uvádûna v délce zhruba osmi mûsícÛ, dal se
oãekávat porod také ponûkud pozdûji, neÏ je
obvyklé u tohoto taxonu. Asi mûsíc pfied
plánovan˘m porodem jsme samici oddûlili
od samce, protoÏe nemûl Ïádné zku‰enosti 
s mládûtem a nevûdûli jsme, jak bude rea-
govat. K porodu do‰lo 30. 4. 2003 v ranních
hodinách. V 7.00 hod. bylo jiÏ mládû na no-
hou a snaÏilo se napít matefiského mléka.
I kdyÏ samice byla primipara, její matefiské
chování bylo zcela v pofiádku. Mládû zãistila
a dÛkladnû odstranila zbytky plodov˘ch
obalÛ a krve. Poprvé jsme vidûli mládû pít 
v 7.30 hod. a poté je‰tû nûkolikrát. Druh˘
den jsme zkusili samici spojit se samcem.
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Mládû takina indického nûkolik dní po narození 
/ A Takin cub few days after it was born
Foto: Lubomír Stehlík



Samec mládû oãichal, ale jinak si ho nev‰í-
mal. Mládû od prvního dne svého Ïivota
pravidelnû pilo a od matky se nevzdalovalo.
Ve 20. dni Ïivota pilo asi 6x–8x dennû (bû-
hem pracovní doby chovatelÛ) a snaÏilo se
ochutnávat i seno. Po zhruba ãtyfiech t˘d-
nech zaãalo ochutnávat listí a pfiikusovat
trávu. Ve vûku 6–7 t˘dnÛ jiÏ zaãalo pfiijímat
seno, zelenou píci i okusy. Matka ho v této
dobû kojila alespoÀ 4–5x dennû. Ve dvou
mûsících bylo mládû zmûfieno a zváÏeno:
v˘‰ka v kohoutku hÛlková 55 cm a hmotnost
21 kg. Bylo také definitivnû potvrzeno, Ïe se
jedná o samiãku. Ve vûku tfií mûsícÛ jí zaãa-
ly rÛst rÛÏky. Dále se osamostatÀovala a za-
ãala Ïrát i mrkev a jablka. Matka mládû stále
kojila, ale jiÏ pouze nûkolikrát dennû. V led-
nu 2004 byla mladá samiãka velmi vitální,

aktivní, samostatná a sebevûdomá. Zoolo-
gická zahrada mûsta Brna se tímto odcho-
vem zafiadila na ãtvrté místo v Evropû za ta-
kové zahrady, jak˘mi jsou Tierpark Berlín,
Zoo Rotterdam a Zoo Praha. PraÏská zoo
byla první zologickou zahradou Unie ães-
k˘ch a slovensk˘ch zoo, v níÏ se podafiil od-
chov tohoto vzácného, fiídce chovaného
a velmi zajímavého druhu horského turovi-
tého sudokopytníka.

Z dal‰ích v˘znamn˘ch odchovÛ roku
2003 mÛÏeme uvést napfiíklad narození hfie-
beãka kianga (Equus kiang holdereri). Jedná
se také o první mládû tohoto druhu v na‰í
zoo. Hfiebeãek se narodil klisnû dovezené ze
Zoo Riga. Dále se u nás narodili napfi. dva
hfiebeãci zebry Chapmannovy (Equus b.
chapmannii), samice klokana Bennettova
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Kiangice s mládûtem / Female kiang with her suckling
Foto: Igor Zehl



(Macropus rufogriseus frutica), kotul veve-
rovit˘ (Saimiri sciureus), samice medvûda
hnûdého (Ursus a. arctos), pût kapybar
(Hydrocheris hydrocheris), tfii mary stepní
(Dolichotis patagonica),  ãtyfii lamy krotké
(Lama glama), dva pakonû modfií
(Connochaetes t. taurinus), kozoroÏec sibifi-
sk˘ (Capra sibirica), jedenáct p‰trosÛ afric-
k˘ch (Struthio camelus), ibis posvátn˘
(Threskiornis aethiopicus) a dal‰í mláìata.
Mezi plazy jsme zaznamenali velmi v˘znam-
n˘ a ojedinûl˘ prvoodchov jednoho mládûte
leguána nosorohého (Cyclura cornuta), dále
jsme – jiÏ ponûkolikáté – odchovali napfi.
ãtyfii agamy vodní (Physignathus cocinci-
nus), ãtyfii leguány kubánské (Cyclura nubi-
la) a 23 leguánÛ zelen˘ch (Iguana iguana). 

Za v˘znaãnou událost roku lze také po-
vaÏovat zprovoznûní jakési pfiedsunuté hlíd-
ky Útulku pro opu‰tûná zvífiata, kter˘ poblíÏ
zoologické zahrady zfiídilo mûsto Brno.

Vyplnilo tak pomûrnû bolavou mezeru v pfií-
stupu k zatoulan˘m zvífiatÛm odchycen˘m na
jeho území. Provozovatelem útulku je brnûn-
ská mûstská policie. Zoologická zahrada par-
ticipuje na provozu tohoto zafiízení vystavû-
ním ãtyfi kotcÛ pro psy. Tyto kotce, umístûné
v areálu zoo, zahrada slavnostnû otevfiela 
v bfieznu 2003. Cílem Zoo Brno a také mûsta
Brna je usnadnit vefiejnosti kontakt s odchy-
cen˘mi psy a vyuÏít náv‰tûvnosti zoo k je-
jich rychlej‰ímu pfiedávání nov˘m opatrova-
telÛm. Od jara do podzimu (provoz je se-
zónní a byl ukonãen 24. 10. 2003 s nástu-
pem silnûj‰ích mrazÛ) pro‰lo poboãkou 
útulku 46 psÛ, z nich 39 na‰lo nové pány
v fiadách náv‰tûvníkÛ zoo, ‰est jich bylo 
z rÛzn˘ch dÛvodÛ vráceno útulku a jednomu
zvífieti se podafiilo uprchnout. Provoz zafiíze-
ní, které ve vefiejnosti vyvolalo pfievaÏující
kladné ohlasy, obnovíme s nástupem pfií-
jemnûj‰ího poãasí na jafie 2004. Existence
poboãky útulku znamená dal‰í roz‰ífiení ak-
tivit smûfiujících mimo zoo; chovatelsk˘ 
úsek se tak zhostil dal‰ího úkolu. 

K datu 1. 1. 2003 evidovala Zoo Brno
následující poãet zvífiat (vãetnû zvífiat v Zoo
Brno deponovan˘ch, zvífiat v Záchytném
centru CITES, Záchranné stanici pro handi-
capované Ïivoãichy a ve Stanici mlad˘ch
pfiírodovûdcÛ): 1094 kusÛ obratlovcÛ v 218
druzích, z toho savcÛ 307 kusÛ v 83 dru-
zích, ptákÛ 245 kusÛ v 56 druzích, plazÛ
192 kusÛ v 51 druzích, obojÏivelníkÛ 2 kusy
jednoho druhu a ryb 348 kusÛ v 27 druzích
a formách. Dále byl chován jeden druh bez-
obratl˘ch bez urãení poãtu jedincÛ. Krmná
zvífiata nejsou do celkov˘ch stavÛ zvífiat za-
poãítána.
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Do Evropského záchovného programu
pro ohroÏené druhy zvífiat (EEP) bylo k 31.
12. 2003 zapojeno 18 druhÛ ãi poddruhÛ
savcÛ, ptákÛ a plazÛ chovan˘ch v Zoo Brno.
Byly to tyto druhy: adax (Addax nasomacu-
latus), dÏelada (Theropithecus gelada), fe-
nek (Fennecus zerda), gepard (Acinonyx ju-
batus), kiang (Equus kiang holdereri), klo-
kánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata),
koãka pou‰tní (Felis margarita harrisoni),
koãka rybáfiská (Prionailurus viverrinus),
kulan (Equus h. kulan), lemur vari (Varecia
variegata), levhart cejlonsk˘ (Panthera par-
dus kotiya), makak chocholat˘ (Macaca n.
nigra), osel somálsk˘ (Equus a. somalien-
sis), tygr sumatersk˘ (Panthera tigris su-
matrae), vlk hfiívnat˘ (Chrysocyon brachyu-

rus), zebra Grévyho (Equus grevyi), Ïirafa
síÈovaná (Giraffa c. reticulata), hrozn˘‰ovec
kubánsk˘ (Epicrates angulifer).

Ze zvífiat chovan˘ch v Zoo Brno je v me-
zinárodních plemen˘ch knihách (ISB) vede-
no 18 druhÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ, v evrop-
sk˘ch plemenn˘ch knihách (ESB) je vedeno
12 druhÛ – fenek (Fennecus zerda), koza
‰rouborohá (Capra falconeri), mandril r˘ho-
lící (Papio sphinx), medvûd hnûd˘ (Ursus
arctos arctos), rys evropsk˘ (Lynx l. lynx),
Ïirafa síÈovaná (Giraffa camelopardalis reti-
culata), nestor kea (Nestor notabilis), leguán
nosoroh˘ (Cyclura cornuta), Ïelva amboin-
ská (Cuora amboinensis), Ïelva ostnitá
(Heosemys spinosa), Ïelva velká (Heosemys
grandis), orlície bornejská (Orlitia borneen-
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Tabulka ã.1 ukazuje souhrn pfiíjmÛ a v˘dajÛ zvífiat za rok 2003. 

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

Narozeno 35 45 32 0 ? 112
Jin˘ pfiíjem (nákup, deponace, dar, v˘mûna atd.) 146 53 10 9 1 219
Celkem 181 98 42 9 1 331
Úhyn 98 42 56 5 156 357
Odchod (prodej, deponace, v˘mûna, vrác. dep.) 34 36 46 0 0 116
Jiné odchody (vyfiazení, ‰kodná, únik, krádeÏ) 52 54 2 0 0 108
Celkem 184 132 104 5 156 581

POLOÎKA

SKUPINA

K datu 31. 12. 2003  ãinil celkov˘ stav
chovan˘ch zvífiat v Zoo Brno (vãetnû depo-
novan˘ch do Zoo Brno, záchytného centra
CITES, záchranné stanice pro handicapova-
né Ïivoãichy a SMP) 720 kusÛ obratlovcÛ
v 178 druzích, z toho savcÛ 262 kusÛ v 80
druzích, ptákÛ 210 kusÛ v 47 druzích, plazÛ

132 kusÛ v 41 druzích, obojÏivelníkÛ 4 kusy
dvou druhÛ, ryb 112 kusÛ v 8 druzích a for-
mách. Dále byly chovány dva druhy bezo-
bratl˘ch v rámci Stanice mlad˘ch pfiírodo-
vûdcÛ. Do stavÛ zvífiat nejsou zapoãtena
krmná zvífiata.



sis). CITES apendix I se vztahuje na  21
druhÛ a 56 kusÛ, apendix II na 72 druhÛ
a 231 kusÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ chovan˘ch
v Zoo Brno k 31. 12. 2003.

Pokud se t˘ãe nov˘ch expoziãních pro-
stor, Zoo Brno otevfiela, jak jiÏ bylo fieãeno,
expozici kanadsk˘ch bobrÛ (Castor cana-
densis). V roce 2002 v rámci projektu
Beringia zahrada zapoãala s rekonstrukcí
a roz‰ífiením v˘bûhÛ vlkÛ kanadsk˘ch (Canis
lupus occidentalis), dále jsou rozpracovány
v˘bûhy a ubikace pro ursony kanadské
(Erethizon dorsatum) a skunky pruhované
(Mephitis mephitis). Tento komplex by mûl
b˘t otevfien do poloviny roku 2004. V pro-
storách restaurace U Tygra jsme otevfieli ta-
ké pomûrnû velkorysou expozici veverek
Prévostov˘ch (Callosciurus prevostii), v níÏ
se zabydlel nov˘ pár tûchto velmi pûkn˘ch

a aktivních hlodavcÛ. Pomûrnû v˘znamn˘m
poãinem na poli v˘stavby je také vznik nové
voliéry pro orly, umístûné nad v˘bûhem
medvûdÛ hnûd˘ch. Expozice má statut do-
ãasné stavby, ale jakoÏto náhrada za strÏe-
nou b˘valou orlí voliéru v místû nynûj‰í in-
diánské ch˘‰e by mûla dostateãnû plnit, a to
snad nûkolik let, funkci útoãi‰tû pro na‰e
orly. Po nûkolika málo nezbytn˘ch dokonão-
vacích pracích a úpravách jsme do ní v led-
nu 2004 pfiestûhovali z jejich doãasného pÛ-
sobi‰tû v Zoo Jihlava samce orla kamãat-
ského (Haliaeetus pelagicus) a samici orla
mofiského (Haliaeetus albicilla). 

Kolekce zvífiat Zoo Brno byla v roce
2003 obohacena v rámci rozvoje druhové
struktury a uplatÀování nové koncepce roz-
voje Zoo Brno dovozy nûkter˘ch zajímav˘ch
druhÛ. Novû vystavovan˘mi taxony v Zoo
Brno jsou napfiíklad: 
• Klokánek králíkovit˘ (Bettongia

penicillata) – 1,1 ze Zoo Ohrada
• Rys kanadsk˘ (Lynx canadensis) 

– 1,1 ze Zoo Ostrava
• Bobr kanadsk˘ (Castor canadensis) 

– 1,1,3 ze Zooparku Chomutov
• Urson kanadsk˘ (Erethizon dorsatum) 

– 1,1 ze Zoo Ohrada
• Chameleon MellerÛv (Chamaeleo melleri)

– 0,0,2 od soukromého chovatele
V‰echna novû dovezená zvífiata se v na‰í

zoo adaptovala bez problémÛ a je s nimi
moÏno poãítat v dlouhodobé chovatelské
a také v˘stavní koncepci zahrady.

Pro zkvalitnûní stávajících chovn˘ch
skupin a posílení genofondu v rámci jiÏ
chovan˘ch druhÛ a populací byla do Zoo
Brno dovezena napfiíklad následující zvífiata:
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• Îirafa síÈovaná (Giraffa c. reticulata) 
– 0,1 ze Zoo DvÛr Králové nad Labem

• Sob polární (Rangifer tarandus) 
– 0,4 ze Zoo Ranua (0,2) a VídeÀ (0,2)

• Jelen milu (Elaphurus davidianus) 
– 0,2 ze Zoo Kaunas

• Paovce hfiivnatá (Ammotragus lervia) 
– 1,4 ze Zoo Boras

• Veverka Prévostova (Callosciurus
prevosti) –  0,1 ze Zoo PlzeÀ

• Nestor kea (Nestor notabilis) – 0,1 ze Zoo
Stuttgart

• Vasa velk˘ (Coracopsis vasa) – 0,1 ze
Zoo Stuttgart

• V˘reãek mal˘ (Otus scops) – 0,1 od sou-
kromého chovatele

• Bazili‰ek zelen˘ (Basiliscus plumifrons) 
– 1,0 ze Zoo Jihlava

• Trnorep skalní (Uromastyx acanthinura) 
– 1,0 od soukromého chovatele

I tato zvífiata byla bez problémÛ vãlenû-
na do na‰ich stávajících stád, párÛ a skupin.
Z hlediska populaãní genetiky a zootechniky
se jevil jakoÏto zvlá‰tû v˘znamn˘ dovoz
dvou velmi pûkn˘ch mlad˘ch samic soba
polárního (Rangifer tarandus) ze Zoo Ranua.
Tato zoo se nachází ve Finsku na polárním
kruhu a pravidelnû odchovává velmi kvalitní
jedince severské fauny, tedy i sobÛ. Obû sa-
mice po pomûrnû krátkém pobytu v na‰í zoo
bohuÏel uhynuly na následky metabolick˘ch
poruch. Je velmi pravdûpodobné, Ïe hlav-
ním dÛvodem jejich úhynu bylo pfiekrmení
glycidy (z rohlíkÛ apod.), zpÛsobené ná-
v‰tûvníky. Tyto úhyny byly pro nás v roce
2003 jednou z nejbolestnûj‰ích ztrát, neboÈ
obû zvífiata se mûla stát základem a hlavním
pilífiem chovu tohoto druhu v Zoo Brno.
Velice cenn˘m pfiírÛstkem v na‰ich kolek-
cích se stala mladá samice nestora key
(Nestor notabilis). Tato samiãka k nám pfii-
cestovala ze Zoo Stuttgart a my doufáme, Ïe
se stane souãástí úspû‰ného páru. Na dopl-
nûní páru tûchto velmi bystr˘ch, inteligent-
ních a odoln˘ch papou‰kÛ pocházejících 
z Nového Zélandu jsme ãekali nûkolik let.

V oblasti evidence zvífiat jsme uãinili
dal‰í v˘znamn˘ pokrok smûrem k meziná-
rodní spolupráci. Opûtovnû jsme pfiistoupili
k pouÏívání evidenãního software americké
firmy ISIS, kter˘ je podporován také ze stra-
ny EAZA. Dal‰ím znaãn˘m posunem v evi-
denci zvífiat bylo (i pfies znaãnou pracnost
a ãasovou a organizaãní nároãnost) zaãlenû-
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Pfiená‰ení jedné z pûtí paovcí ze Zoo Boras do v˘-
bûhu na Mni‰í hofie / One of the five Barbary Sheep
is being taken to its area by its keepers 
Foto: Eduard Stuchlík



ní zvífiat ze Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ
a také zvífiat pro‰l˘ch na‰í Záchrannou sta-
nicí pro handicapované Ïivoãichy do cent-
rální chovatelské evidence. 

Záchranná stanice 
pro handicapované Ïivoãichy

V kompetenci chovatelského úseku je
i zabezpeãení ãinnosti Záchranné stanice
pro handicapované Ïivoãichy. Za období od
1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 pfiijala tato sta-
nice 169 zvífiat náleÏejících k 28 druhÛm.
Oproti roku 2002 je to pomûrnû v˘razné
zv˘‰ení nejen poãtu pfiijat˘ch kusÛ, ale také
druhÛ. Toto zv˘‰ení je moÏné pfiiãíst i stále
rostoucímu povûdomí vefiejnosti o moÏnosti
umísÈovat zranûné Ïivoãichy do zafiízení ná-
rodní sítû stanic handicapovan˘ch Ïivoãi-
chÛ. Pfiitom se v‰ak i pfies snahu o neustá-
lou osvûtu v médiích i pfiímo mezi vefiejností
stále zcela nedafií nûkter˘m lidem v‰típit, Ïe
nemají do zoo nosit zvífiata, která pomoc ne-
potfiebují, nebo kter˘m lidsk˘ zásah dokonce
pfiímo ‰kodí. Jedná se pfiedev‰ím o zdravá
mláìata srnãí zvûfie, která jsou pouze na
chvíli odloÏena matkou, dále o mláìata ptá-
kÛ, která se uãí létat a nejsou je‰tû schopna
uniknout pfiehnané pozornosti „zachráncÛ“,
a také o nûkterá zvífiata neodbornû a chybnû
introdukovaná do na‰í pfiírody, jako je na-
pfiíklad Ïelva nádherná. Obãané také do sta-
nice zcela zbyteãnû doná‰ejí velmi mnoho
jeÏkÛ, jejichÏ vyãlenûní z pfiírody je nesmy-
slné, neboÈ se nejedná o jedince nûjak˘m
zpÛsobem handicapované. Nûkter˘m tûmto
pfiípadÛm se jiÏ ov‰em dafií pfiedcházet – li-
dé si zvykají nálezy telefonicky konzulovat 
s pracovníky zoo.

Ze zajímavûj‰ích ãi vzácnûj‰ích pfiírÛst-
kÛ stanice v roce 2003 bychom mohli jme-
novat napfiíklad  mládû ãápa ãerného
(Ciconia nigra), tfii mláìata bobra evropské-
ho (Castor fiber), Ïlunu zelenou (Picus viri-
dis), kavku obecnou (Corvus monedula) ãi
velmi vzácného a silnû ohroÏeného ledÀáãka
fiíãního (Alcedo atthis), kter˘ byl ov‰em pfii-
jat se zlomen˘m zobákem a s tûÏk˘m pora-
nûním mozku pravdûpodobnû po stfietu 
s automobilem, a brzy tedy uhynul. Nejvût‰í
raritou byl jistû odchyt koãkodana svûtlobfii-
chého (Cercopithecus petaurista) v Brnû-
Lí‰ni, kter˘ se zde nûkolik dní volnû pohy-
boval. Jednalo se o mladou samiãku, která
byla ãásteãnû zvyklá na kontakt s ãlovûkem.
Nejãastûji pfiijíman˘mi exempláfii zÛstávají
jeÏci (Erinaceus sp.) a dále po‰tolky obecné
(Falco tinnunculus), labutû velké (Cygnus
olor), ror˘si obecní (Apus apus) a drozdi
zpûvní (Turdus philomelos). Spolu s 66 
exempláfii 13 Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, ktefií byli
na‰imi chovanci uÏ v pfiede‰lém roce, se
stanice v roce 2003 starala celkem o 235
zvífiat 34 Ïivoãi‰n˘ch druhÛ.

Hlavním smyslem existence stanice je
samozfiejmû navracení handicapovan˘ch zví-
fiat po úspû‰né rekonvalescenci zpût do pfií-
rody. Potû‰itelné je, Ïe se nám dafií toto po-
slání v mnoha pfiípadech naplÀovat. V roce
2003 se z pfiijat˘ch 169 kusÛ a z 66 kusÛ 
z loÀského roku vrátila do pfiírody pfiibliÏnû
jedna tfietina zvífiat (75 kusÛ). Pokud pomi-
neme trvale handicapovaná zvífiata a zvífiata
s fatálními traumaty, která ve stanici nepfie-
Ïila ani jeden den, pak se poãet ÏivoãichÛ
vypou‰tûn˘ch na svobodu blíÏí polovinû zví-
fiat do stanice pfiijat˘ch. Velmi vysoké bylo
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procento vypou‰tûn˘ch mláìat, která jsme
pfiijali jakoÏto nevzletná. Z 21 exempláfiÛ se
jich zpût do pfiírody dostalo16, coÏ je více
neÏ tfii ãtvrtiny v‰ech pfiijat˘ch mláìat. ·lo
pfieváÏnû o mláìata po‰tolky obecné (Falco
tinnunculus), ale také napfi. o mláìata ãápa
bílého (Ciconia ciconia), labutû velké
(Cygnus olor), kánû lesní (Buteo buteo),
krahujce obecného (Accipiter nisus), motáka
pochopa (Circus aeruginosus), ror˘se obec-
ného (Apus apus), drozda zpûvného (Turdus
philomelos), havrana polního (Corvus frugi-
legus), kavky obecné (Corvus monedula) ãi
pûnkavy obecné (Fringilla coelebs).

Ke konci roku 2003 zÛstávalo v péãi
stanice 41 zvífiat, coÏ pfiedstavovalo zhruba
20%, tedy asi jednu pûtinu v‰ech ÏivoãichÛ
pfiijat˘ch v roce 2003 i pfieveden˘ch z roku
2002. Samozfiejmû, Ïe nûkteré kusy v dÛ-
sledku velmi ‰patného zdravotního stavu ta-
ké uhynuly, ãi bylo rozhodnuto o jejich hu-
mánní euthanasii. Pfies zimu tak zÛstávají o-
byvateli stanice vÏdy pfiedev‰ím jeÏci v hor-
‰ím v˘Ïivném a zdravotním stavu ãi nízké
hmotnosti a dále uÏ jen jedinci, ktefií utrpûli
zranûní, jeÏ je vyluãuje z úspû‰ného návratu
k volnému Ïivotu v pfiírodû, tedy tzv. trvalé
handicapy. Jedná se pfiedev‰ím o postfielené
ãi jinak traumaticky poznamenané dravce
a sovy, jako napfiíklad o motáka pochopa
(Circus aeruginosus), kánû lesní (Buteo bu-
teo), krahujce obecného (Accipiter nisus),
pu‰tíka obecného (Strix aluco) a kalouse 
u‰atého (Asio otus). 

Na‰e spolupráce na poli ochrany fauny
âR pokraãovala s orgány ochrany pfiírody,
obecními a mûstsk˘mi úfiady a také s mûst-
skou policií Brno i v roce 2003. VzrÛstal téÏ
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v˘znam spolupráce s nûkter˘mi ‰kolami
a univerzitami (pfiedev‰ím s brnûnskou
Veterinární a farmaceutickou univerzitou)
a také spolupráce mezi jednotliv˘mi stanice-
mi zaãlenûn˘mi v Národní síti stanic pro
handicapované Ïivoãichy. 

Velikou devizou stanice je stálá pfiítom-
nost veterináfie MVDr. Stanislava Mazánka,
kter˘ u v‰ech pfiijat˘ch zvífiat ihned provede
diagnostiku handicapu a je samozfiejmû také
ve vût‰inû pfiípadÛ schopen okamÏitû zahájit
terapii. Dr. Mazánek se sám úãastní práce 
v terénu, a tím zvy‰uje ‰anci zvífiat na pfieÏi-
tí. Vzhledem k tomu, Ïe prostory stanice 
se nalézají v tûsné blízkosti veterinární o‰et-
fiovny, jsou umístûná zvífiata pod stálou kon-
trolou. 

V kapacitû a technickém vybavení zá-
chranné stanice nedo‰lo v roce 2003 k v˘raz-
nûj‰ím zmûnám, pfiestoÏe jsme plánovali v˘-
stavbu nûkolika venkovních voliér pfiedev‰ím
pro dravce a sovy. V roce 2004 by se ale mûl
zámûr uskuteãnit, neboÈ se mají likvidovat
nûkteré star‰í voliéry a klece pro malé ‰elmy,
které ustoupí nové v˘stavbû v zoo. Po úpra-
vách mohou b˘t tato zafiízení pouÏita pro po-
tfieby záchranné stanice. Pfiedev‰ím pro zvífia-
ta v rekonvalescenci a také pro mláìata jsme
zakoupili dvû topné podláÏky. PfiestoÏe tech-
nické a kapacitní moÏnosti stanice dosud ne-
splÀují zcela na‰i pfiedstavu, její fungování
povaÏujeme za stabilizované a prospû‰né.
MnoÏství pfiijat˘ch zvífiat a poãet vrácen˘ch
zvífiat zpût do pfiírody jsou toho dÛkazem.
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Celkov˘ obrat  zvífiat ve stanici a jejich stav k 31. 12. 2003 uvádí tabulka:

ve stavu 
z loÀska pfiijato vypu‰tûno úhyn pfiedáno 31.12.03

Ïelva bahenní (Emys orbicularis) 1 1
Ïelva nádherná (Trachemys scripta elegans) 3 3 6
ãáp bíl˘ (Ciconia ciconia) 1 1
ãáp ãern˘ (Ciconia nigra) 1 1
labuÈ velká (Cygnus olor) 4 2 2
kánû lesní (Buteo buteo) 2 2 1 1 2
krahujec obecn˘ (Accipiter nisus) 1 2 1 2
moták pochop (Circus aeruginosus) 3 2 1 1 3
po‰tolka obecná (Falco tinnunculus) 14 9 5
kalous u‰at˘ (Asio otus) 2 2
pu‰tík obecn˘ (Strix aluco) 1 1
ror˘s obecn˘ (Apus apus) 8 2 6
ledÀáãek fiíãní (Alcedo atthis) 1 1
strakapoud prostfiední (Dendrocopos medius) 2 2
Ïluna zelená (Picus viridis) 1 1
drozd zpûvn˘ (Turdus philomelos) 4 1 3
havran polní (Corvus frugilegus) 2 1 1
kavka obecná (Corvus monedula) 1 1
kos ãern˘ (Turdus merula) 1 1
pûnkava obecná (Fringilla coelebs) 2 2
zvonek zelen˘ (Carduelis chloris) 1 1

druh zvífiete



Záchytné centrum CITES 
Vedle Záchranné stanice pro handicapo-

vané Ïivoãichy pÛsobí v Zoo Brno
i Záchytné centrum pro Ïivoãichy CITES. 
V roce 2003 jsme do tohoto centra pfiijali
pouze jeden exempláfi Ïelvy zelenavé
(Testudo hermanii), kterou pÛvodnímu maji-
teli odebrali pracovníci âeské inspekce Ïi-
votního prostfiedí a pfiedali ji Zoo Brno.

Zvífiata chová Zoo Brno také v rámci
Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ (SMP).
K 31. 12. 2003 jsme v SMP chovali 51 kusÛ
obratlovcÛ v 24 druzích a také dva druhy
bezobratl˘ch. Orientaãní seznam zvífiat cho-
van˘ch v SMP uvádí následující tabulka:
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jeÏek – nerozli‰eno (Erinaceus sp.) 60 18 36 2 4
jeÏek v˘chodní (Erinaceus concolor) 12 12 6 13 2 3
jeÏek západní (Erinaceus europaeus) 32 32 19 34 11
netop˘r hvízdav˘ (Pipistrellus pipistrellus) 5 5
netop˘r rezav˘ (Nyctalus noctua) 4 4
koãkodan svûtlobfiich˘ (Cercopithecus petaurista) 1 1
bobr evropsk˘ (Castor fiber) 3 1 2
veverka obecná (Sciurus vulgaris) 1 1
li‰ka obecná (Vulpes vulpes) 2 2
fretka (Putorius furo) 2 1 1
kuna skalní (Martes foina) 1 1
tchofi tmav˘ (Putorius putorius) 1 1
srnec obecn˘ (Capreolus capreolus) 1 1 2
CELKEM DRUHÒ: 34 66 169 75 112 7 41

druh latinsky poãet kusÛ M F UNK

1 Agama vodní Physignathus cocincinus 1 0 0 1
2 Andulka Melopsittacus undulatus 2 1 1 0
3 Ara ararauna Ara ararauna 1 1 0 0
4 Blavor Ïlut˘ Ophisaurus apodus 2 0 0 2
5 Gekon zední Tarentola neglecta 2 0 0 2
6 Gekonãík noãní Eublepharis maculaticus 2 0 0 2
7 Hrdliãka chechtavá Streptopelia risoria 3 0 0 3
8 Je‰tûrka zelená Lacerta viridis 1 0 0 1
9 Kanár divok˘ f. domácí Serinus canaria mph. Domestica 1 0 0 1

10 Kfieãek zlat˘ Mesocricetus auratus 1 0 0 1
11 Kfieãík Roborovského Phodopus roborowski 2 0 0 2
12 My‰ bodlinatá Acomys cahirinus 3 0 0 3
13 My‰ zebrovaná Lemniscomys barbatus 2 0 0 2
14 Netop˘r hvízdav˘ Pipistrellus pipistrellus 5 0 0 5

Stav zvífiat v SMP k 31. 12. :



Chovatelsk˘ úsek by se v roce 2004
chtûl vûnovat pfiedev‰ím dokonãení rozpra-
cované ãásti komplexu Beringia. Jedná se
hlavnû o nov˘ v˘bûh pro chov vlkÛ kanad-
sk˘ch (Canis lupus occidentalis), kter˘ by-
chom rádi po jeho finalizaci na jafie 2004 
osadili zvífiaty. Ta by mûla b˘t do na‰í zoo
ãásteãnû dovezena novû (samec ze Zoo
Norimberk a dvû samice z rakouského
Herbersteinu). Dal‰ím na‰ím cílem je obrátit
pozornost ke zmûnám stávajících nevyhovu-
jících v˘bûhÛ a ubikací, abychom mohli lé-
pe splnit poÏadavky nûkter˘ch druhÛ zvífiat,
a to pfiedev‰ím v oblasti jejich welfare.
Prvním krokem tímto smûrem by mûl b˘t
odchod páru medvûdÛ hnûd˘ch (Ursus a.
arctos) s jejich mládûtem (samiãkou) do
pfiírodního parku poblíÏ ‰panûlské Sevilly
a následná rekonstrukce jejich ubikací a v˘-
bûhu pro lední medvûdy (Ursus maritimus).
Ti by se mûli do zhruba hektarového v˘bû-
hu, kter˘ se bude pozdûji je‰tû roz‰ifiovat,
pfiestûhovat z jejich stávající, bohuÏel nevy-
hovující expozice, která by naopak mûla po

nezbytn˘ch, ale nároãn˘ch úpravách dosta-
teãnû poslouÏit paviánÛm anubi (Papio anu-
bis). Tímto pfiesunem by se zvût‰il prostor
dosud vyhrazen˘ opicím. Jedny z nejhor‰ích
a odborníky i vefiejností ãasto kritizovan˘ch
podmínek mají v Zoo Brno ‰impanzi (Pan
troglodytes). Proto bychom chtûli jeden ze
dvou souãasn˘ch pavilonÛ opic vyhradit
pouze tomuto druhu. Samozfiejmû, Ïe i pfiilé-
hající druh˘ pavilon zrekonstruujeme.
Popsan˘ sled stûhování zvífiat a úprav ubi-
kací, pracovnû nazvan˘ „kulov˘ blesk“, od-
straní nûkolik kritick˘ch míst v na‰í zoo
a pfiispûje k její k˘Ïené pfiemûnû v moderní
zoologickou zahradu.

KvÛli dodrÏování zásad welfare a uvol-
nûní prostoru pro stavbu nov˘ch expozic téÏ
Zoo Brno odsunula ze svého areálu lvy a ja-
guáry a doãasnû pozastavila jejich chov.
Zahrada totiÏ momentálnû nedisponuje kva-
litními zafiízeními pro velké ‰elmy – ov‰em
kromû nového areálu Tygfií skály pro tygry
sumaterské (Panthera tigris sumatrae) a lev-
harty cejlonské (Panthera pardus kotiya).

16| V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2003

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Section

druh latinsky poãet kusÛ M F UNK

15 Oblovka velká Achatina fulica 3 0 0 3
16 Osmák degu Octodon degu 2 0 0 2
17 Pískomil mongolsk˘ Meriones unquienratus 5 0 0 5
18 Scink ‰estipruh˘ Chalcides sexlineatus 2 0 0 2
19 UÏovka Tamnophis sirtalis 1 0 0 1
20 UÏovka ãervená Elaphe guttata 2 0 0 2
21 UÏovka domácí Boaedon fuiginesis 3 0 0 3
22 UÏovka maurská Natrix maurica 1 0 0 1
23 Varan nilsk˘ Varanus niloticus 1 0 0 1
24 Zebfiiãka pestrá Taenopygia guttata 1 0 0 1
25 Zlatohlávek panterov˘ Gymnetis pantherina 5 0 0 5
26 Îebrovník WaltlÛv Pleurodeles waltl 2 0 0 2

Pozn.: Zvífiata ze SMP jsou také zaãlenûna do celkov˘ch tabulek pro celou zoo a sefiazena dle zoologického
systému.



Z dal‰ích oãekávan˘ch v˘znamn˘ch u-
dálostí bych rád uvedl pfiipravovan˘ pfiíchod
páru levhartÛ cejlonsk˘ch (Panthera pardus
kotiya). Mladí nepfiíbuzní levharti by k nám
mûli dorazit v rámci v˘mûny zvífiat na jafie
2004 ze Zoo Colombo na Srí Lance.
ZmiÀovan˘ import lze oznaãit jako sv˘m
zpÛsobem ojedinûl˘ prÛlom v historii chovu
tohoto vzácného druhu v Zoo Brno a jako
souãást EEP bude vysoce v˘znamn˘m posí-
lením celé evropské populace. Pevnû vûfií-
me, Ïe uvedená zvífiata pfiispûjí k záchranû
tohoto v˘jimeãného taxonu pro planetu
Zemi.     

Ing. Daniel Zeller, Ph.D.
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SUMMARY: The year 2003 was first of all
the year of the 50th anniversary of opening
the Brno Zoo. Celebrations culminated with
opening a new exposition of Canada beavers
(Castor canadensis) that became the first
finished part of the future Beringia collection
of expositions built according to the new
conception. Another significant event of the
year 2003 was opening of a branch of the
Municipal Pound for Abandoned Animals in
the zoo area. Visitors may select of dogs
exhibited in four cots and take a dog home
after signature of an Adoption Agreement.

As at 31st December 2003 the Brno Zoo
possessed 720 pieces of vertebrates in 178
species, i.e. 262 pieces of mammals in 80
species, 210 pieces of birds in 47 species,
132 pieces of reptiles in 41 species, 4 pieces
of amphibians in two species, 112 pieces of
fish in 8 species and forms. Further, two
species of invertebrates were bred.

The first place in breeding success is
occupied with a female Indian takin

(Budorcas taxicolor taxicolor). The first pair
of young Indian takins born in the Berlin
Tierpark was brought to the Brno Zoo in
February 1999. A stimulus for starting the
reproduction process was an arrival of
another female takin from the Prague Zoo.
Other significant breeding success in 2003
is represented by the birth of a kiang colt
(Equus kiang holdereri) and two
Chapmann’s zebra colts (Equus b.
chapmannii). As for the reptiles, we reared
a very significant and unique rhinoceros
iguana (Cyclura cornuta) for the first time,
four water agamas (Physignathus
cocincinus), four Cuban iguanas (Cyclura
nubila) and 23 green iguanas (Iguana
iguana) for several times. 

As at 31st December 2003, 18 species
or subspecies of mammals, birds and
reptiles were involved in the European
Endangered Species Programme (EEP). As
for the animals bred in the Brno Zoo, 18
species of mammals, birds and reptiles are
kept in the International Studbooks (ISB)
and 12 species are kept in the European
Studbooks (ESB).

Newly exhibited taxa include for example
brush-tailed rat-kangaroos (Bettongia
penicillata), Canada lynxes (Lynx
canadensis), Canada beavers (Castor
canadensis), Canada porcupines (Erethizon
dorsatum) and Meller’s chameleons
(Chamaeleo melleri). To improve the quality
of the existing breed, a young female key
(Nestor notabilis) was brought to the Brno
Zoo from the Stuttgart Zoo and we hope it
will become a part of a successful pair. 

The breeding section also ensures
activities of the Rescue Station for
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Handicapped Animals and the CITES
Detention Centre for Animals. Since 1st
January 2003 to 31st December 2003, the
Brno Zoo Rescue Station for Handicapped
Animals accepted 169 animals belonging to
28 species. In comparison to the year 2002,
a marked increase in the number of accepted
pieces as well as species of animals was
recorded. Let’s name some of more
interesting arrivals to the station: a young
black stork (Ciconia nigra), three young
European beavers (Castor fiber), a green
woodpecker (Picus viridis), a jackdaw

(Corvus monedula) or a very rare and
endangered common kingfisher (Alcedo
atthis). Surely, the most curious was
catching of a spot-nosed guenon
(Cercopithecus petaurista) moving freely in
Brno-Lí‰eÀ for several days. Hedgehogs
(Erinaceus sp.) are the most frequently
accepted animals. The main purpose of the
station is to return handicapped animals
back to the nature after their successful
convalescence. The number of animals set
free approaches a half of animals accepted
by the station.
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fiád: vaãnatci (Marsupialia)
Vakopl‰ík létav˘ Acrobates pygmaeus 23,0 2,0 7,0 14,0 deponace ze Zoo PoznaÀ
Klokánek králíkovit˘ Bettongia penicillata 0,0 1,1 1,1 1,1 deponace ze Zoo Olomouc I EEP, ISB
Klokánek krysí Potorous tridactylus 1,0 1,0
Klokan rudokrk˘ Macropus rufogriseus 3,3 0,1 1,1 2,3

fiád: hmyzoÏravci (Insectivora)

JeÏek spp. Erinaceus spp. 0,0 110 59 29 22 ZC
JeÏek u‰at˘ Hemiechinus auritus 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 SMP

fiád: letouni (Chiroptera)

KaloÀ indoãínsk˘ Pteropus hypomelanus 0,1 0,1 II
Netop˘r hvízdav˘ Pipistrellus pipistrellus 0,0 0,0,5 0,0,5 ZC

fiád: primáti (Primates)
Lemur bûloãel˘ Eulemur fulvus albifrons 4,1 4,1 2,1 deponace ze Zoo Olomouc I
Lemur vari Varecia variegata 1,1 1,1 I EEP, ISB
Kosman zakrsl˘ Callithrix pygmaea 1,1 1,1 II
Tamarín Ïlutoruk˘ Saguinus midas 1,1 1,1 II
Kotul veverovit˘ Saimiri sciureus 1,1 1,0 2,1 II
Koãkodan svûtlobfiich˘ Cercopithecus petaurista 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 dep. do Záchr. stanice Zelené Vendolí II
Koãkodan husarsk˘ Erythrocebus patas 0,1 0,1 II
Koãkodan zelen˘ Chlorocebus aethiops sabaeus 1,0 1,0 II
Makak chocholat˘ Macaca nigra nigra 2,1 2,1 II EEP, ISB
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Mandril Papio sphinx 1,1 1,1 + 0,2 deponace I ESB
Pavián anubi Papio anubis 2,5 2,5 + 0,1 deponace v Zoo Moskva II
DÏelada Theropithecus gelada 1,0 1,0 I EEP, ISB
·impanz Pan troglodytes 1,3 1,3 1,1 deponace ze Zoo Bojnice I

fiád: ‰elmy (Carnivora)
Fenek Fennecus zerda 1,1 0,1 1,0 deponace ze Zoo Praha II ESB
Li‰ka obecná Vulpes vulpes 1,0 0,1 1,1 ZC
Pes pralesní Speothos venaticus 0,0 0,0 + 0,3 deponace I EEP, ISB
Psík m˘valovit˘ Nyctereutes procyonoides 1,1 1,0 0,1
Vlk hfiivnat˘ Chrysocyon brachyurus 1,1 1,1 II EEP, ISB
Vlk kanadsk˘ Canis lupus occidentalis 1,3 1,1 0,2 II
Medvûd hnûd˘ Ursus arctos 1,1 0,1 1,2 II ESB
Medvûd syrsk˘ Ursus arctos syriacus 1,1 1,1 0,0 II
Medvûd lední Ursus maritimus 1,1 1,1 II ISB
M˘val severní Procyon lotor 1,0 1,0 0,0 1,0 dep. do záchranné stanice Praha
Nosál ãerven˘ Nasua nasua 0,0 0,0 + 0,1 deponace v Zoo Bratislava
Fretka Mustela furo 0,0 1,1 0,1 1,0 ZC
Kuna skalní Martes foina 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
Tchofi tmav˘ Putorius putorius 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
Jezevec lesní Meles meles 0,0 0,0 + 2,2 deponace 
Ovíjeã skvrnit˘ Paradoxurus hermaphroditus 1,2 1,2 0,2 deponace ze Zoo DvÛr Králové III
Surikata Suricata suricata 3,3 3,3 + 3,0 dep. u soukr. chovatele
Gepard Acinonyx jubatus 0,1 0,1 I EEP, ISB
Koãka baÏinná Felis chaus 0,0 0,0 + 1,1 deponace v Zoo Krakow II
Koãka bengálská Prionailurus bengalensis 3,1 2,0 1,1 + 1,1 v deponaci II
Koãka krátkouchá Prionailurus euptilurus 1,0 1,0 deponace ze Zoo Ústí nad Labem II
Koãka pou‰tní Felis margarita harrisoni 1,1 1,1 + 0,2 deponace II EEP, ISB
Koãka rybáfiská Prionailurus viverrinus 1,2 0,1 0,1 1,0 + 1,2 deponace II EEP, ISB
Serval Leptailurus serval 0,1 0,1 0,0 + 1,1 deponace II
Rys evropsk˘ Lynx lynx lynx 1,0 1,0 + 1,0 deponace v Zoo Dûãín II ESB
Rys kanadsk˘ Lynx canadensis 0,0 1,1 1,1 II
Puma Puma concolor 1,1 0,1 1,0 II
Lev berbersk˘ Panthera leo leo 1,1 1,0 0,1 0,0 1,0 dep. do Zoo Les Sables d‘Olonne II
Jaguár Panthera onca 1,1 1,1 0,0 1,1 vrácení deponace do Zoo Praha I ESB
Levhart cejlonsk˘ Panthera pardus kotiya 1,2 0,1 1,1 1,0 deponace ze Zoo Ostrava I EEP, ISB
Tygr sumatersk˘ Panthera tigris sumatrae 2,0 2,0 + 1,0 deponace v Zoo Lisabon I EEP, ISB
Lachtan jihoafrick˘ Arctocephalus pusillus 1,2 1,2 0,1 deponace ze Zoo Praha II

fiád: lichokpytníci (Perissodactyla)
Osel somálsk˘ Equus asinus somaliensis 2,0 1,0 1,0 deponace z TP Berlín I EEP, ISB
Kiang Equus kiang holdereri 1,3 1,0 2,3 0,1 deponace ze Zoo Praha II EEP, ISB
Kulan Equus hemionus kulan 0,2 0,2 II EEP, ISB
Pony shetlandsk˘ Equus caballus f. caballus 1,3 1,3
Zebra Chapmannova Equus burchelli chapmanni 1,3 2,0 0,1 3,2
Zebra Grévyho Equus grevyi 1,2 0,1 1,1 + 1,0 deponace v Zoo Praha I EEP, ISB

fiád: sudokopytníci (Artiodactyla)
Velbloud dvouhrb˘ Camelus ferus bactrianus 3,4 1,2 2,2 + 1,0 deponace v Zoo PlzeÀ
Lama guanako Lama guanicoe 2,5 1,0 1,5 II
Lama krotká Lama glama 4,5 1,3 3,1 2,7 + 1,1 v deponaci 
Îirafa síÈovaná Giraffa c. reticulata 1,1 0,1 1,2 EEP, ESB
Los evropsk˘ Alces alces alces 1,3 1,3
Srnec obecn˘ Capreolus capreolus 0,0 0,0,2 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
Sob polární Rangifer tarandus 1,0 0,4 0,3 1,1 0,2 deponace ze Zoo Schönbrunn
Jelen sibifisk˘ Cervus elaphus sibiricus 2,1 1,0 1,1 + 1,0 deponace mimo Zoo
Jelen milu Elaphurus davidianus 1,0 0,2 1,2 0,2 deponace ze Zoo Chomutov

+ 0,1 deponace v Zoo Katowice
Adax Addax nasomaculatus 4,0 1,0 3,0 I EEP, ISB
PakÛÀ modr˘ Connochaetes taurinus taurinus 3,4 0,2 1,0 2,6
Paovce hfiivnatá Ammotragus lervia 1,2 1,4 0,1 2,5 II
Takin indick˘ Budorcas taxicolor taxicolor 1,2 0,1 0,1 1,2 II
Koza domácí - kamerunská Capra hircus 4,4 0,4 2,3 1,0 1,5 + 0,1 deponace mimo Zoo
Koza ‰rouborohá Capra falconeri 1,0 1,0 I ESB
KozoroÏec sibifisk˘ Capra sibirica 4,6 0,1 4,7 2,1 deponace ze Zoo Olomouc
Bizon Bison bison 1,3 1,3
Ovce domácí  - cigája Ovis aries f. domestica 0,2 0,2
Ovce domácí - kfiíÏenec Ovis aries f. domestica 0,0 1,1 1,0 0,1
Ovce kamerunská Ovis aries f. domestica 3,1 1,1 2,0 2,2
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fiád: hlodavci (Rodentia)
Veverka Prévostova Callosciurus prevostii 2,1 0,1 1,1 1,1
Psoun prériov˘ Cynomys ludovicianus 1,1,1 1,1,1 0,1 dep. ze Zoo Ústí nad Labem
Veverka obecná Sciurus vulgaris 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
Bobr kanadsk˘ Castor canadensis 0,0 1,1,3 1,1,3 1,1,3 deponace ze Zoo Chomutov
Bobr evropsk˘ Castor fiber 0,0 0,2 0,2 0,0 ZC
Kfieãek zlat˘ Mesocricetus auratus 0,0 0,0,3 0,0,1 0,0,1 0,0,1 SMP
Kfieãík Roborovského Phodopus roborowskii 0,0 0,0,3 0,0,5 0,0,6 0,0,2 SMP
Pískomil mongolsk˘ Meriones unguiculatus 0,0 0,0,6 0,0,1 0,0,5 SMP
My‰ bodlinatá Acomys cahirinus 0,0 0,0,2 0,0,4 0,0,3 0,0,3 SMP
My‰ zebrovaná Lemniscomys barbarus 0,0 0,0,3 0,0,1 0,0,2 SMP
Dikobraz bûloocas˘ Hystrix leucura 1,1 1,1 0,0 + 1,1 deponace v Zoo Bratislava III
Urzon kanadsk˘ Erethizon dorsatum 0,0 1,1 1,1
âinãila vlnatá Chinchilla lanigera 0,1 0,1 0,0
Morãe domácí Cavia aperea f. procellus 0,0 0,0,2 0,0,2 0,0 SMP
Mara stepní Dolichotis patagonum 1,2 1,1,1 1,1 1,2,1
Kapybara Hydrochaeris hydrochaeris 2,2,2 0,0,5 1,1,3 2,0 1,1,2 urãení pohlaví + 0,1 v Zoo Jihlava
Osmák degu Octodon degus 0,0 0,0,2 0,0,2 SMP

fiád: zajíci (Lagomorpha)
Králík domácí - zakrsl˘ 1,0 1,0
Oryctolagus cuniculus f. domesticus

fiád: p‰trosi (Struthioformes)
P‰tros dvouprst˘ Struthio camelus 3,3 0,0,11 0,0,10 0,2 2,0 1,1,1 + 1,2 dep. v Zoo Vy‰kov

fiád: kasuáfii (Casuariiformes)
Emu hnûd˘ Dromaius novaehollandiae 1,1,7 0,0,2 2,0,3 1,1,0 urãení pohlaví
Kasuár pfiilbov˘ Casuarius casuarius 2,0 1,0 1,0 + 1,0 dep.v Zoo War‰ava

fiád: nanduové (Rheiformes)
Nandu pampov˘ Rhea americana 1,2 1,2 II

fiád: brodiví (Ciconiiformes)
âáp bíl˘ Ciconia ciconia 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
âáp ãern˘ Ciconia nigra 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC II
Ibis posvátn˘ Threskiornis aethiopicus 4,2,3 0,0,1 4,2,4 III

fiád: vrubozobí (Anseriformes)
LabuÈ velká Cygnus olor 0,0 0,0,3 0,0,3 0,0 ZC
LabuÈ ãerná Cygnus atratus 0,0 0,0 + 0,0,1 dep. v Zoo Vy‰kov
Berne‰ka bûlolící Branta leucopsis 0,0 0,0 + 1,1 dep. v Zoo Vy‰kov
Husa indická Anser indicus 0,0 0,0 + 1,1 dep. v Zoo Vy‰kov
Husa snûÏní Anser caerulescens 0,0 0,0 + 0,0,1 dep. v Zoo Vy‰kov
Husa velká Anser anser 0,0 0,0 + 1,1 dep. v Zoo Vy‰kov
Husice magellanská Chloephaga picta 1,1 1,1
Kachna bahamská Anas bahamensis 1,1 1,1
Kachna skvrnozobá Anas poecilorhyncha 0,0 0,0 + 1,0 dep. v Zoo Vy‰kov
Kachniãka mandarinská Aix galericulata 2,2 2,2
Zrzohlávka rudozobá Netta rufina 1,1 0,1 1,0

fiád: dravci (Falconiformes)
Kánû Harrisova Parabuteo unicinctus 1,1 1,1 II
Kánû lesní Buteo buteo 0,1,2 0,0,2 0,0,2 0,1,2 ZC II
Krahujec obecn˘ Accipiter nisus 0,0 0,0,2 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC II
Moták pochop Circus aeruginosus 1,2 0,1,1 0,1 0,0,1 1,2 ZC II
Orel bûlohlav˘ Haliaeetus leucocephalus 1,0 1,0 I
Orel kamãatsk˘ Haliaeetus pelagicus 1,0 1,0 0,0 + 1,0 dep. v Zoo Jihlava II ESB
Orel mofisk˘ Haliaeetus albicilla 0,1 0,1 0,0 + 0,2 dep. I EEP, ESB
Po‰tolka obecná Falco tinnunculus 0,0 1,0,13 1,0,2 0,0,11 0,0 ZC II
Raroh velk˘ Falco cherrug 1,1 1,1 II
Sokol stûhovav˘ Falco peregrinus 0,1 0,1 I

fiád: hrabaví (Galliformes)
Hoko ãerven˘ Crax rubra rubra 1,0 0,1 1,1 0,1 dep. ze Zoo Dortmund III
Orebice ãukar Alectoris chucar 0,0,2 0,0,2 0,0
BaÏant obecn˘ Phasianus colchicus 1,2 1,2 0,0
Páv korunkat˘ Pavo cristatus 2,2 0,0,1 0,1 2,1,1 + 1,0 dep. u soukr. chovatele
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fiád: dlouhokfiídlí (Charadriiformes)
Racek stfiíbfiit˘ Larus argentatus 0,0 0,0 + 0,0,1 dep. v Zám. KynÏvart

fiád: mûkkozobí (Columbiformes)
Hrdliãka chechtavá Streptopelia „risoria“ 0,0 0,0,3 0,0,3 SMP

fiád: papou‰ci (Psittaciformes)
AmazoÀan kubánsk˘ Amazona leucocephala 0,0 0,0 + 1,0 dep. v Zoo Hodonín I
AmazoÀan modroãel˘ Amazona aestiva 1,1 1,1 II
Ara ararauna Ara ararauna 3,1 3,1 + 2,1 v deponaci II
Ara horsk˘ Primolius couloni 1,0 1,0 I
Ara maracana Primolius maracana 1,1 1,1 I
Ara zelenokfiídl˘ Ara chloroptera 1,1 1,1 II
Aratinga ãernohlav˘ Nandayus nenday 1,3,1 1,2,1 0,1 II
Aratinga janday Aratinga jandaya 0,0,1 0,0,1 0,0 II
Nestor kea Nestor notabilis 1,0 0,1 1,1 deponace ze Zoo Stuttgart II ESB
Papou‰ek horsk˘ Polytelis anthopeplus 2,0 2,0 + 1,0 dep. u soukr. chovatele II
Papou‰ek královsk˘ Alisterus scapularis 1,2 1,2 II
Papou‰ek ‰ed˘ - Ïako kongo 3,1 3,1 0,0 + 6,5 v deponaci II
Psittacus erithacus erithacus
Papou‰ek ‰ed˘ - Ïako ostrovní 0,0,10 1,9,0 urãení pohlaví II
Psittacus erithacus princeps
Papou‰ek ‰ed˘ - Ïako liberijsk˘ 0,0,26 0,2 9,9,6 urãení pohlaví II
Psittacus erithacus timneh
Papou‰ek vlnkovan˘ Melopsittacus undulatus 10,10,45 0,0,32 1,1,0 1,4,6 0,0,20 0,0,3 10,7,48 0,0,6 dep. ze Zoo na VFU Brno
Papou‰ek zpûvav˘ Psephotus haematonotus 3,2,4 0,0,1 5,3 + 1,0 dep. u soukr. chovatele; urãení pohlaví II
Papou‰ík rÛÏovohrdl˘ Agapornis roseicollis 1,0 1,0 0,0 II
Barnard zelen˘ Barnardius barnardi 1,0 1,0 II
Rozela Pennantova Platycercus elegans 1,0 0,0,1 1,0,1 II
Rozela pestrá Platycercus eximius 2,3 0,1 2,1 0,1 II
Vasa velk˘ Coracopsis vasa 2,0 0,1 2,1 2,0 deponace ze Zoo Stuttgart II
Kakadu bíl˘ Cacatua alba 1,1 1,0 0,1 II
Kakadu GoffinÛv Cacatua Goffini 4,0 4,0 I
Neofema ozdobná Neophema elegans 0,0,6 0,0,6 II

fiád: sovy (Strigiformes)
Sova pálená Tyto alba 2,2 2,2 II
V˘reãek mal˘ Otus scops 2,0 0,1 1,0 1,1 II
V˘r virÏinsk˘ Bubo virginianus 0,0 0,0 + 1,0 dep. u soukr. chovatele II
Sovice snûÏní Nyctea scandiaca 1,2 0,1 1,1 +1,0 dep.  KynÏvart II
Pu‰tík obecn˘ Strix aluco 0,0 0,0,1 0,0,1 + 0,1 dep. KynÏvart II
S˘ãek obecn˘ Athene noctua 0,2 0,2 II
Kalous u‰at˘ Asio otus 0,0 0,0,2 0,0,2 ZC II

fiád: svi‰Èouni (Apodiformes)
Ror˘s obecn˘ Apus apus 0,0 0,0,8 0,0,1 0,0,7 0,0 ZC

fiád: srostloprstí (Coraciiformes)
LedÀáãek fiíãní Alcedo atthis 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC

fiád: ‰plhavci (Piciformes)
Strakapoud prostfiední Dendrocopos medius 0,0 1,0,1 1,0 0,0,1 0,0 ZC
Îluna zelená Picus viridis 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC

fiád: pûvci (Passeriformes)
Kos ãern˘ Turdus merula 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
Drozd zpûvn˘ Turdus philomelos 0,0 0,0,4 0,0,3 0,0,1 0,0 ZC
Kavka obecná Corvus monedula 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
Havran polní Corvus frugilegus 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
Krkavec velk˘ Corvus corax 2,0 2,0
Zebfiiãka pestrá Taeniopygia guttata 0,0 0,0,1 0,0,1 SMP
Pûnkava obecná Fringilla coelebs 0,0 0,0,2 0,0,2 0,0 ZC
Kanár divok˘ f. domácí           0,0 0,0,2 0,0,1 0,0,1 SMP
Serinus canaria mph. domestica

fiád: Ïelvy (Testudinata)
Tereka africká Pelomedusa subrufa 0,1 0,1 III
Tereka hnûdá Pelusios castaneus 1,1 1,1 III
Kajmanka supí Macroclemys temminckii 1,0 1,0 + 1,0 dep. v Zoo Ústí nad Labem P
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Orlície bornejská Orlitia borneensis 1,8 1,1 0,7 II ESB
Îelva bahenní Emys orbicularis 0,0 1,0 1,0 ZC
Îelva nádherná Trachemys scripta elegans 1,2 2,2,4 3,4,4
Îelva ostnitá Heosemys spinosa 1,3 1,0 0,3 II ESB
Îelva velká Heosemys grandis 0,1 0,1 II ESB
Îelva amboinská Cuora amboinensis 1,1 1,1 II ESB
Îelva zubo‰títá Geoemyda spengleri 1,0 1,0 0,0
Îelva vroubená Testudo marginata 2,2,14 0,0,4 0,0,6 2,2,4 II
Îelva zelenavá Testudo hermanni 0,0 0,0,1 0,0,1 deponace MÎP II
Îelva pardálí Geochelone pardalis 1,2 0,1 1,1 II

fiád: krokod˘lové (Crocodylia)
Kajman br˘lov˘ paraguajsk˘ 1,3 1,3 deponace od soukr. chovatele II
Caiman crocodilus yacare
Krokod˘l ãelnat˘ Osteolaemus tetraspis 1,1 1,1 deponace ze Zoo Praha I
Krokod˘l nilsk˘ Crocodylus niloticus 1,1,3 1,0 0,0,3 0,1,0 II

fiád: ‰upinatí (Squamata)
Leguán kubánsk˘ Cyclura nubila 2,5,2 0,0,4 2,5,6 I ISB
Leguán nosoroh˘ Cyclura cornuta 1,3 0,0,1 0,1 1,2,1 I ESB
Leguán zelen˘ Iguana iguana 2,5,7 0,0,23 0,2,9 1,0,4 1,3,17 u star‰ích mláìat urãeno pohlaví II
Leguán mûniv˘ Leiocephalus carinatus 0,0,1 0,0,1 0,0
Bazili‰ek zelen˘ Basiliscus plumifrons 0,1 1,0 0,1 1,0
Anolis obrovsk˘ Anolis equestris 0,0 0,0 + 1,1 deponace u soukr. chovatele
Agama vodní Physignathus cocincinus 1,1,4 0,0,4 0,0,1 0,0,3 1,1,6
Agama vousatá Amphibolurus barbatus 0,0 0,0,3 0,0,3 0,0 SMP
Trnorep egyptsk˘ Uromastyx aegypticus 0,1 0,1 0,0 II
Trnorep skalní Uromastyx acanthinurus 0,2 1,0 1,2 II
Chameleon jemensk˘ Chamaeleo calyptratus 0,0 0,0 + 0,0,2 deponace mimo zoo II
Chameleon JacksonÛv Chamaeleo jacksonii 11,15,17 1,2,9 13,11,0 0,0,1 2,4,0    urãení pohlaví; 6,4 dep. mimo Zoo II
Chameleon MellerÛv Chamaeleo melleri 1,0 0,0,2 1,0 0,0,2 II
Gekonãík noãní Eublepharis macularius 0,0 0,0,2 0,0,2 SMP
Gekon obrovsk˘ Gekko gecko 1,0 0,0,1 0,0,1 1,0
Gekon zední Tarentola neglecta 0,0 0,0,2 0,0,2 SMP
Felsuma madagaskarská 0,0 1,1 1,1 0,0 SMP II
Phelsuma madagascariensis
Je‰tûrkovec Ïlutohrdl˘ Gerrhosaurus flavigularis 1,0 1,0
Scink smaragdov˘ Dasia smaragdina 0,0,1 0,0,1 0,0
Scink ‰estipruh˘ Chalcides sexlineatus 0,0 0,0,4 0,0,2 0,0,2 SMP
Je‰tûrka zelená Lacerta viridis 0,0 0,0,1 0,0,1 SMP
Blavor Ïlut˘ Ophisaurus apodus 0,0 0,0,2 0,0,2 SMP
Varan nádhern˘ Varanus ornatus 0,1 0,1 II
Varan nilsk˘ Varanus niloticus 0,0 0,0,1 0,0,1 SMP II
Hrozn˘‰ královsk˘ Boa constrictor 1,1 1,0 0,1 II
Hrozn˘‰ovec duhov˘ Epicrates cenchria 1,1 1,1 II
Hrozn˘‰ovec kubánsk˘ Epicrates angulifer 1,0 1,0 II EEP, ISB
Krajta královská Python regius 0,1 0,1 II
Krajta tmavá Python molurus bivittatus 0,1 0,1 0,0 II
Krajta tygrovitá svûtlá Python molurus molurus 0,0,6 0,0,6 0,0 vrácení deponace do Zoo Praha I
Krajta zelená Chondropython viridis 0,0 0,0 + 0,1 dep. u soukr. chovatele II
Korálovka pruhovaná  Lampropeltis g. getulus 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 SMP
Korálovka pruh. kalifornská 0,0 0,0,2 0,0,2 0,0 SMP
Lampropeltis g. californiae
Korálovka sedlatá  sinaloaská                         0,0 0,0,2 0,0,2 0,0 SMP
Lampropeltis triangulum sinaloae
UÏovka Tamnophis sirtalis 0,0 0,0,1 0,0,1 SMP
UÏovka amurská Elaphe schrencki 0,0 0,0 + 1,0 dep. u soukr. chovatele
UÏovka ãervená Elaphe guttata 0,0 0,0,2 0,0,2 SMP
UÏovka domácí Boaedon fuliginesis 0,0 0,0,3 0,0,3 SMP
UÏovka maurská Natrix maurica 0,0 0,0,2 0,0,1 0,0,1 SMP
UÏovka taiwanská Elaphe taeniura friesei 1,2 0,1 1,1
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Vysvûtlivky / Comments:
* nákup, deponace, dar, v˘mûna / buying, loan, donation, exchange

** prodej, deponace, v˘mûna atd. / selling, loan, exchange etc.

*** vyfiazení, ‰kodná, únik, krádeÏ, vypu‰tûní / outage, predators, escape, theft, release

SMP stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ / station for young natural historians

ZC záchranné centrum pro handicapované Ïivoãichy / rescue station for handicaped animals

fiád: ocasatí (Caudata) 
Îebrovník WaltlÛv Pleurodeles waltl 0 0,0,4 0,0,2 0,0,2 SMP

fiád Ïáby (Anura)
Rohatka ozdobná Ceratophrys ornata 0 0,0,5 0,0,3 0,0,2

fiád: máloostní (Cypriniformes)
PiraÀa Serrasalmus gibbus 4 4
PiraÀa Serrasalmus nattereri 66 28 38
PiraÀa Serralasmus rhombeus 2 1 3
Parmiãka Ïraloãí Balantocheilus melanopterus 30 30 0

fiád: ostnoploutví (Perciformes)
Pestfienec Lamprologus tetracanthus 90 50 40
Tlamovec Haplochromis borleyi 3 3
Tlamovec Haplochromis labrosus 6 6 0
Tlamovec Haplochromis rostratus 9 9 0
Tlamovec Labidochromis sp. yellow 16 16 0
Tlamovec zebra Pseudotropheus zebra 4 4
Tlamovec pfiíãnopruh˘ 17 17 0
Pseudotropheus zebra red-red
Tlamovec ‰tíhl˘ Pseudotropheus elongatus 10 10
Tlamovec MooreÛv Tropheus moorei 10 10

kmen: Mûkk˘‰i (Mollusca)
tfiída: PlÏi (Gastropoda)
fiád: Stopkoocí (Stylomatophora) 
Oblovka velká             Achatina fulica 0 0,0,10 0,0,7 0,0,3 SMP

kmen: âlenovci (Arthropoda)
tfiída: Hmyz (Insecta)
fiád: Brouci (Coleoptera)
Zlatohlávek panterov˘ Gymnetis pantherina 0 0,0,5 0,0,5 SMP
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Stejnû jako v minul˘ch letech jsme se 
i v roce 2003 vûnovali veterinární preventiv-
ní a léãebné péãi ve tfiech oblastech, a to 
v souladu s Metodick˘m návodem Státní ve-
terinární správy ã.15/2000, kter˘m se stano-
vují podmínky veterinárního dozoru v zoolo-
gick˘ch zahradách.

Preventivní péãe spoãívala v dÛsled-
né sanaci areálu i objektÛ vlastních expozic
podle roãního plánu deratizace, dezinfekce
a dezinsekce i podle aktuální potfieby. Jarní
a podzimní parazitologické depistáÏe  prová-
dûné bezplatnû ve spolupráci s Ústavem pa-
razitologie Fakulty veterinárního lékafiství
Veterinární a farmaceutické univerzity proká-
zaly úãinnost plo‰ného jarního a podzimní-
ho odãervení i zv˘‰ené nároky na zoohygie-
nu a zacházení s odpady Ïivoãi‰ného pÛvo-
du. Provedli jsme nejrozsáhlej‰í preventivní
vakcinaci v historii zoologické zahrady.

Oprávnûnost i finanãnû nároãnûj‰ích vakci-
naãních akcí potvrdil úhyn patnáctileté pu-
my na FeLV. V souãasné dobû vakcinujeme
psovité a koãkovité ‰elmy v plném rozsahu
(kromû infekãní peritonitidy u koãek, vyÏa-
dující intranazální aplikaci), velbloudovité
(tetanus, trichofytóza), koÀovité (tetanus,
chfiipka, trichofytóza), Ïirafy a pakonû (klo-
stridiové infekce), ptáky (mykoplazmóza, pa-
ramyxoviróza). Kontrolu kvality krmiva pro-
vádíme ve spolupráci s Státním veterinárním
ústavem Brno. Celkovû do‰lo ke zlep‰ení
kvality podávaného krmiva (kvalita suroviny,
pestrost krmné dávky, pfiídavky biofaktorÛ).
Vy‰etfiení biologického materiálu provádíme
ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou
univerzitou (VFU), Státním veterinárním ú-
stavem Brno i soukrom˘mi laboratofiemi. Pfii
vytváfiení perspektivních chovn˘ch skupin
a urãení pohlaví spolupracujeme s firmou

Veterináfi Zoo Brno o‰etfiuje uspaného medvûda syrského pfied transportem do Zoo KazaÀ / The Syrian Brown
Bear is being prepared for transport to Zoo KazaÀ by our vet
Foto: Lubomír Stehlík

Veterinární péãe

Veterinary care
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Veterinární péãe

Veterinary care

Genservis. NaplÀování Metodického návodu
Státní veterinární sluÏby bylo kontrolováno
v prÛbûhu roku tfiikrát pracovníky Mûstské
veterinární správy Brno.

Léãebnou péãi jsme vûnovali kmeno-
v˘m zvífiatÛm (kromû bûÏn˘ch zákrokÛ jsme
provedli pfiibliÏnû 97 zákrokÛ v anestezii),
zvífiatÛm v Záchranném centru pro handica-
py a v Záchytném centru CITES. Distanãní 
imobilizaci jsme díky modernímu zafiízení
mohli provádût i na poÏádání obecních úfia-
dÛ, policie a dal‰ích organizací mûsta. Ús-
mûvná byla kauza koãkodana bûlobfiichého,
kter˘ ,,terorizoval“ obyvatele brnûnské mûst-
ské ãásti Lí‰eÀ. Po imobilizaci stfielou z nar-
kotizaãní pu‰ky jsme jej odvezli do zoo.
Jako demonstrace lidské bezohlednosti by
mohl poslouÏit chovn˘ divoãák se staÏenou
smyãkou na ryji, kterého jsme museli o‰etfiit
v mûstské ãásti Bystrc. Pfiíkladem v˘borné
spolupráce v‰ech oddûlení zoologické za-
hrady byl úspû‰n˘ transport vût‰ího mnoÏ-
ství zvífiat do ruské Kazanû. V rámci úzké
spolupráce s Klinikou chorob ptákÛ, plazÛ
a mal˘ch savcÛ se na léãebné péãi v Zoo
Brno podílejí prof. MVDr. Zdenûk Knotek,
CSc., a MVDr. Vladimír Jekl tak, aby i v do-
bû nepfiítomnosti kmenového pracovníka by-
la zaji‰tûna plnohodnotná veterinární péãe. 

Vûdeckov˘zkumnou a osvûtovou
práci jsme v roce 2003 orientovali pfiede-
v‰ím na pfiedná‰kovou ãinnost provádûnou
ve prospûch tfií ústavÛ VFU. Jsme spolufie-
‰iteli grantu pfiidûleného Agenturou ochrany
pfiírody, kter˘ je ve spojení s v˘ukou stu-
dentÛ VFU tematicky zamûfien na péãi
o handicapované Ïivoãichy a jejich navrace-
ní do volné pfiírody. Jako externí uãitel jsem

vedl odborné praxe v rámci státnicov˘ch
blokÛ studentÛ VFU. Podíleli jsme se na v˘-
uce stfiedo‰kolsk˘ch studentÛ i zájemcÛ
o kvalifikaãní kurzy umoÏÀující v rámci pro-
fese manipulovat se zvífiaty. Jako spoluauto-
fii pfiíspûvku jsme se aktivnû úãastnili evrop-
ské konference EAZWV konané 28. 5. aÏ 
1. 6. 2003 v ¤ímû. Vyvrcholením mé vûdec-
ké práce byla úspû‰ná obhajoba dizertaãní
práce Morfologie trávicí trubice papou‰ka 
ve srovnání s granivorními druhy domácích
ptákÛ se zfietelem k diagnostice onemocnû-
ní. V roce 2004 nehodláme polevit v publi-
kaãní ãinnosti a tradiãnû se aktivnû úãastní-
me konference EAZWV v dánském Ebeltoftu.

MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D.

SUMMARY: We carried out the largest
preventive vaccination in the zoo history
justified with the death of a fifteen-year-old
puma of FeLV. At present, we vaccinate to
the full extent canidae and felines (except
for infectious peritonitis in cats demanding
intranasal application), camelidae (tetanus,
trichophytosis), equidae (tetanus, flu,
trichophytosis), giraffes and gnus
(clostridium infections) and birds
(mycoplasmosis, paramyxovirosis). Thanks
to our modern equipment, we were able to
execute distant immobilization on request
of local authorities, police and other
municipal organizations. Funny was the
case of a spot-nosed guenon that
“terrorized” inhabitants of the municipal
part Lí‰eÀ; a breeding boar with a loop
around its snout caught in the municipal
part Bystrc was a sample of human
inconsideration. 



V roce 2003 nebyl v prostorách Stálé a-
kvarijní v˘stavy (SAV) realizován Ïádn˘ v˘-
znamn˘ projekt, kter˘ by vedl k roz‰ífiení ne-
bo obohacení stávajících expozic. Snaha ve-
dení zoologické zahrady a pracovníkÛ SAV
se totiÏ v tomto smûru soustfieìuje na ná-
sledující rok 2004, kdy v˘stava oslaví 35.
v˘roãí svého vzniku. Pfii této pfiíleÏitosti je
plánováno vybudování nov˘ch nádrÏí, které
umoÏní vystavovat atraktivnûj‰í druhy vod-
ních ÏivoãichÛ.

Rok 2003 tedy pfiedev‰ím charakterizo-
vala snaha zachovat stávající podmínky.
Kromû prÛbûÏn˘ch úprav nûkter˘ch nádrÏí
stojí za zmínku zkvalitnûní sociálního i tech-
nického zázemí pro zamûstnance, stejnû ja-

ko zprovoznûní vlastní pûstírny vodních
rostlin, jimiÏ jsou osazovány nádrÏe ve v˘-
stavních prostorách.

Podzemní  prostory v˘stavy byly stejnû
jako v loÀském roce vyuÏity k realizaci nû-
kolika v˘stav fotografií a obrazÛ, z nichÏ pa-
trnû nejv˘znamnûj‰í byla vûnována 50. v˘ro-
ãí otevfiení zoologické zahrady.

Pfies dlouhodobou snahu o zv˘‰ení ná-
v‰tûvnosti Stálé akvarijní v˘stavy nelze bo-
huÏel neÏ konstatovat trvale neuspokojiv˘
stav – v porovnání s rokem 2002 do‰lo totiÏ
k opûtovnému poklesu poãtu náv‰tûvníkÛ.
Navzdory této skuteãnosti v‰ak vzrostl cel-
kov˘ objem trÏeb, pfiedev‰ím díky prodeji u-
pomínkov˘ch pfiedmûtÛ.
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Tfii nádrÏe jsou na Stálé akvarijní v˘stavû vyhrazeny mofii. Na snímku komorník ãernoocas˘ v prostfiedí napo-
dobujícím korálov˘ útes / There are three sea aquariums at the Permanent Aquaristic Exhibition. This picture
shows the Blacktail Dascyllus in an aquarium that simulates a coral reef 
Foto: Michal Pi‰kula

Stálá akvarijní v˘stava

Permanent Aquarium Exhibition
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Stálá akvarijní v˘stava

Permanent Aquarium Exhibition

Stav zvífiat k 31. 12. 2003
poãet druhÛ: mofisk˘ch 34, sladkovodních 83
poãet jedincÛ: mofisk˘ch 118, sladkovodních 1 096
celková hodnota zvífiat: mofisk˘ch 97 086 Kã, sladkovodních 85 542 Kã

TrÏby za rok 2003
celkem 228 886 Kã
z toho za prodej
vstupenek 216 940 Kã
krmiva 0 Kã
upomínkov˘ch pfiedmûtÛ 9 236 Kã
ryb 3 810 Kã

Náv‰tûvnost:
celkem: 9 925
platící 9 095
neplatící (matefiské ‰koly, ústavy sociální péãe apod.)         900

Sponzor v˘stavy: AQUA LIFE Brno

Ing. Zdenûk Vrátn˘

O v˘‰e zmínûn˘ch skuteãnostech, jakoÏ i o stavech vystavovan˘ch jedincÛ
vypovídá následující pfiehled:

SUMMARY: In the year 2003, no significant project was realized in the Permanent
Aquarium Exhibition that would enrich expositions. Perhaps, putting of the greenhouse for
growing own water plants into operation should be mentioned. The zoo
management’s attention is concentrated on the year 2004 when the aquarium will celebrate
the 35th anniversary of its origin. On this occasion, new reservoirs will be built to enable
exhibiting of more attractive species of water animals. The Aquarium Exhibition
underground was used for exhibitions of photographs and pictures the most important of
which was devoted to the 50th anniversary of opening the Brno Zoo.



âinnost technického úseku v roce 2003
byla umocnûna padesát˘m v˘roãím zaloÏení
Zoo Brno. Pracovní úsilí se soustfieìovalo
nejen na dokonãení investiãních akcí, plá-
nované opravy a údrÏbu, ale i na pfiípravy 
k oslavám v˘roãí.

StûÏejní stavební akcí se stal v˘bûh vlka
kanadského, jehoÏ investorem byl Magistrát
mûsta Brna. Pfii oslavách v˘roãí otevfiela zoo
pro vefiejnost ucelenou ãást zmínûného roz-
sáhlého komplexu, a to bobfií doupû s vodní
nádrÏí a repliku srubu kanadsk˘ch indiánÛ
kmene Haida. Z dal‰ích v˘znamn˘ch inves-
tiãních akcí dokonãen˘ch v loÀském roce si
zaslouÏí zmínku 2. a 3. etapa stavby oploce-
ní a stavba pfiístupové komunikace kolem
v˘bûhu vlkÛ. Tyto akce, taktéÏ financované
brnûnsk˘m magistrátem, jsou dokonãeny

tak, Ïe slouÏí svému úãelu. Stavební akci
v˘bûh vlka kanadského magistrát jiÏ pfiedal
zoologické zahradû, ale v roce 2004 ãekají
vlãinec dal‰í úpravy nejen stavební, ale i za-
hradnické.

Mezi dal‰í dokonãené stavební akce, je-
jímÏ investorem v‰ak byla Zoo Brno, patfií
kryté stání  pro elektromobily. Jeho v˘stavba
byla vyvolána strojní investicí – nákupem
devíti elektromobilÛ pro ekologickou pfie-
pravu technického materiálu, krmení, ale
i pfiepravu náv‰tûvníkÛ. Dále je tfieba zmínit
zfiízení klimatizace v Centru sluÏeb a v jeho
hostinsk˘ch pokojích a realizování strunové
expozice pro veverky v uvedeném centru. 

Za zmínku stojí vybudování a zahájení
provozu ve ãtyfiech kotcích s v˘bûhy pro psy
z mûstského Útulku pro opu‰tûná zvífiata.
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Technick˘ úsek

Technical Section

MontáÏ totemu / Construction of the totem
Foto: Eduard Stuchlík



Zahrada tuto sezónní stavbu dokonãila na
podzim 2002 a slavnostnû otevfiela na jafie
pfií‰tího roku, do konce sezóny zafiízení pro-
kázalo svou úãelnost a prospû‰nost. Vedle
bûÏn˘ch oprav a údrÏby se technick˘ úsek
pustil do opravy komunikací. Jednalo se
o v˘mûnu asfaltového povrchu za povrch ze
zámkové dlaÏby a presbetonu; se sjednoco-
váním vzhledu vozovek se v zoo zaãalo uÏ
v roce 2002. Dal‰í v˘znamné opravy se t˘-
kaly zlep‰ení sociálního zázemí chovatelÛ.
Do‰lo k nûmu na v‰ech úsecích, jen v pavi-
lonu exotick˘ch ptákÛ budou úpravy prove-
deny aÏ v roce 2004. Mezi technické novin-
ky v Zoo Brno patfií realizace strunov˘ch
vhledÛ k vlkÛm, bobrÛm a jiÏ zmínûn˘m ve-
verkám, které navazují na budování bezbari-
érov˘ch pohledÛ do v˘bûhÛ a expozic.

V rámci strojních investic pokraãovala
zoo ve v˘stavbû kolektorov˘ch rozvodÛ, pro-
vedla rekonstrukci pfiedná‰kového sálu vãet-
nû jeho vybavení moderní audiovizuální
technikou, technick˘ úsek zajistil stlaãovací
kontejner pro likvidaci tfiídûného odpadu
a uvedl do provozu elektrocentrálu, která
v pfiípadû v˘padku sítû zaji‰Èuje dodávku 
elektrické energie pro nezbytn˘ provoz zoo.

Nemal˘ podíl na pfiírodním vzhledu do-
konãen˘ch stavebních akcí má úsek zahrad-
nictví, kter˘ se svou ãinností  podepisuje na
celkové úpravû jednotliv˘ch expozic, v˘zdo-
bû správní budovy i Centra sluÏeb. Kromû
bûÏné aktivity se úsek zahradnictví podílí na
programu záchrany pÛvodního genofondu
dubového lesa na Mni‰í hofie na základû
Projektu inventarizace a revitalizace dendro-
zelenû lokality Mni‰í hora, zpracovaného
univ. prof. dr. Ing. Miroslavem Vyskotem,

DrSc. Na 500 kusÛ semenn˘ch dubÛ, umís-
tûn˘ch v zahradnictví zoo, se v následujícím
roce budou roubovat odebrané vzorky z elit-
ních jedincÛ rostoucích na Mni‰í hofie.
Roubovance pak zahradníci vysadí do areálu
zoo.

Nelehké povinnosti plnil úsek hospo-
dáfiské správy, kter˘ kromû bûÏné údrÏby, 
oprav a úprav po cel˘ rok 2003 bojoval
s kaÏdodenním nemal˘m úkolem – úklidem
areálu, vozovek, cest pro náv‰tûvníky, les-
ních ploch ap. Úsek hospodáfiské správy dá-
le roz‰ífiil svou ãinnost i na b˘val˘ areál
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Zoologická zahrada otevfiela poboãku Mûstského 
útulku pro opu‰tûná zvífiata / The Zoo opened a
new branch of the Municipal Pound for Abandoned
Animals 
Foto: Jana Kantorová

Technick˘ úsek

Technical Section



VUT, kter˘ loni odkoupil magistrát a poskytl
Zoo Brno k uÏívání. Má tam vzniknout vel-
kokapacitní parkovi‰tû, nové nástupní plo-
chy do zoo a v adaptovan˘ch budovách
technické zázemí, místnosti pro zájmovou
ãinnost a dal‰í objekty sluÏeb pro náv‰tûv-
níky.

V roce 2004 bude ãinnost technického
úseku financována jednak z rozpoãtu magis-
trátu, jednak z prostfiedkÛ Zoo Brno.
Investiãní prostfiedky na stavební akce zatím
z rozpoãtu magistrátu nebyly pfiidûleny. Ze
strojních investic je zaji‰tûna stavba 4. etapy
kabelov˘ch rozvodÛ a na realizaci 1. etapy
vefiejného osvûtlení magistrát uvolnil cca 
1 milion Kã. Tato situace klade zv˘‰en˘ ná-
rok na hospodafiení s investiãními prostfied-
ky. âerpány budou na dokonãení stavby 
umûl˘ch skal a terénní úpravy ve v˘bûhu ka-
nadsk˘ch vlkÛ. Zb˘vající prostfiedky pak bu-
dou uvolnûny na dal‰í úpravy vozovek, inÏe-
n˘rsk˘ch sítí a na stavbu dal‰í ãásti oploce-
ní. Zoo také hodlá postupnû odstraÀovat za-
staralé a nevyhovující mfiíÏe u nûkter˘ch ex-
pozic a nahrazovat je novû vybudovan˘mi
pfiíkopy. Technick˘ úsek bude souãasnû pro-
vádût plánované opravy a údrÏbu majetku.
Vznikne téÏ zcela nov˘ objekt pro nepfietrÏi-
tou stráÏní sluÏbu, která dosud v zoo nebyla
zavedena. Technick˘ úsek nezapomene ani
na doplÀování odpoãinkov˘ch a stravova-
cích zón, dal‰ích zafiízení pro dûti a stranou
nezÛstanou ani úpravy stávajících sociálních
zafiízení.                      

Ing. Zdenûk Vrátn˘
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Technick˘ úsek

Technical Section

SUMMARY: The main constructions
organized by the Brno Zoo Technical
Section in the year 2003 were runs for
wolves and Canada beavers. At
celebrations of the 50th anniversary the
zoo opened this integral part of the large
complex, i.e. beaver’s den with a reservoir
and a replica of a cabin built by Canadian
Indians of the Haida tribe. Construction of
four cots for dogs from the Municipal
Pound for Abandoned Animals should be
mentioned too. This seasonal construction
was finished in the autumn of the year
2003. It can be said that the branch of the
Municipal Pound has fulfilled its mission
until the end of the season and had a
positive response of the public. The
Technical Section also started repairs of
the roads; asphalt surfaces were
substituted with “castle pavement” and
pressed concrete (unification of the road
appearance started in 2002). Technical
novelties implemented in the Brno Zoo
include string insights into the expositions
of wolves, beavers and squirrels situated
inside the restaurant. Within machinery
investments the zoo continued building of
collector distributions, reconstructed the
conference hall and equipped it with the
top audiovisual technology, bought
a compression container for disposal of
sorted waste and put an aggregate into
operation providing electric power for
necessary zoo operations in case of mains
failure.



V roce 2003 zabezpeãoval úsek systému
environmentálního managementu ãinnosti
pfiedstavující nûkolik více ãi ménû propoje-
n˘ch problematik.

V oblasti odpadového hospodáfiství
jsme se soustfiedili jak na hledání úspor ná-
kladÛ na likvidací odpadÛ, tak na vytváfiení
technick˘ch pfiedpokladÛ pro dÛsledné tfií-
dûní odpadÛ v následujících letech.
Rozsáhlou a cenovû nároãnou likvidaci ne-
tfiídûného odpadu vyÏadoval novû získan˘ 
areál na Rekreaãní ulici. V technické ãásti 
areálu zoo jsme rovnûÏ pfiikroãili k postupné
likvidaci netfiídûného, neorganizovanû ulo-
Ïeného odpadu. Po likvidaci této de facto
divoké skládky hodláme v technickém záze-
mí zoo vytvofiit plochu upravenou pro uklá-
dání tfiídûného odpadu a zabezpeãit ji proti
Ïivelnému ukládání odpadÛ nepovolan˘mi
osobami. Komunální odpad budeme od po-
ãátku roku 2004 odváÏet do spalovny pouze 
k tomu urãen˘m vozidlem zoologické zahrady.

V oblasti bezpeãnosti a ochrany
zdraví zamûstnancÛ akceptovala Krajská
hygienická stanice, v souladu s ustanovení-
mi zákona ã. 258/2000 Sb., zafiazení nûkte-
r˘ch prací v Zoo Brno do kategorií. Uvedení
elektromobilÛ do provozu v areálu zoo ome-
zilo pohyb sluÏebních motorov˘ch vozidel
po náv‰tûvnické trase, ãímÏ se zv˘‰ila bez-
peãnost náv‰tûvníkÛ a sníÏila zátûÏ na Ïivot-
ní prostfiedí. Poãet úrazÛ zamûstnancÛ i je-
jich závaÏnost byly relativnû nízké, závaÏnûj-
‰í úrazy náv‰tûvníkÛ se nevyskytly.

V oblasti poÏární bezpeãnosti jsme
se zamûfiili na funkãnost hasebních pro-
stfiedkÛ (PHP, hydranty) a jejich doplÀování

(PHP). Bez závaÏn˘ch nálezÛ probûhla tema-
tická kontrola dodrÏování pfiedpisÛ o poÏární
ochranû, provedená SOD HZS JmK. V sou-
ladu s tematick˘m plánem se uskuteãnilo
periodické ‰kolení vedoucích zamûstnancÛ 
v oblasti poÏární bezpeãnosti i bezpeãnosti
a ochrany zdraví.

V pofiadí jiÏ ãtvrtou etapou pokraãovalo
budování venkovních trubkov˘ch a ka-
belov˘ch pátefiních rozvodÛ slabo- i sil-
noproud˘ch systémÛ. To umoÏnilo, kromû
jiného, i napojení prodejního stánku U opic
na EZS. V pavilonu exotického ptactva jsme
provedli celkovou rekonstrukci EZS a ve
správní budovû rekonstruovali systém za-
bezpeãení rezervních klíãÛ. Pro rok 2004
poãítáme s dal‰í etapou, jejíÏ rozsah bude
dán v˘‰í pouÏiteln˘ch finanãních prostfiedkÛ.

Trvalou pozornost jsme vûnovali zkvalit-
nûní telefonního spojení prostfiednictvím
pevn˘ch linek na stranû jedné a sníÏení ná-
kladÛ na telefonní styk na stranû druhé.
Zavedli jsme pro kaÏd˘ pevn˘ telefonní pfií-
stroj osobní PIN, kter˘ pomocí poãítaãového
systému Tardat umoÏÀuje sledovat náklady
nabíhající na jednotliv˘ch telefonních lin-
kách. Instalovali jsme dva telefonní automa-
ty, jeden vefiejn˘, druh˘ pro soukromé hovo-
ry zamûstnancÛ zoo. Náv‰tûvníkÛm slouÏí
pro pfiípad mimofiádné události na tfiech
místech v areálu zoo zbudované komuniká-
tory, pomocí nichÏ se lze spojit s mobilní
linkou inspekãní sluÏby nebo s pevnou lin-
kou vrátnice. Stále sledujeme vybavenost
vybran˘ch zamûstnancÛ a pracovi‰È mobil-
ními telefony.

Vyhrazená technická zafiízení kon-
trolujeme v souladu s platn˘mi pfiedpisy
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Úsek systému environmentálního managementu 

Section of the Environmental Management System



a zji‰tûné závady odstraÀujeme podle jejich
závaÏnosti a finanãních moÏností.
Mimofiádnou a komplexní pozornost upírá-
me k elektrick˘m rozvodÛm a zafiízením.
Provedli jsme dÛkladné revize elektrick˘ch
zafiízení vût‰iny objektÛ, revize hromosvodÛ,
soupis elektrick˘ch spotfiebiãÛ, revize trans-
formátorÛ, krátkodobé a dlouhodobé zkou‰-
ky elektrického náhradního zdroje a dále
jsme promûfiili stávající kabelové sítû s cí-
lem pfiipravit moÏnost sektorového vypínání
elektrického proudu. OdstraÀování zji‰tû-
n˘ch závad a realizace potfiebn˘ch rekon-
strukcí má dlouhodob˘ charakter a je limito-
váno objemem finanãních prostfiedkÛ.
Zahájili jsme rovnûÏ práce na pfiípravû pro-
jektu a získání stavebního povolení pro
stavbu objektu pro elektrick˘ náhradní zdroj
vãetnû ovládacích zafiízení. Nepodafiilo se
realizovat plynofikaci objektu centrální pfií-
pravny krmiv. Tento úkol pfiechází do roku
2004, stejnû jako dal‰í nerealizovan˘ zámûr,
kter˘m je plynofikace stánku U krokod˘la.
Zejména nás v‰ak v roce 2004 ãeká plynofi-
kace objektÛ v areálu na Rekreaãní ulici,
která bude finanãnû i technicky velmi nároã-
ná, pro efektivní vyuÏití tûchto objektÛ ale
nezbytná.

Klíãov˘ systém se v úplném rozsahu
nepodafiilo dokonãit a jeho poslední ãást
jsme museli pfiesunout do roku 2004.
Specifikovali jsme zb˘vající potfieby, které
komplexnû dofie‰í klíãov˘ systém v Zoo
Brno.    

PhDr. Jaroslav Domansk˘
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Úsek systému environmentálního managementu 

Section of the Environmental Management System

SUMMARY: In 2003, the section of the
environmental management system
secured activities representing several
more or less interconnected issues. In
waste management we focused on the
creation of technical preconditions for
consistent waste sorting. In employees’
health protection, the introduction of
electric cars in the zoo area, reducing the
movement of service motor vehicles on the
route for visitors as well as the
environmental load, appears advantageous.
The fourth phase of building outside pipe
and cable distribution systems for light
and heavy current went on. A PIN was
assigned to each fixed telephone set to
enable monitoring of costs accruing on
individual lines. Three communicators
situated in the zoo are available to visitors
in the case of any exceptional event. 

Obchodní úsek

Commercial Section 

PfieváÏná ãást roku 2003 se nesla ve
znamení pfiíprav respektive prÛbûhu oslav
50. v˘roãí otevfiení na‰í zoo. 

V Centru sluÏeb byla bûhem 1. pololetí
budována chovatelská expozice, coÏ bohuÏel

ãásteãnû naru‰ovalo plynul˘ provoz zejména
restaurace, ale díky pochopení náv‰tûvníkÛ
se tato situace zvládla bez vût‰ích problémÛ.

Stánky s obãerstvením jsme v areálu
zoo provozovali ve stejném poãtu jako v ro-



ce pfiedchozím. Na otevfiené plo‰e pfiiléhající
ke stánkÛm Safari jsme plastov˘ zahradní
nábytek nahradili dfievûn˘mi stoly a lavice-
mi, které se do prostfiedí zoo mnohem více
hodí.            

Pomûrnû velká zmûna nastala ve zpÛso-
bu zásobování jednotliv˘ch prodejních míst,
neboÈ úseku byl pfiidûlen elektromobil, kte-
r˘ sv˘m tich˘m provozem neobtûÏuje ná-
v‰tûvníky.

V srpnu vrcholily pfiípravy na oslavu –
na‰ím úkolem bylo zajistit obãerstvení pro
v‰echny pozvané hosty, kter˘ch bylo pfies
500. Zvolili jsme formu rautu, na kter˘ nám
surovinami a zboÏím pfiispûly firmy, s nimiÏ
dlouhodobû spolupracujeme (Arktida,
Steinhauser, Coca-cola, Pepsi-cola, Nevyjel,

Starobrno, Hortim aj.). Za pomoci ostatních
úsekÛ jsme vrcholnou událost sezóny zvlád-
li ke spokojenosti snad v‰ech zúãastnûn˘ch,
ktefií  pfiijeli na Mni‰í horu oslavit spoleãnû
s námi padesátiny zahrady.

Bûhem roku se pracovníci obchodního
úseku podíleli na pofiádání rÛzn˘ch akcí pro
náv‰tûvníky zoo, tak jako v letech pfiedchá-
zejících (obãerstvení, dárky, v˘herní ceny 
apod.).

V roce 2003 nav‰tívilo brnûnskou zoo
206 407 osob. Nejvíce náv‰tûvníkÛ pfii‰lo 
v kvûtnu – 45 154. Zaãátkem srpna jsme
pak pfiivítali dvanáctimiliontého náv‰tûvníka
– byl jím tfiílet˘ Jakub ·ardick˘ z âejkovic 
u Hodonína se sv˘mi rodiãi.

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2003 |33

Vedoucí obchodního úseku MVDr. Jaroslava Vavfiinová (vlevo) vítá dvanáctimiliontého náv‰tûvníka 
/ MVDr Jaroslava Vavfiinová, head of the Business section, welcomes our 12 millionth visitor
Foto: Lubomír Stehlík

Obchodní úsek

Commercial Section 
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Obchodní úsek

Commercial Section 

SUMMARY: Workers of the Commercial
Section ran in the year 2003 the same
number of stands with refreshment as in
the year before, but they introduced some
improvements. The plastic garden furniture
on the open area adjacent to the “Safari”
stands was replaced with wooden tables
and benches matching much better with the
zoo environment. For the supply of
individual points of sale the workers
started to use an electric car which quiet
operation does not disturb visitors. In
August, preparations for the celebration of
the zoo anniversary culminated – the task

of the Commercial Section was to ensure
refreshment for all invited guests who were
over 500. With the assistance of the other
employees, the Commercial Section
workers coped with the top event of the
season to the satisfaction of all
participants. In the year 2003 the zoo was
visited by 206,407 people, the biggest
number of visitors (45,154) came in May.
The twelve millionth visitor was welcomed
at the beginning of August. Revenues from
sales of refreshment and souvenirs
increased in 2003, which is proved with
the enclosed diagram.

V pfií‰tím roce bychom velmi rádi uvedli
do provozu venkovní posezení s obãerstvením

navazující na stávající restauraci U Tygra, 
umístûnou v Centru sluÏeb.

MVDr. Jaroslava Vavfiinová

TrÏby z prodeje obãerstvení a upomínkov˘ch pfiedmûtÛ dosáhly 
v roce 2003 ãástky 9 032 188,80 Kã.
Pro porovnání  uvádíme graf v˘voje trÏeb za posledních ‰est let:

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

1 947 753,80

3 184 736,30

5 691 343,50
5 875 839,40

7 697 629,60

9 032 188,80

Kã

Rok
0



Hospodafiení Zoologické zahrady mûsta Brna skonãilo v roce 2003 zlep‰en˘m hospodáfi-
sk˘m v˘sledkem 92 896 Kã.
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VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE ROKU 2003
Náv‰tûvnost (poãet osob)
Poãet náv‰tûvníkÛ celkem                                 216 332
z toho zoo                                                       206 407
SAV                                                           9 925 

âlenûní náv‰tûvnosti podle jednotliv˘ch skupin (poãet osob)
skupina zoo SAV celkem
Dospûlí 96 128                        5 025   101 153
Dûti 88 512                         3 569   92 081
Studující 15 332 666     15 998  
DÛchodci 6 435 665          7 100
Celkem 206 407 9 925   216 332

Pfiíjmy v roce 2003 ãinily celkem 55 083 950 Kã
âlenûní hlavních pfiíjmov˘ch poloÏek
Pfiíspûvek zfiizovatele 33 869 173
Úãelová dotace MÎP            2 013 000
Dotace OPâR                                  94 000
Dotace od úfiadu práce                   1 368 087
TrÏby za vlastní v˘kony                     5 357 460
z toho: - trÏby ze vstupného do zoo  5 049 040

- trÏby ze vstupného na SAV      216 940
- foto, video                                   89 880
- ostatní                                        1 600

TrÏby z prodeje sluÏeb                                    1 864 818
z toho:  - trÏby za nájmy                                 387 527

- atrakce                                           96 000
- restaurace                                     1 375 861
- ostatní                                             5 430

TrÏby z prodeje zboÏí (obãerstvení, bar, suven˘ry, ryby) 7 578 388
Aktivace krmiva, rostlin a osiva, restaurace         156 952
Úroky                                                                20 487
Kurzové zisky                                                      14 370
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Jiné v˘nosy                               660 788
z toho: - tábory v zoo                                231 625

- reklama                                        73 754
- pfiíspûvky SMP                               23 050
- ostatní                                           332 359

TrÏby z prodeje inv. majetku                           16 000
TrÏby z prodeje materiálu                                  141 372
Zúãtování fondÛ                                        1 929 055

Náklady v roce 2003 ãinily celkem 54 991 054 Kã
âlenûní hlavních nákladov˘ch poloÏek
Spotfieba materiálu                          8 811 475                     
z toho: - krmivo                                  3 328 595

- léky                                                 91 707
- osivo, hnojivo, kvûtiny                 200 660
- technick˘ materiál                       1 303 892 
-  propagaãní materiál                   244 872
-  nákupní cena zvífiat                   441 822
-  pohonné hmoty                          338 941  
-  spotfieba DDHM                       1 206 659
-  ostatní                               1 654 327

Spotfieba energie                                   3 540 914
Nákupní cena prodaného zboÏí                4 878 101
Opravy a udrÏování                             3 945 685
Cestovné                                           538 929
Náklady na reprezentaci                      200 201
Ostatní sluÏby                                      4 482 223
Mzdové náklady                                  16 275 804
Zákonné sociální poji‰tûní                    5 550 673
Zákonné sociální náklady                 318 649
Ostatní sociální náklady                     587 592
Jiné ostatní náklady                           995 670
Odpisy DHM                                      4 865 138

Trend v budování nov˘ch expozic, s kte-
r˘m zahrada zapoãala pfied nûkolika lety, se
rozvíjel i v roce 2003. Otevfien byl nov˘ v˘-
bûh a ubikace pro bobry kanadské a replika

indiánského srubu slouÏícího jako infor-
maãní centrum. Dokonãeny byly práce na 
1. etapû oplocení zoo. Pokraãovaly úpravy
novû budované expozice vlkÛ kanadsk˘ch. 
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SUMMARY: The Brno Zoo economic activity resulted in the improved economic result of
CZK 92,896 in the year 2003. The promoter’s contribution became the biggest item in the
zoo incomes, its share being 67.20 %. The other incomes of the zoo consisted of receipts
from the sale of goods (12.73 %), tickets (10.16 %) and services (2.02 %). 

The selective grant by the Ministry of Environment represented 3.77 % of the zoo
incomes. Building of new expositions and installations went on. A den for Canada beavers
was opened and a replica of an Indian cabin was built. The first phase of zoo fencing works
was finished and adjustments of a new exposition of Canadian wolves continued. New
software for the control system was bought and the conference hall was equipped with a top
audiovisual technology. 

The year of the 50th anniversary of the Brno Zoo opening was successful.

Ve sledovaném období zahrada neztrati-
la pfiízeÀ pfiedstavitelÛ mûsta Brna.
Pfiíspûvek zfiizovatele se stal nejvût‰í poloÏ-
kou v pfiíjmech zoo, jeho podíl ãinil 67,20 %.
Pfiíjmy zoo dále tvofiily trÏby z prodeje zboÏí
(12,73 %), trÏby ze vstupného (10,16 %) 
a trÏby z prodeje sluÏeb (2,02%). Úãelová
dotace od ministerstva Ïivotního prostfiedí
pfiedstavovala 3,77 % pfiíjmÛ zahrady.

O stále vzrÛstajícím aktivitû sponzorÛ 
a dárcÛ z fiad obyvatel, pfiedev‰ím dûtí,
svûdãí souhrnná v˘‰ka darÛ finanãních 
i vûcn˘ch, která pfiekroãila hranici milionu

korun o je‰tû vût‰í ãástku neÏ v roce pfied-
cházejícím. 

Finance na nákup strojních investic, po-
skytnuté zfiizovatelem, ãinily 4 495 000 Kã.
Zakoupen byl nov˘ software pro fiídící
systém, zfiízena klimatizace pfiedná‰kového
sálu, kter˘ byl souãasnû vybaven ‰piãkovou
audiovizuální technikou, a pokraãovaly prá-
ce na kabelov˘ch rozvodech v zoo. Dal‰í
stavební investice  probûhly v reÏii mûsta. 

Rok 50. v˘roãí od otevfiení Zoo Brno byl
tedy úspû‰n˘.         

Ing. Miroslava Pi‰kulová

Zahraniãní kontakty

Foreign Contacts

V roce 2003 se pracovníci Zoo Brno
stejnû jako v roce pfiede‰lém úãastnili
v‰ech dÛleÏit˘ch mezinárodních konferencí:
únorového zasedání Euroasijské regionální
asociace zoologick˘ch zahrad a akvárií (EA-
RAZA) v Moskvû, záfiíjové konference
Evropské asociace vzdûlávacích pracovníkÛ

zoologick˘ch zahrad (EZE) v Lipsku, jednání
Evropské asociace zoologick˘ch zahrad a a-
kvárií (EAZA) v témÏe mûsíci také v Lipsku
a listopadov˘ch zasedání Svûtové asociace
zoologick˘ch zahrad a akvárií (WAZA)
a Skupiny odborníkÛ na záchranné chovy
(CBSG) v Kostarice.



Konference EZE probûhla ve dnech 13. 9.
aÏ 17. 9. 2003 v Zoo Lipsko. Tato zahrada,
známá dlouhou tradicí a vysokou úrovní
sv˘ch vzdûlávacích programÛ, slavila v roce
2003 125. v˘roãí otevfiení. Hlavní náplní set-
kání „osvûtáfiÛ“ se staly pfiedná‰ky o formál-
ním i neformálním vzdûlávání v zoo a o pfií-
stupu vzdûlávacích pracovníkÛ k plánování
kolekcí zvífiat a v˘stavbû nov˘ch pavilonÛ.
Koordinátorka kampanû Tygr 21. století
Corinne Boss na konferenci oznámila pfied-
bûÏné v˘sledky, kter˘ch mezinárodní ochra-
náfiská akce za pfiispûní zoologick˘ch zahrad,
vãetnû brnûnské, dosáhla. Podafiilo se do té
doby nasbírat 281 196 euro na vybrané pro-
jekty ochrany tygrÛ ve volné pfiírodû v Thajs-
ku, Indii, Indonésii a Rusku. ProtoÏe kampaÀ
pobûÏí je‰tû jeden rok, daly si zoologické za-
hrady za úkol nasbírat na dané projekty cel-
kem 500 000 euro. Zoo Brno se do této kam-
panû zapojila také. KampaÀ propaguje na nû-
kolika místech v zahradû, prodává klíãenky,
ale také vyhlásila v˘tvarnou a literární soutûÏ
pro dûti s tematick˘m zamûfiením na ochranu
tygrÛ (viz strana 41 této roãenky). O této sou-
tûÏi vy‰el také ãlánek v ãísle 43/2003 ãasopi-
su EAZA News.

Konference EAZA, jejímÏ stûÏejním téma-
tem byla jako vÏdy koordinace Evropsk˘ch zá-
chovn˘ch programÛ (EEP), se konala 16. aÏ
21. 9. a zúãastnilo se jí  475 odborníkÛ ze
190 zoo 36 zemí. Ing. Daniel Zeller, Ph.D., ze
Zoo Brno domluvil v Lipsku nûkteré dÛleÏité
pfiesuny zvífiat, napfiíklad Zoo Givskud dodá
Brnu v˘mûnou za mláìata kapybar dva samce
kakadu bílého, z Rigy získáme dvû lanû jelena
sibifiského a samici fenka, s Kaunasem si vy-
mûníme velbloudy dvouhrbé.

Konference WAZA a CBSG se loni konala
ve stfiedoamerické Kostarice. ¤editel Zoo Brno
MVDr. Martin Hovorka, kter˘ se úãastnil jed-
nání WAZA, a jeho asistent RNDr. Bohumil
Král, CSc., kter˘ jednal s kolegy na zasedání
CBSG, nav‰tívili v Kostarice nûkolik národ-
ních parkÛ. Zasedání CBSG se zab˘valo pfie-
dev‰ím tím, jak˘m zpÛsobem by se mûlo na-
kládat se zadrÏen˘mi pa‰ovan˘mi zvífiaty.
Konference WAZA zvolila devût nov˘ch ãest-
n˘ch ãlenÛ. Byl mezi nimi i dr. Král, kter˘ se
tak po prof. ZdeÀku Veselovském stal druh˘m
âechem, jemuÏ se dostalo této pocty.  

Mgr. Jana Kantorová
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SUMMARY: The Brno Zoo employees
participated in the February EARAZA
session in Moscow, the September EZE
conference and negotiations in Leipzig,
and the November WAZA and CBSG
meetings in Costa Rica in 2003. The
implemented exchange of animals between
the Brno Zoo and the Kazan Zoo was
approved on the EARAZA session. EZE
negotiations were profitable for the Brno
adult educators as the Leipzig Zoo has
been well-known for its high-level
education for a long time. The Brno Zoo
could also present information on its part
in the Tigre campaign. Some important
shifts of animals between the Brno Zoo
and the zoos in Givskud, Kaunas and Riga
were negotiated at the EAZA meeting. The
WAZA conference appointed RNDr.
Bohumil Král, CSc., from the Brno Zoo its
honorary member. He became the second
Czech after prof. Zdenûk Veselovsk˘
awarded with this honour.  

Zahraniãní kontakty

Foreign Contacts



Oslavy 50. v˘roãí otevfiení Zoo Brno
prolínaly cel˘m jubilejním rokem 2003.
V‰echny akce pro vefiejnost, pfiipravované
propagaãnû vzdûlávacím úsekem, jako na-
pfiíklad Jarní otvírání zoo, Den Zemû ãi Den
dûtí, zdÛrazÀovaly skuteãnost, Ïe zoologická
zahrada je v Brnû otevfiená jiÏ pÛl století.
KampaÀ pfiirozenû vyvrcholila oslavou v˘ro-
ãí ve dnech 29. aÏ 31. srpna pfieváÏnû v are-
álu zoo. Hlavní pozornost vefiejnosti i po-
zvan˘ch hostÛ se v tak pro zoo v˘jimeãn˘ch
víkendov˘ch dnech upínala k sobotû 30. 8.,
kdy zahrada otevfiela nov˘ v˘bûh bobrÛ ka-
nadsk˘ch a repliku srubu indiánÛ kmene
Haida. Pásku slavnostnû pfiestfiihli námûstek
primátora Brna Petr Zbytek a chargé d‘affai-
res kanadského velvyslanectví v Praze

Olivier Nicoloff. V ten den do zoo pfii‰lo na
deset tisíc lidí. Pozváni byli adoptivní rodi-
ãe, sponzofii, b˘valí zamûstnanci Zoo Brno
a fieditelé ãesk˘ch i zahraniãních zoo. Z cizi-
ny pfiijeli zástupci zoologick˘ch zahrad 
z Baku, Berlína, Cottbusu, Kaliningradu,
Lublanû, Moskvy, Nikolajeva, Opole, Permu,
Samary, Var‰avy a Vídnû. Unii ãesk˘ch
a slovensk˘ch zoo reprezentovali pfiedstavi-
telé zahrad v Bojnici, Bratislavû, Dûãínû,
Hluboké nad Vltavou, Chomutovû, Jihlavû,
Olomouci, Spi‰ské Nové Vsi a Vy‰kovû.

Zoologické zahradû mûsta Brna se v ro-
ce 2003 podafiilo zbudovat zafiízení, které
má pro chod propagaãnû vzdûlávacího úse-
ku zásadní v˘znam. Kinosál ve správní bu-
dovû, vybaven˘ pfiístroji z poãátku 80. let
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Pracovníci propagaãnû vzdûlávacího úseku (zleva) / Workers of the Promotional and Educational section (left
to right): Bc. Jana Hadová, Bc. Lenka Bochníãková, Zuzana Sommerová, Mgr. Miroslava Vitulová (vedoucí 
úseku), Ing. Jifiina Kubínová a Mgr. Jana Kantorová, uprostfied Martin Braczek, DiS. 
Foto: Martin Braczek
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minulého století, promûnila nároãná pfie-
stavba v promítací a pfiedná‰kov˘ sál odpo-
vídající souãasn˘m svûtov˘m standardÛm.
Nejen ve‰kerá ‰piãková technika, ale i o-
svûtlení a zatemnûní sálu se ovládá z jedno-
ho pfienosného tzv. touch-panelu (dotyková
obrazovka). K dispozici jsou tfii projekãní
plochy a vizualizér, pfiístroj podobn˘ kdysi
hojnû pouÏívanému meotaru. Vizualizér ale
dokáÏe snímat jak text ãi plochu obrazu, tak
trojrozmûrné objekty. Také promítání pfies
diaprojektor je uÏ minulostí, pro projekci di-
apozitivÛ slouÏí slide convertor, kter˘ diapo-
zitivy digitalizuje a promítne pfies datapro-
jektor. MÛÏeme také promítat témûfi z jaké-
hokoliv média (CD, DVD, video). K dispozi-
ci je poãítaã a pfiípojné místo pro notebook.
Samozfiejmostí je pfiipojení k internetu. Za
zmínku dále stojí tabule naz˘vaná mimio. Ta
pfienese v‰e, co na ni napí‰eme, pfies poãí-
taã do dataprojektoru, ale také dokáÏe uloÏit
cel˘ zápis. Ten se pak mÛÏe zájemcÛm roze-
slat e-mailem. Zoologická zahrada vyuÏívá
sál pro ‰kolní v˘ukové programy, dále pro

tzv. Filmové zoo, kdy se pro vefiejnost pro-
mítají pfiírodopisné filmy, ale také pro rÛzné
pfiedná‰ky, konference, sympozia ãi spole-
ãenské akce.

Hlavní oblasti ãinnosti propagaãnû
vzdûlávacího úseku lze rozdûlit do tûchto
kapitol: V˘ukové programy pro ‰koly a ústa-
vy sociální péãe, Informaãní a nauãn˘
systém, KampaÀ Tygr, Spolupráce se zdra-
votnick˘mi zafiízeními (napfi. s klinikou dût-
ské onkologie), Prázdniny v zoo a Nízko-
prahov˘ klub.

V˘ukové programy pro ‰koly
Zoo Brno nabízela v roce 2003 dvanáct

v˘ukov˘ch programÛ pro základní i stfiední
‰koly: Zvífiata Afriky, Zvífiata Austrálie,
Zvífiata Asie, Zoo a jejich v˘znam, âím se
Ïiví?, Jsou nám opravdu podobné?, Ptáci I.,
Ptáci II., Tygfií skály, Medvûdi, Na‰i savci
a Etologie. V uvedeném roce probûhlo 
v promítacím sále zoo 117 v˘ukov˘ch pro-
gramÛ, kter˘ch se zúãastnilo 3990 ÏákÛ ãi
studentÛ. Nejvût‰í zájem byl o program Na‰i
savci, kter˘ jsme pfiedvedli 25x, o Tygfií ská-
ly (16x) a Jsou nám opravdu podobné?
(15x).   

Pro skupiny náv‰tûvníkÛ pofiádáme pro-
hlídky zahrady s odborn˘m prÛvodcem.
Kromû matefisk˘ch, základních, stfiedních
a vysok˘ch ‰kol vyhledávají exkurze v na‰í
zoo také lidé zdravotnû postiÏení, napfi. nevi-
domí ãi nesly‰ící. Pro nûkteré handicapova-
né jedince je cesta do zoo pfiíli‰ nároãná,
proto za nimi dojíÏdíme. Nejvût‰í zájem
o tuto sluÏbu projevila Základní ‰kola pfii 
Ústavu sociální péãe pro tûlesnû postiÏenou
mládeÏ v Brnû na Kociánce.
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/ The new lecture hall has three screens
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PosluchaãÛm vysok˘ch ‰kol pfiipravuje-
me pfiedná‰ky a prohlídky s odpovídajícím
odborn˘m v˘kladem. Ve sledovaném období
jsme pfiedná‰eli studentÛm Veterinární a far-
maceutické univerzity v Brnû (4x),
Mendelovy zemûdûlské a lesnické univerzity
(2x) a z Masarykovy univerzity studentÛm
pfiírodovûdecké fakulty (1x) a fakulty sociál-
ních studií (1x). 

Informaãní a nauãn˘ systém 
V roce 2003 jsme pokraãovali v dovyba-

vení zoologické zahrady popiskami k ubika-
cím nov˘ch druhÛ zvífiat ve stejném stylu ja-
ko v minul˘ch letech. Letos také zahrada 
otevfiela první ãást souboru expozic
Beringia, kde se nachází i replika srubu ka-
nadsk˘ch indiánÛ kmene Haida Gwaii. Do
srubu jsme instalovali sedm dfievûn˘ch na-
uãn˘ch tabulí s kresbami a texty o bobrech
kanadsk˘ch, vlcích kanadsk˘ch, oblasti
Beringia, tundfie, ale i o indiánech kmene
Haida a jejich fiezbáfiském umûní. 

ZvaÏovali jsme novou podobu informaã-
ních ‰ipek v areálu zoo. Podali jsme nûkolik
návrhÛ, av‰ak z finanãních dÛvodÛ nové in-
formaãní ‰ipky vyrobeny nebyly. Staré ‰ipky
byly pouze pfiemalovány a nûkteré nové vy-
robeny.

Vlastní webové stránky, vytvofiené v roce
1998 na zakázku podle na‰ich podkladÛ, od
roku 2001 sami aktualizujeme a v roce 2003
jsme je roz‰ífiili o fotodokumentaci z akcí
pofiádan˘ch pro vefiejnost.

KampaÀ Tygr
KampaÀ na záchranu tygrÛ Ïijících ve

volné pfiírodû vyhlásila Evropské asociace

zoo a akvárií (EAZA) v záfií 2002 spoleãnû 
s britsk˘mi organizacemi 21st Century
Tiger,  Global Tiger Patrol a Zoological
Society of London. KampaÀ probíhá v zoo-
logick˘ch zahradách Evropy v roce 2002 aÏ
2004 a je to uÏ tfietí kampaÀ EAZA, zamûfie-
ná na ochranu divoké pfiírody. 

Zoo Brno zahájila kampaÀ Tygr 22. 3.
2003 pfii Jarním otevírání zoo. Náv‰tûvníci
obdrÏeli patfiiãné informace ve stánku 
s propagaãními tiskovinami, kde si téÏ moh-
li zakoupit klíãenky s okem tygra (po cel˘
rok byly poté v prodeji v obchodû U Tygra.)
Lidé tak mohli a stále mohou  finanãnû pfii-
spívat na ochranu  tygrÛ. Na nûkolika mís-
tech Zoo Brno i na námûstí Svobody v cent-
ru mûsta Brna visí informace o kampani
a kritickém stavu tygrÛ ve volné pfiírodû.

V bfieznu vyhlásila Zoo Brno ke kampa-
ni Tygr ãtyfimûsíãní soutûÏ pro Ïáky základ-
ních a stfiedních ‰kol. Mohli soutûÏit ve
dvou okruzích – literárním a v˘tvarném –
a byli rozdûleni do tfií vûkov˘ch kategorií:
6–10 let, 11–15 let, 16–19 let. Samozfiejmû,
Ïe tématem soutûÏe byl Ïivot tygrÛ, jejich 
ochrana, projekty na jejich záchranu, pytlác-
tví, ub˘vání Ïivotního prostfiedí, dal‰í pfiíãi-
ny sníÏení jejich poãtu, tygfii v zoologick˘ch
zahradách atd. Celkem pfii‰lo do zoo 433
prací, z toho bylo 379 v˘tvarn˘ch a 54 lite-
rárních. Poslali je Ïáci 34 ‰kol, jednotlivé
dûti, Diagnostick˘ ústav pro mládeÏ Brno
a DÛm dûtí a mládeÏe Îìár nad Sázavou.
Práce mûly vysokou umûleckou i vzdûlávací
úroveÀ, ukázaly, kolika dûtem není osud
tygrÛ lhostejn˘, a upozornily vefiejnost na
problematiku ochrany tygrÛ. Vyhlá‰ení vítû-
zÛ soutûÏe se konalo u pfiíleÏitosti
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Svûtového dne zvífiat (4. 10.). Ohodnotili
jsme 33 dûtí, které dostaly malé dáreãky,
nahlédly s chovatelem ‰elem do zákulisí pa-
vilonu Tygfií skály a mohly si nechat nama-
lovat na obliãej zvífiecí tváfiiãku. Vítûzné prá-
ce visí v obchodu U Tygra a ostatní jsou po-
stupnû vystavovány v pavilonu exotického
ptactva. 

Prázdniny v zoo
Tato akce probûhla poprvé v létû roku

1997, ale od té doby nabyla zcela jiné orga-
nizaãní a programové podoby. Jedná se
o t˘denní pobyty dûtí ve vûku od 7 do 12 let
po celou dobu letních prázdnin (jeden t˘-
denní turnus probíhá také o jarních prázdni-
nách v bfieznu). Dûti pob˘vají v zoo od pon-
dûlí do pátku od 8 do 17 hodin, pod dozo-
rem jednoho pracovníka zoo a dvou studen-
tÛ-pomocn˘ch pedagogÛ, ktefií pfiipravují
zábavné kvizy a hry. Bûhem t˘dne poznají
dûti celou zahradu nejen z pohledu náv‰tûv-
níka, ale nahlédnou i do zákulisí tak sloÏité-

ho organismu, jak˘m je
zoologická zahrada.
Chovatelé je seznamují
se svou prací a odpoví-
dají na zvídavé dotazy.
Dûti se úãastní krmení
nûkter˘ch druhÛ zvífiat,
napfiíklad krokod˘lÛ,
medvûdÛ, tygrÛ, lachta-
nÛ, opic. Mohou si také
nûkterá zvífiata pohladit,
a to nejen ta v Dûtské

zoo a ve Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ.
T˘denní program zahrnuje mj. celodenní v˘-
let do okolí zoo, soutûÏe, hry, náv‰tûvu Stálé
akvarijní v˘stavy v centru Brna a závûreãn˘
táborák. Oproti roku 2002 nastala malá
zmûna. Ve ãtvrtek, kter˘ b˘vá vyhrazen v˘le-
tu lodí po Brnûnské pfiehradû, dûti vystoupi-
ly u hradu Vevefií, v jehoÏ areálu pak strávily
vût‰inu dne: hrály tam rÛzné hry, dostaly 
obûd, kastelán je provedl komnatami. Také
páteãní táborák organizátofii v roce 2003 vy-
lep‰ili. V sadu zoo postavili novû zakoupené
tee-pee, u nûhoÏ si dûti mohly opékat ‰pe-
káãky jako praví indiáni. O oblíbenosti
Prázdnin v zoo svûdãí to, Ïe kaÏdoroãnû po-
ptávka mnohokrát pfievy‰uje kapacitní moÏ-
nosti Zoo Brno. V roce 2003 se Prázdnin
v zoo zúãastnilo 236 dûtí. 

Spolupráce s klinikou dûtské 
onkologie

Zoo Brno spolupracuje s onkologickou
klinikou Fakultní dûtské nemocnice v Brnû
jiÏ od roku 1998. Náv‰tûvy dûtí se konají je-
denkrát mûsíãnû. Mikrobus projíÏdí zoolo-
gickou zahradou a zastavuje na zajímav˘ch
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Úãastníci prázdninového tábora si postavili tee-pee
/ The participants of the holiday camp built the-
mselves a tee-pee 
Foto: Lubomír Stehlík

Propagaãnû vzdûlávací úsek

Promotional and Educational Section



místech, kde dûti mohou vystoupit. Po pro-
hlídce zoo si obvykle odpoãinou v restaura-
ci U Tygra a na obûd odjíÏdûjí zpût do ne-
mocnice. Letos jsme náv‰tûvy trochu upra-
vili. Zamûfiili jsme je vÏdy na urãité téma
(napfi. zvífiata Severní Ameriky, Africké safa-
ri, mláìata). Na toto téma dostanou dûti jed-
noduché testy, pfii nichÏ si mohou ovûfiit
znalosti. Takov˘ zpÛsob kontroly vûdomostí
si dûti oblíbily a rády je i s maminkami vy-
plÀují. Chovatelé ochotnû dûtem vyprávûjí
o sv˘ch zvífiecích svûfiencích a podle moÏ-
ností dovolí dûtem zvífiata nakrmit ãi je po-
hladit, coÏ je pro malé pacienty velmi pfií-
nosné. V roce 2003 se nemocn˘m dûtem 
s velkou péãi vûnovali Simona BlahoÀovská,
Mariana Hubíková, Marcela Sládková,
Michal Balcar, Lubomír Gala, Jaroslav
Jasinek a Miloslav Walter. Nejen jim, ale
v‰em zamûstnancÛm zoo patfií za jejich pfií-
kladn˘ vztah k mal˘m pacientÛm vfiel˘ dík.

Pro dûti, které mohou absolvovat celo-
denní zájezdy, vÏdy v záfií organizujeme v˘-
lety do jin˘ch zoologick˘ch zahrad. V roce
2004 jsme zavítali
do Zoo Praha a spl-
nili tak pfiání dûtí.
Chtûly nav‰tívit
hrocha Slávka, kte-
rého si po zápla-
vách v roce 2002 
adoptovaly.
Pracovnice Zoo
Praha RNDr. Iva
Vilhumová poskytla
dûtem poutav˘ v˘-
klad a dovolila jim
Slávka nakrmit. 

V prosinci jsme pro dûti z onkologie po-
fiádali Vánoãní besídku s mikulá‰skou nadíl-
kou. Program se odehrával v novém promí-
tacím sále správní budovy a pfiipravoval ho
pûveck˘ sbor studentÛ a pedagogÛ
Pedagogické fakulty v ãele se sbormistryní
PhDr. Blankou Knopovou, CSc. Souãástí be-
sídky bylo také vylosování pûti úspû‰n˘ch
fie‰itelÛ testÛ. Losy vylovila z osudí doc.
Vûra Linhartová z Lékafiské fakulty spolu
s Vítûzslavem Krapkou, kter˘ dûti do zoo
i na v˘lety sponzorsky dopravuje. Nakonec
dûti dostaly v areálu zoo dáreãky od
Mikulá‰e a andûla a mohly si pohladit i na-
krmit lamy. Letos se besídky zúãastnilo 47
dûtí.

Program pfiipravovan˘ v zoo pro dûti,
jejich rodiãe a lékafisk˘ personál v‰echny
zúãastnûné alespoÀ na chvíli vytrhne z kaÏ-
dodenního tûÏkého boje se zákefinou nemocí
a náv‰tûvy v zoo tak mají na dûti pozitivní
vliv. PfiestoÏe je organizace akce pro tûÏce
nemocné dûti velmi nároãná, stojí urãitû za
to v tomto úsilí pokraãovat a pomáhat tûm,
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Mikulá‰ská nadílka pro dûti z onkologické kliniky / Christmas gifts for the kids
from the oncology clinic 
Foto: Michal Pi‰kula
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ktefií pomoc potfiebují. Od roku 1998 pro-
bûhlo uÏ v Zoo Brno 32 náv‰tûv mal˘ch pa-
cientÛ, pût v˘letÛ do jin˘ch zoo. Akcí tohoto
druhu se celkem zúãastnilo 438 dûtí.

Nízkoprahov˘ klub
Nízkoprahov˘ klub byl zaloÏen jako sou-

ãást Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ Zoo
Brno v prosinci 2001. Je otevfien pro dûti
a mládeÏ ve vûku 8–18 let kaÏdé úter˘ od
15.30 do 17.30 hodin. Klub je zfiízen pfiede-
v‰ím pro neorganizované dûti a mládeÏ
a skupiny sociálnû slab˘ch a rizikov˘ch dûtí
ze znev˘hodnûného prostfiedí. Cílem klubu
je smysluplné vyuÏívání volného ãasu, pfii
nûmÏ lze adaptovat Ïivotní styl tûchto dûtí
na Ïivot v kolektivu a vést je k pozitivním Ïi-
votním hodnotám.

âinnost klubu se realizuje v klubovnû
stanice ve správní budovû Zoo Brno, v pro-

mítacím sále a v areálu zoolo-
gické zahrady. NáplÀ ãinnosti
klubu je pfiíroda, Ïivotní pro-
stfiedí, zvífiata Ïijící volnû i cho-
vaná v zoo a kontakt s Ïiv˘mi
zvífiaty. Mladí náv‰tûvníci vyuÏí-
vají osobní poãítaãe s tiskárnou
s pfiipojením na internet. K dis-
pozici mají videohry a video-
programy od zábavn˘ch her pro
men‰í dûti, pfies strategické hry,
jako je napfi. hra na budování
vlastní zoologické zahrady, aÏ
po nauãné videoprogramy a en-
cyklopedie zamûfiené pfiedev‰ím

na pfiírodu. Mají k dispozici videopfiehrávaã
s bohatou kolekcí videokazet s pfiírodovûd-
n˘mi snímky. S pracovníky klubu poznávají
areál a zákulisí zoo.

V roce 2003 nav‰tívilo klub 227 dûtí,
o 46 víc neÏ v roce pfiede‰lém. Pfiicházely
z Dûtského diagnostického ústavu na ulici
Hlinky, z obãanského sdruÏení Ratolest 
a z Diagnostického ústavu pro mládeÏ na
Veslafiské ulici. Chovanci tohoto ústavu pro-
jevili zájem i o promítání v˘ukov˘ch progra-
mÛ. Brnûnskou zoo si velmi oblíbili a kromû
toho, Ïe ji pravidelnû nav‰tûvují, nasbírali
mezi sebou peníze a adoptovali si zvífie, kte-
ré je nejvíc zaujalo – bobra kanadského. 

Mgr. Miroslava Vitulová
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Frekventanti Nízkoprahového klubu v dûtské zoo 
/ Members of our „Low Threshold Club“ at the
children zoo 
Foto: Jana Kantorová
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SUMMARY: Celebrations of the 50th
anniversary of opening the Brno Zoo were
permeating through the whole jubilee year
2003. All events for the public prepared by
the Promotional and Educational Section
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stressed the fact that the Brno Zoo existed
for half a century. 

In 2003, the Brno City Zoological
Garden managed to build a facility of
critical importance for the operation of the
Promotional and Educational Section. The
old cinema in the administration building
was reconstructed into a projection and
conference hall corresponding to the
current world standards. The Zoo uses the
hall for school education programmes
called the Film Zoo and various lectures,
conferences, symposia and social events
take place there.

In 2003, the Brno Zoo offered twelve
education programmes for basic and
secondary schools. In total, 117 education
programmes for 3,990 pupils and students
took place in the projection hall in 2003.
Schools also accept our offer of the zoo
seeing with professional commentary.
Handicapped people, e.g. blind or deaf, are
also interested in the excursions. Lectures
and excursions in the zoo with
corresponding professional commentary
are given for university students, as well. 

As of 22nd March 2003, the Brno Zoo
started its part in the European campaign
“Tigre”. Visitors were informed about the
campaign at the stand where they could
buy a key ring with a tiger’s eye. Then, the
key rings were available in the Tiger shop
throughout the year. Information on the
campaign and the critical state of tigers in
the wilderness are situated in several
places of the Brno Zoo and on the Square
of Liberty in the Brno centre.
Simultaneously, the protection of tigers
was announced by the zoo as a theme of

the literary and art competition for
children. The zoo received 433 works that
were evaluated and$33 children were
awarded. 

The Brno Zoo has been cooperating
with the Kncological Clinic of the University
Children’s Hospital in Brno since the year
1998. Once a month, a microbus with
children goes through the zoological garden
and stops at interesting places where
children may get off. Children also get
simple tests and like completing them with
their mothers. Stays in the zoo mean a huge
psychic stimulation for sick children. Since
1998, the zoo has been visited by 438 small
patients.

Holidays in the Zoo take place
throughout the holidays since the year 1997.
In 2003, 236 school pupils at the age of
7–12 years participated in these weekly
stays in the zoo during summer holidays,
a week run is held during spring holidays in
March. Children stay in the zoo under the
supervision of a zoo worker and two
assisting students from 8am to 5pm, since
Monday till Friday. The students prepare
entertaining quizzes and games for children
who get to know the zoological garden not
only from the visitor’s view, but also from
the backstage.    

The Low Threshold Club was
established in December 2001 for children
and youth from disadvantaged environment.
The goal of this club is to adapt the life style
of these children to the life in a collective
and to lead them to positive life values. In
2003, the club was visited by 227 children
from two institutes for disturbed youth and
a public association.



V dobû, kdy brnûnská zoologická zahra-
da oslavila své padesátiny, pfiipomínala si
pûtadvacetiny i její Stanice mlad˘ch pfiíro-
dovûdcÛ (SMP). Aktivity stanice zaloÏené
19. 11. 1978 jsou pokraãováním v pfiedchá-
zející dlouholeté zásluÏné práci s dûtmi
a mládeÏí, které se Zoo Brno zaãala vûnovat
jiÏ roku 1952, tedy rok pfied sv˘m otevfiením
pro vefiejnost. Za dobu existence SMP jí
pro‰lo více neÏ 3000 dûtí. Brnûnská zoo, vû-
doma si velké zranitelnosti mladé generace,
jejíÏ formování mohou negativnû ovlivnit
nûkteré jevy a tendence ve v˘voji lidské
spoleãnosti, nabízí dûtem a mládeÏi hodnot-
né vyuÏívání volného ãasu. 

Îivot ve stanici není jednotvárn˘. Je to
dáno nejen znaãn˘m vûkov˘m rozsahem
ãlenské základny tvofiené dûtmi a mládeÏí od
osmi do osmnácti let, ale i dospûl˘mi spo-
lupracovníky – odchovanci SMP. Stanice
zamûfiuje pozornost na rozsáhlou oblast pfií-
rodovûdy, chovatelství, praktické i aplikova-

né obory vãetnû veterinární problematiky 
v teorii a praxi. 

V roce 2003 pracovalo ve SMP dvanáct
odborn˘ch skupin, tfiináctou byl aktiv spolu-
pracovníkÛ. Rozsáhlou ãinnost stanice orga-
nizuje a provozuje v klubovnách ve správní
budovû zoo a v areálu zahrady. Skupiny te-
raristická, P.A.N. a obû skupiny pfiírodovûd-
né se v jedné z kluboven starají o zvífiata 
v teráriích. Terénní zoologové mj. vyrábûjí
a obnovují ptaãí budky v areálu zoo a sledu-
jí hnízdûní. Mladí prÛvodci se ãasto spoleã-
nû s „lamafikami“ podílejí na akcích, které
zoo pfiipravuje pro vefiejnost. Jsou to napfi.
Jarní a Podzimní zootrofej, Josefská stezka,
Den ptactva nebo ·tûdrodenní krmení zvífiat.
Velk˘ zájem poutá práce ve skupinû ZákladÛ
veterinární péãe. Entomologická skupina
mapovala v˘skyt obaleãe v okolních poros-

Oblíben˘m kontaktním zvífietem Stanice mlad˘ch
pfiírodovûdcÛ je papou‰ek ara ararauna, zvan˘ Eda 
/ The favourite contact animal at the Station is 
a Blue and Yellow Macaw, called Eda 
Foto: Lubomír Stehlík

Dûti ze Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ / Childern of
the Station of Young Naturalists
Foto: archiv SMP

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

Station of Young Natural Scientists
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tech a skupina Rarae Animae sledovala v˘-
skyt chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ. BohuÏel
se ãinnost dvou poslednû jmenovan˘ch
skupin nepodafiilo plnû rozvinout, protoÏe
nûktefií ãlenové dosáhli plnoletosti a pfie‰li
do aktivu spolupracovníkÛ. Velk˘ zájem dûtí
o práci ve SMP si koncem roku vynutil za-
loÏení dvou nov˘ch odborn˘ch skupin: Malí
zoo-indiáni a Základy zoologie. Dále se pfii-
pravuje obnovení skupiny Zoo-v˘tvarníkÛ,
jejíÏ ãinnost pfieru‰il odchod vedoucí skupi-
ny na studia mimo Brno. Od roku 2001 pra-
cuje pfii SMP Nízkoprahov˘ klub pomáhající
dûtem z rozvráceného rodinného prostfiedí
pfiekonávat jejich Ïivotní tûÏkosti. 

K propagaci SMP slouÏí také její
Zpravodaj, kter˘ informuje o práci skupin
i stanice a realizuje tak zámûr ãlenÛ dûlit se
o nemalé poznatky a zku‰enosti s vefiejností. 

Zaãátkem roku 2003 byl zoologické za-
hradû pfiedán do uÏívání b˘val˘ areál
Vysokého uãení technického v Brnû-
Kníniãkách. Po adaptaci budov a po úpravû
pfiilehl˘ch pozemkÛ, které se nacházejí 
v tûsném sousedství zoo, SMP získá prosto-
ry, v nichÏ bude moci své aktivity na základû
dlouholeté tradice rozvíjet do neb˘val˘ch
rozmûrÛ. 

Bc. Jana Hadová, Emil ·tiss
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Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

Station of Young Natural Scientists

SUMMARY: The Station of Young Natural
Scientists celebrated 25 years of existence
in 2003. The origin of the Station was
preceded by the long work with the youth
in the Brno Zoo that started as early as in
1952, i.e. a year before the zoo was
opened for the public. More than 3000
children attended the Station focused on
practical and applied branches of natural
sciences, including breeding and
veterinary practice, throughout its
existence. In 2003, twelve special groups
and a caucus of co-workers worked in the
Station clubrooms situated in the zoo
administrative building and in other places
inside the zoo area. Members of the
Station take care of animals in vivaria,
make and restore bird boxes, monitor
nesting and occurrence of tortrix in the
surrounding vegetation and protect species
in the reserve adjacent to the zoo. Young
natural scientists publish their Newsletter
(Zpravodaj) bringing information on the
work of individual groups and the whole
Station. 

Dûti ze Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ / Childern of
the Station of Young Naturalists
Foto: archiv SMP



Îivot je neustál˘ pohyb a zmûna. Také
ve velké rodinû adoptivních rodiãÛ a spon-
zorÛ Zoo Brno do‰lo v roce 2003 ke zmû-
nám a posunÛm. S radostí lze konstatovat,
Ïe v‰ichni  zachovali zahradû svou milou
pfiízeÀ: souhrn finanãních i vûcn˘ch darÛ
vzrostl na ãástku blíÏící se pÛldruhému mili-
onu korun. To je pfiibliÏnû o 200 000 Kã ví-
ce neÏ v roce 2002, kdy suma vûnovaná zoo
sponzory a adoptivními rodiãi poprvé pfie-
kroãila milionovou hranici.

Rozbory nám ukazují, Ïe u dárcÛ do‰lo
ve sledovaném období k jistému posunu
v poãtu pfiispûvatelÛ ze ‰kolních kolektivÛ:
ponûkud jich ubylo. DÛvod k této zmûnû
nelze hledat v men‰ím zájmu dûtí o zvífiata –
‰koláci naopak nav‰tûvují zoo ve stále vût‰í
mífie –, ale ve skuteãnosti, Ïe nábor pro a-

doptivní rodiãovství ovlivÀuje vytíÏenost
a zamûstnanost dospûl˘ch organizátorÛ, kte-
r˘m se nûkdy nedafií najít dostatek ãasu 
k aktivitû podstatnû pfievy‰ující jejich pro-
fesní povinnosti. Rozbor téÏ prokázal, Ïe pfii-
bylo dárcÛ z fiad podnikatelÛ a podnikatel-
sk˘ch subjektÛ. Poãet jedincÛ a rodin, které
se staly adoptivními rodiãi, se dlouhodobû
drÏí na pfiibliÏnû stejné úrovni. 

Znaãn˘ nárÛst jsme zaznamenali u dár-
cÛ, ktefií svou pfiízeÀ zoologické zahradû vy-
jádfiili formou vûcného daru (krmivo pro 
zvífiata, vitamínové tablety, dodávkov˘ auto-
mobil, sazenice stromkÛ, antivirov˘ pro-
gram) nebo sponzorského vystoupení 
v rámci akcí, které zoo pfiipravuje pro vefiej-
nost (taneãní vystoupení, hudební produkce
apod.). Také kaÏdoroãní zoobál se postupnû
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Vût‰ina umûleck˘ch souborÛ vystupujících na akcích zoo se stává adoptivními rodiãi. Soubor taneãního divadla
Mimi Fortunae si adoptoval samiãku pakonû modrého Mimi / Most of the artists that perform for us become 
adoptive parents. The ensemble of the Dance Theatre Mimi Fortunae adopted a Blue Wildebeest female, Mimi
Foto: Eduard Stuchlík

Adoptivní rodiãe a sponzofii 

Adoptive Parents and Sponsors



dostává pod reÏii pfiátel zoo, ktefií pfiispívají
buì vlastním umûleck˘m vystoupením, nebo
vûcn˘mi dary.

V‰em pfiíznivcÛm brnûnské zoo dûkuje-
me a spoleãnû si pfiejeme, aby dal‰í zmûny
byly vÏdy jen zmûnami k lep‰ímu.    

Ing. Jifiina Kubínová
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Adoptivní rodiãe a sponzofii 

Adoptive Parents and Sponsors

Seznam adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ v roce 2003

List of Adoptive Parents and Sponsors in the Year 2003

do 500,- Kã
*Jan Stfiíbn˘, Brno Ïelva nádherná
*Milena Kadlecová, Brno papou‰ek vlnkovan˘
Simona a Marek Kratochvílovi, Brno osmák degu
Vûra Civínová a Jan ·turm, Praha gekon obrovsk˘
*Radka  Hofiínková,  Brno osmák degu
*Helena Mare‰ová, Brno papou‰ek vlnkovan˘
Sabina Morawitzová,  Brno Ïelva nádherná
Viktor Morawitz nejml., Brno piraÀa Serrasalmus nat.
·kolní druÏina pfii DD a spec. ‰kolách, Boskovice Ïelva nádherná
*Mgr. Hana ·eveãková, Brno trnorep severoafrick˘
*Sjedn. organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch, Brno Ïelva zubo‰títá 
*SFK Pochmurná nedûle, Brno piraÀa Colosoma sp.
*Michael Piskor, Brno osmák degu
Nicole Tesafiová, Brno gekon obrovsk˘
*Kry‰tof a Markéta Bfiundovi, Brno Ïelva nádherná
*Lenka  Horaisová, Brno papou‰ek vlnkovan˘
*MUDr. Barbora JeÏková, ¤íãany u Brna piraÀa Colosoma sp.
Ivana Matu‰ková a Václav HorÀák, Bukovany osmák degu
*rodina ·trosova, Brno gekon obrovsk˘
Bronislava Rovná, Brno papou‰ek vlnkovan˘
*Církev FuturistÛ nového zaãátku, Brno piraÀa Serrasalmus nat.
Iveta Studénková, Brno tereka hnûdá
Marie Slámová, Brno páv korunkat˘
Pavel ·imeãek st., Brno osmák degu
*Iva Zdráhalová, Brno papou‰ek zpûvav˘

SUMMARY: The sum of financial and material presents given by sponsors and adoptive
parents to the Brno Zoo in the year 2003 amounts to one and half million Czech crowns,
which is approximately CZK 200,000 more than in the year 2002 when the sum exceeded
the limit of one million for the first time. Contributors from the ranks of school classes
somewhat decreased, not because children would be less interested in animals, but
because adult organizers of adoptive parenthood at schools are busy. The number of donors
contributing with material gifts or art performances at the zoo public events increased.

* pfied jménem oznaãuje adoptivního rodiãe, kter˘ pfiispívá opakovanû na chov zvífiat v Zoo Brno



*Dalimil  Novák, Brno Ïelva nádherná
*rodina Karbanova, Rozdrojovice Ïelva nádherná
*Dana ·vestková, Brno rosela pestrá
*Olda a Alena Breicetlovi, Brno tlamovec
*Gymnázium Kfienová 36, kvarta páv korunkat˘
*Gymnázium Kfienová 36, tfiída 3. b Ïelva nádherná
*Gymnázium Kfienová 36, tfiída 2. c piraÀa Serrasalmus nat.
*Gymnázium Kfienová 36, tercie gekon obrovsk˘
Katefiina Dufková, Brno páv korunkat˘
*Jifií  Bednáfi, Nesvaãilka papou‰ek zpûvav˘
*Z· Blanenská 1, III. tfiída, Jehnice papou‰ek vlnkovan˘
*Agáta Buganská, Brno gekon obrovsk˘
*Z· Troubsko, 5. tfiída piraÀa Serrasalmus nat.
*Jan  Veleba, Brno zrzohlávka rudozobá
*Jakub a Jan ·pifiíkovi, Ivanãice páv korunkat˘
DDM Îìár nad Sázavou, dûti z let. tábora v Zoo Brno gekon obrovsk˘
*Tereza  Dvofiáková, Brno rosela pestrá
Andrea a Sabina Muzikáfiovy, Brno Ïelva nádherná
Veronika Mináfiová, Brno páv korunkat˘
*Veronika Kratochvílová, Brno páv korunkat˘
Martina Urbánková, Brno papou‰ek zpûvav˘
Marie Laichmanová, Brno Ïelva nádherná
Lenka Laichmanová, Brno papou‰ek vlnkovan˘
PhDr. Renáta ·evãíková, Blansko gekon obrovsk˘
*Jitka Huppertová, Brno aratinga ãernohlav˘
*Jana Lattová a Michal Novotn˘, Brno trnorep severoafrick˘
Obchodní akademie E. Holuba 
a Stfiední ‰kola veterinární prevence, Brno, tfiída 1. a gekon obrovsk˘
*Jifií Nûmec, Praha gekon obrovsk˘
*Adam ·vábensk˘, Brno Ïelva vroubená
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Arové zelenokfiídlí / Green-winged Macaws
Foto: Eduard Stuchlík
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Jan Pokorn˘, Praha tlamovec
Jindfiich Nûmãansk˘, Brno aratinga ãernohlav˘
Zita Goliá‰ová, Brno Ïelva nádherná
*Dagmar Bohunová, Brno trnorep severoafrick˘
*Ctibor Spáãil, VáÏany nad Litavou piraÀa Colosoma sp.
Speciální ‰koly pro sluchovû postiÏené
VIII. tfiída, Ivanãice osmák degu
*Sylvie Hadrová, Brno osmák degu
Ing. Miroslav Duda s rodinou, Kunovice rosela pestrá
Michal Komenda, Brno Ïelva vroubená
Jan Lip‰ansk˘, Praha osmák degu
*Ïáci ·D pfii Z· Veverská Bít˘‰ka rosela pestrá
*dûti z M· Cihelní 1 a, Brno páv korunkat˘
*Ing. Dana Bubníková,  Brno zrzohlávka rudozobá
*Mgr. Martina Bohunová, Ph.D.,  Brno tlamovec

do 2000,- Kã
Dana Ambruzová, Brno Ïelva amboinská
*MUDr. NadûÏda Formánková s rodinou dikobraz bûloocas˘ (urzon kanadsk˘)
*Îáci základní ‰koly Pozofiice, U ·koly 386 Ïelva pardálí
*Jana Zemanová, Brno Ïelva pardálí
*Lenka Boháãková, Boskovice chameleon JacksonÛv, piraÀa Serrasalmus      
Alex Foit, Brno chameleon JacksonÛv
*Eva Skoupá, ·lapanice husice magellánská
*Ing. Emílie Nûmcová, Brno tereka africká, Ïelva vroubená, Ïelva pardálí
*Veronika Ho‰Èálková, Rusava psoun prériov˘
*Ing. Ivan Janda, Brno psoun prériov˘
*Îáci Z· Arménská 21, Brno Ïelva velká
*Mgr. Ivana Budinská, Brno chameleon JacksonÛv
*Gymnázium Moravsk˘ Krumlov, tfiída tercie piraÀa Colosoma sp., chameleon JacksonÛv
*Ecotoner, s. r. o., Rychnovská 408, Praha chameleon JacksonÛv
ZdeÀka Stromská, Brno m˘val severní (amazoÀan modroãel˘)
*Z· a M· Pramínek, 3. tfiída, Heyrovského 13 leguán zelen˘
Filip Dokládal, Brno leguán zelen˘
*Bujinkan Czech Dójó, Brno uÏovka taiwanská
*Stanislava Kaderová, Brno li‰ka obecná
Z· Bzenecká 23, Brno kachniãka mandarinská
*Ing. Lubomír Fojt, Brno dikobraz bûloocas˘ (urzon kanadsk˘)
*DÛm dûtí a mládeÏe Pavuãina, Hustopeãe m˘val severní (bobr kanadsk˘)
*Josef  Joná‰, Ivanãice-Letkovice chameleon JacksonÛv
*Jakub Vymazal, Brno ara horsk˘
Gymnázium Brno-¤eãkovice, sekunda B chameleon JacksonÛv
rodina Dolákova,  Kobylnice kachniãka mandarinská
*Gymnázium Kfienová 36, tfiída 1. b chameleon JacksonÛv
*Gymnázium Kfienová 36, tfiída 2. d4 piraÀa Colosoma sp.
*Gymnázium Kfienová 36, tfiída 3. c4 piraÀa Colosoma sp.
*Gymnázium Kfienová 36, tfiída 2. b psoun prériov˘
*Gymnázium Kfienová 36, tfiída prima psoun prériov˘
Lucie Meluzínová, Blansko, a Luká‰ VáÀa, Znojmo vakopl‰ík létav˘
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*Kamila a Petr Markovi, Ti‰nov psoun prériov˘
*Hana  a Stanislav âe‰kovi, Brno kosman zakrsl˘
Zuzana Foffová a Bohumil Vurm, ·evily chameleon JacksonÛv
Katka, Veronika, Martina a Vláìa Jirmusovi, Brno psoun prériov˘
*Jifií Povoln˘, Brno kachna bahamská
Olga Silovská, Brno Ïelva nádherná
*Îáci Z· Kfiivánkovo nám. 11, Brno ibis posvátn˘
Klub rodiãÛ pfii M· E. Krásnohorské 15, Brno Ïelva pardálí
*Z· La‰tÛvkova 77, Brno chameleon JacksonÛv, Ïelva pardálí
*Z· Stfielice, 8.tfiída psoun prériov˘
Bc. Karel Líznar, Buãovice fretka
*Monika a Tomá‰ Pelcovi, Brno psoun prériov˘
*Richard Viduna a Vûra ·lancarová, Brno klokánek krysí
Eurocomm Group, s. r. o., Klapkova 3, Praha Ïelva velká
*Eli‰ka Hudáková, Brno s˘ãek obecn˘
*Z· Vedlej‰í 10,  Brno, tfiída 9. b psoun prériov˘
Gabriela Foltanová a Tomá‰ Koláãek, Telnice klokánek krysí
* Ing. René Muzikáfi a Mgr. Dagmar Filipová, Brno psoun prériov˘
*Petfiík Li‰kafi, Slavkov li‰ka obecná
*spoluÏáci PS 98/99, Brno psík m˘valovit˘
*Anna Kopecká, Brno Ïelva velká
*Marta Bílková, Brno ara horsk˘
Obchodní akademie E. Holuba
a Stfiední ‰kola veterinární prevence, Brno, tfiída II. A klokánek krysí
*Marek Dvofiák, Brno ara marakana
studenti Gymnázia na Slovanském nám. 7, Brno li‰ka obecná
Hana  Krkavcová, Brno krkavec velk˘
rodina Foltova, Brno psík m˘valovit˘
Simona Pospí‰ilová, Nimp‰ov osmák degu, papou‰ek vlnkovan˘
*Ing. Svûtlana LouÏenská, Praha bazili‰ek zelen˘
*rodina  Bortlova, Brno klokánek krysí
Darina a Ale‰ Honsovi, Brno Ïelva ostnitá
âD, a. s., SDC Brno, Kounicova 26 vakopl‰ík létav˘
*Jarmila Veãefiová, Brno Ïelva pardálí
*Katefiina a Filip Bene‰ovi, Svitavy psoun prériov˘

do 5000,- Kã
·K Hohoho buldog Brno kapybara
*Mgr. Simona Kolouchová, Ing. Petr ·karvada kapybara
Jifií, Marcela a Maru‰ka Hole‰ov‰tí, Brno nestor kea
Dûtsk˘ oddíl Yukon, Licibofiice v˘reãek mal˘
Jana Ondfiejová, Brno ara ararauna
Milu‰e Fikarová, Brno kasuár pfiilbov˘
Malamité, v. o. s., Moravské Prusy v˘reãek mal˘
Petra a Jakub Koudelkovi, Brno v˘reãek mal˘
Jitka Fialová a Du‰an Sestrienka, Brno kakadu bíl˘
*Jan Vítek, Brno psoun prériov˘, surikata, trnorep egyptsk˘
*Ing. Jan GrÛza,  KDU-âSL, Brno sovice snûÏní
*Dagmar StrachoÀová, Podolí moták pochop
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*Zdenka Cejnek, Wien koãka pou‰tní
*Daquas, spol. s r.o., Anny Letenské 7, Praha li‰ka obecná
Arsenal, s. r. o., Na Zámkách 53/45, Praha koãka pou‰tní
*Olga Raabová, Brno nandu pampov˘
Intercom Praha, Karolínská 650 pfiíspûvek na chov
*Helena Nekvapilová, Brno kakadu GofinÛv
Lenka âoupková, Brno kakadu bíl˘
*Radek a Hana Hanákovi, Brno ara zelenokfiídl˘
Prodejna chovatelsk˘ch potfieb PonPS a její zákazníci VeletrÏní 4, Brno kapybara
Svatava Kube‰ová, Brno kaloÀ indoãínsk˘
*MUDr. Irena Hamtilová, Brno koãka pou‰tní
*Terezka ·trynclová, Brno sovice snûÏní
*Mgr. Marie  Malá, Brno hrozn˘‰ královsk˘
*Tereza, Iva, Hana a Petr Dvofiákovi, Brno sova pálená
Zamûstnanci a studenti Katedry anorganické chemie PfiF MU Brno hrozn˘‰ královsk˘
*rodina Zahradníãkova, Brno kapybara
*MUDr. Eva Cejnarová, Brno papou‰ek ‰ed˘, nestor kea
Ing. Pavel Krkavec, Opava krkavec velk˘
*Ing. Blanka âerná, Brno bobr kanadsk˘
Tereza Paulová, Brno krkavec velk˘
*Dana Ambruzová, Brno sova pálená
Petr ·vehla a Zuzana Ka‰parová, Pfiíbram paovce hfiivnatá
*MUDr. Marta Gottvaldová, Brno kalous u‰at˘
*MUDr. Zora Neãesánková, Brno kapybara

do 10 000,- Kã
*YOG s.r.o., Koli‰tû 21, Brno koãka rybáfiská
*GRIL – Spolek pfiátel zvífiátek, Brno ovíjeã skvrnit˘
Monsta Brno, s. r. o., ·mejkalova 37, Brno mandril
Mimi Fortunae, taneãní divadlo, Brno pakÛÀ modr˘
*Îáci Z· Gajdo‰ova 3, Brno orel mofisk˘
·imek 96, spol. s r. o., Herãíkova 17,  Brno mara stepní, lama guanako
*Taneãní soubor la Quadrilla, Brno bizon americk˘
ZO OSÎ, závodu 20, ÎS Brno, a. s. mandril
*Bella Vista a lakros. klub KANGAROOS.S, Brno klokan BennettÛv
rodina Kolãavova, Zastávka u Brna klokan BennettÛv
*Îáci Z· Lomnice u Ti‰nova rys evropsk˘
*Marie a Marta, s. r. o., El. Krásnohorské 18, Brno koãkodan husarsk˘
Hudební a vokální skupina MO·NY,  Brno sob polární
*Marie a Marta, s. r. o., El. Krásnohorské 18, Brno koãkodan husarsk˘
Vlastislav a Vítek Dvofiákovi, Brno klokan BennettÛv
MUDr. Marie Souãková, ministrynû zdravotnictví, Praha takin
*Petra ·trynclová, Brno orel mofisk˘
*Jifií  Karas, Brno rys evropsk˘
*Îáci Z· ·lapanice bobr kanadsk˘, nandu pampov˘, aratinga ãernohlav˘
*Ho‰ek-motor, a. s., Îaro‰ická 17, Brno medvûd hnûd˘
Îáci Z· Pfiemyslovo nám. 1, Brno rys kanadsk˘, pu‰tík obecn˘
JUDr. Milan ZábrÏ, Brno bobr kanadsk˘, ovce kamerunská, sova pálená
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do 20 000,- Kã
*Jakub Zbitek a Ing. Kamil ¤ádek, Brno kotul veverovit˘
*Phoenix Contact, s. r. o., KobliÏná 2, Brno velbloud dvouhrb˘
*Country and Western Kaskadéfii, Brno zebra Grévyho
Doppelmayr-lanové dráhy, s. r. o., Polní 6, Brno osel somálsk˘
ZP Metal-Aliance, âermákova 1951, Kladno takin
ZASIS, s. r. o.,  Palackého nám. 2, Brno nestor kea, rys kanadsk˘, krokod˘l ãelnat˘

bazili‰ek zelen˘, koãka krátkouchá
Haribo CZ, s. r.o., Zubatého 1, Brno medvûd hnûd˘

âesk˘ svaz chovatelÛ ZO 36 – chovatelé koãek Soukenická 8, Brno koãka bengálská, koãka krátkouchá
koãka pou‰tní, koãka rybáfiská

*Pfiemysl Vesel˘-stavební a inÏen˘rská ãinnost, s. r. o., psík m˘valovit˘, velbloud dvouhrb˘,
Bzenecká 18 a, 628 00 Brno s˘ãek obecn˘

do 50 000,- Kã
*Inter-stav, spol. s r. o., Jamborova 32, Brno tygr sumatersk˘
*S – Invest CZ, s. r .o., Obilní trh 11, Brno tygr sumatersk˘
*Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a. s., Vinohradská 180, Praha levhart cejlonsk˘
*Krajsk˘ v˘konn˘ v˘bor âSSD, Masarykova 31, Brno surikata
*Ager, spol. s r. o., Antonínská 18, Brno ‰impanz

P¤ÍSPùVKY NA CHOV V ROCE 2003
do 500,- Kã
*PaedDr. Ludûk Remunda, Îidlochovice pfiíspûvek na chov
*Boris Ha‰a, Brno moták pochop
*manÏelé Chocholáãovi, Ostfiihom dikobraz bûloocas˘ (urzon kanadsk˘)
*PaedDr. Ludûk Remunda, Îidlochovice pfiíspûvek na chov
*Ing. Vladimíra Petrová, Brno sovice snûÏní
Valerie a Viktorie Chomaniãovy, Modfiice surikata, papou‰ek královsk˘
*Mgr. Jana Zichová, Brno tygr sumatersk˘
*Ing. Robert Zich, PhD., Brno vlk kanadsk˘
*Tomá‰ Pokorn˘, Brno tygr sumatersk˘
rodina Chrástova, Brno mara stepní
Alena a Zdenûk Viãarovi, Brno rys evropsk˘
*Îáci Z· Cetkovice, 1. tfiída papou‰ek ‰ed˘-Ïako
*Mgr. Alexandra Michaláãová, Brno psoun prériov˘
*Jitka Huppertová, Brno papou‰ek vlnkovan˘
Valerie  Durcová, Rajhrad piraÀa Colosoma
Petra Durcová, Rajhrad tygr sumatersk˘
*Speciální ‰kola VídeÀská, tfiída IX. B, Brno papou‰ek zpûvav˘
*Jakub a Jan ·pifiíkovi, Ivanãice medvûd lední
Petra a Petr Vostalovi, Brno ara ararauna
*Barbora a Martin Krejãovi, Smolenice, SK rys evropsk˘
*Roman RÛÏiãka, Brno lachtan jihoafrick˘
Jakub Farkaã, Ti‰nov tygr sumatersk˘
*Michaela Kadlecová, Dolní Louãky Ïirafa síÈovaná
*Ing. Lucie Kleinová, Brno surikata
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*Jarmila S˘korová, Brno surikata
Aneta  Ka‰parová, Brno ara zelenokfiídl˘
*Jan Dostál, Brno surikata, klokan BennettÛv, fenek
Hana Tesafiová, Brno pfiíspûvek na chov
Vítûzslav Sadílek, Brno pfiíspûvek na chov
zamûstnanci a dûti z Diagnostického ústavu pro mládeÏ a SVP v Brnû bobr kanadsk˘
*Leo‰, Nikola a Monika ¤ezníãkovi, Brno kozoroÏec sibifisk˘, surikata, vlk kanadsk˘
Martin Vostal, Brno ara ararauna

do 2 000,- Kã
*Jifiina Kolesová, Brno pfiíspûvek na chov
*Fa LEDERER v˘robky z ãisté ovãí vlny, Brno                spací pytel jako cena do soutûÏe
*Mgr. Pavla Petrová, Ph.D., Valtice osel somálsk˘
Dûtsk˘ oddíl Yukon, Licibofiice leguán nosoroh˘
Martina Jano‰ová, Brno peãivo ke zkrmení
Zbynûk Egerl, Îidlochovice medvûd hnûd˘
KLIK I.N., Karáskovo nám. 1, Brno Ïirafa síÈovaná
David Vesel˘, Brno medvûd lední
*Radmila, Jan a Jifií Grmelovi, Brno kapybara
*Îáci Z· Cetkovice, 2. tfiída Ïirafa síÈovaná
*Îáci Z· Cetkovice, 3. tfiída puma
*Alena S˘korová, Brno klokan BennettÛv
Jana Polenová, Brno fenek
Radek Pfiibyl, Brno nestor kea
*Gymnázium Kfienová 36, Brno trnorep egyptsk˘
*Centrum pro rodinu a sociální péãi Josefská 1, Brno pavián anubi 
Gymnázium Ti‰nov, tfiída prima takin
*Z· Pastviny 70, Brno, tfiída 5. b mandril r˘holící
*Z· Pastviny 70, Brno, tfiída 5. a puma
*Z· Pastviny 70, Brno, tfiída 3. b ‰impanz
*Z· Pastviny 70, Brno, tfiída 3. a lachtan jihoafrick˘
*MUDr. NadûÏda Formánková s rodinou, Blansko vlk kanadsk˘
*Ing. arch. Ladislav BroÏek, Brno m˘val severní ( orel mofisk˘)
*Jakub a Jan ·pifiíkovi, Ivanãice páv korunkat˘, medvûd lední
Jakub Raab, LyÏbice bizon americk˘
Viktorie Raabová, LyÏbice kozoroÏec sibifisk˘
*Marek Perniãka, Brno surikata
*Jana Pokorná, Modfiice dÏelada, Ïelva vroubená
*Mgr. Petra Bfieãková, Brno tamarín Ïlutoruk˘
Katefiina a Jan Malí, Brno lemur bûloãel˘
Vlastimil Skoupil, âeská adax
*Studenti z biologického krouÏku gymnázia Ti‰nov kánû lesní
Hypermarket Brno, Skandinávská 2 peãivo, ovoce, zelenina, maso
Z· Jasanová 2, Brno, tfiída 5. b surikata

do 5 000,- Kã
Katefiina ·imÛnková, Tábor vlk kanadsk˘
*MOLEX B.V.,  Pfiíkop 4, Brno Ïirafa síÈovaná
*AlÏbûta Povolná, Brno tygr sumatersk˘
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*Z· Kanice 135 tygr sumatersk˘
WILO Praha s.r.o., âestlice p‰tros dvouprst˘
*M· Na kopeãku u zvoneãku, Horní 17, Brno Ïirafa siÈovaná
F-Varia, MVDr. Dana Foitová, Brno koãkodan obecn˘
Direct-Media, s. r. o., ·pitálka 8, Brno koãkodan obecn˘
Lesy mûsta Brna, spol. s r. o.,  Kufiim sazenice dubu zimního
*Îáci 3. tfiídy Z· Lomnice u Ti‰nova vlk kanadsk˘
Jana a Jifií âerní, Rajhrad puma

do 10 000,- Kã
*Ecotoner, spol. s r. o., Rychnovská 408, Praha   zebra Chapmannova
*Unilever âR, spol. s r. o., Thámova 18, Praha medvûd lední
*Dore Luth, Berlín kiang
*Delacon Biotechnik âR, spol. s r. o., Bohdíkovská 7, ·umperk krmivo pro exotické ptactvo a plazy
Lesy mûsta Brna, spol. s r. o., Kufiim zastfie‰ená laviãka se stolkem
*Bohumil Ill, Brno pfiíspûvek na chov
*JUDr. Hana Klusáãková, Brno pfiíspûvek na chov

do 10 000,- Kã
*Hana a Theodor Pánkovi, AKTRIS, spol. s r. o., Praha dfievûná laviãka
*PHhoenix Contact, s. r. o., KobliÏná 2, Brno medvûd hnûd˘
*Arktida, spol. s r. o., Hviezdoslavova 47, Brno medvûd lední
*KDU-âSL, MûV Brno-mûsto, Starobrnûnská 20 pfiíspûvek na chov zvífiat
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Medvûdi lední / Polar Bears 
Foto: Eduard Stuchlík
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Datum Akce pro vefiejnost - interní
22. 2. Ma‰karní bál
16. 3. Josefská nauãná stezka
30. 3. Den ptactva v zoo
22. 3. Jarní otevírání zoo, Otevírání psího útulku, Zahájení kampanû Tygr,

Jarní zootrofej
12. 4. Mongolsk˘ den 
19. 4. Den Zemû a Velikonoce v zoo 

1. 5. První máj ve stylu country
10. 5. Africk˘ den 

15. 5 . Empík hledá medvídka Haribo 
24. 5. Brno zdravé mûsto
31. 5. Den dûtí s rádiem  Frekvence 1, noãní prohlídka

1. 6. Dûtsk˘ den s GE Capital Bank, noãní prohlídka  
7. 6. Den v zoo pro dûti z Pûstounsk˘ch rodin, noãní prohlídka 

28. 6. Kfitiny losic s Ikeou 
6. 7. Letní country a folk festival – Mo‰ny

13. 7. Letní country a folk festival – Johnny
20. 7. Letní country a folk festival – Zimour
27. 7. Letní country a folk festival – Kaskadéfii

3. 8. Letní country a folk festival – Draci
10. 8. Letní country a folk festival – Vik˘fi
16. 8. Honza Musil v Zoo Brno

do 50 000,- Kã
vydavatelství Profitisk, Milan Lokaj, Zlatá Hora 1467                           1 000 ks kalendáfiÛ pro rok 2003
Grisoft, s. r. o. Lidická 31, Brno                                 antivirov˘ program
Integra, a. s., Zemûdûlská 53, Îabãice krmivo pro zvífiata       

do 100 000,- Kã
Ecotoner, spol. s r. o., Rychnovská 408, Praha  dodávkov˘ automobil Nissan
Unilever âR, spol. s r. o. Thámova 18, Praha pfiíspûvek na provoz

nad 100 000,- Kã
VitaHarmony, s. r. o., Vyhlídka 39, Brno multivitamínové tablety

Stav k 31. 12. 2003

Akce pro vefiejnost

Programmes for our visitors

Seznam adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ v roce 2003

List of Adoptive Parents and Sponsors in the Year 2003



17. 8. Letní country a folk festival – Bobfii
24. 8. Letní country a folk festival – Ranch
30. 8. Oslavy 50. v˘roãí Zoo Brno, Setkání adoptivních rodiãÛ  a sponzorÛ
31. 8. Hadí den s rádiem Kiss Hády, Letní country a folk festival – Poutníci 
4. 10. Svûtov˘ den zvífiat, Vyhlá‰ení soutûÏe ke kampani Tygr 
5. 10. Podzimní zootrofej

22. 11. Den otevfien˘ch dvefií Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ
6. 12. Mikulá‰ v zoo

24. 12. ·tûdrodenní krmení zvífiátek

Datum Akce pro vefiejnost – externí
9.–12. 1. Veletrh cestovního ruchu Go – Zoo jiÏní Moravy

1. 2. Zoobál ve stylu country 
26.–27. 4. Den Zemû na hradû Vevefií 

17. 5. Seversk˘ den v Ol‰anech 
27. 6. Hurá prázdniny 

– prezentace zoo na námûstí Svobody s Rádiem Petrov
13.–23. 12. Prezentace zoo na Moravském námûstí 

Datum Akce pro dûti a mládeÏ - interní Poãet úãastníkÛ
3.–7. 3. Jarní prázdniny v zoo 17

1. 4. Den ptactva pro ‰koly 68
7. 7.–29. 8. Letní prázdniny v zoo 9/236*

2. 12. Moravské Vánoce pro dûti z kliniky dûtské onkologie 47
Náv‰tûvy dûtí z kliniky dûtské onkologie v zoo 5/50
V˘ukové programy pro základní ‰koly 111/3712
Exkurze pro matefiské ‰koly 2/80
Exkurze pro základní ‰koly 19/751
Exkurze a v˘ukové programy pro stfiední ‰koly 6/278
Exkurze s odborn˘m v˘kladem pro vysoké ‰koly 8/445
Exkurze pro speciální skupiny 
(nevidomí, zdravotnû postiÏení, dûtské domovy) 4/72

Datum Akce pro dûti a mládeÏ – externí Poãet úãastníkÛ
23. 9. Náv‰tûva dûtí z kliniky dûtské onkologie v Zoo Praha 29

V˘ukové programy pro DDM Brno-¤eãkovice 3/90
V˘ukové programy pro Základní ‰kolu pfii Ústavu 
sociální péãe pro tûlesnû postiÏenou mládeÏ – Kociánka 7/210

*poãet akcí/poãet úãastníkÛ
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Odchov leguána zeleného (Iguana iguana rhinolopa), leguána kubánského

(Cyclura nubila) a leguána nosorohého (Cyclura cornuta) v Zoo Brno

Rearing of the Green Iguana (Iguana iguana rhinolopa), Cuban Iguana
(Cyclura nubila) and Rhino Iguana (Cyclura cornuta) in Brno Zoo 

V teraristick˘ch chovech Zoo Brno se
bûhem uplynulého desetiletí uskuteãnila fia-
da pozoruhodn˘ch odchovÛ plazÛ, aÈ jiÏ Ïelv
(Balcar 1996 b, c, d; 1998), je‰tûrÛ (Balcar
2003) ãi krokod˘lÛ (Balcar 1996 a; 2002).

V herpetologické kolekci má brnûnská
zoo v souãasnosti dva druhy zemních leguá-
nÛ rodu Cyclura a jeden rodu Iguana. V ex-
poziãních ubikacích mohou náv‰tûvníci ob-
divovat leguány kubánské (Cyclura nubila)
a leguány nosorohé (Cyclura cornuta), patfií-
cí k nejmohutnûj‰ím a nejvût‰ím leguánÛm
svûta. Za pozornost rozhodnû stojí ãasto
chovan˘ a v zoologick˘ch zahradách pravi-
delnû vystavovan˘ leguán zelen˘ (Iguana i-
guana rhinolopha).

Zoo Brno se v rámci Evropské asociace
zoologick˘ch zahrad a akvárií (EAZA) rovnûÏ
podílí na mezinárodních aktivitách zamûfie-
n˘ch ke spoleãnému postupu pfii chovu exi-
stenãnû ohroÏen˘ch druhÛ plazÛ. V souãas-
né dobû se brnûnské zoo nabízí moÏnost
koordinovat záchrann˘ chovn˘ program EA-
ZA (EEP) pro leguána nosorohého (Cyclura
cornuta), pfiípadnû pro nûkolik dal‰ích dru-
hÛ plazÛ. Ke snaze propracovat metody cho-
vu a reprodukce nejvût‰ích leguánÛ v lidské
péãi se pfiipojila i brnûnská zoo. Leguán ku-
bánsk˘ (C. nubila) zde byl jiÏ opakovanû
rozmnoÏen, pfiiãemÏ mláìata patfií jiÏ k tfietí
generaci narozené v zajetí (F3). Jejich rodi-
ãe i prarodiãe pocházejí z chovné linie zalo-
Ïené v praÏské zoo, kde se v prÛbûhu deva-
desát˘ch let minulého století narodili
(Rehák & Král 1993, Rehák & Velensk˘

1997). U leguána nosorohého (C. cornuta)
bylo v roce 2003 dosaÏeno narození prvního
mládûte. V tomto pfiípadû jde o F2-generaci,
neboÈ matka i otec vylíhlého leguánka po-
cházejí z odchovu zoo ve Frankfurtu n. M.
(Rehák 1996-97). Leguán zelen˘ (Iguana i-
guana rhinolopha) se v Zoo Brno poprvé
úspû‰nû rozmnoÏil v roce 1999, kdy se po-
dafiilo odchovat ãtyfii mláìata. V roce 2002
bylo dosaÏeno narození jiÏ F2-generace (8
mláìat), coÏ znamená, Ïe se do reprodukce
zapojila zvífiata narozená jiÏ v Zoo Brno. Od
roku 1999 do roku 2003 se zde narodilo 92
mláìat, coÏ pfiedstavuje zcela ojedinûlé v˘-
sledky v rámci celoevropského kontextu
(Balcar 2004).

Leguán zelen˘ 
(Iguana iguana rhinolopha)
Úvod: Leguán zelen˘ (Iguana iguana) patfií
do ãeledi Iguanidae a podãeledi Iguaninae.
V rámci rodu Iguana v souãasnosti rozli‰u-
jeme tfii taxony: nominotypick˘ Iguana igua-
na, dále pak Iguana iguana rhinolopha
a Iguana delicatissima. Leguán zelen˘ je
jedním z nejoblíbenûj‰ích je‰tûrÛ, kter˘ se
pfiitom v chovech objevuje nejãastûji.
Vzhledem k obrovskému poãtu importova-
n˘ch jedincÛ drÏen˘ch jak soukrom˘mi cho-
vateli, tak i v zoologick˘ch zahradách celého
svûta, je poãet zpráv o úspû‰n˘ch odcho-
vech mizivû nízk˘; první odchov se ale po-
dafiil jiÏ v roce 1957 ve ·védsku (Schardt
1993). Podle ISIS Abstract chovalo k 31.
12. 2003 pfies 200 zoologick˘ch zahrad 



celkem 856 leguánÛ zelen˘ch (257 samcÛ,
257 samic, 324 jedincÛ neurãeného pohlaví
a 18 mláìat). V rámci tûchto impozantních
ãísel je nejvíce leguánÛ zelen˘ch chováno v
Evro-pû (96, 110, 159, 18) a v USA (80, 91,
51, 0). Taxon Iguana i. rhinolopha je v tom-
to pfiehledu mimo Zoo Brno uvádûn jen ve
tfiech evropsk˘ch zahradách – v Amstero-
damu, Broxbournu a ¤ímû (4, 2, 0, 0).

Zoogeografie a biologie: Nominotypick˘
Iguana iguana iguana ob˘vá obrovská území
od Kostariky po jiÏní Brazílii a nûkteré ost-
rovy v karibské oblasti. V Chicagském pfií-
rodovûdném muzeu je uloÏen zfiejmû nejvût-
‰í doloÏen˘ exempláfi leguána zeleného, a to
právû nominotypického taxonu. Ulovil ho
znám˘ ãesk˘ herpetolog Zdenûk Vogel pfii
své expedici do delty Orinoka (Vogel 1973).
Exempláfi mûfií 230 cm pfii hmotnosti 10,5
kg. BûÏná délka tûchto je‰tûrÛ se vût‰inou
pohybuje pod hranicí dvou metrÛ.

Severní poddruh leguána zeleného
Iguana iguana rhinolopha se vyskytuje od

jiÏního Mexika aÏ po severní Kostariku, kde
se kfiíÏí s nominotypick˘m poddruhem
(Köhler 2000). Zástupci severního poddruhu
mají na pfiední ãásti hlavy 3 aÏ 4 rohovité
v˘rÛstky. Tyto „rÛÏky“ jsou hlavnû u samcÛ
velice zfietelné.

Nejvzácnûj‰ím zástupcem rodu je Iguana
delicatissima. Îije na nûkter˘ch ostrovech
Mal˘ch Antil. Nejtypiãtûj‰ím jeho znakem je
chybûjící velká bílá ‰upina pod u‰ním bu-
bínkem, která je pro zástupce leguánÛ zele-
n˘ch tak typická.

V pfiírodû ob˘vají leguáni zelení hlavnû
níÏinné lesy, kde Ïijí kolem vodních tokÛ.
âasto zasahují i do kulturních oblastí, kde
jsou vázáni na umûlé zavlaÏovací systémy
kokosov˘ch a banánov˘ch plantáÏí (Gábri‰
1996). Jedná se o je‰tûry s denní aktivitou.
MÛÏeme je spatfiit na stromech, které jim
poskytují potravu i ochranu pfied predátory.
V pfiípadû nebezpeãí hledají ãasto záchranu
ve vodû, kde se dokáÏou velice mr‰tnû po-
hybovat. Plavou pomocí ocasu, konãetiny
jsou pfiimknuty k tûlu.

Chov v Zoo Brno: Základ na‰eho chovu
pochází z jednoho nelegálního dovozu 
uskuteãnûného na jafie 1997 ze stfiedoame-
rického Hondurasu. Celkem 60 jedincÛ pat-
fiilo k severnímu poddruhu Iguana iguana
rhinolopha. ·lo o mláìata o maximální cel-
kové délce 25 cm. Umístili jsme je pohro-
madû v místnosti o plo‰e 10 m2, na dnû po-
kryté smûsí písku a zahradní zeminy a vyba-
vené vûtvemi na ‰plhání. Ve vûtvích byla
pfiipevnûna poliãka s miskami na krmení
a vodu. K dosaÏení optimální teploty v míst-
nosti 25–30° C (pod tepelnû svûteln˘mi
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Samice leguána zeleného / Female of the Green
Iguana (Iguana iguana rhinolopa) 
Foto: Michal Balcar



zdroji 35–40° C) jsme pouÏili 300wattové
halogenové záfiiãe a UV-lampu Osram
Ultravitalux 300W. Ta byla umístûna asi 50
cm od nejbliÏ‰ích vûtví. Na rozdíl od údajÛ
nûkter˘ch nûmeck˘ch autorÛ, kdy napfi. Pütz
(1982) lampu zapínal jen na 15–20 minut
dennû, ale zcela v souladu napfi. se zku‰e-
nostmi pfii odchovu leguánÛ kubánsk˘ch
(Cyclura nubila) v Zoo Praha (Rehák & Ve-
lensk˘ 1997) ji na‰e mláìata mûla rozsvíce-
nou bez jak˘chkoliv negativních pfiíznakÛ po
dobu 5 aÏ 8 hodin dennû.

Podobnû jako u Gábri‰e (1996) i na‰i
leguánci umûli pít vodu pfiímo z misky,
i kdyÏ pfii kaÏdodenním rosení rádi pili vodu
pfiímo z rozpra‰ovaãe. Zelené krmení (pam-
peli‰ka, jetel, vojtû‰ka) doplnûné zeleninou
i ovocem a nepravidelnû nûkolikrát do mûsí-
ce Ïivoãi‰nou sloÏkou (cvrãci, larvy potem-

níkÛ Zophobas morio), bylo vÏdy posypáno
nûkter˘m z vitamíno-minerálních pfiípravkÛ
(Vitamix, Roboran, Plastin). Dávkování vita-
mínu D3 bylo provádûno v souladu s údaji
Gábri‰e (1996), a to 5000 m. j. preparátu
Combinal AD3 1 x mûsíãnû bez ohledu na
velikost mládûte. Pfii takto provádûné aplika-
ci jsme u na‰ich leguánÛ Ïádné onemocnûní
související s nesprávnou v˘Ïivou (osteo-
dystrofie, rachitis atd.), tak jak je popisuje
napfi. Köhler (1992), nepozorovali.

V prÛbûhu podzimu následujícího roku
1998 jsme pozorovali první páfiení ve skupi-
nû tvofiené samcem a tfiemi samicemi ve
stáfií asi 18 mûsícÛ. Tito zakladatelé na‰í
chovné linie mûli jiÏ k dispozici nové, expo-
ziãní terárium o plo‰e asi 6m2 a v˘‰ce 2 m
s prostorn˘m bazénem, zahrnuté do nového
modernû pojatého pavilonu Tropické králov-
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Líhnoucí se mládû leguána zeleného / A hatching Green Iguana (Iguana iguana rhinolopa)
Foto: Michal Balcar

Odchov leguána zeleného (Iguana iguana rhinolopa)

Rearing of the Green Iguana (Iguana iguana rhinolopa)



ství (Balcar 2000). PrÛbûh páfiení odpovídal
jeho popisu od rÛzn˘ch autorÛ (Pütz 1982,
Gábri‰ 1996, Tomá‰ek 1998). Tak jako v pfií-
padû leguánÛ zelen˘ch, kter˘ popsal Pütz
(1982), nebo u leguánÛ kubánsk˘ch (Rehák
& Velensk˘ 1997) do‰lo i v na‰em chovu 
k rozmnoÏování u extrémnû mlad˘ch zvífiat.
Pohlavní aktivita a depozice vajec u dvoule-
t˘ch jedincÛ ukazují na to, Ïe pfii chovu 
v lidské péãi mÛÏe b˘t za jist˘ch okolností
nástup rozmnoÏovací schopnosti znaãnû 
urychlen. Jde zfiejmû o fyziologickou pfiipra-
venost k reprodukci, podmínûnou kvalitní
pravidelnou chovatelskou péãí poskytova-
nou v omezeném prostoru, kter˘ mají k dis-
pozici je‰tûfii v zajetí.

Poslední páfiení jsme pozorovali 15. 11.
1998. Gravidní samice se vyznaãovaly ob-
rovskou Ïravostí. Objem pfiijaté potravy se
zv˘‰il aÏ o 50%. Zvedli jsme rovnûÏ pfiísun
Ïivoãi‰ného proteinu, kdy mimo obvyklého
krmného hmyzu bylo zavedeno krmení hlo-
davci (1x t˘dnû aÏ 2 my‰i nebo aÏ 4 odrost-

lá holata potkanÛ). Asi 3 t˘dny pfied snÛ‰-
kou zaãaly samice postupnû omezovat pfií-
jem potravy a témûfi cel˘ den se vyhfiívaly
pod v˘hfievn˘mi zdroji. V této dobû je na sa-
micích zfietelnû vidût zvût‰en˘ objem bfiicha
i charakteristické boule od rostoucích vajec
na bocích. S dostateãn˘m ãasov˘m pfiedsti-
hem jsme zahrabali do substrátu umûlou
noru zakonãenou prostorem pro snÛ‰ku. JiÏ
zaãátkem ledna obû samice zaãaly s chutí
pfiehrabovat zeminu a prolézat noru a pravi-
delnû se stfiídaly v nahrnování a vyhrabávání
substrátu z otvoru. AÏ koneãnû 3. 2. 1999
do‰lo k vykladení jedné ze samic. SnÛ‰ka
21 vajec zahrabaná v hloubce asi 30 cm se
nacházela v komÛrce mimo pracnû pfiiprave-
né umûlé kladi‰tû. Druhá samice svou kole-
gyni zcela okopírovala a o pût dní pozdûji,
8. 2. 1999, umûlou náhraÏku také odmítla.
Do hlinitopísãitého substrátu snesla rovnûÏ
21 vajec. Délka gravidity obou samic (80
a 85 dnÛ, poãítáno od posledního pozorova-
ného páfiení) leÏí na maximálním okraji udá-
vaném v literatufie. Vejce byla uloÏena do
vrstvy vlhãího vermikulitu v uzavfien˘ch pla-
stov˘ch dózách a inkubována v líhni pfii tep-
lotû 28° C. Vejce z druhé snÛ‰ky (o rozmû-
rech 29 x 26 mm), zjevnû neoplozená, po-
stupnû bûhem 10 dnÛ zplesnivûla. Inkubace
první snÛ‰ky (vejce o prÛmûrné velikosti 39
x 27 mm a hmotnosti 18 g) zdárnû probíha-
la do 58. aÏ 62. dne, kdy se vlivem poruchy
termostatu inkubátoru (poklesy teplot aÏ na
22° C a naopak nárÛst aÏ na 32° C) zaãala
vût‰ina vajec zcvrkávat a plesnivût. Uvnitfi
tûchto vajec byl velmi vyvinut˘ mrtv˘ záro-
dek s dosud velk˘m, nevstfieban˘m Ïloutko-
v˘m váãkem. Za nûkolik dní po opravû inku-
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Samec leguána zeleného / Male of the Green
Iguana (Iguana iguana rhinolopa)
Foto: Michal Balcar
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bátoru a stabilizaci teplot (opût 28° C) zbyla
v líhni ãtyfii vejce. Dopoledne 17. 5. 1999,
tedy po 103 dnech inkubace, profiízla dvû
mláìata blánu, pfiiãemÏ celou hlavu vystrãila
ven aÏ kolem 15. hodiny. V tu dobu byla jiÏ
profiízlá zbylá dvû vejce. Následující den ve-
ãer uÏ pobíhala v‰echna ãtyfii mláìata v in-
kubaãní dóze. Îloutkov˘ váãek mûla plnû re-
sorbován a pupeãní ‰tûrbinu zataÏenou.
Celková délka leguánkÛ se pohybovala od
222 do 236 mm, pfii hmotnosti v rozmezí
11,2–12,4 g.

Odchov probíhal v men‰ích teráriích
(80x40x40 cm) s hlinitopísãit˘m substrátem
na dnû, nûkolika vûtvemi a miskami na vodu
a potravu. Osvûtlení zaji‰Èovala 100wattová
Ïárovka. Denní teploty kolísaly mezi 25 aÏ
30° C, pod Ïárovkou bylo aÏ 35° C. Za dva
dny jsem pozoroval první pfiíjem potravy,
ãerstvû nakrájen˘ch listÛ salátu. Od této
chvíle dostávala mláìata stejnou potravu
a tutéÏ dotaci vitamínÛ a minerálních látek
jako dospûlá zvífiata (s pfievahou zelen˘ch
rostlin), jen nakrájenou na men‰í kousky.

V roce 2002 jsme zaznamenali v˘znam-
n˘ chovatelsk˘ úspûch, kdyÏ jsme docílili
narození jiÏ druhé generace (F2) leguánÛ
zelen˘ch (Iguana iguana rhinolopha).
Chovná skupina byla tvofiena mlad˘m sam-
cem (nar. 1999 v Zoo Brno), jeho dvûma
sestrami (nar. 1999 v Zoo Brno) a dal‰ími
dvûma pÛvodními samicemi (nar. 1997
v Hondurasu). Na pfielomu listopadu a pro-
since 2001 jsem pozoroval nûkolikrát páfiení
mladého samce, vÏdy se stejnû star˘mi sa-
micemi. Tyto kopulace probíhaly vesmûs ve-
ãer mezi 17. a 18. hodinou, pfieváÏnû na kr-
micí desce o prÛmûru 30 cm v metrové v˘‰-

ce, ménû ãasto ve vûtvích, a pouze jednou
na zemi. Nejdel‰í spojení trvalo 12, nejkrat-
‰í 5 minut. Dne 26. 2. 2002 do‰lo ke snÛ‰-
ce 21 vajec od jedné z mlad˘ch samic.
Dvanáct vajec bylo neoplozen˘ch, zb˘vají-
cích devût jsem umístil do inkubátoru na-
staveného na 29° C. Bûhem 16. aÏ 22. 5.
2002 (po 79 – 85 dnech) se postupnû vylíh-
lo 8 mláìat druhé generace (F2).

V roce 2003 se i ná‰ chov nevyhnul
syndromu zadrÏené snÛ‰ky. ·lo o jednu 
z mlad‰ích samic (nar. 1999). Dne 1. 3.
2003 jako poslední ve skupinû zaãala hra-
bat. Po pûti dnech hrabání náhle pfiestala,
zaãala polehávat po zemi, omezila pohyb
a „spací intervaly“ se zavfien˘ma oãima se
prodluÏovaly. Je‰tû t˘Ï den veterinární lékafi
aplikoval Calcium (50 mg/kg Ï. hm.). Veãer
ani ráno následujícího dne ke snÛ‰ce nedo-
‰lo. Ráno bylo opût podáno Calcium (1g/kg
Ï. hm.) a také Oxytocin (3 m. j./ kg Ï. hm.).
Za dvû hodiny opût Oxytocin (5 m.j./kg Ï.
hm.). Teprve po této druhé dávce oxytocinu
(hormonu vyvolávajícího kontrakce vejcovo-
dÛ) jsme u samice pozorovali zfietelné stahy
a její obrovskou, nûkolikahodinovou snahu
vyklást vejce. Odpoledne jiÏ ale byla apatic-
ká. Druh˘ den ráno jsme mohli pouze kon-
statovat její úhyn. Pitva prokázala fyziolo-
gickou graviditu a skuteãnou retenci snÛ‰ky
(vajíãka s kalcifikovanou skofiápkou). O tzv.
folikulární stázi, i kdyÏ sv˘mi pfiíznaky podob-
nou (Hnízdo 2003), v tomto pfiípadû ne‰lo.

Tuto jednu z mála stinn˘ch stránek na-
‰eho snaÏení (ale i ty jsou nedílnou souãástí
jakéhokoliv chovu zvífiat) brzy vystfiídala no-
vá radostná událost. Ve stejném roce se ze
snÛ‰ky druhé mladé samice vylíhlo 22 mlá-
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ìat druhé generace odchované v zajetí (F2).
Tato mláìata mûfiila 226–248 mm pfii hmot-
nosti 11,5–12, 6 g.
Závûr: Bûhem let 1997 aÏ 2003 jsme mûli
moÏnost postupnû v na‰ich teráriích chovat
celkem 152 mláìat leguánÛ zelen˘ch (z toho

92 odchovan˘ch), dva dospûlé samce a pût
dospûl˘ch samic. Chovnou skupinu tvofiili
ve sledovaném období vÏdy jeden samec
a dvû aÏ ãtyfii samice. 
V‰echny dal‰í a podrobnûj‰í údaje uvádí 
následující tabulka:
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1999 ã. 1 (nar. 97) 3. 2. 21 103 28 4
ã. 2 (nar. 97) 8. 2. 21 neoplozen˘ch
ã. 3 (nar. 97) 0

2000 ã. 1 23. 1. 39 + 4 neopl. 74 - 77 29 28
ã. 2 22. 2. 35 77 - 86 29 30
ã. 3 18. 2. 14 neopl.

2001 ã. 1 5. 4.* 56
ã. 2 15. 3. 18 neopl. 
ã. 3 24. 3. 17 neopl. 

2002 ã. 2 10. 2. 28 neopl.
ã. 3 20. 2. 24 neopl.

ã. 4 (nar. 99) 15. 2. 28 - 30 **
ã. 5 (nar. 99) 26. 2. 9 + 12 neopl. 79 - 85 29 8 (generace F2)

2003 ã. 2 10. 2. 45 neopl.
ã. 3 16. 2. 18 neopl. 
ã. 4 23. 2. 30 + 4 neopl. 83 - 91 28 - 29 22 (generace F2)
ã. 5 8. 3.***

celkem: 92

Pfiehled odchovÛ leguána zeleného (Iguana iguana rhinolopha)
v Zoo Brno v letech 1999 aÏ 2003 / A Survey of the Rearings of the Green

Iguana (I. i. r.) at the Brno Zoo between 1999 and 2003

rok
/year

samice 
/female

datum
snÛ‰ky

/the date
the eggs
were laid

poãet vajec
/the number 

of eggs

inkubaãní doba
(dní)/incubati-

on period
(days)

teplota
(°C)/tem-
perature

(°C)

poãet naroze-
n˘ch

mláìat/the
number of

hatchligs born

* vysoce bfiezí samice pfii hrabání nory zavalena kamenem / a highly pregnant female killed by a stone
while digging a burrow

** snÛ‰ka zlikvidována ‰váby (Periplaneta americana) / the eggs destroyed by cockroaches (P. a.)
*** zadrÏená snÛ‰ka, úhyn / the eggs retained; death

Leguán kubánsk˘ (Cyclura nubila)
Úvod: Zfiejmû nejvût‰í leguán svûta je fiazen
do podãeledi Iguaninae (praví leguáni).
Mnozí autofii (napfi. Buide 1985) udávají cel-
kovou délku tohoto impozantního je‰tûra aÏ

185 cm. Herpetologové rozeznávají tfii pod-
druhy: nominotypick˘ Cyclura nubila nubila
Ïije na ostrovû Kuba a na Isla de la
Juventud a dal‰ích drobn˘ch ostrovech po-
dél kubánského pobfieÏí, poddruh Cyclura 



nubila caymanensis pfieÏívá v poãtu asi jed-
noho tisíce jedincÛ na dvou men‰ích ost-
rÛvcích v Kajmanském souostroví (Little
Cayman a Cayman Brac) a asi nejãernûj‰í
budoucnost mají pfied sebou „modfií leguá-
ni“ Cyclura nubila lewisi z ostrova Grand
Cayman, jejichÏ poãet je odhadován na pou-
h˘ch 100–175 zvífiat (Rehák & Velensk˘
2001). Vedle americk˘ch institucí na Floridû
a v Kalifornii dosáhla nejv˘znamnûj‰ích ús-
pûchÛ v chovu a rozmnoÏování leguánÛ ku-
bánsk˘ch (C. nubila nubila) praÏská zoo.
Právû v ní byl pro tyto památné je‰tûry vyty-
ãen chovn˘ program (Rehák & Král 1993).

Z Kuby importované jedince se podafiilo
v Zoo Praha opakovanû rozmnoÏit a jiÏ v ro-
ce 1996 docílit narození F2-generace
(Rehák & Velensk˘ 1997). V letech 1993–99
se v praÏské zoo narodilo 37 mláìat, z nichÏ

bylo 33 odchováno do dospûlosti. PraÏské
odchovy jsou nyní i v dal‰ích zoo âeské re-
publiky (Brno, Ústí nad Labem), v Polsku
(Plock, PoznaÀ), Rusku (Moskva) i v Chor-
vatsku (Záhfieb). Souãasné odchovy v Praze
i v brnûnské zoo pfiedstavují tfietí generaci
(F3) narozenou v lidské péãi.
Mezinárodní ochrana, záchovné 
programy: Tak jako ostatní druhy rodu
Cyclura patfií i leguán kubánsk˘ do pfiílohy
CITES I i do ãerveného seznamu IUCN. Ze
tfií poddruhÛ jsou dva kriticky ohroÏené a je-
den zraniteln˘. Mezinárodní plemennou kni-
hu leguána kubánského vede od roku 1995
praÏská zoo.

Nominotypick˘ poddruh Cyclura nubila
nubila patfií k relativnû nejménû ohroÏené
formû leguánÛ rodu Cyclura. Podle posled-
ního odhadu Ïije na Kubû asi 40 aÏ 60 000

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2003 |65

Líhnoucí se mládû leguána kubánského (Cyclura nubila) / A hatching Cuban Iguana
Foto: Michal Balcar

Odchov leguána kubánského (Cyclura nubila)

Rearing of the Cuban Iguana (Cyclura nubila)



jedincÛ (Perera 1999). Pfies tato na první
pohled vysoká ãísla nelze propadat pfiehna-
nému optimismu. Negativní tlaky neustávají,
napfiíklad pokraãuje destrukce pÛvodních
biotopÛ, zvy‰uje se poãet introdukovan˘ch
predátorÛ a rozmáhá se turistick˘ prÛmysl.

V posledních letech má kromû praÏské
zoo nejpoãetnûj‰í skupinu tûchto cyklur Zoo
Brno. Odchovan˘mi mláìaty se kromû tûch-
to dvou zahrad mÛÏe v rámci UCSZ pochlu-
bit je‰tû Zoo Jihlava.

Chov v Zoo Brno: Populaci v brnûnské
zoo tvofií dva dospûlí samci a pût samic.
Samec a v‰echny samice se narodili v praÏ-
ské zoo v roce 1997 jako F2-generace 
a v Brnû jsou chováni od podzimu 1998.
Podobnû jako leguáni nosorozí (Cyclura
cornuta) se bûhem srpna 2002 do brnûnské

zoo pfiesunul z Prahy i druh˘ dospûl˘ samec
leguána kubánského DûãíÀák. Hlavním dÛ-
vodem jeho pfiesunu (kromû jiÏ zmiÀované
pomoci zatopené praÏské zoo) bylo obohatit
genetick˘ profil leguánÛ v Brnû. Tento mini-
málnû 15let˘ samec chovan˘ v Zoo Praha
od 31. 8. 1994 pochází totiÏ pfiímo z odchy-
tu ve volné pfiírodû. Jeho úspû‰né zapojení
do reprodukce tak znamená v˘znamn˘ ná-
rÛst v˘znamu chovné skupiny leguánÛ ku-
bánsk˘ch v Zoo Brno.

Chovná skupina – samec DûãíÀák a ãty-
fii samice – ob˘vá v pavilonu Tropické krá-
lovství expoziãní ubikaci o plo‰e asi 6 m2,
rozãlenûnou vûtvemi a kofieny. Je‰tûfii vyÏí-
vají i umûlou skálu. Na dnû ubikace leÏí aÏ
50 cm vysoká vrstva hlinitopísãitého sub-
strátu. K osvûtlení je pouÏito záfiivek i halo-
genov˘ch záfiiãÛ (150 W). Jako siln˘ svûtel-
n˘ i v˘hfievn˘ zdroj je instalován halogen
(300 W) i speciální lampa Osram Ultra
Vitalux (300W), poskytující i UV záfiení.
Dostateãné vyhfiátí poskytuje leguánÛm
i vût‰í topn˘ kámen. V prostoru terária jsou
znaãné teplotní rozdíly. Od jara do podzimu
se teploty vzduchu pohybují od 25 do 35° C,
v blízkosti v˘hfievn˘ch zdrojÛ vystupují aÏ
na 50 °C. Noãní teplota neklesá pod 20° C.
V zimû, kdy se doba osvûtlení postupnû krá-
tí aÏ na 10 hodin (od 7 do 17 hod.), jsou
denní teploty o 5 aÏ 10 stupÀÛ niÏ‰í neÏ 
v létû. V noci nastává silnûj‰í pokles na 20
aÏ 18° C s tím, Ïe v nejchladnûj‰ích zimních
dnech klesne noãní teplota aÏ na 15° C.

Potravu podáváme leguánÛm ad libitum
témûfi dennû, vÏdy v‰ak s jedním dnem pÛs-
tu bûhem t˘dne. SloÏení potravy a dávková-
ní minerálních látek a vitamínÛ je obdobné
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jako u leguánÛ nosoroh˘ch (Cyclura
cornuta). V jarních mûsících navíc nabízíme
vûtve s listím habru, jablonû, tfie‰nû, bezu
i kvûty zlatice a podbûle. Na substrát nûkoli-
krát mûsíãnû rozhodíme praÏené vajeãné
skofiápky a na men‰í kousky rozdrcenou sé-
piovou kost. K pití mají leguáni vÏdy k dis-
pozici misku s ãerstvou vodou.

Dominantní postavení ve skupinû leguá-
nÛ má vÏdy samec. Vût‰inu dne tráví na top-
né desce v blízkosti krmného místa. Pouze
v˘jimeãnû pfii prohlídce svého teritoria vyu-
Ïívá vûtve a skalní v˘stupky ke ‰plhání.
Naopak nûkteré samice pouÏívají vûtve
a fiímsy velmi ãasto. Prostorová aktivita sa-
mic je v˘raznû teritoriální, do znaãné míry je
ovlivÀována agresivitou, nebo tolerancí do-
minantního samce. Podle na‰ich pozorování
se v omezeném prostoru expoziãního terária
jiÏ zabûhnut˘ hierarchick˘ systém mÛÏe bû-
hem roku u na‰ich samic i nûkolikrát zmû-
nit. Velmi osobitû se projevuje mlad‰í sa-
mec Pepino III., chovan˘ nyní v zázemí spo-
lu s jednou samicí. Tûsnû pfied podáním po-
travy si neodpustí kaÏdodenní rituál, kdy jiÏ
ãeká na pfiíchod chovatele a po otevfiení
dvefií do ubikace mu ihned bûÏí naproti, ne-
bo mu rovnou skoãí do klína. Pak musí ná-
sledovat krátk˘ proces drbání a hlazení, pfii-
ãemÏ samec automaticky zavírá obû oãi.
Jakmile je s v˘konem ãlovûka spokojen,
vût‰inou sám pfieru‰í tuto pfiíjemnou chvilku
a popoleze na krmící místo. Nûkdy pfiibûhne
absolvovat tuto proceduru i nûkterá ze sa-
mic v expoziãní ubikaci, svou vstfiícností ke
ãlovûku se snaÏí vylep‰it si postavení ve
skupinû. Pfii samotném pfiíjmu potravy jsou
vût‰inou v‰ichni ãlenové skupiny velmi tole-

rantní, takÏe je zaruãen dostateãn˘ pfiíjem
potravy i u níÏe hierarchicky postaven˘ch
jedincÛ.

První pohlavní aktivitu jsme zaznamena-
li v roce 2000, tedy ve tfietím roce Ïivota le-
guánÛ. U tfií samic do‰lo k depozici vajec.
Ve snÛ‰kách bylo 3–7 vajec. Vût‰ina z tûch-
to vajec byla defektní, neoplozená. Pouze
u tfií vajec od jedné ze samic probíhal v˘voj,
kter˘ se zastavil asi v polovinû inkubaãní
doby. Vejce obsahovala uhynulé zárodky 
s velk˘mi Ïloutkov˘mi váãky.

Vlastní páfiení – které je velice krátké,
jen 1–3 minuty, a probíhá na zemi – jsme
pozorovali jiÏ nûkolikrát. Délka gravidity se
podle na‰ich pozorování pohybuje v rozmezí
25 aÏ 40 dnÛ. Velká ãást snÛ‰ek byla neo-
plozena, dal‰í byly seÏrány v‰udypfiítomn˘-
mi ‰váby (Periplaneta americana) nebo ne-
urãen˘mi druhy mravencÛ, nûkolik snÛ‰ek
jsme vÛbec neobjevili. âtyfi mláìat (prvního
odchovu v historii brnûnské zoo) jsme se
koneãnû doãkali v roce  2002. ·lo o snÛ‰ku
z 25. 5., která obsahovala sedm vajec.
Mláìata se zcela vstfieban˘mi Ïloutkov˘mi
váãky se vylíhla mezi 5. a 7. srpnem 2002.
Inkubace trvala pfii 30–31° C 72–74 dnÛ.
Leguánci mûli typické juvenilní zbarvení 
s kontrastními pruhy na bocích. Jako první
potravu dostali su‰ené ble‰ivce, men‰í cvrã-
ky a rostlinnou smûs s vitamíny a minerálie-
mi. V roce následujícím se podafiilo úspû‰-
nû odchovat opût mláìata. Z vajec snese-
n˘ch 20. 5. se po 82 dnech inkubace naro-
dili opût ãtyfii leguánci.

Závûr: Narození osmi mláìat v Zoo Brno 
v letech 2002 aÏ 2003 nelze pochopitelnû
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povaÏovat za mimofiádn˘ ãi vynikající v˘sle-
dek. Na druhou stranu staãí nahlédnout do
statistik evropsk˘ch zoologick˘ch zahrad 
a s údivem zjistíme, Ïe odchovy leguánÛ ku-
bánsk˘ch jsou stále velmi fiídk˘m jevem,
natoÏ pak odchov jiÏ tfietí generace narozené
v lidské péãi. Vedle praÏské se tak brnûnská
zoo fiadí k nejúspû‰nûj‰ím institucím roz-
mnoÏujícím tyto legendární je‰tûry.

Leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta)
Úvod: Leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta),
patfiící do podãeledi Iguaninae (praví leguá-
ni), se fiadí spolu s leguánem kubánsk˘m
(Cyclura nubila) a leguánem jamajsk˘m
(Cyclura collei) k nejvût‰ím a nejmohutnûj-
‰ím leguánÛm svûta. Pfii hmotnosti aÏ 6,8
kg mohou samci mûfiit aÏ 120 cm. Îe i tyto
údaje nemusejí b˘t koneãné, potvrzuje
30–35 let star˘ samec Mao chovan˘ na
Floridû Robertem Ehringem. Mao byl mon-
strem mûfiícím 134 cm a váÏícím pfies 9 kg
(Rehák 1996-97). Rozeznáváme tfii poddru-
hy: nominotypick˘ Cyclura cornuta cornuta,
kter˘ ob˘vá Hispaniolu a satelitní ostrÛvky,
Cyclura cornuta stejengeri z neobydleného
ostrova Mona mezi Portorikem
a Hispaniolou a Cyclura cornuta onchiopp-
sis z ostrÛvku Navassa mezi Hispaniolou
a Jamajkou – ten je v‰ak dnes uÏ zfiejmû vy-
huben. PfiestoÏe se tito leguáni pravidelnû
dostávali do svûtov˘ch zoo i k soukrom˘m
chovatelÛm, byl je‰tû pfied nûkolika málo le-
ty jejich dlouhodob˘ chov povaÏován za ús-
pûch a rozmnoÏení za senzaci. Nejlep‰ích
v˘sledkÛ bylo dosaÏeno v místech s klima-
tem umoÏÀujícím chov v otevfien˘ch v˘bû-
zích: v Zoodomu v Santo Domingu na ostro-

vû Hispaniola, v Taronga Zoo v australské
Sydney a u soukrom˘ch chovatelÛ na
Floridû a v Kalifornii (Rehák 1996-97). 
V celoroãnû uzavfien˘ch ubikacích s umûl˘m
svûtlem je docílení odchovu mnohem obtíÏ-
nûj‰í. VÏdyÈ o prvním rozmnoÏení v takovém
zafiízení na americkém kontinentu informuje
Národní zoo ve Washingtonu aÏ v roce 1993
(Shipley 1993). V Evropû dosáhla prvních
odchovÛ v letech 1991–1993 Zoo Frankfurt
nad Mohanem.

Mezinárodní ochrana, záchovné 
programy: Rod Cyclura je zafiazen do pfií-
lohy CITES I i do ãerveného seznamu IUCN.
V rámci IUCN/SSC pracuje skupina specia-
lizovaná pfiímo na západoindické ostrovní
leguány (West Indian Iguana Specialists
Group). My‰lenky ochrany leguánÛ podpo-
ruje v USA sídlící International Iguana
Society, vydávající ãasopis Iguana Times.

Vzhledem k mimofiádn˘m úspûchÛm pfii
chovu i odchovu leguánÛ nosoroh˘ch to by-
la v minulosti právû Zoologická zahrada ve
Frankfurtu nad Mohanem, která byla povûfie-
na koordinací chovu na úrovni ESB
(Evropská plemenná kniha). V souãasné do-
bû se nabízí tato moÏnost  právû brnûnské
zoo. Bylo by nenapravitelnou chybou tako-
vou ‰anci nevyuÏít.

V˘znamné místo ve strategii ochrany
zemních leguánÛ mají reintrodukce, pro-
my‰lené introdukce i dal‰í pfiemísÈovací ak-
ce – programy RRT (Relocation,
Repatriation, Translocation). Tyto projekty
slouÏí k posilování volnû Ïijících populací
leguánÛ kombinací chovÛ in situ a ex situ.
Eliminovat predaãní tlaky na mláìata i vejce
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lze totiÏ tím, Ïe se do pfiírody vypustí leguá-
ni odchovaní v zajetí do velikosti, kdy doká-
Ïou odolat predátorÛm, jako jsou koãky,
promyky nebo krysy. Právû program tohoto
typu byl provádûn u druhu Cyclura cornuta,
jehoÏ poãetní stavy v pfiírodû se podle po-
sledních sãítání pohybují mezi pouh˘mi 
10 000 aÏ 17 000 jedinci (Ottenwalder
1999). Zoodom Santo Domingo v Domi-
nikánské republice vypustil v období 1974
aÏ 1994 do pfiírody sto odchovan˘ch mláìat
roãnû. Dnes sílí hlasy prosazující obnovu
tohoto projektu.

Podle ISIS Abstracts chová v Evropû 
k 31. 12. 2003 leguána nosorohého 22 zoo-
logick˘ch zahrad, populaci tvofií 33 samcÛ,
19 samic a 11 neurãen˘ch jedincÛ. Tato ãís-

la nezahrnují v‰echny evropské zoo a po-
chopitelnû ani soukromé chovy. Z evidova-
n˘ch zoo udávají v poslední dobû narození
mláìat napfi. britská Zoo Chester nebo nizo-
zemská Zoo Rotterdam. V minulosti docíly
odchovy nûmecké Zoo Düsseldorf a Zoo
Köln, u nás pak Zoo Praha. V rámci UCSZ
chovala k poslednímu dni roku 2003 leguá-
na nosorohého jen brnûnská zoo. 

Zoogeografie a biologie: Popisovan˘ ta-
xon je xerofilní aÏ semimesofilní, vázan˘ na
kamenité pobfieÏí a skalnaté vnitrozemí ost-
rova Hispaniola. Leguáni nosorozí Ïijí v so-
ciálních spoleãenstvích, která vyuÏívají 
úkryty v norách dlouh˘ch pfies tfii metry 
s asi pÛl metru vysokou odpoãinkovou ko-
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morou na konci. Nejvíce aktivní jsou ráno
a odpoledne. Vût‰inu ãasu mimo úkryty tráví
na vyhfiátém místû, kde se sluní a odpoãívají.

Jedná se o primárnû herbivorní je‰tûry,
v potravû preferující rÛzné rostliny, kvûty
a plody (napfi. i kaktusÛ rodu Opuntia). Jen
pfiíleÏitostnû pfiijímají i Ïivoãi‰nou potravu,
napfi. housenky a kukly li‰ajÛ Pseudosphinx
tetrio. 

Sexuální cyklus je anuální. Období ná-
mluv a páfiení probíhá asi 2 t˘dny. Samotná
kopulace netrvá vût‰inou déle neÏ dvû mi-
nuty. Uvádí se (napfi. Rehák 1996), Ïe sami-
ce je schopna uchovávat sperma v‰ech
samcÛ, se kter˘mi se bûhem sezony spáfií,
a mÛÏe tak u ní dojít k oplodnûní vajec nû-
kolika samci, tedy k polypaternitû. Po zhru-
ba 30 dnÛ trvající graviditû vyhrabe samice
asi metr dlouhou chodbu zakonãenou sná‰-

kovou komÛrkou, kam na-
klade 5 aÏ 20 vajec. Mladí
leguáni dosahují pohlavní
dospûlosti ve tfiech aÏ ãty-
fiech letech. Pfii chovu 
v lidské péãi se mohou do-
Ïít 30 aÏ 50 let.

Chov v Zoo Brno:
Chovná skupina – samec
Fidel a dvû samice – po-
chází z odchovu v Zoo
Frankfurt n. M. Od polovi-
ny 90. let minulého století
Ïila v praÏské zoo, kde se
leguáni nûkolikrát úspû‰nû
rozmnoÏili. Ke snÛ‰kám

do‰lo vÏdy v zázemí, mimo expoziãní ubika-
ci. Po konzultaci kurátora plazÛ Zoo Praha 
s autorem tohoto ãlánku pfii‰la do Zoo Brno
tato vzácná a impozantní zvífiata v srpnu
2002 jako pomoc praÏské zoo postiÏené zá-
plavami.

Trio tûchto je‰tûrÛ Ïije v expoziãní ubi-
kaci o plo‰e asi 16 m2, která je vhodnû roz-
ãlenûna kmeny a kofieny. Vrstva písku ve
dnû ubikace je silná aÏ 50 cm. Umûlé osvût-
lení poskytují vysokotlaké v˘bojky (HQI-T).
VyuÏito je i denní svûtlo procházející pfies
prosklenou stûnu pavilonu. V provozu je téÏ
lampa Osram Ultra Vitalux vyzafiující i UV
záfiení. Ubikaci temperuje infrazáfiiã a teplo-
vodní ohfiev.

Teplotní gradienty umoÏÀují leguánÛm
znaãnou behaviorální termoregulaci. V blíz-
kosti infrazáfiiãe a UV lampy dosahuje teplo-
ta aÏ 45–50° C. V ostatním prostoru se tep-
lota pohybuje v rozmezí 25–30° C. Noãní
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Líhnoucí se mládû leguána nosorohého / A hat-
ching Rhino Iguana (Cyclura cornuta)
Foto: Michal Balcar



teploty klesají v závislosti na roãním období
na 18–25° C. Jako nejniÏ‰í moÏn˘ akceptu-
jeme noãní pokles teploty na 15° C, a to
pouze po omezenou dobu s tím, Ïe druh˘
den ráno se mohou zvífiata vyhfiát pod sil-
n˘m tepeln˘m zdrojem.

Potravu pfiedkládáme dennû s jedním
dnem pÛstu za t˘den. Základem diety ve ve-
getaãní sezonû jsou rÛzné luãní rostliny,
hlavnû listy i kvûty smetánky a jetele.
Obãasn˘ pfiídavek tvofií ovoce. V zimû krmí-
me míchanicí sloÏenou z ãínského zelí, sa-
látu, kapusty, pórku, strouhané mrkve a ked-

lubny. Îivoãi‰ná sloÏka (laboratorní my‰i,
potkani a nûkolikadenní kufiata) se podává
jen nûkolikrát do roka, hlavnû v dobû roz-
mnoÏování a tvorby vajec u samic. Saranãa-
ta, cvrãci a larvy potemníkÛ pfiíleÏitostnû po
cel˘ rok, maximálnû v‰ak 2x mûsíãnû. Pot-
rava se hlavnû v zimû popra‰uje nûkter˘m 
z vitamino-minerálních pfiípravkÛ (napfi. Ro-
boran, Vitamin, Plastin). Dávkování vitamí-
nu D3, kter˘ spolu s vápníkem má rozhodu-
jící vliv pfii vzniku onemocnûní souvisejících
s nesprávnou v˘Ïivou (rachitis, osteomalacie
atd.), dosahuje 5 000 m. j. na kg 1x mûsíãnû.
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Dospûlá samice leguána nosorohého / Female of the Rhino Iguana
Foto: Michal Balcar
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Poranûní pfii obãasn˘ch vzájemn˘ch po-
tyãkách o‰etfiujeme pfiípravkem Betadine. Pfii
silnûj‰í invazi hlístÛ jsme k odãervení pou-
Ïili fenbendazol (Panacur).

Zaãátkem ãervna 2003 zaãal samec
Fidel s imponováním samicím. Ty bûhem
prvních dnÛ pfied ním prchaly, snaÏily se
ukr˘t a svou nelibost neváhaly dát najevo
i kousáním. Bûhem nûkolika následujících
dnÛ neustál˘ch snah samce se zaãaly sami-
ce chovat podfiízenû aÏ neteãnû a 18. 6.
jsem mohl koneãnû pozorovat jiÏ probíhají
kopulaci, trvající necelou minutu. Dne 22. 7.
se vykladla první samice. AÏ na dnû v sub-
strátu leÏelo v komÛrce 16 vajec, av‰ak ani
jedno nebylo schopné dal‰ího v˘vinu. O dva
dny pozdûji jsem objevil snÛ‰ku 19 vajec od
druhé samice. Z tûchto vajec se 19. 10.
2003, tedy po 85 dnech, vylíhlo na vermiku-
litu v inkubátoru, pfii teplotû 30° C, jediné
mládû. Jeho celková délka byla 27 cm, dél-
ka tûla 10 cm. Toto mládû bylo zcela Ïivota-
schopné a je zdárnû odchováváno. V dal‰ích
dvou vejcích byli uhynulí leguánci s témûfi
vstfieban˘mi Ïloutkov˘mi váãky. Ostatní vej-
ce byla neoplozená (bez jakéhokoliv názna-
ku v˘vinu zárodku) a postupnû bûhem inku-
bace byla odstranûna.

PfiestoÏe odchov pouze jediného mládû-
te má je‰tû daleko k dobfie metodicky zvlád-
nutému chovu, je moÏné povaÏovat tento v˘-
sledek za velmi povzbudiv˘. Brnûnská zoo je
teprve druhou zahradou UCSZ, ve které se
podafiilo leguány nosorohé rozmnoÏit. Je
dobré si uvûdomit, Ïe i v mezinárodním mû-
fiítku je docílení odchovu u jakéhokoliv zem-
ního leguána rodu Cyclura povaÏováno za
velk˘ úspûch.

Závûr: K hlavním problémÛ chovu leguánÛ
nosoroh˘ch patfií inkompatibilita partnerÛ
zpÛsobená nemoÏnosti vlastního v˘bûru,
synchronizace pohlavních cyklÛ a sociální
stres naru‰ující námluvy a páfiení. Dal‰ím
úskalím je inbreeding; vût‰ina leguánÛ no-
soroh˘ch v evropsk˘ch chovech pochází ze
Zoo Frankfurt n. M. nebo z Taronga Zoo 
v Sydney. Otázky inbredních kmenÛ ãi linií
u plazÛ jsou v‰ak stále otevfiené a vûda je
intenzivnû studuje.

Domnívám se, Ïe leguán nosoroh˘
(Cyclura cornuta) je taxon velmi vhodn˘ pro
fiízen˘ chov v rámci EEP. Jde o atraktivní,
impozantní a starobylou formu Ïivota, dnes
v pfiírodû kriticky ohroÏenou hlavnû lovem
– zmûnit tuto tradici s ohledem na sociální
tíseÀ obyvatel Haiti a Dominikánské republi-
ky je témûfi nemoÏné. ProtoÏe importy jsou
dnes z dÛvodÛ ochranáfisk˘ch, etick˘ch i le-
gislativních prakticky vylouãené, spolupráce
evropsk˘ch zoo je vpodstatû jedinou cestou
k fiízenému a efektivnímu hospodafiení se
vzácn˘m genetick˘m fondem, kter˘ evropská
populace leguánÛ nosoroh˘ch pfiedstavuje.
Snaha o zachování tohoto pfiekrásného a pa-
mátného druhu rozhodnû stojí za to.

Podûkování: Je mou milou povinností po-
dûkovat Ing. Jifiímu Gábri‰ovi za jeho po-
drobn˘ ‰estidíln˘ seriál o problematice cho-
vu leguána zeleného na stránkách ãasopisu
Akvárium terárium, kdy právû jeho zvefiejnû-
né zku‰enosti podstatnou mûrou pfiispûly 
k na‰im skromn˘m úspûchÛm pfii chovu to-
hoto krásného je‰tûra. Stejnû tak dûkuji
Petru Velenskému, kurátorovi plazÛ Zoo
Praha, za letitou bezmeznou trpûlivost pfii
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zodpovídání m˘ch nesãetn˘ch dotazÛ t˘kají-
cích se chovu nejen obfiích leguánÛ rodu
Cyclura, ale i ostatních druhÛ plazÛ.

Michal Balcar
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reptile species. At present, the Brno Zoo
has got a chance to coordinate the EAZA
European Endangered Species Programme
(EEP) for rhinoceros iguana (Cyclura
cornuta) and, as the case may be, for
several other reptile species. The Brno Zoo
supports the endeavour to work out the
methods of breeding and reproduction of
the biggest iguanas in a human care.
Cuban iguana (C. nubila) reproduced
repeatedly in Brno and its brood is already
the third generation born in captivity (F3).
Their parents and grandparents came from
a breeding line established in the Prague
Zoo in the 1990’s. The first young one of
rhinoceros iguana (C. cornuta) was born in
2003 as F2-generation as its parents come
from the Frankfurt on the Main Zoo.  Green
iguana (Iguana iguana rhinolopha)
reproduced successfully for the first time
in the Brno Zoo in the year 1999 when four
young ones were bred. In 2002, F2-
generation (8 young ones) was born to
parents who were already born in the Brno
Zoo. Since 1999 to 2003, 92 young
iguanas were born, which represents
absolutely unique results throughout Europe.
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Dlouholet˘ zamûstnanec Zoo Brno Emil
·tiss, kter˘ vedl Stanici mlad˘ch pfiírodo-
vûdcÛ od jejího zaloÏení v roce 1978, podle-
hl tûÏké nemoci 6. ledna 2004. Bylo mu je-
dena‰edesát let. 

UÏ v roce 1956 se Emil ·tiss stal dobro-
voln˘m pracovníkem zahrady. Bûhem dal-
‰ích let byl v témûfi denním styku se zoo
a jeho pracovní pomûr k ní zanikl, jak stojí 
v úfiedním dokladu, aÏ úmrtím. Emil ·tiss
spojil svÛj Ïivot cele s brnûnskou zoologic-
kou zahradou. Zoologie, zvlá‰tû pak ornito-
logie, spolu s vedením mladé generace 
k lásce k pfiírodû se staly jeho smyslem Ïi-
vota. Ve Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ vy-
choval pfies tfii a pÛl tisíce mlad˘ch lidí, 
z nichÏ mnozí se pak stali odborníky pfiede-
v‰ím v pfiírodovûdn˘ch disciplínách. Po de-
setiletí udrÏoval v Zoo Brno kontinuitu osvû-
tové práce v oblasti ochrany pfiírody. Pro
své okolí se ãasem stal Ïivoucí legendou.

V roce 1977 byl spoluautorem publikace
Ptactvo Mni‰í hory, ve které zpracoval hníz-
dûní ptákÛ v budkách. V zoo se zasadil se
o zfiízení klubovny zoologického krouÏku
a dílny na v˘robu ptaãích budek a krmítek.
Ty pak s ãleny krouÏku vyvû‰oval, ãistil, 
opravoval a sledoval hnízdûní. Pfiitom jiÏ 
v roce 1968 stál u zrodu ãasopisu Zoo-
krouÏek informuje, pozdûji pfiejmenovaného
na Zpravodaj Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ.
âasopis vychází dodnes a po celou dobu se
Emil ·tiss jako jeho ‰éfredaktor zaslouÏil
o jeho vysokou odbornou úroveÀ.

Stanice se pod ·tissov˘m vedením roz-
rostla aÏ na ‰estnáct odborn˘ch skupin a br-
nûnskou zoo vynesla v oboru osvûty ne-
spornû na první místo mezi zoologick˘mi

zahradami v âeskoslovensku a moÏná 
i v celé Evropû. Za práci s dûtmi byl Emil
·tiss mnohokrát vyznamenán, v sedmdesá-
t˘ch a osmdesát˘ch letech dokonce tfiikrát
celostátnû, své zku‰enosti totiÏ pfiedával i ji-
n˘m zahradám budujícím zafiízení podobné
tomu, jaké sám vedl.

Obãas o sobû s humorem fiíkával, Ïe je
nejstar‰ím exponátem v zoo hned po orlu
královském. Rozhodnû byl nejlep‰ím a nej-
spolehlivûj‰ím znalcem dûjin zahrady. Jeho
publikace Tfiicet zastavení v Zoo Brno, vyda-
ná k 30. v˘roãí zoo, stejnû jako fiada dal‰ích
statí poslouÏila jako základní a mnohdy je-
din˘ zdroj informací pro texty vy‰lé u pfiíle-
Ïitosti 50. v˘roãí zoo.

Emil ·tiss stále zdÛrazÀoval velk˘ v˘-
znam toho, Ïe mladá generace dostává v zoo
prostor pro uÏiteãné trávení volného ãasu,
coÏ ji ochrání pfied nûkter˘mi negativními

Ode‰el Emil ·tiss

For Emil ·tiss…



tlaky spoleãnosti. Nejen, Ïe jeho odchovanci
nalézali dobré uplatnûní v Ïivotû, ale sami
se záhy stávali dobrovoln˘mi pracovníky
zoo a po ãase do zoo pfiivádûli i své dûti.
„Není nic radostnûj‰ího pro vedoucího neÏ
vidût, Ïe jeho práce nepfiichází nazmar,“ na-
psal Emil ·tiss pfii jednom v˘roãním hodno-
cení aktivit stanice. 

Pracovníci zoo i poãetná rodina jejích
pfiíznivcÛ ztratili pfiítele, kter˘ byl rádcem
nejen ve vûcech ochrany pfiírody, ale kter˘
také dovedl naslouchat jin˘m a radit v otáz-
kách mezilidsk˘ch vztahÛ. Ti v‰ichni na nûj
nikdy nezapomenou.  

Eduard Stuchlík
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FOR EMIL ·TISS…
The long-term employee of Zoo Brno,

Emil ·tiss, who managed the Station for
Young Natural Historians since its
founding in 1978, succumbed to serious
illness on 6 January 2004.  He was sixty-
one years old. 

Already in 1956, Emil ·tiss had
become a volunteer for the zoo. During
later years, he was almost in daily contact
with the Zoo;  his working relationship
ceased with his death, as it is stated in the
official document. In the Station for Young
Natural Historians, he trained more than
three and a half thousand young people, of
whom many have become professionals
primarily in natural science disciplines.
For decades, he maintained continuity in
Zoo Brno with educational work in areas of
nature conservation. Over time, he had
become a living legend for his
surroundings.

In 1977, he was a co-author on the
publication Ptactvo Mni‰í hory (The Birds
of Mni‰í hora), in which he worked on the
problem of nesting birds in birdhouses. In
the Zoo, he established the facilities for

a clubroom for zoological circles and
workshops for the production of
birdhouses and feeders. In 1968, he
worked continuously at informing the
public with the birth of the magazine
ZookrouÏek, later renamed Zpravodaj
Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ (Report of
the Station of Young Natural Historians).
The magazine is published today and for
the entire period, Emil ·tiss, as editor-in-
chief, looked after its professional level.

The Station under ·tiss’ leadership
grew to sixteen professional groups and
has brought Zoo Brno indisputably to first
place in the field of education among
zoological gardens in Czechoslovakia and
possibly even in Europe. For his work with
children, Emil ·tiss has been recognized
numerous times, even three times
nationwide. He also passed on his
experience to other zoos with facilities
similar to the one he himself led.

Occasionally, he said with humour
about himself that he was the oldest
exhibition at the Zoo, right after the
Imperial Eagle. He was certainly the most
knowledgeable about the history of the zoo.
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would his training have solid applications
in life, but also the students themselves
often became volunteers for the Zoo and
over time, they also brought their children
to the zoo. 

Zoo staff and numerous patron families
have lost a friend who was also willing to
listen to others and to advise in questions
of interpersonal relations. None of them
will ever forget him.

the 30th anniversary of the zoo, just like
a series of other papers, served as the
single source of information for texts
issued at the celebration of the 50th
anniversary of the zoo.

Emil ·tiss continuously emphasised
the great significance of the fact that the
Zoo provides space for the young
generation in spending their free time in
a useful way, which is a guard against the
negative pressures of society. Not only

Ode‰el Emil ·tiss

For Emil ·tiss…
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¤editel akciové spoleãnosti Veletrhy
Brno Jifií ·krla (uprostfied) pfiedává sym-

bolick˘ ‰ek fiediteli Zoo Brno MVDr.
Martinu Hovorkovi, vlevo první námûs-

tek primátora Brna Rostislav Slavotínek.
Pfiedaná ãástka 120 000 Kã je urãena 

k adopci skupiny Ïiraf / The Head
Manager of the company Veletrhy Brno

(Brno Fairground) Jifií ·krla (centre)
hands a symbolic check to the Head
Manager of the Brno Zoo, Dr. Martin

Hovorka; Rostislav Slavotínek, the first
deputy of Brno mayor, is on the left. The
sum, 120.000 Czech crowns, was used

for adopting a group of Giraffes
(Foto: Eduard Stuchlík)

Jeho Veliãenstvo vala‰sk˘ král Boleslav
Polívka I. pokfitil nejmlad‰í ãlenku Ïirafí-

ho stáda na Boleslavu I. / His Majesty
Boleslav Polívka I., the King of Valachia,

gave the youngest member of the herd
the name Boleslava I.

(Foto: Michal Pi‰kula)

Moravsk˘ Sinatra Laìa Kerndl zazpíval
na Dûtském dni v zoo / Laìa Kerndl, the

Moravian Sinatra, sang for the kids 
during their day at the Zoo

(Foto: Eduard Stuchlík)

Pfii slavnostním otevfiení indiánského srubu pfie-
stfiihli pásku chargé d’affaires kanadského velvysla-
nectví Olivier Nicoloff (vlevo) a námûstek primátora
Brna Petr Zbytek / During the ceremonial opening,
the ribbon was cut by Mr. Olivier Nicoloff, chargé
d’affaires of the Canadian Embassy, (left), and Petr
Zbytek, the Deputy of the mayor of Brno 
Foto: Eduard Stuchlík

Srub kanadsk˘ch indiánÛ kmene Haida / Log-cabin
of the Indians of the Haida tribe
Foto: Michal Pi‰kula

Nov˘ v˘bûh bobrÛ kanadsk˘ch / The new exhibit for
the Canadian Beavers  
Foto: Michal Pi‰kula
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