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Simon Tonge s krajtou písmenkovou v zimbabwském národním parku Matopos
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Množit vzácné druhy 
už dnes nestačí

Moje profesní dráha, natrvalo 
spojená se zoologickými zahradami, 
začala právě před třiceti lety. Začátek 
roku 2010 se mi proto zdá vhodný 
k ohlédnutí a zamyšlení nad tím, čeho 
bych chtěl v poslední fázi své kariéry 
ještě dosáhnout.

Když jsem po univerzitních studiích začal praco-
vat v Zoo Jersey jako ošetřovatel plazů, v hloubi duše 
jsem věřil v nehynoucí potenciál zoologických zahrad, 
které jsou s to podnikat důležité či přímo zásadní 
kroky v ochraně přírody. Ihned jsem se vrhnul do 
práce: rozmnožoval jsem neuvěřitelně vzácné plazy, 
obojživelníky i bezobratlé z odlehlých, izolovaných 
a nepřístupných ostrovů, plujících v různých koutech 
světových moří a oceánů. Snad jsem to dělal obětavě 
a doufám, že i s profesionální odpovědností. Věřil jsem, 
že moje zvířata se co nevidět vrátí tam, kam vždy 
patřila: zpět do míst jejich původního výskytu. Jen co 
tam bude odstraněna hrozba ohrožující jejich existenci…

Vždy jsem měl svou kariéru naplánovánu tak, že 
jednoho dne bude ze mne ředitel zoologické zahrady. 
Ale nikdy jsem si nedovedl představit, že se stanu 
prezidentem největšího sdružení zoologických zahrad 

– Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA). V čase mých 
začátků EAZA ještě neexistovala. Od té doby proteklo 
našimi řekami mnoho vody a bohužel se stalo zřejmým, 
že zoologické zahrady sice stále hrají důležitou roli 
při rozmnožování vzácných druhů zvířat, ale něco 
takového už dnes samo o sobě nestačí. 

Mnoho ochránců přírody věří, že hlavním poslá-
ním současných zoo je osvěta: působení na veřejnost, 
ovlivňování, podněcování, vzdělávání a vychovávání 
milionů návštěvníků k tomu, aby chránili přírodní 
prostředí a pečovali o ně, seč jim síly stačí. Mnozí z nás 
jsou také přesvědčeni, že – tváří v tvář zrychlujícímu 
se snižování biodiverzity – zoologické zahrady jsou po-
vinny ochraňovat divoce žijící populace zvířat i rostlin.  

Tyto tři oblasti zvládají současně a plnohodnotně 
jen špičkové zoologické zahrady. Možná stále nejlépe 
to umějí takové instituce, jakou je má stará alma ma-
ter v Jersey. Nicméně mnohé zahrady ji rychle dohánějí. 

Je to už téměř klišé, když řeknu, že našim ži-
votům dominuje globalizace. Ale je to tak. Kdykoliv 
se v kterékoliv zoo stane něco dobrého či špatného, 

dostane se jim buď odsouzení, nebo pochvaly. A to 
je nespravedlivé, protože špatné zprávy se šíří rychleji 
a déle než ty dobré. Takže naší povinností je – vydat 
ze sebe to nejlepší, co můžeme. Navštívil jsem mno-
ho zoologických zahrad a akvárií a občas jsem byl 
znuděný sledováním stejných zvířat, prezentovaných 
stejným způsobem, který jsem viděl už tisíckrát před 
tím. Lidé ze zoo odjakživa rádi kradou nápady jiných, 
ale k zuřivosti mě dohání, když vidím špatně okopí-
rovaný dobrý nápad! Inovace a laterální myšlení je 
vítáno nejen v zoo, ale i na jakémkoli  jiném pracovišti.

Každá asociace je silná a uznávaná tak jako její 
nejslabší článek. A to je důvod, proč se EAZA snaží 
mezi svými členy podněcovat větší ctižádost a úsilí, 
vyšší standardy. Je absurdní tvrdit, že nějaká zoo je 
nejlepší. Každý má jiný vkus, dobrou zoo ale většinou 
poznáme, až když ji spatříme na vlastní oči.

Pokud se práce všech členů EAZA stane měřítkem 
toho, čeho mohou zoologické zahrady v dnešním 
globalizovaném světě dosáhnout, budu na konci svého 
prezidentování spokojen.

Simon Tonge,
    prezident Evropské asociace zoo a akvárií

Simon Tonge 
se narodil roku 1958 ve Velké Británii, ale záhy se s rodiči přestěhoval do Afriky. Rodina tam žila 

nejprve v Zambii – v odlehlých částech Severní provincie a provincie Luapula – a po roce 1974 v Malawi. 
Studium zoologie absolvoval v roce 1980 v Británii, na univerzitě v Bristolu, a poté začal pracovat na 
oddělení herpetologie v Zoo Jersey (nyní  Durrellova nadace na ochranu zvířat ve volné přírodě – Durrell 
Wildlife Conservation Trust).  Během pracovního úvazku v Jersey se podílel na terénních výzkumech a ochraně 
obojživelníků a plazů na Mallorce a Mauriciu a získal první zkušenosti při spolupráci zoologických zahrad 
na záchraně ohrožených zvířecích druhů. V roce 1991 opustil zoo a dva roky působil jako účetní, aby 
získal zkušenosti ve finančním managementu. Na konci roku 1993 byl jmenován hlavním ošetřovatelem 
londýnské zoo. Na tomto postu setrval do roku 2000, kdy se stal výkonným ředitelem Whitleyho nadace 
na ochranu zvířat ve volné přírodě (Whitley Wildlife Conservation Trust) a jejích tří zoologických zahrad 
v Paigntonu, Newquay a Living Coasts. Nadace také vlastní tři přírodní rezervace v hrabství Devon a vyvíjí 
rozsáhlé ochranářské aktivity v mnoha částech světa. Simon Tonge šéfuje Whitleyho nadaci dodnes. 
Plenární zasedání 26. výroční konference EAZA jej na období 2009–2012 zvolilo prezidentem této asociace.

Příhovor



Lezec na dně nádrže

Lezci mají většinou horní část těla vynořenou

Oči lezců vyčnívají z hlavy vzhůru
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Upozornění

„Chodící ryby“ tráví
část života na souši

V jedné z mnoha menších nádrží uspo-
řádaných na Stálé akvarijní výstavě do stěny 
válcovitého tvaru, takzvané rotundy, chováme 
od loňského roku lezce obojživelné (Periophthal-
mus barbarus), dovážené do České republiky 
pod názvem Periophthalmus papilio. Jsou to 
ryby přizpůsobené životu na rozhraní dvou od-
lišných prostředí – vody a souše. Vynikají nejen 
zvláštní anatomickou stavbou, ale i neobvyklým 
chováním.

Lezci upoutávají pozornost především tím, 
že se dokážou dlouhé hodiny zdržovat mimo 
vodní prostředí. Pohyb na souši jim umožňují 
prsní ploutve spojené s tělem silnými svaly, 
pomocí ocasu dovedou i skákat. Oči mají na 
hlavě vysoko postavené, pohyblivé, s ostrým 

viděním ve vodě i na vzduchu, otáčející se očnice 
umožňuje dobrou orientaci. Lezce často zastih-
neme v poloze, kdy je tělo ponořeno ve vodě, 
z níž vyčnívají jen oči. Lezci dýchají žábrami, 
ale nejen jimi. Při pobytu na souši využíva-
jí – pomocí silně prokrvené kůže – vzdušný 
kyslík. Vysychání žáber zabraňuje žaberní vak, 
do něhož lezci před výstupem na souš naberou 
vodu, a víčko, kterým vak uzavřou. Neobvyklé 
či unikátní adaptace se vyvinuly v důsledku ko-
lísání vodní hladiny při odlivu a přílivu, kterému 
se lezci dokázali přizpůsobit.

Domovem lezců obojživelných jsou mělká 
bahnitá pobřeží západní Afriky od Angoly po 
Senegal. Vyskytují se tam zejména v místech, 
kde se řeky vlévají do moře a kde se vyvinuly 
husté porosty mangrove. V době přílivu žijí v bra-
kické vodě, avšak za odlivu zůstávají v bahnitém 
dně nebo se přemisťují na chůdovité kořeny 
mangrove, kameny nebo písek. Drobnou ma-
sitou potravu – larvy hmyzu, rybí potěr, malé 
korýše – loví ve vodě i na souši. 

Rod lezci (Periophthalmus), patřící do čele-
di hlaváčovitých (Gobiidae), obsahuje 18 druhů 
a jeho areál zahrnuje pobřeží s mangrovovými 
porosty v tropech Afriky, Asie i Austrálie. Atlan-
tické břehy Afriky obývají pouze lezci obojživelní. 
Dorůstají do délky až 25 cm, protáhlé, ze stran 
mírně stlačené a vpředu válcovité tělo mají vy-
barveno do různých šedomodrých a hnědavých 

tónů s tmavými skvrnami a světlým tečkováním 
na boku. Pohlavní dimorfismus je málo zřetelný. 
Dožívají se věku kolem osmi let. Jikry kladou do 
nor hlubokých až jeden metr, jejichž vchod bývá 
část dne na suchu. Odchov v zajetí je obtížný; 
největším a pravděpodobně i nejúspěšnějším 
chovatelem lezců je Burgers‘ Zoo v nizozem-
ském Arnhemu, kde je chovají ve speciálním 
pavilonu pro živočichy žijící v mangrovových 
porostech.

V odborných pramenech se můžeme dočíst, 
že lezci jsou živočichové značně lekaví a že se 
v blízkosti akvária, kde je chováme, musíme 
chovat tiše a nedělat prudké pohyby. Jako další 
charakteristika bývá popisována schopnost při-
vyknout lidské péči. Rozhodli jsme se umístit 
zmíněný druh do nádrže v nejnižší řadě, aby 
jej mohly pohodlně pozorovat i děti. V akváriu 
jsme výšku hladiny, kterou místy přerušuje souš, 
ponechali sníženou na úrovni do 15 cm. Po mno-
ha nezdařených pokusech si chovanci postup-
ně začali uvědomovat, že sklo je neprostupná 
bariéra a že jim ze strany návštěvníků nehrozí 
žádné nebezpečí. Za tři měsíce od vpuštění do 
expozice již klidně snášeli přítomnost člověka. 

Zvěst o „chodících rybách“, které vylézají 
na kámen či alespoň pozorují okolí s očima 
vynořenýma nad hladinu, se v brněnské veřej-
nosti, zvláště pak mezi dětmi, rychle rozšířila. 
V kronice Stálé akvarijní výstavy od té doby 
přibylo mnoho pochvalných zápisů.

Bc. Eduard Stuchlík



Rosomák

Letecký pohled na švédskou zoologickou zahradu Nordens Ark
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Nordens Ark – útulek
ohrožených zvířecích druhů

Zoologická zahrada Nordens Ark (Severská 
archa) byla založena před dvaceti lety na břehu 
jednoho z mnoha fjordů pobřežní oblasti Bohu-
slän v západním Švédsku, asi 90 km severně 
od Göteborgu. Během poměrně krátké doby 
existence si dokázala vydobýt záviděníhodné 
renomé. Již od počátku svého působení se za-
měřuje na druhy s klesajícím počtem jedinců 
v divoce žijících populacích, ohrožených v míst-
ním či celosvětovém měřítku. 

Většina zvířat, která Nordens Ark chová, 
pochází z prostředí, jehož podnebí se podobá 
tomu, jaké vládne v severní Evropě. Můžeme je 
proto pozorovat v otevřených výbězích, které se 
nacházejí v krásném přírodním prostředí. Během 
posledních let se do této zahrady dostaly i některé 
druhy z mírného a teplého klimatického pásma 

– domov tam našly v menším tropickém pavilonu. 
Současnou kolekci Nordens Arku lze rozčlenit do 
čtyř kategorií: ohrožené cizokrajné druhy z chlad-
nějšího podnebí, ohrožené místní druhy, většina 
plazů a obojživelníků ze švédské fauny a ohrožená 
stará místní plemena hospodářských zvířat.

Návštěvníci mohou pozorovat velká množící 
se stáda koní Převalského, koz šrouborohých, 
ovcí stepních, ale také divokých sobů lesních 
z finské a ruské tajgy. Chované skupiny maso-
žravců ze starého kontinentu tvoří samotářská 
zvířata, například rosomáci sibiřští, vydry říční 
a rysi evropští, zatímco pěkná smečka vlků se 

prohání v ohrazeném původním lese o ploše 
přibližně půl druhého hektaru. Exotické maso-
žravce, jako jsou tygři amurští, irbisové a vlci 
hřivnatí, ale i pandy červené můžeme sledovat 
z vysokých dřevěných lávek, které zároveň za-
braňují tomu, aby se poškodil křehký ekosystém 
pobřeží. Nedávno Nordens Ark vybudoval expozici 
mokřin pro jeřáby bělolící a mandžuské, ibisy 
skalní a čápy bílé (poslední jmenovaný druh je 
ve Švédsku veden jako vyhynulý). 

Vedle mnoha záchranných chovných pro-
gramů, na nichž se podílí, Nordens Ark řídí i dva 
evropské záchranné programy (EEP), jednu 
evropskou a jednu mezinárodní plemennou 
knihu. Zvířata z Nordens Arku hrají klíčovou 
roli v globálních i národních záchranných pro-

gramech.  Už více než deset let se zoo podílí na 
rozmnožování původních skandinávských druhů 
(sokolů stěhovavých, čápů bílých, hus malých, 
strakapoudů bělohřbetých a ropuch zelených) 
a vypouštění odchovaných jedinců do švédské 
přírody. Všechna tato zvířata mohou návštěvníci 
pozorovat i v zoo, ale většinu jedinců zapojených 
do chovných programů zahrada drží mimo části 
přístupné návštěvníkům. Během posledních devíti 
let zoo odchovala a poté vypustila do přírody 
více než sto sokolů stěhovavých. V současné době 
chová skupinu strakapoudů bělohřbetých, která 
je patrně větší než volně žijící švédská populace.

Nordens Ark udržuje těsné vztahy jak s ne-
vládními organizacemi ve Švédsku, tak s kolegy 
v zahraničí. Ve spolupráci se Švédskou agenturou 
pro ochranu životního prostředí, moskevskou zoo 
a ruskými ornitology založil záchranný chov husí 
malých, jehož základ tvoří ptáci odchycení v ruské 
tundře. Snižování početnosti této malé arktické 
husy je mnohem drastičtější než jakéhokoliv ji-
ného ohroženého ptačího druhu v severní Evropě. 

Již dlouhodobá je spolupráce s Univerzitou 
v Göteborgu a se Švédskou univerzitou země-
dělských věd. Studentům vysokých škol, dokto-
randům a vědcům Nordens Ark poskytuje tvůrčí 
prostředí i potřebné zázemí. Mezi jeho přední 
spolupracovníky patří i univerzitní profesor Claes 
Andrén, specialista na obojživelníky.    

Lena M. Lindén, dr. h. c., 
 ředitelka Zoo Nordens Ark

Představení



Clive a Danny s jejich chovatelkou

Oči irských kobů
Irským kobům vyrůstají z čenichu dlouhé řídké vousy, 
jedinec může mít každé oko jinak vybarvené
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Irští kobové, strakatí 
raraši pro radost dětí 

Dva valaši plemene irský kob doplňují od února 
2009 na Dětské zoo skupinu sedmi pony shetland-
ských. Pohádkově krásní irští kobové, nápadní straka-
tým zbarvením, bohatou hřívou, mohutným ohonem 
a výraznými rousy, slouží spolu s poníky především 
malým návštěvníkům k oblíbeným jízdám na koních. 

V Anglii se prý říká, že správný kob má mít 
hlavu jako komorná a zadek jako kuchařka. Typ 
koně, kterému říkáme kob, se vyznačuje robustní 
postavou a značnou všestranností. Před rozvojem 
mechanizace obstaral na farmě veškerou těžkou 
práci, povozil všechny v kočáře a na hřbetě hravě 
unesl i nejtěžšího člena rodiny. Koby dělíme na irské, 
anglické, velšské a normanské. 

Irští kobové patří mezi oblíbené koně pro volný 
čas, chodí v zápřeži i pod sedlem a bývají využíváni 
pro hipoterapii. V Irsku, odkud pocházejí, je dodnes 
někteří ekofarmáři používají při práci na poli. V Irsku 
je také možné půjčit si koby i s vozem a strávit tam 
s nimi dovolenou ve stylu kočujících Cikánů. Irský 
kob bývá také označován jako tinker (dráteník), 
dříve se mu rovněž říkalo cikánský kůň. Vyvinul 
se z koně, který se do Irska dostal z kontinentální 

Evropy s expanzí Keltů v době kolem roku 400 př. 
n. 1. Na vzniku plemene se později podílela mnohá 
jiná, například clydesdalové, velšští kobové či daleští 
ponyové. Irští kobové bývali zařazováni jako vojenští 
koně, ale kvůli jejich strakaté barvě, na bojovém 
poli nápadné, se v tomto „poslání“ neosvědčili. 
Také šlechta považovala strakoše za méněcenné 
a zbavovala se jich. Avšak oblíbili si je Romové, 
kteří se na Britských ostrovech objevují po roce 
1500. Oblíbili si je nejen proto, že milují všechno 
barevné, ale i kvůli tomu, že se kobové tehdy stali 
cenově nejdostupnějšími koňmi. 

Kočující Romové, pro něž byl kůň téměř jediným 
a přitom nepostradatelným majetkem, byli zkuše-
nými chovateli, kteří koním rozuměli, i když s nimi 
zacházeli tvrdě. Jejich koně, zapřažení v typických 
vozech, křižovali celým Irskem a živili se tak, že 
okusovali trávu podél cest – k jiné pastvě se většinou 
nedostali. Kočovníci byli i vynalézaví. Pod rouškou 
tmy se vydávali se svými klisnami do cizích ohrad či 
za volně se pasoucími kvalitními hřebci. Jejich kobyly 
pak rodily stále lepší strakaté jedince, až se ustálily 
typické vlastnosti a znaky irského koba. S potulnými 
lidmi, jejichž obživa převážně spočívala v drátování 

Obrázky ze Zoo Brno



Sedla pro irské koby jsou vybavena madly

Jízda na ponydromu

Pacienty dětské onkologie kobové povozili i mimo ponydrom
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hrnců a prodeji koní, se poslušní, nenároční a otužilí 
tahouni rozšířili z Britských ostrovů na starý kontinent 
a pak ještě dál. 

Na rozdíl od velšských a normanských kobů jeví 
irští kobové značnou variabilitu. Standard plemenné 
knihy, založené v Irsku v roce 1997, je dělí do tří 
výškových kategorií, z nichž ta nejvyšší má horní 
hranici 170 cm. Rozdíly najdeme i ve stavbě těla, 
bujnosti rousů a žíní a také v barvě – irský kob 
může být hnědý strakáč, černý strakáč, tříbarevný 
a výjimečně černý či hnědý s odznaky. Barva očí je 
různá, přičemž může být každé oko jiné. 

Takový koník by měl vypadat jako malovaný 
a naši valášci skutečně jsou skoro jako malovaní. 
Starší Clive, přezdívaný Klifard, je pěkně černo-bíle 
strakatý, s hustým dlouhým ohonem až na zem. 
Hříva mu roste po obou stranách souměrně a je 
velmi dlouhá. Kštice – hříva směřující mezi ušima 
dopředu – je tak dlouhá, že zakrývá oči. Když do 
těch očí, z nichž má jedno duhovku modrou a druhé 
hnědou, nevidím, ztrácím kontrolu nad tím, co se 
právě tomu rarachovi honí hlavou za lumpárny. 

Klifard se narodil roku 2005, a tak by se mohlo 
zdát, že už má rozum. Ale ouha, mýlila jsem se: 
nejraději shazuje jezdce z hřbetu, je to jeho specialita. 
Klidně cválá a najednou – v té rychlosti – zamíří 
pod houštinu převislých větví stromů. Dlouho jsme 
mu s velkou trpělivostí vysvětlovali, že takovýto styl 
není právě tím nejvhodnějším a návštěvníkům se 
rozhodně líbit nebude. Trpělivost přináší růže a při 
pravidelných cvičeních Klifard na své zlomyslnosti 
zapomněl. Dnes už je na vyjížďkách po lesích v okolí 
zoo stoprocentně spolehlivým koněm. 

Jeho o rok mladší bratr Danny alias Denis, 
rovněž černý strakáč, je větší, má taktéž krásnou 
dlouhou hřívu, hustý ohon a každé oko jinak vy-
barvené. Oba mají mohutné rousy – prodloužené 
chlupy nad kopytem, které podle přirovnání návštěv-
níků vypadají jako papuče. Vousy vyrůstající z kůže 
nad horní čelistí se objevují na podzim a s výměnou 
srsti na jaře opět mizejí. Jsou známkou primitivnos-
ti plemene. Denisek je asi čtyřistakilové mimino. 
Chodíme spolu pomalinku, krůček po krůčku, co 
nožička nožičku mine. Jak říká kolegyně: „Chodí, 
jako by měl plínu mezi nohama“. 

Oba strakáči jsou gurmáni a nejraději pořád 
jedí: seno, mrkev, jablka, řepa, tvrdý chléb, koňské 
granule, pastva na louce v sadu, voda v korytu, 
minerální liz. Během dne je nejvíc zajímají prá-
vě tyto věci a situace. Poznají, když nesu misku 
s dobrotami, a Denis na mě okamžitě začne ržát. 
Frajer Klifard se nerad doprošuje, jen zvedne uši 
a kouká, jestli něco nekápne. Samozřejmě, že 
neodolám a každému dám kousek mrkve, ještě 
než nastane večerní krmení, kdy se oba po pří-
chodu z výběhu ustajují ve venkovních boxech, na 
hluboké podestýlce. 

Pokud kobové naopak vidí, že neseme uzdu, 
sedlo nebo polštář s madly, jimiž se přidržuje jezdec, 
ztrácejí se do nejvzdálenějšího rohu výběhu a dělají, 
že tam nejsou. Vození dětí, ale i dospělých však 
snášejí docela dobře, jenom to nesmí trvat moc 
dlouho. Po jednotvárném chození stále dokola 
po ponydromu se začínají nudit a tvrdohlavě se 
zastaví; musíme je pak roztlačit, aby se opět rozešli. 

Nemohu opomenout zmínku o výstavě chova-
telských a jezdeckých potřeb Propet, která v červnu 
2009 proběhla na brněnském výstavišti. Clive a Danny 
se jí účastnili a moc se tam všem líbili. Valachy jsme 
na vystoupení důkladně připravili, což obnášelo velké 
hřebelcování, mytí, rozčesávání ohonů. Hřívu jsme jim 
nejdříve zapletli do copánků, aby po jejich uvolnění 
byla bohatší. Kopyta jsme natřeli tukem, takže se 
pěkně leskla. V tu chvíli z nich byli opravdoví krasavci, 
kteří se vznešeně nesli, vědomi si svého významu. 

Návštěvníci zoo je obdivují, výrazem jejich ná-
klonnosti je i to, že se s nimi často fotografují. Snad 
každého osloví dobrácké a pracovité povahy, které 
irské koby řadí spíše k chladnokrevným plemenům. 
Rádi bychom v budoucnu zavedli další službu návštěv-
níkům: Cliva a Dannyho chceme zapřáhnout do bryčky 
a provozovat s nimi vyjížďky po zoo i jejím okolí.

Simona Blahoňovská,
chovatelka na Dětské zoo

Obrázky ze Zoo Brno



Bagoun chytá rybu ve výskoku

Gejša podává „ploutev“ Bobina (vlevo) a Bagoun
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Exhibice lachtanů nemá 
s cirkusem nic společného

V zoologických zahradách patří lachtani 
k nejoblíbenějším zvířatům. Jejich poněkud ko-
mický vzhled i vrozená hravost a rozkoš, s jakou 
se dovedou za parných dní s funěním převalovat 
ve vodě, upoutají snad každého návštěvníka. 

Naše zahrada chová lachtany jihoafrické (Arc-
tocephalus pusillus): samce Bagouna, narozeného 
v roce 1993 v belgické Zoo Antverpy, samici Bobinu, 
dceru legendárního Gastona, narozenou v roce 1998 
v Zoo Praha, a Gejšu, která se v roce 1992 narodila 
v divočině její domoviny, na pobřeží Namibie. Lach-
tani jihoafričtí se poměrně často dovážejí do zoo 
z volné přírody, neboť podél jihoafrického pobřeží, 
zvláště v Namibii, se vyskytují v obrovském množství. 
Kolonie čítají mnohdy tisíce jedinců a i v dnešní 
době jejich početní stavy lidé občas regulují lovem.

Společně s tuleni a mroži patří lachtani do 
skupiny ploutvonožců (Pinnipedia), jejichž přemě-
něné končetiny připomínají ploutve. Lachtanovití 
(Otariidae) se vyskytují ve třinácti druzích a jsou 
dokonale přizpůsobeni životu v moři, jejich tělo 
má hydrodynamický tvar, proti chladu je chrání 
hustá mastná srst, přes kterou voda nepronikne. 
Při ponoru se mohou dostat do hloubky až 200 
metrů. Loví ryby, hlavonožce a korýše.

Povahu hravých a inteligentních lachtanů 
lze přirovnat k povaze například loveckých psů, 
s nimiž jsou ostatně spřízněni. Ploutvonožci jsou 
totiž velmi blízcí příbuzní šelem, někteří zoologové 
je dokonce řadí přímo do řádu šelem (Carnivora). 
Lachtani jsou také velice učenliví a mistrní lovci. 
Nesnášejí nudu, baví se třeba i tak, že pod vodou 
vypouštějí z tlamy bublinky a okolo nich pak po-
malu krouží, nebo si hrají s kameny, které vyzve-
dávají ze dna a nechávají klesat zpět. S lachtany 
žijícími v zajetí by proto lidé měli pracovat, cvičit 
je v různých hrách. Zoologické zahrady, které tak 
činí a veřejnosti nabízejí vystoupení demonstrující 
dovednosti lachtanů, bývají někdy obviňovány, že 
zvířata k exhibici nutí jako při drezuře v cirkuse. 
Pravidelné cvičení je však pro lachtany velice 
důležité, zachovává jejich bystrost, přináší jim 
radost ze života a udržuje dobrý psychický stav. 
Na lachtanech zvyklých na lidi lze také velice 
snadno provést veterinární zákrok.

Naše expozice je vybavena větším venkovním 
bazénem se sladkou vodou, na který navazuje souš, 
a dvěma menšími ve vnitřní ubikaci, v nichž je sla-
ná voda. S lachtany pořádáme pravidelná komen-
tovaná krmení, při kterých vykonávají jednoduché 
cviky. Každé ze zvířat má svoji oblíbenou fintu či 

trik, který předvádí návštěvníkům. Gejša například 
vyleze na cvičební lavici a chovateli způsobně podá-
vá „ploutvičky“, napřed jednu, pak druhou. Bobina 
se na zadních „ploutvičkách“ vzepne, předními 
obejme cvičitele kolem nohou, a pak si smlsne 
odměnu. Návštěvníky rozesměje i tím, že odmítá 
čekat, až na ni přijde při krmení řada, a chytře 
si ryby sama z bedny ukradne. Samec Bagoun 
je v porovnání s nimi velký a hodně netrpělivý 
nenasyta. Jeho specialitou jsou výskoky z vody, 
kdy dovede uchvátit rybu ve výšce až dvou metrů 
nad hladinou. Na Bagouna si ovšem musíme dávat 
pozor. Zvláště v období páření se u něj objevují 
projevy teritoriality, kdy nás začíná považovat za 
vetřelce pronikající do jeho harému a nejraději 
by se s námi utkal. I když tato skupina lachtanů 
žije v naší zoo zhruba deset let, mláďat jsme se 
bohužel dosud nedočkali.

Špičkové zoologické zahrady chovají lachtany 
převážně jen ve slané vodě. Umožňuje jim to vyspě-
lá technologie filtrace, při níž není nutno poměrně 
dlouhou dobu slanou vodu v bazénu vyměňovat. 
Naše expozice je již bohužel zastaralá a trochu 
stísněná. Na úplnou rekonstrukci se zatím peněz 
nedostává, proto se snažíme prosadit alespoň čás-
tečnou přestavbu bazénů a úpravu filtrace vody, 
která by životní podmínky našich lachtanů zlepšila. 

Ing. Miloslav Walter,
revírník na úseku šelem

Zamyšlení



Vlčí smečka se po odchodu většiny odchovaných mláďat zmenšilaVikuně

Cora (vlevo) a Umca opět spolu Hřebec Belfigor

Po dlouhém pobytu v brlohu se Cora 
s gustem vyválela ve sněhu
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Umca opět doma
Otec úspěšných dvojčat Billa a Toma, lední medvěd Umca, 

se v polovině ledna vrátil po dvouměsíčním pobytu v bratislavské 
zoo zpět do Brna. Původně měl na Slovensku setrvat déle, aby 
jeho družka Cora měla klid pro výchovu očekávaného přírůstku 
do rodiny. Předpoklad, že Cora je březí, bude rodit a pečovat 
o mláďata, se však nenaplnil. Nyní lze očekávat, že pár společně 
prožije jarní říji a Cora opravdu znovu zabřezne. (red)

U hlavní trasy vyrůstá 
nový výběh vikuní

Nový výběh divokých lam vikuní, přiléhající k hlavní 
komunikaci, vyrůstá v sousedství lam alpak. Oplocení je 
kompletní, zbývá zřídit přístřešek a další vybavení. Dvě mladé 
samice dorazily koncem února ze Zoo Moskva, samec přices-
tuje z německé Zoo Hannover. Podél hlavní trasy lze už nyní 
spatřit expozice alpak, mar, surikat a pekariů. Po dokončení 
výběhu vikuní hodláme v těchto místech postavit ještě další 
dva – pro klokany a ovce Jákobovy. Pak už budou nové 
expozice lemovat hlavní komunikaci po celé její délce. (red)

Horké novinky

Tři páry vlků zamířily na Ukrajinu
Ještě do konce ledna mohli návštěvníci Zoo Brno pozoro-

vat neobvykle velkou, jedenáctičlennou skupinu vlků arktických. 
Tvořili ji vůdce smečky, jeho dvě družky, dvě mláďata z roku 
2008 a šest potomků narozených loni. Pro další úspěšné roz-
množování je však třeba, aby se někteří členové nové generace 
odloučili od rodičů a vydali do světa, kde založí a doplní jiné 
chovy. Transport tří párů mladých vlků vyrazil na cestu do zoo 
v ukrajinském městě Rovno koncem ledna, jeden pár mláďat 
z roku 2009 ve smečce zůstává. (red)

Miniappaloosy – noví 
obyvatelé Dětské zoo 

Čtyřčlenná skupina koní plemene miniappaloosa při-
cestovala v únoru z nizozemských chovů do naší zahrady, aby 
rozšířila kolekci kontaktních zvířat v Dětské zoo. Koníci, kteří 
budou po osedlání vozit nejmenší dětské návštěvníky, mají 
kohoutkovou výšku do 87 centimetrů, což je řadí mezi středně 
velké poníky. Nápadná je jejich atraktivně skvrnitá, jakoby kro-
penatá srst. V Nizozemské plemenné knize appaloos je zapsán 
hřebec Belfigor, nejstarší člen skupiny, narozený v roce 2003. 

Appaloosy dostaly jméno podle řeky Palouse, v jejímž 
údolí na východě severoamerického státu Washington je vy-
šlechtili indiáni kmene Nez Percé. Koně získali od španělských 
dobyvatelů, plemeno pak vešlo ve známost v 18. století. Stejně 
jako další plemena indiánských koní se appaloosy později ocitly 
na pokraji zániku, ale pro jejich neobvyklý vzhled si je skupina 
nadšenců oblíbila a znovu vyšlechtila. (red)



Kapitánka reprezentačního týmu basketbalistek Hana Horáková předala představitelům zoo 
a města symbolický šek. Vlevo primátor Roman Onderka, vpravo ředitel zoo Martin Hovorka.

Heiko (v popředí) a Helge

Ladislava Macka, náměstka brněnského primátora, do-
provodil k slavnostnímu aktu jeho kůň
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Heiko, my tě nedáme!
Po dlouhém, téměř půlročním pobytu v zázemí 

zoo vstoupil dželadí samec Heiko o prvním jarním 
dni, 21. března 2010, opět do svého výběhu. Pro-
slavený útěkář se ihned vyšplhal na jedno z vyvýše-
ných míst, sloužících opicím k výhledu či odpočinku, 
a pozdravil svého ukázněnějšího druha Helgeho, 
zatímco opodál se nezúčastněně popásala skupina 
paovcí. Heikovy první kroky sledovaly desítky ná-
vštěvníků, novináři a hosté slavnostního otevření 
nově upravené společné expozice paovcí a dželad.

Heiko se stal známý poté, co dvakrát uprchl 
svým chovatelům. V září 2007 se toulal po okolních 
lesích, lukách a polích, až byl třetí den dostižen 
na golfovém hřišti a vzápětí uspán a odvezen 
zpět do zoo. V říjnu 2009, když spatřil přicházet 
veterináře s důvěrně známou narkotizační puškou 
v ruce, aby ošetřil jednu z paovcí, znechuceně vzal 
nohy na ramena a opět přelezl plot i s elektric-
kým ohradníkem. Tentokrát se skrýval jen v areálu 
zoo a jeho nejbližším okolí, ale celý týden. Když 
jednoho dne Heiko slídil v kuchyňce u stájí žiraf, 
zkušený chovatel chladnokrevně zavřel zvenčí dveře 
a přivolal veterináře. Pak už opičák cestoval přímo 
do odděleného zázemí.

Vedení zoo po druhém útěku zvažovalo, zda 
raději nepřesune Heika do jiné zoo. Vycházelo 
z faktu, že na dokonalé zabezpečení výběhu mo-
mentálně chybějí potřebné finance. Prchající opičák 
se však mezitím stal natolik populární, že zvěst 
o jeho odchodu zvedla vlnu solidarity. Brňané se 
rozhodli, že svého Heika nedají. Emailová i klasická 
pošta začala do zoo doručovat záplavu požadavků, 
aby opičák Brno neopouštěl. A nezůstalo jen u této 
podpory. Přímé finanční dary a placené SMS zprávy, 
určené na úpravu výběhu, vynesly 170 000 Kč. Nej-
štědřejším sponzorem se stal náměstek brněnského 
primátora Ladislav Macek, který daroval 100 000 
Kč, reprezentační tým českých basketbalistek zaslal 
10 000 Kč. Česká pojišťovna rozvinula informační 
kampaň a zadala výrobu suvenýrů s motivem Heika 

– výtěžek z prodeje rovněž poslouží na vybavení 
expozice. Pojišťovna společně se zoo také vyhlásila 
dětskou výtvarnou soutěž na téma Heiko, kterou 
obeslalo 860 soutěžících, z nichž deset nejlepších 
převzalo při otevření expozice diplomy a ceny.

Nová úprava výběhu dželad spočívá především 
ve zhotovení vyššího oplocení a instalaci výkonněj-
šího elektrického ohradníku. Náklady, které činily 
zhruba 900 000 Kč, vedle zmíněných sponzorských 
příspěvků uhradila zoo z vlastního rozpočtu. Dalším 
příspěvkům se však meze nekladou a lze je jen vítat.

Na slavnostní zahájení provozu expozice se 
dostavil primátor města Brna Roman Onderka, 
jeho technický náměstek Ladislav Macek, ředitel 
brněnské pobočky České pojišťovny Petr Špičák, 
manažer České basketbalové federace Petr Kovář, 
kapitánka reprezentačního družstva basketbalistek 
Hana Horáková a další štědří sponzoři. „Heiko je 
silná individualita a jen takoví jedinci se mohou 
prosadit i ve sportu. Také pro jeho touhu po svo-
bodě se stal naším vzorem,“ vysvětlila kapitánka 
Horáková, proč si její tým vybral Heika za maskota.

Kromě zesíleného oplocení by měl našeho 
tuláka v budoucnu více držet doma harém samic, 
jejichž dovoz zoo plánuje. Avšak zaručit, že nezbed-
ný opičák už nikdy neuteče, bohužel nelze. „Útěkář 
brzy pozná, že elektřina v ohradníku mu neublíží, 
jen ho postraší,“ komentuje složitou situaci ředitel 
zoo Martin Hovorka.

Bc. Eduard Stuchlík

Odpovědnost



Samice takina indického Saxana se svým mládětem
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Takinové narození 
v Brně se už začínají 
rozmnožovat

Vzácní himálajší sudokopytníci takinové 
indičtí jsou součástí kolekce zvířat brněnské zoo 
od roku 1999, původní pár úspěšně odchoval dva 
potomky. Mládě, které přišlo na svět letošního 
9. března, je prvním životaschopným potomkem 
samice narozené už v naší zoo. 

O malou samičku se jeho matka Saxana 
dobře stará – mateřské mléko pila již od prvních 
hodin svého života. Saxana se s ní zpočátku 
zdržovala v odlehlém koutě výběhu, ale už po 
několika dnech chodily obě ke krmelci i mezi 
ostatní takiny. O mládě jeví zájem i ostatní 
samice a malý takin se spřátelil se všemi členy 
skupiny, i s otcem Romanem, pocházejícím 
z německé Zoo Frankfurt n. M.

Sedmiletá Saxana je první takin narozený 
v Zoo Brno, její rodiče jsme získali v roce 1999 
z Tierparku Berlín. Druhým v Brně úspěšně odcho-
vaným takinem je Saxanina o tři roky mladší sestra, 
která letos také rodila, avšak jako nezkušená prvo-
rodička neuměla pečovat o mládě, které po dvou 
dnech uhynulo. Saxana poprvé rodila loni, jejímu 
tehdejšímu mláděti sice dávala napít, přesto se 
odchov nezdařil; příčina neúspěchu patrně vězela 
ve zdravotních dispozicích mladého organismu. 

V naší skupině takinů se nachází i třetí 
dospělá samice – Resi, matka Saxany a Šarloty. 
I když se narodila už v roce 1998, i tato samice 
může ještě zabřeznout a odchovat další mláďata. 
Z genetického hlediska významný byl pro náš chov 
takinů loňský příchod mladého páru, pocházejícího 

z Tierparku Berlín. Samec i samice jsou přímými 
potomky takina odchyceného v divočině Myanmaru 
a do Tierparku Berlín dovezeného v roce 2004. Před 
tímto samcem se přímo z přírody na náš kontinent 
dostal jen zakladatelský pár evropského chovu, 
dovezený v roce 1974 a 1976. (red)

Budoucnost

Výroční zpráva 2009
Na adrese www.zoobrno.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/

je možné si prohlédnout Výroční zprávu Zoo Brno 
2009. Podává pokud možno co nejširší pohled na 
dění v brněnské zoo během minulého roku, shrnuje 
úspěchy, ale i nedostatky v naší práci. Nejvýznam-
nější událostí sledovaného období bylo započetí 
stavby rozlehlého výběhu medvědů kamčatských 
a doplňkových expozicí rosomáků, sovic sněžních, 
lišek polárních a severských druhů ptáků bahňáků. 
Novým areálem povede naučná stezka, která přiblíží 
přírodu Kamčatky a východní Sibiře, její tradiční využí-
vání i současné ochranářské trendy. Předpokládáme, 
že komplexní expozici otevřeme pro veřejnost již 
v druhé polovině tohoto roku. K největším úspěchům 
roku 2009 v chovatelské oblasti patří narození šesti 
štěňat vlků arktických, tří koťat koček pouštních 
a samičky tapíra jihoamerického. (red)



K a n c e l á ř B r n o Z d r a v é m ě s t o M a g i s t r á t u m ě s t a B r n a–
pořádá v sobotu 22. května 2010 v areálu Zoo Brno jedenáctý ročník oblíbené akce

ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ

Jejím cílem je zábavnou formou přiblížit zdravý životní styl, informovat o vlivu kouření na lidské zdraví a poradit, jak se
nezdravého návyku zbavit. Na programu, určeném zejména dětem a jejich rodičům či prarodičům, jsou mj. sportovně zábavné
soutěže a divadelní představení. Návštěvníci zoo si také mohou nechat změřit krevní tlak, vrstvu podkožního tuku nebo obsah
oxidu uhelnatého v plicích.
Akce Zvířátka také nekouří, pořádaná u příležitosti Světového dne bez tabáku, nabízí možnost strávit volný den
zdravě a bez tabákového kouře  v krásném přírodním prostředí, .


