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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již 
dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 

programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

 

 

Poznej zoo i z druhé strany  

Zoo Brno zahajuje náborovou kampaň pro zájemce o dobrovolnickou činnost. 
Všichni ti, kteří mají kladný vztah ke zvířatům a chtějí nezištně pomáhat, se 
mohou registrovat a pokud splní daná kritéria, mohou být v budoucnu zapojeni 
do programu „Poznej zoo z druhé strany“. 

Náplň dobrovolnické činnosti je různorodá a záleží také na tom, jakou aktivitu si 
zájemce vybere a kolik času jí bude chtít věnovat. Mohou to být například práce 
při údržbě zeleně, úklid nebo přímo pomocné práce při ošetřování zvířat. Jednou 
z oblastí, kde lze pomáhat je pořádání akcí pro veřejnost v rámci zoologické 
zahrady, zajištování pořádkové služby nebo pomoc při organizaci a zajišťování 
vzdělávacích aktivit a kroužků při Zoo Brno. „Dobrovolnictví je přínosem pro 
upevňování mezilidských vztahů, přináší nové zkušenosti, přátele a dobrý pocit z 
vykonané prospěšné služby. Velmi rozšířené je například ve Spojených státech 
amerických, kde je systém volontérů na velmi vysoké úrovni. My s touto nabídkou 
přicházíme nyní a věříme, že se postupně vytvoří dobrovolnická základna, která 
bude svou prací prospěšná zoologické zahradě a přinese uspokojení i 
dobrovolníkům samotným. Často se na nás lidé obraceli se žádostí, že by chtěli 
pomáhat, a proto jsme připravili podmínky pro tuto činnost tak, aby byla náležitě 
právně ošetřena a vytvořili jsme pracovní skupinu, která bude mít dobrovolníky na 
starosti.“, řekl ředitel Martin Hovorka. První etapy náboru proběhnou v těchto 
termínech: 

I. ve středu 9. 7. 2014 

II. ve středu 16. 7. 2014  

III ve středu 27. 8. 2014 
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Žirafák Toník je po roce opět otcem  

Po roce a šesti dnech má žirafí samec M´Toto, přezdívaný Toník, opět důvod 
k radosti. Ve středu 18. června ráno se narodil další jeho potomek a první 
veterinární prohlídka ukázala, že se jedná o samičku. Mládě je velmi vitální a už 
tráví část dne na dvorku ve společnosti matky Janette.  

Žirafy jsou březí 450-488 dnů, rodí ve stoje a žirafí mládě po porodu měří přibližně 
165-175 centimetrů a váží kolem 60 kg. Malá samička by měla první měsíc zůstat 
s matkou odděleně od ostatních zvířat, a pokud nenastanou žádné komplikace, 
návštěvníci by ji mohli uvidět v průběhu měsíce července. Jméno malé žirafce, 
stejně jako její loňské sestřenici Taziyah, vybere veřejnost během prázdnin. 
Třináctiletá matka Janette přijela do Brna v roce 2003 ze Zoo Dvůr Králové a od té 
doby se jí narodila čtyři mláďata. „Část jejích potomků je ve Dvoře Králové, část 
v Amsterodamu a dnes je Janette nejen matkou, ale také již šestinásobnou 
babičkou.“ říká chovatel žiraf František Ptáček. Zatím co loňská žirafka Taziyah 
byla pokřtěna v rámci oslav 60. výročí otevření Zoo Brno, letošní si bude možná 
muset počkat na křtiny až do podzimu na slavnostním otevření Africké vesnice. 
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Jeřábi vyvedli první mláďata po osmi letech  

Baby boom v Zoo Brno pokračuje i v ptačích expozicích a důkazem jsou dvě 
v červnu vylíhnutá mláďata jeřába mandžuského. Oba rodiče o svá kuřata až 
úzkostlivě pečují a vzhledem k tomu, že jeřábí pár je v Zoo Brno od roku 2006, je 
tento odchov po osmi letech velkým úspěchem. 

Samici jeřába mandžuského získala Zoo Brno v roce 2005 darem ze Zoo Moskva a 
samec dorazil o rok později z Vídně. V letošním roce je samičce dvanáct let a 
samec je devítiletý. Jeřábi mandžuští patří do Evropského záchovného programu 
EAZA a jejich reprodukce je více než žádoucí. „V zajetí bývá mnohdy problém 
s oplodněním, protože křídlovaní samci zejména dlouhonohých ptáků se nejdříve 
musí naučit „milostným technikám“. I naše samice několik let snášela vajíčka, ale 
bohužel byla neoplodněná.“, říká kurátor ptáků Zoo Brno Petr Suvorov. Jeřábi jsou 
velmi poctiví rodiče a v sezení na vejcích se střídají. Vylíhlá mláďata se sice kolem 
hnízda brzy pohybují i sama, nicméně ještě dlouho je musí rodiče krmit do zobáku 
a ukazovat jim potravu. Také bude určitou dobu trvat, než získají krásné černobílé 
opeření svých rodičů. Ve východní Asii jsou jeřábi symbolem krásy a věrnosti, 
jejich partnerské svazky trvají celý život a bývají také častým objektem maleb a 
fresek. Jsou to dlouhověká zvířata – v zajetí se mohou dožít až 80 let. V České 
republice hnízdí také jeden druh jeřába – jeřáb popelavý a jeho populace rok od 
roku velmi rychle narůstá. 
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Velbloudí rodina se rozrůstá  

Po dvou neúspěšných odchovech velbloudů dvouhrbých, je již druhé letošní 
velbloudí mládě velkým úspěchem. Od března je ozdobou výběhu samička 
Stella, která musela překonat počáteční problémy s výživou a 16. června se 
narodila další velbloudí slečna samci Romeovi a samici Majdě.  

Včerejší veterinární prohlídka ukázala, že po deseti dnech života je červnové 
mládě zdravé a velmi čilé. Matka Majda se od počátku vzorně stará a hned od 
třetího dne po porodu je mládě ve výběhu s ostatními velbloudy. „Narozdíl od 
žiraf velbloudi rodí vleže. Matka se o něho začíná starat, až když se samo postaví. 
Pak je nutné kontrolovat, jestli se mládě dostatečně napije prvního mléka. 
S novou samičkou vše proběhlo v pořádku.“, říká chovatelka Zuzana Švejdová. 
Velblouďata se rodí šedivá s položenými hrby a postupně s přibývající váhou se jim 
hrby narovnávají a postupně se barevně začínají podobat rodičům. Další 
zajímavostí jsou vztahy ve velbloudích skupinách. Na rozdíl od rohatých kopytníků 
nebo koní se k sobě chovají velmi ohleduplně a zejména samec se o svůj harém a 
potomky velice hezky stará. 
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Hlídka je ve fázi posledních úprav  

Středisko ekologické výchovy Hlídka, které bude od září fungovat v nově 
zrekonstruovaném historickém objektu Hlídka 4 v parku hradu Špilberk, 
vstoupilo na konci minulého týdne do fáze finálních úprav.  

Od září tohoto roku bude Hlídka pod hlavičkou Zoo Brno sloužit široké veřejnosti, 
mateřským a základním školám pro mimoškolní environmentální vzdělávání a 
v neposlední řadě také jako centrum pro maminky s dětmi. Nositelem projektu je 
Statutární město Brno, které zajistilo rekonstrukci a provoz objektu budovy v 
rámci Operačního programu Životní prostředí. SEV Hlídka se zaměřuje zejména na 
ekologickou výchovu dětí v předškolním věku, základních škol (především prvního 
stupně) a dále také na osvětové akce pro širokou veřejnost.  V následujících letech 
přibude také vzdělávání pedagogů a studentů pedagogiky. Základem bude 
mateřské centrum, otevřené celý týden, kde bude maminkám s malými dětmi 
nabídnuta možnost se aktivně zabavit. V odpoledních hodinách budou probíhat 
zájmové kroužky pro děti školního věku zaměřené na turistiku, výtvarnou výchovu 
a ochranu přírody apod. „ Pro mateřské a základní školy nabídneme jednodenní 
programy, kde bude výuka probíhat prostřednictvím interaktivních, tvořivých a 
kooperativních metod úměrně příslušné věkové kategorii dětí a jejich 
zkušenostem a následně pak poskytneme náměty, pracovní a metodické 
materiály, odborné vedení a konzultace. Pravidelně budou probíhat víkendové 
workshopy, přednášky a další osvětové akce pro širokou veřejnost.“, říká vedoucí 
SEV Hlídka Iva Trtíková. V budově Hlídka číslo 4 se nachází učebny pro výuku 
dětí/žáků a multimediální sál sloužící pro přednášky a k dispozici je také zahrada o 
celkové výměře 1 215 m².  

Monika Brindzáková 
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