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Zoo – nedílná součást 
lidské kultury

Zoologické zahrady jsou nedílnou 
součástí lidské kultury. Zájem o ně 
je nepochybně dobrým indikátorem 
stavu společnosti, která si je zřizuje…

S trochou nadsázky lze říci, že zoologické 
zahrady jsou od pradávných věků nedílnou sou-
částí lidské kultury. Jejich zakladatelé byli vládci 
dávných a dnes již zaniklých civilizací, kteří si je 
nechávali zřizovat pro zábavu a kratochvíli. První 
doklady o tom pocházejí ze třetí dynastie Sumerů, 
kdy vládci bájného města Ur měli svůj zoopark již 
2300 let před naším letopočtem. Od Aristotela 
máme doklady o existenci pravděpodobně první 
veřejné zoologické zahrady v egyptské Alexandrii, 
kterou na základě své soukromé menažérie nechal 
zřídit Alexandr Veliký. Běžnou součástí diplomatic-
kého protokolu na evropských středověkých dvorech 
bylo obdarování panovníka nebo vzácného hosta 
exotickým zvířetem. Evropa však drží svůj historický 
primát především v tom, že jednou z prvních a prav-
děpodobně nejstarší dosud existující zoologickou 
zahradou je zoopark ve Vídni, založený roku 1750 
Marií Terezií a jejím manželem na základě císařské 
menažérie nedaleko Schönbrunnu. 

Můžeme se jistě ptát, jaký smysl, respektive 
poslání, mají zoologické zahrady dnes. V současné 
době lze doložit existenci přibližně 1 200 oficiálně 
zřízených zoologických zahrad, které se v řadě zemí 

těší obrovskému zájmu veřejnosti. Jen ve Spoje-
ných státech má akreditaci 181 zoo, které chovají 
přibližně 800 000 zvířat. Zájem o ně je obrovský 
a podle údajů z USA každoročně přitáhnou více lidí 
než profesionální sport! Co je příčinou tohoto úspě-
chu? Proč jsou některé zoologické zahrady středem 
zájmu veřejnosti a těší se mimořádné pozornosti 
médií a jiné naopak strádají? Může vypovídat 
míra zájmu a úroveň péče o zoologické zahrady 
ze strany veřejnosti něco o jejím stavu a duševním 
rozpoložení? To jsou jen některé z otázek, které si 
můžeme klást. Je zřejmé, že moderní zoologická 
zahrada by měla být místem či prostorem pro 
setkávání. Nejen člověka a zvířete, ale také člověka 
se sebou samým. Zoologická zahrada by měla být 
místem k zastavení a zamyšlení, místem, kde 
dochází ke zcela nenásilnému prolnutí vzdělání, 
kulturního vyžití a rekreace. 

Zamýšlíme-li se nad smyslem, funkcí a poslá-
ním zoologických zahrad v dnešním uspěchaném 
světě, nemůžeme pominout roli, kterou hrají ve 
vědě, výzkumu  a ochraně přírody. Často se hovoří 
o významu zoo pro ochranu biodiverzity. Je mnoho 
způsobů, jak k ní zahrady přispívají či mohou při-
spívat. Seznam druhů, kterým hrozí vyhynutí, je 
dlouhý a rychlost, s jakou se prodlužuje, by měla 
být alarmující. Pravda o stavu naší planety je pro 
mnohé nepříjemná a nesmlouvavě tvrdá. Říká, 
že počet lidí se neustále a nezadržitelně zvyšuje 
a počet nenarušených míst v přírodě neustále 
a nezadržitelně klesá. Zoo se tak v očích mnohých 

stávají jakousi pomyslnou Noemovou archou, na 
níž pozemští tvorové mohou najít útočiště před 
blížící se potopou. Záchrana života na Zemi je 
ale věcí nás všech a nechat v jejich snažení zoo 
samotné by bylo nezodpovědným alibismem.

Není pochyb, že význam a smysl zoologických 
zahrad je obrovský a že si tyto instituce zaslouží 
podporu a pozornost veřejnosti, škol, vědeckých 
ústavů, médií, sponzorů a politiků. Brněnské zoolo-
gické zahradě přeji, aby se jí v její ušlechtilé činnosti 
dařilo a aby si dokázala udržet schopnost probouzet 
v lidech zájem o přírodu a vše krásné v ní.

 

Doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.,
 děkan Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity

Doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., 
se narodil 16. listopadu 1955 v Olomouci. Po absolvování gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci 
vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1981 získal 
titul RNDr. a nastoupil do interní vědecké aspirantury v Parazitologickém ústavu Akademie věd 
České republiky v Praze, který se později přemístil do Českých Budějovic. Jako vědecký pracovník 
se tam od roku 1985 specializoval na studium systematiky, biologie a ekologie cizopasníků ryb. 
V roce 1990 začal pracovat na PřF MU jako odborný asistent a přednášet parazitologii, později 
také ekologii. V roce 2000 se habilitoval na Univerzitě Karlově v Praze, je členem několika mezi-
národních vědeckých společností a vědeckých rad mnoha institucí. Pracoval a přednášel v několika 
desítkách zemí. Se svými studenty a spolupracovníky publikoval více než 100 vědeckých prací 
a účastnil se mimo jiné několika parazitologických expedic do západní Afriky. Podílel se na organi-
zaci několika celosvětových vědeckých konferencí a je nositelem prestižního projektu ministerstva 
školství Centrum základního výzkumu ichtyoparazitologie. Od roku 2003 působí na Přírodovědec-
ké fakultě brněnské Masarykovy univerzity jako děkan a v tomto postavení jako představitel celé 
univerzity počátkem roku 2007 slavnostně otevřel českou výzkumnou stanici J. G. Mendela na 
ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Je ženatý, trvale žije v Českých Budějovicích.

Příhovor

Milan Gelnar
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V brněnské zoo 
první odchov 
exotického obojživelníka

Již v počátečním období existence brněnské 
zoologické zahrady návštěvníci mohli v teráriích 
pozorovat různé druhy obojživelníků – například 

mloky, čolky, ropuchy, rosničky. Avšak byli to 
právě obojživelníci, kteří se ze všech obratlov-
ců objevovali v seznamech chovaných zvířat 
v nejmenších počtech druhů i kusů. V někte-
rých letech chyběli zcela a o narození mláďat 
nemohla být ani řeč.

Novou kapitolu dějin chovu obojživelníků 
v naší zoo píšeme od roku 2005, kdy jsme 
získali několik asi měsíc starých rosniček včelích 
(Phrynohyas resinifictrix), obývajících deštné 
pralesy Střední a Jižní Ameriky. Po roce jsme sku-
pinu šesti žabek přemístili do pavilonu Tropické 
království, dva jedinci zabydleli jednu z nádrží 
na Stálé akvarijní výstavě (více v Zooreportu 
č. 3/2006). 

Mikroklima v expozici rosniček včelích 
na Tropickém království spoluutváří hustá 
vegetace, vysokou vzdušnou vlhkost udržuje 
malý vodopád stékající po umělé skále do jezírka 
zabudovaného ve dně terária. Rosolovité shluky 
vajíček jsme v jezírku poprvé našli na jaře 2007. 
Další, většinou neoplozené snůšky následovaly 
do poloviny srpna. První snůška roku 2008 se 
objevila 19. února. Její přibližně polovina obsaho-
vala zdravá oplodněná vajíčka velikosti 1–2 mm, 
jednotlivě rozprostřená po hladině nebo ve shlu-
cích o 20–30 kusech ležících na dně. Opatrně 
jsme je odebrali a přemístili do 50litrového akvá-
ria, rostlinami bohatě osázeného, v němž jsme 
instalovali slabší vzduchování. Při teplotě vody 

udržované na hranici 25–26 °C se po 30–35 
hodinách (21. února) začali kulit a padat ke dnu 
4–5 mm dlouzí pulci. Následující 1–2 dny jich 
asi 25 leželo na dně či zůstávalo zachyceno na 
rostlinách a postupně se rozplavávalo. Během 
této krátké doby dýchali kyslík rozpuštěný ve 
vodě vnějšími žábrami keříčkovitého tvaru. Až 
poté, co jim viditelné žábry zmizely a pulci 
dýchali vnitřními žábrami, začali též přijímat 
první potravu – drcený tetramin. 

Následovala fáze proměny, kdy si jedinec ve 
zkratce jakoby zopakoval vývoj druhu a z vodního 
živočicha se stal suchozemský tvor. Po 28 dnech 
od vykulení z vajíček (20. března) začaly pulcům, 
dlouhým 4–5 cm, vyrůstat zadní nohy a za dal-
ších 10 dnů se u prvních z nich objevily i nohy 
přední. V té době pulci přestali přijímat potravu 
a 1. dubna už vylézali z vody. Na souši, kdy už 
dýchali plícemi, první 2–3 dny stále nereagovali 
na potravu a žili ze zásob uložených v jejich 
ocásku, který se jim zkracoval, až úplně zmizel. 
Pak teprve začaly metamorfované žabky lovit 
drobný hmyz. Předkládali jsme jim nejmenší 
stadia cvrčků a létavou formu octomilek.

Patnáctičlennou skupinu odchovaných 
jedinců jsme umístili do hygienicky zařízeného 
terária se zářivkou a nízkou miskou s vodou. 
Mladé žabky byly zpočátku celé světle šedé, do 
výrazného černo-bílého vzoru se oděly asi týden 
po metamorfóze, kdy už většinu času trávily na 
stěnách terária nebo na větvích, kde číhaly na 
kořist. U starších jedinců černá barva těla šedne 
či získává hnědý nádech a v bílých polích se 
objevují nazelenalé odstíny.

Rosnička včelí, někdy též nazývaná ros-
nička harlekýn, je prvním druhem exotického 
obojživelníka rozmnoženého brněnskou zoo. 
Odchov překrásné žáby, zbarvením připomí-
nající spíše některého zástupce atraktivního 
rodu Dendrobates, se stal vítaným příspěvkem 
k dalším aktivitám, kterými se Zoo Brno podílí 
na kampani vyhlášené Evropskou asociací zoo 
a akvárií (EAZA) k ochraně obojživelníků, této 
kriticky ohrožené skupiny obratlovců. (O kampani 
EAZA píšeme na str. 9.)

Michal Balcar,
 revírník na úseku Terária

Upozornění

…a  její mláďata

Dospělá rosnička včelí…



Pohled z osady Filipova Huť na takzvaná prsa Šumavy, pohraniční vrcholy Velký Ostrý (1293 m n. m.)
a Malý Ostrý (1266 m n. m.)
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Pohled do šumavského 
národního parku

Národní park (NP) Šumava byl vyhlášen 
v roce 1991 zejména k ochraně horských kli-
maxových smrčin a rašelinišť. Zaujímá 680 km2 
pásma podél hranic se spolkovými zeměmi 
Horní Rakousy a Bavorsko. Na relativně velké 
rozloze parku jsou v hojné míře zastoupeny 
i další, často nesmírně zajímavé biotopy, jako 
jsou ledovcová jezera a jejich kary, komple-
xy kamenných moří, lidskými zásahy téměř 
nedotčené vodní toky nebo suťové smíšené 
lesy. Západní část parku navazuje na německý 
národní park Bayerischer Wald. 

Jednu z jádrových populací, důležitých pro 
celou Českou republiku, má na Šumavě rys 
ostrovid (Lynx lynx), patrně nejvýznamnější 
zdejší savec. V 19. století byl na Šumavě vyhu-
ben, o jeho návrat se zasloužily reintrodukce ze 
70. a 80. let minulého století. Zcela typickým 

a dosud poměrně rozšířeným druhem je vydra 
říční (Lutra lutra). Jedná se o živočicha skrytě 
žijícího podél potoků a říček, jeho přítomnost nej-
častěji prozradí stopy na břehu, charakteristický 
trus nebo zbytky po hostině na rybách a škeblích. 
Předmětem telemetrického sledování se v sou-
časné době stal jelen lesní (Cervus elaphus). 
Výzkum má zjistit časoprostorovou strukturu 
populací tohoto druhu a jejich vliv na obnovu 
lesa. Z netopýrů patří k nejzajímavějším chlad-
nomilné podhorské a horské druhy, jako jsou 
netopýr severní (Eptesicus nilssonii) a netopýr 

pestrý (Vespertilio murinus). Drobní savci zde 
mají také své výjimečné zástupce, jmenovat 
lze černě zbarveného rejska horského (Sorex 
alpinus), z hlodavců zase myšivku horskou (Sicis-
ta betulina), obývající rašelinné louky v jižní 
a centrální části parku. 

Vlajkovým ptákem Šumavy je bezesporu 
tetřev hlušec (Tetrao urogallus), obývající smr-
kové lesy vyšší poloh. Početní stav šumavské 
populace bohužel výrazně negativně ovlivňují 
turisté, kteří se pohybují pěšky, na kole i na 
lyžích v místech výskytu tetřevů. Dalšími 
typickými lesními ptáky NP Šumava jsou dat-
lík tříprstý (Picoides trydactylus), sýc rousný 
(Aegolius funereus), kulíšek obecný (Glauci-
dium passerinum) nebo kos horský (Turdus 
torquatus). V posledních letech se hojnými 
obyvateli Šumavy stali např. křivka obecná 
(Loxia curvirostra) nebo krkavec velký (Corvus 
corax). Celorepublikový význam mají šumavské 
populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) nebo 
zdejší hnízdiště sokola stěhovavého (Falco 
peregrinus).

Fauna plazů NP Šumava je poměrně chudá, 
pravidelně se ve vyšších polohách vyskytuje 
pouze ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) 
a zmije obecná (Vipera berus). Z obojživelní-
ků je možno zmínit čolka horského (Triturus 
vulgaris), ropuchu obecnou (Bufo bufo) a sko-
kana hnědého (Rana temporaria). Nálezy mloka 
skvrnitého (Salamandra salamandra) jsou na 
Šumavě velmi sporadické. Ryby a kruhoústí 
jsou v šumavských potocích zastoupeni pře-

devším pstruhem potočním (Salmo trutta m. 
fario), vrankou obecnou (Cottus gobio), střevlí 
potoční (Phoxinus phoxinus) a mihulí potoční 
(Lampetra planeri). 

O významných bezobratlých NP Šumava 
by se dala psát rozsáhlá pojednání. Z motýlů 
je nutno zmínit rašeliništní druhy modráska 
stříbroskvrnného (Vacciniina optilete), žluťáska 
borůvkového (Colias palaeno) nebo perleťovce 
severního (Boloria aquilonaris). Všeobecně zná-
mými druhy jsou střevlík Ménétriésův (Carabus 
menetriesi) nebo perlorodka říční (Margaritifera 
margaritifera).

Přestože je zvířena Národního parku Šuma-
va systematicky zkoumána, nepochybně nás čeká 
ještě mnoho významných nálezů.  

Libor Dvořák,
asistent zoologa 

Správy Národního parku Šumava

Představení



Kmotry medvíďat se stali (zleva): náměstek primátora města Brna Martin Ander, hejtman 
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a herec Boleslav Polívka

Odpočinek u vody

Matka domlouvá synovi
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Medvídci dostali 
jména Bill a Tom

První půlrok života, který v Zoo Brno úspěš-
ně prožila mláďata medvědů ledních, vyvrcholil 
jejich pokřtěním. Dvojčata, narozená v Zoo Brno 
23. listopadu 2007, nesou jména Bill a Tom.

Křest už poněkud odrostlých skotačivých 
medvídků se uskutečnil 24. května na vyhlídce 
nad expozicí ledních medvědů. Šampaňské 
stékalo nikoli na mláďata – ta se svou mat-
kou nezúčastněně běhala po výběhu –,  ale 
na jejich křestní listy, které při slavnostním 
aktu třímal v ruce ředitel zoo Martin Hovorka. 
V zastoupení primátora města Brna Romana 
Onderky medvídky symbolicky pokřtil jeho 
náměstek Martin Ander, dalšími kmotry byli 
hejtman Jihomoravského kraje Stanislav 
Juránek a herec Boleslav Polívka. Událost se 
neobešla bez účasti sponzorů, novinářů a širo-
ké veřejnosti, pozvány byly i další osobnosti 

politické i kulturní sféry a účastníci ankety, 
jejichž návrhy na pojmenování malých med-
vědů zvítězily.

Jména medvíďat vzešla z návrhů podaných 
od 3. do 24. dubna návštěvníky i příznivci telefo-
nicky, klasickou poštou, e-mailem nebo vhozením 
do schránky u vchodu do zahrady. Z přibližně 
2800 došlých hlasů zaměstnanci zoo vyloučili 
nevhodné a vulgární výrazy a shromáždili 
2239 jmen, která zařadili do hlasování. Toho 
se veřejnost mohla účastnit na webu zoobrno.cz 
od 28. dubna do 11. května. Nejvíce hlasů obdrželi 
Tom (386) a Bill (347). Za nimi se umístili Mat 
(107), Pat (103), Mikki (98), Kimmi (91), 
Pája (58), Jája (55), Nanuk (50) a Pú (39).

Skutečnost, že oba medvídci jsou sameč-
ci, vyšla najevo 14. dubna, kdy se mláďata 
podrobila prvnímu povinnému očkování – proti 
psince, parvoviróze, leptospiróze a hepatitidě. 
Veterinární lékař zoologické zahrady je při té 
příležitosti zbavil endoparazitů a pod kůži mlá-
ďat vpravil identifikační mikročip, který už je 
bude provázet po celý život. Zhruba pětiměsíční 
medvídky jsme tehdy také zvážili, jeden měl 13 
a druhý 19 kg. Průběh této operace byl ovšem 
ovlivněn temperamentem vážených objektů, 
které – pokud nespí – stále skotačí a chvilku 
nepostojí. Nejprve tedy museli být postupně 
zváženi medvídci držení v náručí, potom si 
chovatel stoupl na váhu sám.

Obrázky ze Zoo Brno



Samice s mláďaty v horní části výběhu

Půlroční mláďataPrvní plavecké pokusy za matčina dozoru
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Medvíďata dosáhla vysoké popularity po 
11. březnu, kdy se poprvé objevila v expozici. 
Od toho okamžiku přilákala a dodnes lákají 
davy zvědavých návštěvníků, například o Veli-
konocích se na ně přišlo podívat přibližně devět 
tisíc lidí. Denní služba složená z pracovníků zoo 
a brigádníků u medvědího výběhu dohlížela na 
chování návštěvníků a sledovala reakce zvířat. 
Dění ve výběhu také neustále zaznamenávala 
webová kamera. Medvědice Cora potvrdila, 
že je vzornou matkou, která ani na okamžik 
nepustí své ratolesti z dohledu. Až do začát-
ku dubna mláďatům kategoricky zakazovala 
koupání, a když v pátek 21. března kolem půl 
dvanácté jedno z nich – to menší – spadlo do 
jezírka, Cora bleskově zareagovala a tlapou je 
vyzvedla na břeh.  

Dvojčata, i když do vody nesměla, cho-
dila zpočátku aspoň na mělčinu a pozorovala 
koupající se matku, často s hlavou ponořenou 
pod vodou, aby jim neuniklo nic z jejího pla-
veckého a potápěčského umění. Jedno z nich 
6. dubna opustilo roli diváka a samo se pokusilo 
o vlastní vodní produkci. Hlavou napřed, po 
vzoru mámy, se potopilo pod hladinu. Po chvil-
ce se vynořilo, ale na stejném místě, a rychle 
se hrabalo z vody ven. Jeho výkon podpořila 
mámina asistence při zdolávání břehu. V něko-
lika málo minutách následoval první zkušební 
ponor druhého mláděte a opět medvědice Cora 
asistovala při výstupu z vody. Nezůstalo však 
jen u krátkých pobytů pod hladinou. Odvážnější 
medvídě se znovu ponořilo, pod vodou uplava-
lo několik metrů a už bez pomoci vylezlo na 

protější břeh. Tentokrát matka nijak nezasáhla 
a nechala malému medvídkovi vychutnat triumf 
první samostatné plavby. 

Dnes už se obě mláďata pohybují ve vodě 
se stejnou bravurou jako matka, avšak dosud je 
mezi nimi vidět určitý rozdíl: větší a čilejší se koupe 
častěji a déle, menší většinou pobíhá po břehu, 
kde na bratra, vystupujícího z vody, číhá a škádlí 
se s ním. Medvídci si vyhrají s ledačím, najdou 
klacek, o který se poperou, z cesty uvolní kámen,  
z hromady slámy vytrhnou chuchvalec. K rozptýlení 
jim slouží míče a gumová kola, při křtinách dostali 
další hračku – dřevěné kolíky svázané lanem.

Občas se všichni tři vypraví po příkrém 
svahu do horní části výběhu, kde se k radosti 

návštěvníků octnou v jejich bezprostřední blíz-
kosti. Ale když se některé z mláďat chce vydat 
na výstup samo, Cora je svým charakteristickým 
frkáním ihned přivolá zpět. Současně s tím, jak 
rostou, mláďata stále více napodobují chování 
matky, v poslední době například zkoušejí stavět 
se na zadní nohy…

Dosud se v českých a slovenských zoo 
podařilo přirozeným způsobem odchovat vždy 
jen jedno mládě ledního medvěda. Úspěšný 
přirozený odchov dvojčat tohoto druhu patří 
k nejvýznamnějším událostem historie Zoo Brno. 
Jako by ji dělil na dvě epochy – před narozením 
Billa a Toma a po něm. 

Bc. Eduard Stuchlík

Obrázky ze Zoo Brno



Vítězná práce ve výtvarné soutěži, v kategorii 8–12 let. 
Autorkou je osmiletá Magdaléna Škrábalová ze Základ-
ní školy v Újezdě u Brna

Udílení cen nejúspěšnějším účastníkům soutěže vyhlášené ke kampani Žáby bijí na poplach
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Žáby bijí na poplach!
Sedmou z dosavadních kampaní na 

záchranu ohrožené skupiny živočichů, které 
každoročně vyhlašuje, věnovala Evropská 
asociace zoo a akvárií (EAZA) obojživelníkům. 
Vyhlásila ji v září 2007 a potrvá do září 2008. 
Jejím cílem je získat peníze do fondu, z něhož 
budou financovány projekty záchrany obojživel-
níků. Jako všechny předcházející, i tato kampaň 
klade důraz také na osvětu. Kampaň se ofici-
álně nazývá EAZA Year of the Frog Campaign 
2007/8 – Amphibian Alarm (jeden z volných 
překladů zní: Žáby bijí na poplach). 

Do zmíněného fondu mohou návštěvníci 
zoo přispět tím, že si v prodejně suvenýrů 
U Tygra koupí tričko s motivem obojživelníka. 
O světové krizi obojživelníků naše zoo infor-
muje několika způsoby.

S příčinami drastického úbytku obojživel-
níků a s prostředky, které by tento vývoj mohly 
zastavit, se návštěvníci mohou seznámit na 

panelech instalovaných v areálu zahrady i na 
Stálé akvarijní výstavě. Nabídku výukových 
programů určených pro 2. stupeň základních 
škol a gymnázia jsme rozšířili o téma ochrany 
obojživelníků, při jehož zpracování jsme mimo 
jiné použili reprodukci hlasů žab žijících v pří-
rodě České republiky. Při oslavách Dne Země, 
které v naší zoo proběhly 19. dubna, jsme 
uspořádali soutěžní stezku tematicky zaměře-
nou na obojživelníky. Zábavný program oslav 
doplňovaly vstupy, při nichž zooložka informo-
vala o probíhající kampani, další podrobnosti 
o ní mohli zájemci získat od pracovníků zoo, 
kteří na ně čekali ve speciálně připraveném 
stánku. 

Hlavní částí kampaně se v Zoo Brno 
stala dětská výtvarná, literární a modelář-
ská soutěž, organizovaná pro dvě věkové 
kategorie (8–12 let a 13–18 let). Pozvánky 
na ni jsme rozeslali v únoru do základních 
škol a gymnázií v Brně a okolí. Žáci a stu-
denti, kteří se do soutěže přihlásili, zaslali 
do zoo 527 prací výtvarných, 44 literárních 
a 26 modelářských. Nejúspěšnější soutěžící 
jsme pozvali na takzvaný May Day pro žáby, 
který se v zoo uskutečnil 1. května. Na něm 
proběhlo slavnostní vyhodnocení a předání cen 
a odměn. Dvě první místa ve výtvarné soutěži 
obsadily osmiletá Magdaléna Škrábalová ze 
ZŠ v Újezdě u Brna a šestnáctiletá Michaela 
Smíšková z gymnázia v Boskovicích. V literární 

soutěži zvítězily desetiletá Michaela Pujma-
nová ze ZŠ na Botanické ulici a patnáctiletá 
Andrea Hašková ze ZŠ na ulici Jana Broskvy. 
V modelářské soutěži byly nejlepší devítiletá 
Alena Janová ze ZŠ na Novolíšeňské ulici a tři-
náctiletá Jana Zemánková z gymnázia na ulici 
Terezy Novákové. Vítězná díla jsou vystavena 
v prodejně suvenýrů U Tygra, v přednáškovém 
sále administrativní budovy a v pavilonu exo-
tického ptactva. 

Obojživelníky dělíme na ocasaté (napří-
klad mloci, čolci), bezocasé neboli žáby (sko-
kani, rosničky, ropuchy, kuňky) a beznohé 
(červoři). Ze všech tříd obratlovců jsou nejvíce 
ohroženi právě obojživelníci, třetině až polovině 
druhů hrozí vyhynutí. Větší katastrofou týkající 
se jedné skupiny živočichů bylo zatím jen vymí-
rání dinosaurů v druhohorách. Obojživelníkům 
škodí ztráta jejich přirozeného prostředí, způso-
bená vysušováním mokřadů, velmi nepříznivě 
na ně také působí znečišťování přírody odpady 
z průmyslu a zemědělství. K dalším negativům 
patří predace zavlečenými druhy či přílišný 
sběr pro potravinářské účely. A objevila se 
další metla, možná ze všech nejhorší: hou-
bové onemocnění chytridiomykóza, která je 
smrtelná pro stovky druhů obojživelníků. Tato 
choroba se za posledních padesát let rozšířila 
z Afriky na téměř celou planetu. 

 Mgr. Michaela Ryšavá,
úsek propagace a vzdělávání

Zamyšlení



Kuře emu hnědého

Rosomák sibiřský

Fila, samice zebry Chapmanovy, se svým mládětem

�

Z výtěžku veřejné 
sbírky jsme vybavili Stanici 
mladých přírodovědců

Zoologická zahrada města Brna pořádala 
od 23. dubna 2005 do 5. ledna 2008 veřej-
nou sbírku, jejímž cílem bylo prostřednictvím 
dárcovských SMS finančně podpořit chov zvířat, 
modernizaci expozic či tvorbu výukových progra-
mů. Během uvedeného období poslali lidé na 
účet zoo 109 288,71 Kč. Tato suma posloužila 
k vytištění pracovních listů pro výukové progra-
my a k vybavení Stanice mladých přírodovědců, 
do níž jsme pořídili 22 klecí pro fretky, králíky, 
morčata a papoušky a 12 terárií pro agamy, 
gekončíky, želvy, užovky a další plazy. Všem 
dárcům patří vřelý dík. (red)

Horké novinky

Pomozte šimpanzům! 
Druhou veřejnou sbírku naše zoo zahájila 

12. května 2008. Potrvá také tři roky. Sbírka má 
pomoci modernizovat expozici šimpanzů a pod-
pořit chov lidoopů. Příznivci Zoo Brno mohou 
šimpanzům přispět tak, že odešlou dárcovskou 
SMS ve tvaru DMS ZOOBR SIMPANZ na číslo 
87 777, případně poukážou finanční dar na 
číslo účtu 219179391/0300.  Cena dárcovské 
SMS činí 30 Kč. (red)

Nová expozice 
rosomáka sibiřského

V jedné z nejstarších brněnských expozicí, umís-
těné u cesty vedoucí od indiánského srubu k výběhu 
medvědů, jsme do celkem nedávné minulosti chovali 
rysy evropské. Místo vysloužilé takzvané dvouklece 
letos vyrostla nová voliéra. Kterému ptačímu druhu 
bude sloužit, není ještě rozhodnuto, zatím jsme do ní 
umístili samici rosomáka sibiřského. Pochází z přírody 
Sibiře, její věk byl odhadnut na dva roky. K nám se 
dostala v rámci dlouhodobé výměny mezi Zoo Brno 
a Zoo Kazaň. V budoucnu hodláme získat z přírody 
i samce, pro pár rosomáků však bude nutno zřídit 
větší chovatelské zařízení. (red)Poděkování 

do Lomnice, ale i jinam 
Adoptivní rodiče a sponzoři přispívají na chov 

zvířat z brněnské zoo již deset let. Významnou 
skupinu mezi nimi tvoří děti ze základních škol. 
Výše jejich příspěvků není pochopitelně nijak 
horentní, smyslem adopcí je však také spolupráce 
s veřejností a osvěta, důležitá obzvláště u nej-
mladší generace. Mezi pravidelnými přispěvateli 
najdeme hodně škol, které se zoo spolupracují již 
od roku 1998, za všechny jmenujme například 
ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lomnici u Tišnova. (red)

Mláďata letošního jara 
Kromě sobů polárních, kotulů veverovitých 

a rosniček včelích, o nichž píšeme na jiném místě, 
se už letos v Zoo Brno rozmnožilo deset dalších 
druhů. Jednomu ze dvou našich párů kosmanů 
zakrslých se narodila dvojčata. Dvě mláďata se také 
objevila u ovcí Jákobových a jelenů milu, oba tyto 

druhy se už více let rozmnožují pravidelně. K dalším 
každoročním přírůstkům patří zebra Chapmanova, 
velbloud dvouhrbý, paovce hřivnatá a los evropský. 
Opět spolehlivě vyseděl a nyní odchovává mláďata 
samec emu hnědého – letos  jich má na starosti 
sedm. Na Dětské zoo vždy potěší kůzlata a jehňata 
koz a ovcí kamerunských a stejně jako loni se 
tam i letos narodilo hříbě ponyho shetladského. 
Dětský areál se přitom letos může pochlubit pro 
naši zoo neobvyklou nadílkou pěti selátek prasete 
domácího, formy mini. (red)



Mláďata sobů

Sobice s mládětem

Samec Vašek
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Nadějný impuls 
pro chov sobů polárních

Poprvé se v Zoo Brno sob polární (Rangifer 
tarandus) narodil na jaře roku 2005. Dva násle-
dující roky uběhly bez dalších mláďat, ale letos 
přišel nadějný impuls: 17. května jedna sobice 
porodila samečka a další den pak druhá přivedla 
na svět samičku. 

Chov sobů započal v Zoo Brno na podzim 
roku 2001 dovozem samce z nizozemské Zoo 
Planckendael. Chovný pár se nám podařilo 
sestavit dva roky poté, když jsme získali samici 
z rakouské Zoo Schönbrunn. V ranních hodinách 
5. května 2005 tato samice přivedla na svět 
zdravé mládě, porod trval asi půl hodiny. Tak se 

v zoo objevil již zmíněný první brněnský přírůstek. 
Mládě bylo zpočátku velice slabé a s obtížemi 
se stavělo na nohy, navíc jsme neměli zaruče-
no, že se o ně prvorodička dostatečně postará. 
Veškeré obavy se naštěstí ukázaly jako liché, 
druhý den samice začala vzorně pečovat o svého 
potomka. Byl to sameček a dostal jméno Vašek. 
Tehdy jsme ještě netušili, že právě on se stane 
pokračovatelem našeho chovu těchto krásných 
zvířat. Vašek výborně prospíval, nezaznamena-
li jsme žádnou zdravotní komplikaci ani u něj, 
ani u jeho matky. Ta se k potomkovi chovala 
velice láskyplně a otce tvrdě odháněla. Bylo až 
neuvěřitelné, jak sobí mládě rychle rostlo. Už 
měsíc po narození začalo samo ochutnávat seno 
a listy z takzvaných okusů – čerstvých větví 
dovážených pravidelně do zoo z okolních lesů. 
Samice kojila šest měsíců. Chovný samec bohužel 
v srpnu 2005 uhynul. Pitevní nález ukázal, že 
měl nádor na nadledvině.

V listopadu téhož roku jsme dovezli 
devítiletého samce ze Zooparku Chomutov. 
Asi měsíc po příchodu do Brna začal trpět 
průjmy a rychle hubnul. V lednu 2006 uhynul 
na zánět tenkého střeva. Po dalších dovo-
zech jsme v prosinci 2005 početní stav stáda 
zvedli na sedm kusů. Ale i nadále se nám 
nedařilo všechna zvířata udržet při životě. 
Ze statistiky přijatých a uhynulých zvířat je 
zřejmé, že chov sobů v zajetí je velice obtížný 
a náročný. 

Dvě letošní mláďata nám proto udělala 
velkou radost. V sobotu 17. května se samici 
Dáše narodil sameček a v neděli 18. května 
samice Mája porodila samičku. U obou rodi-
ček proběhl porod hladce. Samice s jejich 
potomky jsme na týden oddělili od ostatních 
členů skupiny, aby novorozenci lépe odolávali 
momentálně nepříznivému počasí a aby se 
mezi matkou a mládětem vytvořila hlubší 
vazba. Mája rodila poprvé a jako nezkušená 
matka neuměla v prvních dlouhých hodinách 
po porodu postát při krmení – nezpozorovali 
jsme, že by se mládě napilo. Ale druhý den již 
čile běhalo po paddocku a opakovaně chodilo 
k matce sát mléko. Dáša odchovává již druhé 
mládě a roli matky zvládá bez jakýchkoliv 
potíží. 

V současné době se v Zoo Brno nachází 
osm sobů: kromě dvou letošních mláďat jsou 
to samec Vašek a pět samic – Dáša, Mája, 
Xena, Pepina a Pražanda. Snažíme se jim 
nabídnout co možná nejpestřejší stravu. Letní 
dávka se skládá z krouhané mrkve a jablek 
(0,5 kg/ks/den), bylinného sena a zeleného 
krmení. Dvakrát denně dostávají speciální 
sobí granule (0,6 kg/ks/den) obsahující 
důležité, ale těžko dostupné látky, mimo 
jiných i výtažek z lišejníku, které v náhradní 
stravě připravované v zoo chybějí. Mezi okusy, 
kterých mohou sobi spořádat, co hrdlo ráčí 
(tedy, jak v zoo říkáme: ad libitum), se nej-
častěji objevují vrba, bříza, olše, dub a javor. 
Jídelníček doplňují sušené bylinky, například 
borůvčí, maliník, heřmánek a řebříček. 

Lubomír Gala,
revírník na úseku Parohatá

Odpovědnost



Mládě kotula veverovitého

Samička Fifi se svým mládětem
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Fifi se prohání s malým 
kotulem na zádech

Pavilon exotických ptáků v Zoo Brno slouží 
především různým opeřencům, ale i několika 
málo druhům savců. Návštěvníky pavilonu v těch-
to dnech nejvíce upoutá nově upravená expozice 
kotulů veverovitých (Saimiri sciureus), drobných 
opiček z čeledi malpovitých. Samička Fifinka 
se tam od 7. května vesele prohání s drobným 
kotulkem na zádech a užívá si privilegií, kte-
rých se kojící matce dostává uvnitř hierarchicky 
uspořádaného společenství. Její mládě je třetím 
kotulem narozeným ve skupině, kterou Zoo Brno 
chová od roku 2002. V současné době ji tvoří 
dva samci a tři samice.

Fifinka pochází ze Zoo Olomouc a mezi 
našimi kotuly se objevila loni v listopadu. Její 
zařazení do skupiny proběhlo poměrně hladce. 
Starší samička Lucka ji na svém oblíbeném místě 
na větvi pod topným tělesem nechávala sedět 
v těsné blízkosti, v přeneseném smyslu slova ji 
vzala pod svá křídla. Lucčin syn Andy sice občas 
protestoval, to když se Fifi nadšeně hrnula k mis-
ce s moučnými červy a „předbíhala“, ale sameček 
Rex situaci udržel pod kontrolou: Fifinku nakryl, 
zařadil do skupiny a brzy bylo vidět oblé bříško, 
ve kterém rostl nový život. Jednu komplikaci 
však Andy způsobil. Fyzicky vyspělý, avšak méně 
chápavý opičák, který mentálně zůstával dítětem, 
někdy nelibě nesl Rexovy sexuální aktivity. Rexe 
napodoboval, jako by se místo něj chtěl stát 
vůdčím samcem. Obávali jsme se, že by Andy 

mohl narušit spontánní průběh porodu a ublížit 
mláděti, proto jsme ho na přechodnou dobu od 
skupiny odloučili. A tak prozatím po expozici 
pobíhá o jednoho kotula méně. Andy se vrátí, 
až nový přírůstek ve věku zhruba půl roku získá 
patřičný stupeň pohybové koordinace. Lucka 
i ostatní členové skupiny jeví o mláďátko toliko 
letmý, avšak něžný zájem.

V zajetí se kotulové rozmnožují dobře. 
Pokud je skupina dostatečně početná, dospívání 
má hladký průběh, mladší jedinci se rychle učí 
od starších a vztahy mezi nimi jsou mírumilov-
né. Když musíme některého jedince od skupiny 
oddělit, ostatní kotulové druha brání, povykují 
a vřískají, někdy i chovatele kousnou. Časem se 
ale uklidní, s novou situací se smíří a po několika 
dnech se vrátí k osvědčenému způsobu života.

Největší část dne kotulové věnují shánění 
potravy. Překypují přitom energií, neustále pobí-
hají a skáčou z větve na větev. Sbírají ovoce 
a semena, loví hmyz – žádná muška či brouk jim 
neunikne. Pro naše kotuly jsou největší pochout-
kou mouční červi. I při konzumaci této potravy 
lze pozorovat projevy sociální hierarchie. Jakmile 
některý nedočkavec začne u misky předbíhat, je 
okamžitě potrestán. 

Kotulové veverovití dorůstají do délky 
necelých 30 cm, o něco delší mají ocas. Jejich 
váha se pohybuje v rozmezí od 0,6 do 1,4 kg. 
V průměru se dožívají nepříliš vysokého věku 
sedmi let. Častěji je napadají paraziti, jsou málo 
odolní vůči chřipce, špatně snášejí nízké teplo-

ty a nedostatek čerstvého vzduchu. Přesto se 
v optimálních chovatelských podmínkách mohou 
dožít až 20 let.

V přírodě severní části Jižní Ameriky, která je 
jejich domovem, se kotulové sdružují do velkých 
skupin, někdy i s více než stovkou jedinců, kde vlád-
ne poměrně volná hierarchie, která se projeví ve 
spíše mezních situacích. Například když se chce do 
skupiny zařadit cizí, odjinud přišlý kotul, musí bez 
reptání strpět náznaky kopulace na hlavu a hruď, 
teprve pak jej společnost přijme. Podobným způ-
sobem jsou kárána nezvedná starší mláďata nebo 
drzé mladé samičky. Ty však, pokud nosí na zádech 
mládě, získávají nové postavení, které se projeví 
tak, že dostávají přednost při sběru potravy. 

Chování kotulů veverovitých má ještě mnoho 
dalších specifických rysů, připomeňme třeba zná-
mé válení na zádech, které pravděpodobně souvisí 
s dominancí. Etologie tohoto druhu, přestože jeho 
chov v zajetí není žádnou vzácností, stále ještě 
skrývá některá zatím neobjasněná tajemství.

   Lubica Hrdinová,
chovatelka v pavilonu exotických ptáků

Budoucnost



•   hotel s nejkrásnějším výhledem 
na Brno

•   27 pokojů včetně dvou 
apartmánů a imobilního pokoje

•   restaurace, stylová pivnice, 
salonky vhodné k pořádání 
seminářů, školení, svateb

Jedovnická 7, 628 00 Brno
tel.:  +420  544 424 911,
  +420 731 477 777
e-mail: klajdovka@klajdovka.cz
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