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Příhovor

Prosazujeme novou 
chovatelskou koncepci

Brněnská zoologická zahrada 
slouží veřejnosti už šedesát let – 
poprvé do ní návštěvníci vstoupili 
30. srpna 1953. Od té doby se 
změnila k nepoznání, téměř nic se 
z její původní podoby nezachova-
lo. Avšak něco přece jen zůstalo 
stejné – už naši předchůdci-za-
kladatelé měli jasno, k čemu má 
taková instituce sloužit. Že má 
být především místem vhodným 
k odpočinku a relaxaci, tedy – jak 
se dříve říkalo – k „ušlechtilé zá-
bavě“, ale i k propagaci ochrany 
přírody, k chovu vzácných zvířat 
a vědeckému výzkumu.

Když jsme před deseti lety slavili půlstoletí exis-
tence, byla to doba nové ambiciózní cesty, která měla 
zahradu proměnit ve špičkovou instituci svého druhu. Už 
při přijetí Zoo Brno za řádného člena exkluzivní Světové 
asociace zoo a akvárií (WAZA) v roce 2000 v jihoafrické 
Pretorii jsme představili naši novou chovatelskou kon-
cepci, podle níž bude větší část zahrady rozdělena do 
čtyř hlavních expozičních souborů – Beringie, Karibik, 
Kalahari a Wallacea. Chceme návštěvníkům přiblížit 
ty oblasti, jejichž specifické životní podmínky podnítily 
obzvlášť bohatý rozvoj různých životních forem a které 
hrály roli jistých evolučních mezníků či ohnisek biodi-
verzity. Takto koncipované expozice by mohly zahradě 
vtisknout vlastní, charakteristickou tvář, schopnou odli-
šit ji od jiných. Pomoci by jí v tom mohl i význam města, 
jemuž zoo patří, města, v němž žil a tvořil zakladatel 
genetiky Johann Gregor Mendel. Vždyť evoluční teorie 
jde ruku v ruce s dědičností.

Novou chovatelskou koncepci jsme zahrnuli do 
Strategie rozvoje Zoo Brno, dokumentu zásadního 

významu, který městská rada schválila v roce 2004. 
Vycházeje z tohoto dokumentu, architektonická kance-
lář dokončila v roce 2006 urbanistickou studii Generel 
rozvoje Zoo Brno, na jehož základě mohou v areálu zoo 
vznikat další stavby tak, aby mj. vhodně navazovaly 
na dosavadní objekty i na dopravní situaci v městské 
části či aby respektovaly biokoridory procházející v okolí 
zahrady. Generel rovněž zaručuje zachování lesnatého 
charakteru Mniší hory, na jejíž stráních se zoologická 
zahrada rozkládá.

První expozicí zahrnutou do komplexu severské 
zvířeny Beringie se stal výběh bobrů kanadských, 
slavnostně otevřený v roce 2003. V následujícím 
roce 2004 k němu přibyl výběh vlků arktických 
a v roce 2008 expozice rysů kanadských. Další 
práce na Beringii se soustředily do prostoru mezi 
Tygřími skalami a výběhy vlků a bobrů, kde jsme 
v říjnu 2010 dokončili soubor expozic přibližujících 

přírodu Kamčatky a východní Sibiře. Hlavní atrakcí 
je tu rozlehlý výběh medvědů kamčatských, v menší 
expozici žijí rosomáci. K souboru patří i voliéra so-
vic sněžních, výběh lišek polárních a voliéra ptáků 
severských pobřeží. 

Budování jednotlivých částí Beringie během posled-
ních deseti let provázely mnohé menší nové stavby či vý-
znamné úpravy starších chovatelských zařízení, například 
v roce 2010 jsme rekonstruovali pavilon opic. Úspěšně 
se rozvíjel i chov zvířat, nejvíce si ceníme mláďat ledních 
medvědů, narozených v roce 2007 a 2012.

V nejbližší budoucnosti mají v zahradě vyrůst tři 
nové expozice, na jejichž stavbu město Brno získalo do-
taci z Evropské unie. Budou to africká vesnice, umístěná 
v prostoru vyhlídkové terasy u výběhu Safari, expozice 
klokanů při horní části hlavní komunikace a voliéra orlů 
bělohlavých poblíž výběhů vlků a bobrů. Evropskou 
dotaci město získalo i na nové parkoviště s novým 
vchodem do zoo, vyprojektované ve směru od městské 
části Kníničky.

Toto mimořádné číslo Zooreportu, vydané jako 
připomínka šedesáti let trvání Zoo Brno, přináší přehled 
nejdůležitějších momentů vývoje zoologické zahrady 
od jejích prvopočátků až po současnost a představuje 
též vizi jejího dalšího směřování.

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.,
ředitel Zoo Brno

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., 
pochází z Mladé Boleslavi, kde se narodil roku 1954. V roce 1973 maturoval na střední škole 

veterinární a po dvouleté vojenské službě pracoval jako veterinární technik. V letech 1978 až 1984 
vystudoval v Brně veterinární fakultu, na níž pak působil jako odborný asistent katedry epizooto-
logie a mikrobiologie.

V období 1991 až 1996 zastával různé funkce v zemědělské prvovýrobě, ředitelem Zoologické za-
hrady města Brna se stal v lednu 1997. Postgraduální studium na brněnské veterinární fakultě ukončil 
v roce 2006 a v roce 2012 absolvoval studium pedagogiky na Národním institutu pro další vzdělávání.

S manželkou, veterinární lékařkou, vychoval dvě děti, dceru a syna.

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., ředitel Zoo Brno
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1953–1959

První atrakcí 
byla maringotka 
s medvědy

Brněnskou zoologickou zahradu založil Krajský 
národní výbor v Brně výnosem z 6. května 1950. 
Jako místo vhodné pro její stavbu určil polesí Mniší 
hora v Bystrci u Brna, vyhlášené 11. února 1950 
státní přírodní rezervací. V té době již bylo polesí 
přiděleno Masarykově univerzitě, která chtěla na 
Mniší hoře vybudovat botanickou zahradu. Vznikla 
dohoda, která zoologické zahradě vyčlenila údolí 
potoka Hlubočku a přilehlou jihozápadní stráň kopce 
o celkové ploše deseti hektarů, botanické zahradě 

připadly jižní a východní svahy. Hlavní vrchol kopce 
a severní svahy zůstaly rezervací. Po třech letech 
úsilí a za zdatné pomoci dobrovolných nadšenců 
mohla být zoo zpřístupněna veřejnosti. První kolekce 
zvířat obsahovala 171 jedinců 51 druhů.

Neděle 30. září 1953 byla slunná a na otevření 
nové zoologické zahrady se přišly podívat přibližně 
čtyři tisícovky lidí. Sedm set metrů cest lemovalo na 
dvacet klecí či voliér a dřevěné ohrady pro kopytníky. 
V ohradách se vedle ovcí a koz proháněla i méně 
obvyklá domácí zvířata – velbloudi dvouhrbí, lamy 
krotké a jaci domácí. V klecích byly různé druhy 
zpěvných ptáků, v bažantnici bažanti obecní, stříbrní 
a diamantoví, ve voliérách dravců a sov orel královský, 
puštík obecný, kalous ušatý, sova pálená a výr velký. 
V dalších klecích žili mývalové severní, kuna lesní, 
kočka divoká, liška obecná či rys ostrovid. Zoologicky 
nejcennějším exponátem byl rosomák sibiřský, dove-
zený z tehdejšího Sovětského svazu. Slyšel na jméno 
Ivan a přitom, jak mu návštěvníci házeli pamlsky, se 
naučil dělat přemety. Byl to tehdy jediný rosomák 
chovaný v českých zemích a na Slovensku. K prvním 
zvířatům v zoo patřil i pár koček bahenních (samice 
v následujících letech odchovala dvě koťata, která 
pak odešla do Zoo Ostrava a Zoo Liberec).

Jako expozice sloužily i dvě maringotky ze zru-
šeného cirkusu Kludský – jedna se stala atrakcí zoo, 
neboť v ní lidé mohli spatřit dva medvědy hnědé-brtníky, 
druhá byla rozdělena na čtyři ubikace pro jezevce lesní-

ho, rosomáka evropského a lišku obecnou (obyvatele 
čtvrtého oddílu se nepodařilo zjistit). Tato maringotka 
byla později upravena pro druhy dva, pro prase divoké 
a hyenu skvrnitou. 

Ještě v roce 1953 se na Mniší hoře objevil první 
pár lvů, jemuž byla postavena srubová ubikace s malou 
klecí jako výběhem. Přibyl i pár klokanů rudokrkých, 
dovezených přímo z Austrálie (už v následujícím roce 
měli klokani mládě). 

Do konce roku 1953 přišlo do nové zoo 
34 594 návštěvníků.

Jedinou budovou v zoo byla při jejím otevření bývalá 
hájenka

Maringotka bývalého cirkusu Kludský s medvědy hnědými 
v obležení návštěvníků 

Jedna ze dvou maringotek, sloužících jako expozice, hostila čtyři zvířecí druhy

Pár mladých lvů dorazil do zoo již v roce 1953

Návštěvnice krmí lamu
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Symbolem zoo 
se stal medvěd

První pavilon brněnská zoo postavila až v roce 
1956. Úpravou dřevěné ubytovny pro stavební dělní-
ky, na níž se zásadní měrou podíleli brigádnicky sami 
zaměstnanci a brněnští teraristé a akvaristé, vzniklo 
takzvané provizorní vivárium, ve své době působící efekt-
ně: návštěvníci procházeli ztemnělou, pětadvacet metrů 
dlouhou chodbou, do níž zářilo z jedné strany třináct 
osvětlených terárií s převážně tuzemskými obojživelníky 
či plazy a z protilehlé stejný počet akvárií s tropickými 
rybami. Později bylo vivárium prodlouženo o trakt pro 
rozměrné nádrže krokodýlů, například tomistomy úz-
kohlavé, pro terária velkých ještěrů, jakými byli varan 
skvrnitý či teju pruhovaný, a také hadů, mj. krajty 
mřížkované, anakondy velké a hroznýše královské-
ho. Byla tam i expozice velmi vzácné želvy obrovské 
a nejvzácnějšího obojživelníka, jakého dosud Zoo Brno 
chovala – velemloka obrovského. 

Zahrada se začala poměrně rychle rozvíjet, rok 
1959 přinesl několik dalších významných staveb. 

Adaptace typové drůbežárny umožnila vznik prvního, 
i když poněkud skromnějšího pavilonu ptáků. Jeho torzo 
zůstalo dodnes zachováno jako zadní stěna voliér dravců 
a sov, stojících u cesty od správní budovy k pavilonům 
opic. Starý pavilon ptáků hostil řadu exotů, například 
tukany, zoborožce a velké ary. V letech 1961 až 1978 
se v jeho stísněných prostorách podařilo odchovat 
29 arů araraun. 

V roce 1959 byl také postaven nový vstupní 
prostor a návštěvnická trasa se prodloužila na 
1 700 metrů, když končila u nového medvědince, 
v té době největšího v Československu. 

Na slavnostní otevření nového výběhu medvědů 
hnědých se 28. června 1959 přišlo podívat deset tisíc 
lidí, což byl po další dlouhá léta nepřekonaný návštěv-
nický rekord. Medvědi Váňa a Duňa, vystavovaní dosud 
v maringotce, kde se jim v roce 1956 narodilo první 
mládě, se mohli rozběhnout po velkém výběhu bez 
mříží, umístěném na skalnatém svahu a doplněném 
vodní nádrží a ubikací. Po přestěhování medvědi od-
chovávali další potomstvo a hravá mláďata lákala davy 

diváků. Medvěd se stal symbolem zahrady. Později 
přibyly do velkého medvědince další dvě samice, jednu 
dobu byl výběh osídlen čtyřmi mláďaty brtníka. Zájem 
návštěvníků bohužel doprovázel davový zlozvyk krmit 
šelmy. Průzkum zaměstnanců zoo prokázal, že medvědi 
v té době sežrali přibližně osm kilo cukru denně, i když 
na obou stranách vyhlídkové terasy nad výběhem byly 
cedule s nápisem Zákaz krmení zvířat.
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Veterinář zoo MVDr. Jaroslav Jedlička s mláďaty brtníka

Zimní pohled na takzvané provizorní vivárium. Nad vchodem byl nápis Terárium

Nový vchod do zoo v roce 1959

Chovatelé s krajtou mřížkovanou, 1. polovina 60. let

Brtníkům se v maringotce v roce 1956 narodilo mládě



Kočkodan v prvním pavilonu opic

Pavilon opic č. 1 z roku 1966
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Šedesátá léta provázel 
čilý stavební ruch

První pavilon opic vznikl v roce 1960. K jeho stav-
bě posloužila rekreační chata, k níž se přimontovaly 
venkovní výběhy. Stála poblíž hájovny, kde už záhy po 
otevření zoo existovala klec s opicemi, často obležená 
návštěvníky. V padesátých letech zahrada chovala opice 

i ve společné expozici s exotickými ptáky, umístěné 
u provizorního vivária, v místě dnešní řady voliér dravců 
a sov tradičně nazývané Alej ptáků. V roce 1961 zoo zís-
kala první pár šimpanzů, který našel útočiště v přístavbě 
provizorního vivária, dochované dodnes jako ubikace 
levhartů. K 1. lednu 1963 zahrada evidovala těchto 
devět druhů primátů: outloň váhavý, makak obecný, 
makak rhesus, makak medvědí, kočkodan bělozelený, 
mangabej obecný, pavián pláštíkový, pavián babuin 
a šimpanz učenlivý.

V závěru prvního desetiletí existence zoo se začí-
nají dřevěné ohrady nahrazovat oplocením z kovových 
trubek a zahrada se rozšiřuje z úbočí Mniší hory do 
jejích horních partií. V roce 1962 vznikl na hřebeni 
kopce výběh bizonů, k nimž se později přestěhovaly 
z dolní části zoo stáje a výběhy lam krotkých, velbloudů 
dvouhrbých, jaků divokých a dalších kopytníků. 

Podle návrhu Ing. arch. Otto Eislera zahrada 
v letech 1964 až 1965 postavila dva na sebe nava-
zující a v té době velmi moderní pavilony opic. Do 
části pavilonu č. 2, vyprojektované pro chov lidoopů, se 
z nevyhovující přístavby provizorního vivária nastěhovali 
šimpanzi. V roce 1967 se jim narodil Bipo, v Českoslo-
vensku první uměle odchovaný šimpanz. Jeho matka 
Bibina v následujících letech porodila další dvě mláďata, 
o něž se už starala sama (v roce 1969 přivedla na svět 
samečka a v roce 1971 se jí narodila samička). 

K chovatelským úspěchům druhého desetiletí exi-
stence zoo patří například tři supi bělohlaví, odchovaní 
v letech 1963 až 1965, či odchov dvaadvaceti karakalů, 
narozených v letech 1966 až 1972 v jedné z malých 
klecí dnes už neexistující tzv. Aleje šelmiček. 

Řízení stavebních prací po roce 1960 usměrňo-
val první generel výstavby, vypracovaný architektem 
Eislerem. V zoologické zahradě panoval čilý stavební 
ruch, podmíněný především tím, že v roce 1957 pře-
šla pod správu města a byla jí přidělena celá Mniší 
hora (botanická zahrada pak vznikla na jiném místě). 
Z původních deseti hektarů se brněnská zoo rozrostla 
na 24hektarovou expoziční plochu.

1960–1969

Pavilon opic č. 2 z roku 1966. Jeho pravá část byla 
vyprojektována pro chov lidoopů

Mangabej obecný

Mládě supa bělohlavého

Koťata karakalů

První pavilon opic
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První šimpanz 
narozený v českých 
a slovenských zoo

První pár šimpanzů, samec Batul a samice Bibina, 
přišel do Zoo Brno jako roční mláďata v roce 1961. 
Pocházeli z divočiny Konga (v 60. letech bylo ještě 
možné získat oficiálně od obchodníků se zvířaty jedince 
odchycené v přírodě). Po příchodu do Brna šimpanzi 
vyrůstali společně v zadním traktu provizorního vivária 
a v srpnu 1965 se přestěhovali do nového pavilonu opic. 
Žili v těsném kontaktu s chovateli a byli krotcí natolik, že 
mohli chodit s chovatelem na procházky i mimo expozici. 
V květnu 1966 zoo koupila od Československých cirkusů 
statného jedenáctiletého samce Ponga a umístila ho 
společně s Batulem a Bibinou. 

Pongo brzy zaujal vedoucí pozici ve skupině. 
Osmiletá Bibina již měla pravidelný cyklus říje se vše-
mi jeho příznaky. Poněvadž samci dospívají později, 
Batul o samici zájem nejevil, na jeho pasivitě se snad 
podílel i fakt, že Bibinu znal od mládí. Pongo Bibinu 
napářil vzápětí po příchodu do zoo a pokračoval v tom 
pravidelně do listopadu 1966, kdy samice zabřezla. 
Začala se oddělovat od skupiny, dalšímu krytí se 
vyhýbala. Březost trvala osm měsíců, 15. července 
1967 Bibina porodila. 

Nezkušená prvorodička, která se nikdy nese-
tkala například s výchovou mladšího sourozence, 
jíž se běžně věnují jedinci žijící v přírodě, mládě 
nepřijala. Měla také opožděnou laktaci. Novorozeně 
vážilo 1,75 kg a bylo dobře vyvinuté, jeho výchovy 
se ujali dva chovatelé. V péči o mládě se střídali, 

neboť bylo třeba každé dvě hodiny mu podávat 
umělé dětské mléko Feminar. Po měsíci do feminaru 
přidávali vitaminy C a B, za další měsíc i mixované 
ovoce s infadinem. Zpočátku Bipo vypil přibližně 
100 ml feminaru denně a 10. den jeho váha mírně 
klesla (na 1,63 kg). Pak začal nabírat a ve stáří 
20 dnů, kdy vypil 530 ml feminaru, porodní váhu 
předstihl o 8 g. Ve stáří 80 dnů vážil 3,16 kg, vypil 
740 ml feminaru a prořezal se mu první zub – řezák. 
Chovatelé žili s mládětem ve dne v noci, v pavilonu 
přespávali na lehátku. Mládě, i když záhy očkované 
proti tuberkulóze, z obav před infekcí žilo v izolaci 
od okolí, návštěvníci je poprvé mohli spatřit až 
tři měsíce po narození, a to jen přes skleněnou 
přepážku. V té době samečka pokřtili – dostal jméno 
Bipo, po obou rodičích. V pěti měsících už měl všech 
dvanáct zubů.

Bipo dobře prospíval a v roce 1968 dostal druž-
ku, přibližně stejně starou samici Dadynu, pocházející 
z Kamerunu, která žila v zoo až do roku 2010. Bipův 
život byl bohužel krátký, v pěti letech uhynul na 
zákeřnou chorobu. Byl to první šimpanz narozený 
v českých a slovenských zoologických zahradách.

1960–1969

Bipo ve stáří tří měsíců 

Bipův křest

Chovatel Theodor Ochmanský s šimpanzi 
Dadynou (vlevo) a Bipem Dospělý Bipo (vlevo) a Dadyna
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Terárium a nemocnice
Zvířata z provizorního vivária se mohla v roce 

1972 přestěhovat do prostornějších expozicí. Na jižním, 
nižším vrcholu Mniší hory vyrostl nový objekt vivária, 
sestávající ze dvou provozních celků se společným 
vchodem – z velké haly s vysokou prosklenou sedlovou 
střechou, určené pro velké ještěry a hady, a z přízem-
ního traktu, rovněž bohatě proskleného. Obslužná 
chodba uprostřed přízemní budovy byla obklopena 
jednotlivými terárii pro obojživelníky a menší ještěry, 
hady a želvy, návštěvní trasa vedla podél obvodových 
zdí. K osvětlení terárií sloužilo i denní světlo.

Vedle obojživelníků a plazů se v novém viváriu 
objevily i nové druhy hmyzu, drobných hlodavců 
a šelmiček. Ve velké, špatně izolované hale se však 

nedařilo udržet patřičnou teplotu. Střecha haly byla 
proto zateplena a uvnitř zřízeny velké kóje, které se 
ukázaly vhodné zejména pro chov krokodýlů nilských, 
u nichž bylo dosaženo opakovaných odchovů. 

Koncem 60. let se v prostoru současných Tyg-
řích skal začaly budovat dva výběhy s bazény pro 
vodní ptáky. Návštěvníci zde mohli vidět pelikány 
bílé a kadeřavé, labutě velké, zpěvné a černé, různé 
druhy husí, husice rezavé a liščí a mnoho druhů 
kachen. Byly zde chovány i tak vzácné druhy, jako 
je labuť černokrká, berneška rudokrká, berneška 
bělolící, čírka sibiřská či hvízdák chilský. Útočiště zde 
nalezly i volavky popelavé a červené, kvakoši noční 
a čápi bílí i černí. V roce 1971 byla vedle stávajících 
dvou vybudována expozice třetí pro plameňáky rů-
žové, kubánské a chilské. Při výstavbě Tygřích skal 
zůstaly dva bazény zachovány jako základ vodních 
nádrží ve výběhu tygrů a levhartů.

Státní veterinární správa zřídila v Zoo Brno 
v roce 1971 veterinární nemocnici s karanténou 
a ubikacemi a výběhy pro lvy a lachtany. Lvy, kteří 
původně žili ve starém šelminci z roku 1953, se 
v roce 1966 podařilo přemístit do nového šelmince 
u bývalé hájenky a po pěti letech, v roce 1971, 

mohl král zvířat na dalších skoro třicet let zakotvit 
v expozici vedle lachtanů. V době výstavby Tygřích 
skal (1998–2000) tam našli útočiště tygři, lvi byli 
umístěni do zázemí. 

První pár ledních medvědů se v Zoo Brno obje-
vil v roce 1964, ale protože neměl vlastní expozici, 
žil společně s medvědy hnědými a střídal se s nimi 
ve výběhu. Po roce byli lední medvědi přemístěni 
do Zoo Bratislava. Starý šelminec, po odchodu lvů 
uprázdněný, byl rozšířen o bazén a do této expo-
zice se v roce 1966 nastěhoval mladý pár ledních 
medvědů Turul a Severka, dovezený z tehdejšího 
Sovětského svazu.

Turulovi a Severce se každoročně narodila dvojča-
ta. Přitom samec zůstával v expozici, kde měl vlastní 
ubikaci a zamezený přístup do části výběhu s bazénem. 
Prostředí, v němž lední medvědi žili přes deset let, 
neumožňovalo ani přirozený odchov, ani bezpečné 
odebrání mláďat. Z deseti porodů se podařilo odebrat 
mláďata jen dvakrát. Dvojčata z prvního odběru, odcho-
vávaná v zoo, uhynula ve věku osmi dní na celkovou 
bakteriální infekci.

Podruhé se medvíďat ujal veterinář Zoo Brno 
MVDr. Karel Tilč a jedno z mláďat společně s manželkou 
Lenkou odchoval v jejich brněnském bytě. Medvídek 
se oficiálně jmenoval Arktis, ale všichni mu začali 
říkat Kukulín. Byl to na světě teprve čtvrtý uměle 
odchovaný lední medvěd.

1970–1979

Kukulín, mládě medvěda ledního, v inkubátoru 
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Vivárium dokončené v roce 1972 tvořily dvě samostatné části se společným vchodem – prosklená hala se 
sedlovou střechou a přízemní trakt s velkými okny

Návrh ze 60. let na nové vivárium na jižním vrcholu Mniší 
hory, předložený architektem Ottou Eislerem, nebyl realizován

Plameňáci Budova veterinární nemocnice pochází z roku 1971
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V historii Zoo Brno 
nemůže chybět 
lední medvěd Kukulín

Druhá dvojčata ledních medvědů odebraná 
samici Severce se narodila 3. prosince 1976. Ihned 
byla převezena do bytu Tilčových a umístěna 
v inkubátoru. Manželé krmili mláďata umělou 
kojeneckou výživou značky Sunar, do níž přidávali 
rybí tuk a med. Šestý den dostal jeden medvídek 
horečku, přestal přijímat potravu, naříkal a usnul 
jen občas, a to spíš jen z vyčerpání. V noci ve 
spánku uhynul. 

Pitva prokázala, že smrt způsobil zánět 
mozku vyvolaný baktérií Klebsiella pneumoniae. 
Stejné zárodky objevilo bakteriologické vyšetření 
u druhého medvíděte. Jelikož zmíněná bakterie 
byla odolná proti běžným antibiotikům, i druhé 
mládě začalo projevovat příznaky choroby. Po-
dařilo se však ze speciálního pracoviště sehnat 
antibiotikum, které na poslední chvíli medvídka 
zachránilo. 

První měsíc žil v inkubátoru, kde se postup-
ně snižovala teplota. Další měsíc strávil v dětské 
postýlce, a pak se už začal pohybovat po bytě. 
V tomto období nesnášel teplotu nad 18 °C a jeho 
pěstouni se museli začít otužovat. V první den 
umělého odchovu medvídek vypil 140 ml mléka, 
desátý den 310 ml, třicátý 600 ml a jako tříměsíč-
ní zvládl ve třech dávkách tři litry za den. Tehdy 
začal dostávat vařené makrely a kousky libového 
masa. Rád si pochutnal i na jogurtu a sýrech. 

Odchov v bytě byl obzvlášť náročný pro 
Lenku Tilčovou, která medvědovi věnovala té-
měř veškerý svůj čas. Do chovatelského deníku 
o Kukulínovi například zapsala: „Zpřevracel vědra 
s vodou, odpadkový koš si narazil na hlavu a plazil 
se s ním po bytě. Když jsem mu ho vzala, rozma-
zal zbytky makrel s výkaly po podlaze a potom 
se v tom vyválel. Do vzniklé kaše se vymočil. 
Chtěla jsem to uklidit, ale vytrhl mi hadru z ruky 
a napěchoval ji pod skříň. Potom se vrátil pro 
smeták a rozkousal ho. Dostal naplácáno a hodila 
jsem ho do vany. Tam trucuje a vrčí na mne, když 
se přiblížím.“

Medvídek si stále více upravoval byt podle 
svých představ. Omítka v kuchyni téměř zmizela, 
z koberce zbyly jen okraje, z ledničky se ztrácely 
zásoby na nedělní oběd pečovatelů. Tříměsíční 
medvěd musel zpět do zoo. Už dobře chodil, uměl 
si samostatně hrát, ale nesnášel odloučení od lidí, 
které považoval za rodiče. Oblíbenou pečovatelku 
teď vídal méně často, když přišla, rád s ní chodil, 
připoutaný na vodítku, na procházky po zahradě. 
V zoo však pracoval i dr. Tilč, na něhož se teď 
medvěd upnul (v bytě Tilčových dával přednost 
paní Lence). Veterinář za ním docházel tak často, 
jak jen mohl. Pokud nepřišel, medvěd naříkal, 
seděl u dveří do klecové expozice, bouchal do 
nich tlapami i hlavou. Manželé bohužel nemohli 
být s Kukulínem tak často, jako když bydlel v je-
jich bytě. Naštěstí v té době odchovávala samice 
medvěda hnědého přibližně stejně staré mládě. 

Chovatelé je odebrali a přenesli do expozice k led-
nímu medvídkovi. Za dva týdny se oba sblížili, 
ale lední medvěd dával stále přednost adoptivním 
rodičům. Jeho hnědý kamarád mu však pomohl 
při osamostatňování. Když se později Kukulín opět 
ocitl sám, tentokrát ve velkém medvědím výběhu, 
už tolik neprotestoval. 

Do tohoto výběhu pak dr. Tilč chodil, aby 
si s Kukulínem pohrál a rozptýlil ho, až do jeho 
věku tří let. Mohutná šelma dovolila oblíbenému 
člověku, aby na ní rajtoval či se s ní válel v trávě. 
Dokázala s ním zacházet tak jemně, že dr. Tilč 
nikdy neutrpěl sebemenší škrábanec. K třetím na-
rozeninám dostal Kukulín obrovský dárek – starší 
samici ledního medvěda, která přicestovala ze Zoo 
Dvůr Králové. Medvěd ožil a medvědice omládla, 
oba spolu skotačili dlouhé hodiny v bazénu a honili 
se po skále. Lidskou společnost medvěd přestal 
vyhledávat. 

Kukulín potomky neměl, ani se nedožil 
vysokého věku. Když mu bylo sedm, uhynul 
na zákeřnou chorobu. To jistě manžele Tilčovy, 
a  nejen je, mrzelo, avšak mohlo je hřát i vědomí, 
že dílo – náročný umělý odchov – se podařilo.

Karel Tilč ve výběhu medvědů s Kukulínem

Lenka Tilčová na procházce po areálu zoo s Kukulínem
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Safari a pavilon ptáků
Brněnské safari, rozlehlý areál s jezírkem a poto-

kem, vyhlídkovou terasou a stájemi, dokončili pracov-
níci zoo společně s brigádníky v roce 1980. Nedaleko 
hlavního vrcholu Mniší hory, na přibližně hektarové 

rozloze našli nový domov představitelé fauny subsahar-
ské savany. V  růběhu let se tam vystřídaly žirafy Rot-
schildovy, přímorožci šavlorozí, adaxové, zebry Böhmovy 
i Chapmanovy, pakoně modří, vodušky lečve a pštrosi 
dvouprstí. Současnou druhovou skladbu tvoří žirafy 
síťované, zebry Chapmanovy, pakoně modří a pštrosi 
dvouprstí. Všechna tato zvířata se v současné době 
rozmnožují. Nejvíce si ceníme odchovků žiraf, v roce 
2006 se narodila samička Julie a v roce 2010 samička 
Ta-Bita a sameček Verst. Další malý žirafák se narodil 
v roce 2013.

Naše zoo jednu dobu chovala i orangutany. V roce 
1981 se jich k nám dostalo sedm jako deponát ze Zoo 
Dvůr Králové. Umístěni byli v pavilonu lidoopů a po 
třech letech se pět orangutanů vrátilo do domovské 
zoo. Páru, který zůstal v Brně, se v roce 1985 narodilo 
mrtvé mládě. 

Významnou stavbou osmdesátých let byl také 
pavilon exotických ptáků. Hotov byl roku 1987, tři roky 
poté stály i venkovní voliéry. Pavilon vyrostl na hřebeni 
Mniší hory, zhruba uprostřed mezi nižším a vyšším 
vrcholem kopce. Nacházely se v něm vedle velkých 
arů i vzácné druhy papoušků, jako je ara hyacintový, 
amazoňan kubánský a kakadu palmový či molucký. 
V současné kolekci můžeme vidět například vasy vel-
ké, eklektusy různobarvé, nestory kea, žaky liberijské, 
kakadu bílé, ary zelenokřídlé a ary ararauny. 

Vedle ptáků nyní najdeme v tomto pavilonu i pět 
druhů savců: kotuly veverovité, mirikiny bolivijské, klo-
kánky králíkovité, pásovce pruhované a kuandu obecné. 

Krmné místo žiraf je poblíž vyhlídky do výběhu Safari

Pakoně modří

Nestor kea

Ara zelenokřídlý

Orangutan Datuk

1980–1989

Výběh Safari
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1990–1999

Tropické království
V první polovině 90. let zažila zahrada období 

útlumu, provázené mj. i častými výměnami ředitelů. 
Od nástupu současného vedení v roce 1997 však v zoo 
spatřujeme nové náročné stavby velkých expozicí, budo-
vaných podle nejnovějších chovatelských zásad.

První chloubou zoo se stal pavilon Tropické králov-
ství, otevřený v roce 1998. Vznikl přestavbou přízemního 
traktu vivária z roku 1972. Interiér pavilonu připomíná 

labyrint, návštěvníka vede klikatá cesta mezi různě 
velkými terárii se skleněnými stěnami od podlahy po 
strop, v nichž chováme především tropické plazy, ale 
i ryby – největší akvaterárium, představující prostředí 
tropické řeky, společně hostí piraně stříbřité, orlície 
bornejské a kajmánky nejmenší. Z dalších exponátů 
jmenujme například anakondy velké či jedovaté ještěry 
korovce mexické. Kolekce plazů obsahuje i vzácné ješ-
těry z ostrova Hispaniola, dvojjazyčníky haitské, kteří 
patří k nejohroženějším živočichům světa. Území na 
pomezí Haiti a Dominikánské republiky, na němž se 
dosud vyskytují, má rozlohu jen asi 10 km2. V pavilonu 
však najdeme i tři expozice savců, vybavené venkov-
ními výběhy. V jedné chováme jihoamerické hlodavce 
aguti Azarovy, v dalších dvou pralesní opičky tamaríny 
žlutoruké a kosmany zakrslé.

Sousední expoziční hala, nazývaná Áčko, zůstala 
v podstatě zachována v původní podobě z roku 1972. 
Nyní v ní chováme leguány kubánské, hutie stromové, 
tamaríny bělovousé a varana komodského (o tzv. drakovi 
z Komoda viz str. 16). V budoucnu by tato budova měla 
být v rámci expozičního souboru Karibik přestavěna na 
tropickou halu s nádrží kapustňáků.

Období vzniku expozicí v novém duchu začalo už 
rok před dokončením Tropického království, když jsme 
rekonstruovali výběh lam. Byla to investice menšího 
rozsahu, avšak realizovaná na důležitém místě, u hlavní 
návštěvní trasy. Starou ohradu nahradila dřevěná palisáda 
a stěna z lomového kamene. V místě palisády stojí od 
roku 2008 lávka odvádějící pěší z hlavní komunikace, 
po níž jezdí vláček. Od stejného roku v této expozici 
chováme místo lam krotkých lamy alpaky. 

Tamarín žlutorukýKosmani zakrslí Výběh lam krotkých po úpravě v roce 1998

Aguti Azarův ve venkovním výběhu

Kajmánek nejmenší

Interiér pavilonu Tropické království. Vlevo akvaterárium s piraňami, vzadu ubikace aguti Azarových

Vedle vchodu do pavilonu se původně nacházel výběh surikat, později byl upraven pro aguti Azarovy

Anakonda velká

Korovec mexický
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Expozice Tygří skály 
s restaurací U Tygra

Dva roky po vybudování pavilonu Tropické králov-
ství, v roce 2000, už v zoo stála další velkoryse pojatá 
expozice – Tygří skály. Rozdělena byla na dvě části: 
v jedné, určené tygrům sumaterským, se nacházel výběh 
a ubikace s prosklenou stěnou směrem k návštěvní trase, 
druhá část, komponovaná stejně, patřila levhartům 
cejlonským. Prostorné výběhy doplňují vodní nádrže 
a  umělé potoky s vodopády. Chovatelské zázemí Tygřích 
skal je také vybaveno porodnou. 

Tygří skály však od roku 2011 slouží převážně 
jen tygrům, levharti se přestěhovali do samostatné 
expozice poblíž správní budovy. K novému výběhu 
levhartů o ploše přibližně 300 m2 náleží ubikace, jež 
vznikla adaptací jednoho z našich nejstarších cho-
vatelských zařízení, pocházejícího z roku 1962. Jde 
o bývalou přístavbu provizorního vivária, která původně 
sloužila šimpanzům. Po poslední rekonstrukci zcela 
vyhovuje současným požadavkům na chov středně 
velkých koček.

Budova restaurace U Tygra z roku 2002 tvoří s Tyg-
řími skalami jeden architektonický celek. Postavená je 
v místě bývalé hájenky, jejíž některé nosné zdi byly 
začleněny do novostavby. Sál restaurace architekt vhod-
ně zakomponoval do přírodního prostředí. Prosklenou 
stěnou lze pozorovat dění ve výběhu a v restauraci je 
také umístěna voliéra, která podél schodiště přechází 
do horního podlaží, kde se nachází prodejna suvenýrů. 
V horní části voliéry chováme majny Rotschildovy, v dolní 
byly původně tropické veverky, nyní hledáme pro tuto 
část voliéry nový vhodný druh. Při radikální přestavbě 
hájenky bylo také využito podkroví, v němž vznikly tři 
hostinské pokoje pro návštěvy kolegů z jiných zoo.Levhart cejlonský

Tygři sumaterští Pohled z restaurace U Tygra do výběhu tygrů

Majna Rotschildova

Pohled na restauraci U Tygra přes výběh tygrů Zimní procházku po zoo si lze zpříjemnit návštěvou útulné restaurace U Tygra

2000–2002
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Bobři a vlci zahájili 
stavbu Beringie

Už v roce 2000 vedení zoo vypracovalo novou 
chovatelskou koncepci, podle níž bude větší část zoo 
rozdělena na čtyři expoziční soubory Beringie, Karibik, 
Wallaceia a Kalahari.

Beringie představí severskou faunu z obou břehů 
Beringovy úžiny. Její první součástí se stala expozice bob-

rů kanadských, otevřená v roce 2003. Podstatnou část 
výběhu bobrů tvoří vodní nádrž, expozice je také vybavena 
bobří hrází a bobřím hradem, do něhož mohou návštěvníci 
vstupovat a bobří rodinu sledovat přes skleněnou přepážku. 
Současně s bobřincem jsme dokončili a slavnostně otevřeli 
repliku rodového srubu indiánů kmene Haida Gwaii z ostrovů 
královny Charlotty, zhotovenou podle objektu ve skanzenu 
v kanadském Vancouveru. Srub zdobí dva totemy, vnější 
a vnitřní. Uvnitř srubu si mohou návštěvníci prohlédnout 
etnografickou expozici a přečíst si pojednání o Beringii 
a vyspělé kultuře původních obyvatel západního pobře-
ží Kanady. Srub stojí těsně vedle bobřince a jeho jedna 
prosklená stěna nabízí úchvatný pohled do výběhu vlků.

Expozici vlků arktických jsme dokončili v roce 2004. 
Vlky lze pozorovat také ze dvou teras umístěných na 
opačné straně výběhu, než je indiánský srub. Rozlehlý vlčí 
výběh s bohatou vegetací, modelovaný tak, aby zvířata 
měla dostatek soukromí, obdržel titul Expozice roku 2006 
za první místo v soutěži Bílý slon, vyhlašované občanským 
sdružením Česká zoo.

Soustava jezírek propojených potokem s vodopádem 
ve vlčím výběhu ústí do jezera ve výběhu bobrů, vlčinec 
s bobřincem tvoří jeden celek představující výsek kanadské 
přírody a krajiny. Vlci i bobři se s prostředím Mniší hory 
dobře sžili a každoročně se rozmnožují.

Vlčice s mládětem

Vlci arktičtí

Totem uvnitř indiánského srubu Bobři kanadští

Srub indiánů kmene Haida Gwaii Výběh bobrů kanadských

Výběh vlků arktických

2003–2005
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Dva mladí lední medvědi 
posílili chovy v jiných zoo

Medvědi lední Umca a Cora se mohli v roce 2006 
přestěhovat z poněkud stísněných prostor v bývalé ex-
pozici lvů do velkého přírodního výběhu po medvědech 
hnědých. Chov brtníků jsme ukončili a pár s odrůstajícím 

mládětem odeslali do medvědího parku v  maďarském 
městě Nyíregyháza – připravovali jsme totiž expozici 
pro jiný poddruh medvěda hnědého. Medvědinec, kte-
rý v roce 1959 architekt Otto Eisler vyprojektoval pro 
medvědy lední, se Umkovi a Coře zalíbil a začali se 
v něm rozmnožovat. První úspěšně odchovaná dvojčata 
samice Cora porodila 23. listopadu 2007. Mladí samečci 
po více než roce života s mámou odešli posílit chovy do 
Zoo Praha a Zoo Gelsenkirchen v Německu.

Průběžně v zoo vznikaly nové expozice a nová 
technická vylepšení. Divocí koně Převalského se do Zoo 
Brno vrátili po delší době v roce 2005, kdy jsme pro ně 
nově upravili výběh po velbloudech dvouhrbých. Stáj 
přitom dostala tvar mongolské jurty. 

Významnou novinkou roku 2006 byla zásadní re-
konstrukce Dětské zoo, u níž během dvou následujících let 
vyrostla i stylová budova stájí s hipodromem. V soutěži 
Bílý slon 2010, vyhlášené občanským sdružením Česká 
zoo, získal náš dětský areál první místo a titul Přestav-
ba roku. Výrazné zlepšení doznal v tom roce i výběh 
bizonů, kde jsme kovové zábradlí nahradili stylovou 
dřevěnou ohradou, přestavěli seník a podél návštěvní 
cesty zbudovali příkop, aby nic nebránilo pohledu na 
zvířata. U expozice vyrostla indiánská vesnička s pěti 
tee-pee. Rovněž jsme upravili výběh paovcí, tak aby 
s nimi společně mohly žít i paviáni dželady. 

Hlavní komunikaci mezi restaurací U Tygra a hřebe-
nem Mniší hory, po níž návštěvníky vozí turistický vláček, 
jsme v roce 2008 rozšířili, vydláždili a opatřili paralelní 
trasou pro pěší. Podél ní vyrostly v letech 2008 a 2009 
nové expozice mar stepních, pekari bělobradých a surikat.

Bizon

Dětská zoo

Medvědice Cora s dvojčaty narozenými 23. listopadu 2007

Výběh surikat je umístěn u hlavní návštěvní trasy

Stáj koní Převalského

2006–2009
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Největší investice v historii zahrady

Beringii vévodí gejzíry 
a kamčatští medvědi

Budování Beringie v dalších letech pokračovalo v pro-
storu mezi Tygřími skalami a výběhy vlků a bobrů. V říjnu 
2010 jsme tam dokončili soubor expozic přibližujících přírodu 
Kamčatky a východní Sibiře, doplněný vstupem do Beringie 
se symbolickou Beringovou úžinou. Stavba kamčatského 
areálu byla dosud největší investicí v historii zoo. 

Uprostřed souboru stojí tři repliky lidových staveb 
Kamčatky, představující usedlost lovce medvědů. Dvoupro-
storový obytný dům obsahuje kuchyň s etnografickou expozicí, 

obytná místnost je využita jako prostor pro výstavu fotografií 
medvědů, nasnímaných v divočině Kamčatky. Sauna slouží 
jako návštěvnické zázemí s toaletami, vysoký seník jako 
vyhlídková plošina. Objekty jsou seskupeny kolem dvora 
s roubenou studnou. Dvůr nabízí bezprostřední pohled z krát-
ké vzdálenosti na mohutné medvědy kamčatské, kterým se 
v lednu 2012 narodila dvojčata. Jejich výběh s jezerem oživují 
umělé gejzíry a bahenní sopky, připomínající chráněnou 
vulkanickou krajinu věhlasného Údolí gejzírů na Kamčatce. 
V menší expozici poblíž kamčatských chalup žijí rosomáci. 
K souboru patří i velká voliéra, v jedné její polovině chováme 
sovice sněžní, druhá je vyhrazena ptákům severských pobřeží, 
jespákům bojovným a ústřičníkům velkým. Atmosféru Arktidy 
dokresluje výběh lišek polárních. Tato část Beringie obdržela 
titul Expozice roku 2012 za první místo v soutěži Bílý slon, 
vyhlašované občanským sdružením Česká zoo.

Celá budoucí Beringie, v níž bude žít přibližně 75 živo-
čišných druhů, zabere část zoo mezi Tygřími skalami a starým 
medvědincem z roku 1959, který nyní obývají medvědi 
lední a který bude přestavěn podle nových požadavků na 

chov. Návštěvníci přicházející současným vstupem do zoo 
se nejprve dostanou k Tygřím skalám a za nimi je od roku 
2010 vítá nápis Beringie, umělé gejzíry, expozice rosomáků 
a výběh kamčatských medvědů. Na ně pak navazují bobři 
a vlci. Pokud budou lidé do zoo přicházet novým vchodem, 
který chceme zřídit ve směru od Kníniček, v Beringii i v celé 
zoo je přivítají lední medvědi. 

Příchod ke kamčatským chalupámGejzíry ve výběhu kamčatských medvědů

Medvědi kamčatští. Vzadu samice Kamčatka, před ní synové Kuba a Tobi

Vyhlídka do výběhu medvědů kamčatských

Ústřičník velký

Sovice sněžní
Rosomák
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Od rekonstrukce 
pavilonu opic po příchod 
draka z Komoda

Krátce před otevřením nové části Beringie, 2. října 
2010, zahrada dokončila první etapu rekonstrukce pavilonu 
opic č. 2, pocházejícího z roku 1966. Jeho levá část, v níž byly 
původně tři expozice, nyní slouží jen šimpanzům. K dispozici 
mají všechny tři původní klecové výběhy, které byly propojeny. 
Ložnice šimpanzů vznikly adaptací nevyužitého sklepního 
prostoru, z něhož mohou zvířata přecházet do horního podlaží, 
kde mají vnitřní výběh, jehož plocha se rozrostla o zrušenou 
návštěvní chodbu. Dění ve výběhu mohou návštěvníci pozo-
rovat ze zbylé části chodby přes prosklenou stěnu. Do nově 
upravené ubikace po šimpanzích v pravé části pavilonu se 
nastěhovali lemuři kata, kteří navíc dostali nový venkovní 

výběh po pravé straně budovy. Venkovní klec v této části 
pavilonu, původně určená lidoopům, byla stržena. V druhé 
etapě rekonstrukce budou strženy i klece, které nyní používají 
šimpanzi, a na levou stranu budovy naváže nový prostorný 
venkovní výběh šimpanzů. Pavilon prohlédl nejen zvenčí, 
ale i uvnitř. Jeho interiér je vkusně a dokonale přetvořen.

V roce 2010 vznikla v zoo i jedna menší nová expo-
zice, v sousedství výběhu lam alpak vyrostl výběh divokých 
lam vikuní. Během následujícího roku 2011 se objevila tři 
nová chovatelská zařízení. Poblíž správní budovy vyrostla 
expozice levhartů cejlonských, jejichž chov doposud probíhal 
v Tygřích skalách, o něž se levharti dělili s tygry. Nová 
expozice lišek polárních v Beringii vhodně navázala na voliéru 
sovic sněžních a ptáků arktických pobřeží. A za třetí jsme 
k brlohu ledních medvědů přistavěli odstavný výběh pro 
samce, který se už nebude muset v době březosti samice 
stěhovat na jiné místo. 

Jako chovatelsky významný počin lze zaznamenat 
první odchov mláděte orla kamčatského, který se podařil 
v roce 2011. V následujícím roce orli odchovali dvě mláďata 
a v roce 2013 pár opět zahnízdil a pečuje o jedno mládě. 
Podobného úspěchu zoo dosáhla s ještěry dvojjazyčníky 
haitskými, což jsou jedni z nejohroženějších živočichů světa. 
V Zoo Brno se poprvé rozmnožili rovněž v roce 2011, mláďata 
pak přišla na svět i v dalších letech.

Cenným přírůstkem do naší kolekce plazů se stal sa-
mec varana komodského, jehož jsme získali ze Zoo Praha 
v prosinci 2012. Nejmohutnější ještěr, dosahující někdy 
váhy i přes sto kilogramů a délky více než tři metry, patří 
k nejvzácnějším zvířatům chovaným v zoo. Pro našeho draka 
z Komoda, jak se varanovi komodskému také říká, jsme 
ve starší budově terárií upravili velkou expoziční ubikaci 
o ploše 50 m2.

Vnitřní výběh šimpanzů

Lemuři kata

Orli kamčatští

Dvojjazyčník haitský Varan komodský

2010–2012
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Největší chovatelský úspěch 

Lední medvědice Cora 
odchovává druhá dvojčata

V sezoně 2013 se v brněnské zoo stala nej-
přitažlivější expozice ledních medvědů, v níž mohli 
návštěvníci spatřit dvě mláďata narozená 24. lis-
topadu 2012. 

Začátkem června už medvídci vážili odhadem 
kolem 35 kg, což je zhruba šedesátinásobek po-
rodní váhy (novorozenci váží kolem 600 g). Dobře 
prospívali a rostli, stále měli chuť k jídlu. Nejdříve 
se vždy hrnuli k misce s rybím tukem, jinak jsme 
je krmili tučným hovězím a rybami, jejich strava je 
ale pestrá a obsahuje i ovoce a zeleninu. 

Od poloviny dubna už medvídci chodili do vody. 
Zatímco samička brzy bravurně přeplavala celou 
délku bazénu, opatrný sameček se zpočátku odvážil 
jen trochu čvachtat na mělčině. Počátkem léta se už 
ale obě mláďata vrhala střemhlav do hloubky. Matka 
Cora zůstávala v blízkosti, nespouštěla z potomků oči, 
hlídala je a několikrát denně přikrmovala mateřským 
mlékem. Při kojení mláďata vydávala značně silný, 
ale spokojený vrčivý zvuk.

Medvídci poprvé opustili brloh a pod dozorem 
pečlivé mámy se vydali na první procházku po výběhu 
16. března. Pohlaví dvojčat jsme s určitostí zjistili 
4. dubna, kdy jsme medvídky museli, stejně jako 
všechna ostatní mláďata narozená v zoo, vakcinovat. 
Při křtinách 27. dubna dostal sameček jméno Nanuk, 
samička je Kometa.

Dva bílé plyšové medvídky pokřtil na pódiu u Berin-
gie primátor Roman Onderka a ředitel Městského divadla 
v Brně Stanislav Moša. Slavnostní okamžik podbarvil 
Tanec ze severního pólu v podání taneční skupiny Efekt 
Dance Brno a pěvecké výkony členek brněnského Měst-
ského divadla Aleny Antalové, Ivany Vaňkové a Hany Ho-
lišové. Pak se dav přihlížejících vydal společně s několika 
maskoty ledních medvědů k výběhu, kde všichni mohli 
sledovat komentované krmení živých mláďat. 

Expozice byla nejnavštěvovanější i v následujících 
měsících, lidé odcházeli od ledních medvědů plni zážitků. 
Snad jim je nezkazil ani fakt, že šelmy pocházející 
z ledových plání Arktidy nebyly vždy tak bílé, jak si 
je většinou představujeme. Neobvykle deštivé jaro se 
podepsalo i na jejich výběhu.

Medvědice Cora s mláďaty v červnu 2013

Cora s dvojčaty v bazénu

Průvod návštěvníků s maskoty míří přes Beringii k výběhu ledních medvědů

Když v polovině března medvíďata opustila brloh, venku 
ještě ležel sníh

Křest plyšových ledních medvědů. Druhý zleva primátor Roman 
Onderka, první zprava ředitel Městského divadla Stanislav Moša
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Chystáme tři novinky: 
klokany, orly bělohlavé 
a africkou vesnici

Tři nové stavby připravila brněnská zoo k rea- 
lizaci v nejbližší době – expozici klokanů, voliéru 
orlů bělohlavých a africkou vesnici. 

Mezi hopkající klokany budou návštěvníci 
vstupovat v místě poblíž umělé skály vyzdobené 
napodobeninami skalních maleb původních oby-
vatel Austrálie, Aboridžinců. Klokaním areálem, 
zabírajícím dosud nevyužitou stráň pod pavilonem 
exotických ptáků, povede naučná stezka, na níž 
se budou lidé dostávat do přímého kontaktu se 

zvířaty. Průchozí expozice zaplní poslední prázdný 
prostor podél takzvané páteřní komunikace spojují-
cí dolní a horní část zoo a po níž též jezdí turistický 
vláček. Před deseti lety se v těchto místech nachá-
zel jediný výběh lam krotkých, nyní se cestou od 
restaurace U Tygra k pavilonu exotických ptáků 
návštěvníci setkají s marami stepními, surikatami, 
pekari bělobradými, alpakami a vikuněmi, k nimž 
zakrátko přibudou i klokani.

Voliéru orlů bělohlavých bude tvořit ocelová 
konstrukce, shora uzavřená nylonovou sítí. Expo-
zice bude, stejně jako výběh klokanů, průchozí, 
vstup do ní povede chodbou proraženou ve skále 
z umělého kamene, postavené v sousedství indi-
ánského srubu. Návštěvník se společně s létajícími 
orly ocitne v prostoru ohraničeném výběhy vlků 
arktických a rysů kanadských. Spojením voliéry 
se dvěma menšími chovatelskými zařízeními pro 
skunky pruhované a urzony kanadské vznikne 
jeden celek, který se stane dalším kamenem 
v mozaice expozic komplexu Beringie. 

Kromě Beringie začíná Zoo Brno budovat či 
plánuje další komplexy věnované jiným zoogeo-
grafickým oblastem. Africká vesnice se má již brzy 
stavět poblíž výběhu Safari, kde chováme žirafy 
síťované, zebry Chapmanovy, pakoně modré a pštro-
sy dvouprsté. Africká vesnice, stejně jako Safari, 
se stane součástí budoucího komplexu Kalahari, 
přibližujícího faunu aridní části subsaharské Afriky. 
Ve vesnici s osmi chýšemi se uvelebí africká drůbež, 
na jezeře opodál budou žít kolonie plameňáků 
růžových a tučňáků brýlových. V dalších letech pak 
do Kalahari zahrneme nový lvinec, gepardinec a ve 
výběhu Safari hodláme zřídit nádrž pro hrochy.

Po dostavbě africké vesnice chceme ve výběhu Safari chovat i hrochy 

Půdorys výběhu klokanů

Model voliéry orlů bělohlavých 

Interiér voliéry orlů bělohlavýchOrel bělohlavý

Viz
ua

liz
ac

e A
tel

iér
 AD

N
Viz

ua
liz

ace
 At

eli
ér 

AD
N

Kre
sba

 At
eli

ér 
AD

N

Viz
ua

liz
ac

e A
tel

iér
 AD

N

2013–?



19

VIze příštího rozvoje

Zoo Brno má jasnou 
představu o tom, 
jak by měla vypadat

Brněnská zoologická zahrada má jasnou 
představu o tom, jak by se měla dále vyvíjet. Její 
chovatelská koncepce dostala v intencích generelu 
rozvoje z roku 2006 podobu nové expoziční kon-
cepce, budující novou zahradu ve třech úrovních.

Za prvé mají vzniknout čtyři již zmiňované expo-
ziční soubory Beringie, Karibik, Kalahari a Wallacea. 
O Beringii informujeme blíže na jiném místě, tady 
pouze dodejme, že jednou z dalších chystaných expo-
zicí budou vydry kanadské. Po bobrech kanadských, 
vlcích arktických a chystaných orlech bělohlavých 
vydry uzavřou spodní, kanadskou část Beringie.

Jestliže Beringie ukazuje vliv pevninského 
mostu, který spojoval Asii a Ameriku, na migraci 
a výměnu faun z obou světadílů, Karibik nastiňuje 
situaci po spojení Severní a Jižní Ameriky Panam-
skou šíjí před dvěma a půl miliony let, kdy nastala 
obdobně velká výměna a kdy migrovaly vývojově 
mladší druhy ze severu na jih a archaičtější z jihu 
na sever. Karibik zabere jižní, nižší vrchol Mniší 
hory s pavilonem Tropické království, který již 
zásadám koncepce vyhovuje, a sousední budovu 
terárií z roku 1972 přestavíme na tropickou halu 
s expozicí kapustňáků. 

Komplexem Kalahari chceme uvést ve větší 
známost nejmladší biom Země, horkou pustinu 
(poušť). Pouště vznikaly až v dobách ledových, kdy 
byla obrovská zásoba vody vázána v ledovcích kolem 
pólů, hladina světového oceánu klesla a souše přišly 
o vláhu. Soubor představí velká africká zvířata, která 

se na život v poušti a polopoušti dokázala adaptovat, 
a zahrne přestavěný dnešní výběh Safari a jeho okolí. 

Wallacea ukáže místo na planetě, kde se 
stýkají dvě odlišné zoogeografické oblasti. Pomy-
slná Wallaceova linie dělí Indonéské souostroví na 
severovýchodní část, v níž se vyskytuje fauna blízce 
příbuzná australské a oceánské, a jihozápadní oblast 
s faunou patřící k přilehlé části jihovýchodní Asie. 
Svoje expozice Wallacea rozvine v místě veřejnosti 
dosud nepřístupném, na jižní zalesněné stráni pod 
nižším vrcholem Mniší hory. Do stráně bude v řadě 
zapuštěno několik tropických skleníků, v jednom 
z nich má být insektárium.

Za druhé chceme novou koncepcí demonstrovat 
vliv izolace na vývoj životních forem a zároveň upo-

zornit i na zvláštní zranitelnost ostrovních populací. 
Představíme zvířata z ostrovů v moři i – přeneseně – 
v oblacích, tedy žijící izolovaně ve vysokých horách. 
Plánujeme tedy i nové expozice zvířat z Himálaje. 
Expozice Tygří skály již koncepci vyhovuje, neboť 
ukazuje poddruh tygra, který se vyvinul na ostrově 
Sumatra. Pavilon Madagaskar vznikne po adaptaci 
současných pavilonů opic. Přestavbou pavilonu exo-
tických ptáků získáme australský pavilon.

Prezentace vybraných systematických skupin 
se stane třetí úrovní naší koncepce. Samostatně 
představíme například koňovité, pro něž se nabízí 
prostor v okolí výběhu koní Převalského, či primáty, 
kteří mají být umístěni v sadu na horním konci zoo. 

I při nastíněném počtu nových chovatelských 
zařízení zbude dost místa na takzvané doplňkové 
expozice. Mezi ně patří již fungující Dětská zoo s po-
nydromem. K ní by se měl přiřadit skansen s domácími 
zvířaty Hlubočský dvůr, expozice života ve vodním 
prostředí Moravská řeka a sokolnická louka. 

Zoologické zahradě bohužel stále chybí dosta-
tečně kapacitní parkoviště. Autoři posledního gene-
relu výstavby zoo z roku 2006 zpracovali velkorysý 
návrh na pozemku v Kníničkách, patřícímu zahradě, 
i s novým vstupem do zoo. Realizace ale bude značně 
nákladná, uvažuje se o úspornější variantě či o stavbě 
na etapy. (Přehled plánovaných staveb v kontextu se 
stávajícími expozicemi uvádí schéma na zadní straně 
obálky tohoto vydání Zooreportu.) Expozice vyder v Beringii

Expozice motýlů v tropickém skleníku souboru Wallacea
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Legenda:

stávající vybrané expozice

expozice chystané na nejbližší dobu

expozice vzdálenější budoucnosti

Generel rozvoje Zoo Brno

VEŘEJNÉ PARKOVIŠTĚ
(v projektu)

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
(v projektu)
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