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ÚVODNÍ SLOVO ¤EDITELE ZOO BRNO
THE OPENING ADDRESS OF THE BRNO ZOO’S DIRECTOR
VáÏení pﬁátelé a pﬁíznivci brnûnské
zoologické zahrady,
opût Vám pﬁedkládáme v˘roãní zprávu, která má bilancovat dûní v na‰í zahradû se v‰emi jeho úspûchy i pﬁípadn˘mi nezdary. S uspokojením mohu konstatovat, Ïe ohlédnutí za uplynul˘m rokem 2008 je radostné v mnoha ohledech.
Nejvût‰ím potû‰ením, které nám rok
2008 pﬁinesl, byl rekordní poãet náv‰tûvníkÛ – 326 930. Tedy o 74 543 více neÏ v roce pﬁedcházejícím a nejvíce od
roku 1990. Statistiky rovnûÏ uvádûjí, Ïe
je to desátá nejvy‰‰í náv‰tûvnost v pûtapadesátileté historii zoo. Zv˘‰en˘ zájem
zpÛsobila pﬁedev‰ím velká popularita
dvojãat ledních medvûdÛ Billa a Toma.
Vûﬁíme v‰ak, Ïe lidé budou na‰i zoo rádi
vyhledávat i po odchodu medvíìat.
Oãekáváme také, Ïe ná‰ chovn˘ pár Cora
a Umca pﬁivede na svût dal‰í potomky.
Po ledních medvûdech, jejichÏ dvû
mláìata pﬁi‰la na svût v závûru roku
2007, se v Brnû v roce 2008 rozmnoÏila
dal‰í velká severská ‰elma – vlk arktick˘.
Dvû ‰tûÀata se na denním svûtle objevila
zãistajasna zaãátkem ãervna, kdyÏ uÏ mûla za sebou pﬁibliÏnû mûsíc Ïivota v podzemním úkrytu, kde o nû vlãice peãovala, aniÏ by to nûkdo z chovatelÛ zpozoroval. Umûlého doupûte, které jsme jim
pﬁipravili, si vlci nev‰ímali a vyhrabali si
na jiném místû vlastní. ·elmy se zkrátka
ve své expozici chovaly zcela pﬁirozenû,
jako v pﬁírodû. Narozen˘ch mláìat se jako kaÏd˘ rok v na‰í zoo objevilo mno-

¤editel Zoo Brno / Brno Zoo Director MVDr. Martin
Hovorka, Ph.D.
Foto / Photo by Zdenûk Kolaﬁík

hem víc, ze vzácnûj‰ích odchovÛ pﬁipomínám napﬁíklad dva jeleny milu, dva
losy evropské, zebru Grévyho
i Chapmanovu, dva kosmany zakrslé,
kotula veverovitého, raroha velkého, tﬁi
v˘reãky malé, sovu pálenou, pût leguánÛ
kubánsk˘ch a na pﬁelomu let 2008
a 2009 sedm Ïelv pardálích.
V˘razné zlep‰ení v provozu zoo pﬁinesla rekonstrukce páteﬁní komunikace.
Dodavatel odvedl kvalitní dílo, vyzvednout lze napﬁíklad to, Ïe nové povrchy
kryje dlaÏba, která dobﬁe zapadá do pﬁírodního rámce. BohuÏel v‰ak práce probíhaly – oproti na‰emu zámûru – bûhem
hlavní náv‰tûvní sezony. Smyslem rekonstrukce bylo oddûlit z bezpeãnostních
dÛvodÛ trasu turistického vláãku od cesV¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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ty pro pû‰í. Vláãek se tedy nyní pohybuje v úseku dlouhém asi 600 metrÛ mezi
restaurací U Tygra a pavilonem exotick˘ch ptákÛ po samostatném tûlese, doprovázeném nov˘m ‰irok˘m chodníkem. Podél nûj uÏ vyrostla nová expozice
mar stepních a témûﬁ dokonãená je dal‰í
pro surikaty. V této ãásti zoo má v blízké
budoucnosti vyrÛst ﬁada dal‰ích expozic
tak, aby pﬁi pohybu po páteﬁní komunikaci náv‰tûvník nenarazil na Ïádné „hluché“ místo. Tﬁi nové expozice vznikly
v roce 2008 i mimo návaznost na páteﬁní komunikaci: v˘bûhy jeﬁábÛ mandÏusk˘ch, rosomákÛ sibiﬁsk˘ch a rysÛ kanadsk˘ch, umístûné u cesty vedoucí od
Tygﬁích skal k medvûdÛm ledním.
V získávání investic zaznamenala na‰e
zoo znaãn˘ úspûch. Nov˘ velk˘ v˘bûh
medvûdÛ kamãatsk˘ch, jehoÏ stavbu
jsme museli z rozpoãtov˘ch dÛvodÛ jiÏ
nûkolik let odkládat, mÛÏeme koneãnû
zaãít budovat na základû dotace obdrÏené v roce 2008 z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Na tuto nejvût‰í investici v dûjinách zoo – jedná se celkem
o 76 milionÛ korun – samozﬁejmû pﬁispûje sv˘m dílem i mûsto Brno.
Nebude to jediná nová stavba, která
nás bezprostﬁednû ãeká. Vedení mûsta
v roce 2008 také schválilo rozpoãtov˘
pﬁídûl na rekonstrukci pavilonu opic,
kter˘ bude slouÏit v podstatû jedinému
druhu – ‰impanzÛm. âasto kritizovaná
dosluhující expozice získá zcela novou
tváﬁ. Zmûníme vnitﬁní uspoﬁádání objektu a pﬁistavíme k nûmu dva nové ven-

kovní v˘bûhy, které se rozvinou do okolní zalesnûné stránû. Pﬁi úpravách budeme v co nejvût‰í míﬁe pouÏívat pﬁírodní
materiály. Jako u v‰ech seriozních staveb
souãasnosti nebude ani tady chybût bezbariérov˘ pﬁístup.
Doufám, váÏení pﬁátelé, Ïe obliba
Zoo Brno u veﬁejnosti je‰tû vzroste. Îe se
ke spokojenosti v‰ech nadále budeme
setkávat v na‰í oáze klidu a míru na okraji velkomûsta, mezi zvíﬁaty-vyslanci
Ïivé pﬁírody, kteﬁí nás upozorÀují na v‰e,
co máme chránit.

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Ladies and Gentlemen,
Dear Friends and Sympathizers,
We submit our annual report to
you again to balance the events in the
Brno Zoological Garden, with all its
achievements and possible failures.
I can say with pleasure that looking
back at the year 2008 is joyful in
many respects.
The greatest pleasure we had in the
year 2008 was the record number of
visitors – 326 930, i.e. 74 543 more
than in the previous year and the most
since the year 1990. The statistics also
state that it was the tenth highest visit
rate in the fifty-five-year-old history of
the zoo. The increased interest was
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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mainly due to the great popularity of
the polar bear twins Bill and Tom.
But we believe that people will also
like visiting our zoo after the bear
cubs’ departure. We expect that our
breeding couple of Cora and Umca
will have further offspring.
After the polar bears, whose two
cubs were born at the end of the year
2007, another big northern beast
reproduced in Brno in the year 2008 –
the Arctic wolf. Two puppies turned
up in a daylight at the beginning of
June, after a month of life in their
underground shelter, where the bitch
wolf took care of them without any
suspicion of breeders. The wolves
ignored the artificial den prepared for
them and tunnelled a den of their own
in a different place. In short, the
beasts behaved quite naturally in their
exhibit, like in a wild nature. But
there were much more newborns in
our zoo this year. Of rarer species let
me remember, for example, two Milu
deers, two European elks, a Grévy’s
zebra, a Chapman’s zebra, two pygmy
marmosets, a common squirrel
monkey, a saker falcon, three
European scops owls, a barn owl, five
Cuban iguanas and seven leopard
tortoises at the turn of the year
2008/2009.
A significant improvement in the
zoo traffic was due to the conversion
of the main road. The contractor

made a high-quality work, it should
be highlighted that new roads are
covered with pavement which fits well
with the countryside. Unfortunately,
the work took place – despite of our
plan – during the main visiting
season. The sense of conversion was to
separate, for safety reasons, the route
of a small tourist train from the
footway. Thus, the train moves along
a separate way, about 600 metres long,
between the Tiger Restaurant and the
exotic birds pavilion, next to a new
wide pavement. A new exhibit of
Patagonian maras has grown along the
pavement and another one for
suricates is almost finished. A number
of new exhibits will be built in this
part of the zoo in the near future so
that there are no “deaf” spots along
the main road. Three new exhibits
were built in the year 2008 out of the
main road, along the road running
from the Tiger Rocks to the polar
bears: the exhibit of red-crowned
cranes, wolverines and Canadian
lynxes.
Our zoo was also successful in
acquisition of investments. We can
finally start building of a new big
exhibit of Kamchatka brown bears,
which had to be postponed for budget
reasons, thanks to a grant from the
European Fund for Regional
Development received in the year
2008. Naturally, the City of Brno will
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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also contribute to this biggest
investment in the zoo history in the
total value of 76 million Czech
crowns.
But the bear’s exhibit will not be
a single new building in the near
future. The city management also
approved a budget allocation to
restoration of the monkey pavilion in
the year 2008. The pavilion will be
intended for a single species –
chimpanzees. The old exhibit,
frequently criticized, will get
a completely new look. The inside
layout of the building will be changed
and two new outdoor runs will open

out to the adjacent woody hillside.
During the restoration, we will use
natural materials as much as possible.
Like all serious buildings of the
present time, this building will have
a barrier-free access.
I hope, dear friends, that the
popularity of the Brno Zoo will
continue growing and we will meet
with pleasure in our oasis of peace in
the city suburb, among the animals –
envoys of animated nature, who draw
our attention to everything what
deserves protection.
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
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VEDENÍ ZOO BRNO K 31. 12. 2008
MANAGEMENT OF THE BRNO ZOO

MVDr. MARTIN HOVORKA, Ph.D.
ﬁeditel a vedoucí chovatelského úseku
Director and Head of Animal Breeding Department

MVDr. JAROSLAVA VAV¤INOVÁ
zástupkynû ﬁeditele, vedoucí obchodního úseku
Vicedirector, Head of Commertial Department

MIROSLAV JANOTA
vedoucí technického úseku
Head of Technical Department

Ing. MIROSLAVA PI·KULOVÁ
vedoucí ekonomického úseku
Head of Economical Department

Bc. JANA HADOVÁ
vedoucí propagaãnû vzdûlávacího úseku
Head of Promotional and Educational Department

POâET ZAMùSTNANCÒ K 31. 12. 2008: 102
The number of employees on the 31. 12. 2008: 102
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Vlci polární / Polar Wolfs

Poãetní stav zvíﬁat chovan˘ch v Zoo
Brno k poslednímu dni roku 2008 ãinil
1641 kusÛ 299 druhÛ. Z toho bylo 296
savcÛ 76 druhÛ, 233 ptákÛ 58 druhÛ,
229 plazÛ 44 druhÛ, 14 obojÏivelníkÛ
dvou druhÛ, 797 ryb 94 druhÛ, dvû paryby jednoho druhu a 70 bezobratl˘ch

24 druhÛ. Do stavu jsou zapoãítána zvíﬁata chovaná v zoo na Mni‰í hoﬁe i v deta‰ované expozici Stálé akvarijní v˘stavy
(SAV) na Radnické ulici v centru Brna.
Pﬁehled poãtu ÏivoãichÛ chovan˘ch
v Zoo Brno na zaãátku a na konci roku
2008 uvádí následující tabulka:

Poãty zvíﬁat chovan˘ch v Zoo Brno na zaãátku a na konci roku 2008

Stav k 1. 1. 2008

Stav k 31. 12. 2008

ZOO + SAV
Savci
Ptáci
Plazi
ObojÏivelníci
Ryby
Paryby
Obratlovci celkem
Bezobratlí
Celkem

ZOO + SAV

poãet kusÛ

poãet druhÛ

poãet kusÛ

poãet druhÛ

317
198
155
16
810
2
1 498
70
1 568

74
60
43
3
101
1
282
24
306

296
233
229
14
797
2
1 571
70
1 641

76
58
44
2
94
1
275
24
299
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Zebra Grévyho (mládû) / Grevy’s zebra (young one)

V˘reãci malí / Eurasian scops owls

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008

|8

Chovatelsk˘ úsek
Animal Breeding Department

Kotulové veverovití / South American squirrel monkeys

V Zoo Brno se bûhem roku 2008 narodilo 244 mláìat, ze vzácnûj‰ích odchovÛ jmenujme pﬁedev‰ím dvû mláìata
vlkÛ arktick˘ch (Canis lupus arctos), dále pak dvû samiãky jelena milu
(Elaphurus davidianus), samiãku zebry
Grévyho (Equus grevyi), dva kosmany
zakrslé (Cebuella pygmaea), kotula veverovitého (Saimiri sciureus), raroha velkého (Falco cherrug), tﬁi v˘reãky malé
(Otus scops), sovu pálenou (Tyto alba),
pût leguánÛ kubánsk˘ch (Cyclura nubila) a na pﬁelomu let 2008 a 2009 sedm
Ïelv pardálích (Stigmochelys pardalis).
Ke druhÛm, které se v Zoo Brno pravidelnû rozmnoÏují, patﬁila napﬁíklad tato mláìata odchovaná v roce 2008: 0.0.5
emu hnûd˘ (Dromaius novaehollandiae); 1.0 klokan BennettÛv (Macropus
rufogriseus frutica), 0.0.3 ovce domácí
Jákobova (Ovis ammon f. aries), 0.1 pa-

ovce hﬁivnatá (Ammotragus lervia), 1.1
los evropsk˘ (Alces alces alces), 2.0 kozoroÏec sibiﬁsk˘ (Capra sibirica); 0.0.8
leguánek ostnit˘ (Sceloporus magister);
0.1 velbloud dvouhrb˘ (Camelus ferus
bactrianus), 0.1 zebra Chapmanova
(Equus burchelli chapmani).
Pro zv˘‰ení poãtu chovan˘ch druhÛ,
doplnûní chovn˘ch skupin a roz‰íﬁení
genofondu jsme do Zoo Brno v roce
2008 dovezli 142 zvíﬁat, na pﬁíklad: 1.0
pakÛÀ modr˘ (Connochaetes taurinus
taurinus); 0.2 bizon (Bison bison); 0.1
zebra Grévyho (Equus grevyi); 0.1 Ïirafa
síÈovaná (Giraffa camelopardalis reticulata); 1.0 binturong (Arctictis binturong); 1.0 dÏelada (Theropithecus gelada); 0.1 koãka pou‰tní (Felis margarita
harrisoni); 1.0 levhart cejlonsk˘
(Panthera pardus kotiya); 0.1 orel v˘chodní (Haliaeetus pelagicus); 1.1 ovce
domácí-cápová; 0.2 ovce domácí-walliská; 2.3 mara stepní (Dolichotis patagonum).

DÏelada / Gelada
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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·tûÀata vlkÛ kanadsk˘ch / Wolf cubs
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Bizon / Bison

Levhart cejlonsk˘ / Sri Lanka leopard

Rok 2008 byl jiÏ nûkolikát˘m rokem
naplÀování Strategie rozvoje Zoo Brno.
DoplÀování druhové skladby chovan˘ch
zvíﬁat tak probíhalo i nadále v souladu

s tímto dlouhodob˘m konceptem.
Následující tabulka ukazuje souhrn pﬁíjmÛ a v˘dajÛ zvíﬁat v Zoologické zahradû
mûsta Brna za rok 2008.

Pﬁíjmy a v˘daje zvíﬁat v Zoo Brno za rok 2008

SKUPINA
POLOÎKA
Narozeno
Jin˘ pﬁíjem (nákup, deponace do Zoo Brno, dar,
v˘mûna, odchyt, návrat z deponace aj.)
Pﬁíjmy celkem
Úhyn
Jin˘ odchod (prodej, vyﬁazení, vypu‰tûní, únik,
v˘mûna, deponace do jiné zoo, krádeÏ, ‰kodná aj.)
V˘daje celkem

SAVCI
ks
58
57

PTÁCI
ks
22
69

PLAZI OBOJÎ.
ks
ks
17
10
93
0

115
31
105

91
31
25

110
18
18

136

56

36

RYBY
ks
124
182

BEZOBR.
ks
13
5

CELKEM
ks
244
406

10
5
7

306
306
13

18
14
4

650
405
172

12

319

18

577
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V kolekci Zoologické zahrady mûsta
Brna se k poslednímu dni roku 2008 nacházelo 19 druhÛ ãi poddruhÛ savcÛ,

ptákÛ a plazÛ, jejichÏ chov ﬁídí Evropské
záchovné programy (EEP) pro ohroÏené
druhy zvíﬁat.

Druhy chované v rámci EEP
Druh

M

F

U

Souãet

dÏelada (Theropithecus gelada)

3

3

hrozn˘‰ovec kubánsk˘ (Epicrates angulifer)

1

1

jeﬁáb mandÏusk˘ (Grus japonensis)

1

1

2

klokánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata)

1

3

4

koãka pou‰tní (Felis margarita)

1

2

kotul veverovit˘ (Saimiri sciureus)

1

3

3
1

5

kulan (Equus hemionus kulan)

1

1

kÛÀ Pﬁevalského (Equus przewalskii)

3

3

levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotyia)

1

1

2

majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)

1

1

2

makak chocholat˘ (Macaca nigra nigra)

1

mandril (Mandrillus sphinx)

1

1

medvûd lední (Ursus maritimus)

2

1

3

1

1

1

2

1

1

rosomák (Gulo gulo)
tapír jihoamerick˘ (Tapirus terrestris)

1

tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae)
vlk hﬁivnat˘ (Chrysocyon brachyurus)

1
2

1

1

zebra Grévyho (Equus grevyi)

1

4

5

Ïirafa síÈovaná (Giraffa camelopardalis reticulata)

1

2

3

Celkem

17

27

1

45
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K datu 31. 12. 2008 vedly
Mezinárodní plemenné knihy (International Studbook, ISB) 11 druhÛ

a Evropské plemenné knihy (European
Studbook, ESB) 12 druhÛ savcÛ, ptákÛ
a plazÛ chovan˘ch v Zoo Brno.

Druhy chované v ISB
Druh
kiang v˘chodní (Equus kiang holdereri)

M

F

2

3

U

Souãet
5

dÏelada (Theropithecus gelada)

3

jeﬁáb mandÏusk˘ (Grus japonensis)

1

1

2

3

koãka pou‰tní (Felis margarita)

1

2

3

kulan (Equus hemionus kulan)

1

kÛÀ Pﬁevalského (Equus przewalskii)

3

levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotyia)

1

1

2

medvûd lední (Ursus maritimus)

2

1

3

tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae)

1

vlk hﬁivnat˘ (Chrysocyon brachyurus)

1

zebra Grévyho (Equus grevyi)

1

4

Celkem

11

18

0

29

M

F

U

Souãet

1
3

1
1
5

Druhy chované v ESB
Druh
binturong (Arctitis binturong)

1

1

kasuár pﬁílbov˘ (Casuarius casuarius)

1

1

2

leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta)

3

2

5

nestor kea (Nestor notabilis)

1

orel v˘chodní (Haliaeetus pelagicus)

1

1

2

orlície bornejská (Orlitia borneensis)

1

5

6

rys evropsk˘ (Lynx lynx lynx)

1

‰impanz (Pan troglodytes)

1

3

4

tamarín Ïlutoruk˘ (Saguinus midas)

3

2

5

Ïelva amboinská (Cuora amboinensis)

1

Ïelva ostnitá (Heosemys spinosa)

1

2

3

Ïelva paprsãitá (Geochelone radiata)

1

1

2

Celkem

15

18

1

1

1

0

33
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Bûhem roku 2008 ode‰el do dÛchodu
vedoucí úseku MVDr. Petr âíhal, CSc.
Prostﬁednictvím provozního zoologa
úsek poté ﬁídil pﬁímo ﬁeditel zoo.
Chovatelsk˘ úsek byl v roce 2008 rozdûlen do ‰esti revírÛ: Dûtská zoo (revírnice
Ing. ·árka Tkadleãková), Parohatá –
Kopyta – Safari (revírník Lubomír
Gala), Ptáci (revírník Du‰an Ma‰ta),
Stálá akvarijní v˘stava (revírník Ing.
Vladimír Spurn˘), ·elmy (revírnice
Simona BlahoÀovská) a Terárium (revírník Michal Balcar).
Dûtská zoo
Revír Dûtská zoo, v˘raznû zamûﬁen˘
na práci s veﬁejností, chová – s v˘jimkou

Ïelv nádhern˘ch – jen domestikovaná
zvíﬁata, s nimiÏ náv‰tûvníci, pﬁedev‰ím
dûti, pﬁicházejí do pﬁímého kontaktu.
Napﬁíklad kozy a ovce si dûti mohou pohladit a nakrmit, na ponících se mohou
povozit. Kolekci zvíﬁat na Dûtské zoo
tvoﬁilo v roce 2008 jedenáct rÛzn˘ch
druhÛ ãi plemen a forem. Byli to pony
shetlad‰tí, kozy kamerunské, ovce kamerunské, ovce walliské, ovce cápové, prasata domácí (forma mini), králíci domácí, morãata domácí, husy labutí ãínské,
holubi domácí (plemeno pávík) a Ïelvy
nádherné.
Bûhem roku 2008 jsme v pﬁízemí rekonstruované budovy stájí zprovoznili
boxy pro poníky, ovce, kozy a prasata.

Vût‰í ãást roku 2008 fungoval ponydrom na náhradním místû u v˘bûhu bizonÛ / The pony riding worked at the substitutive place beside Buffalos exhibit a better part of year 2008
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Prasata domácí – samice s mládûtem / Domestic pigs – female with a young one

V tûsné blízkosti budovy jsme taktéÏ
uvedli do provozu upraven˘ ponydrom.
Terén kolem novû ﬁe‰ené trasy pro jízdu
na ponících jsme osázeli zelení a poblíÏ
zﬁídili terasu s laviãkami, kde se shromaÏìují zájemci o jízdu na ponících.
U nové budovy jsme také novû uspoﬁádali dvorek pro kontaktní zvíﬁata, kde se
objevila i nová ohrádka pro drÛbeÏ
s kurníkem, sloupov˘ holubník a také
ohrádka pro prasata domácí. Bûhem roku 2008 prasnice odchovala deset selat,
chov tohoto domácího zvíﬁete se setkal
s velice pﬁívûtiv˘m ohlasem náv‰tûvníkÛ.
Kruhov˘ bazén s pavouãí sítí jsme upravili pro chov Ïelv nádhern˘ch. Zvedli
jsme úroveÀ dna bazénu, upravili okolní

Husa labutí / Swan Goose
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Hﬁíbû pony shetladského Zorniãka se svou matkou Zrzkou / A Shetland pony foal with her mother

terén a vysázeli bahenní rostliny.
Expozici jsme je‰tû doplnili bazénkem
a dﬁevûn˘m domeãkem pro Ïelvy. V rekonstruované budovû stájí se mj. nachází jedenáct individuálních boxÛ se stelivov˘m ustájením. Umístili jsme do nich
dva jezdecké pony Shagyho a Linu
a skupinu shetlandsk˘ch poníkÛ, kterou
tvoﬁí plemenn˘ hﬁebec Alex alias Felix
a chovné klisny Pajda a Zrzka. Hﬁíbû
shetlandského pony Zorniãka se narodilo 14. dubna a je dcerou Zrzky a Felixe.
Polárka, narozená 11. ﬁíjna 2007 jako
dcera Pajdy a Felixe, je prvním potomkem plemenného hﬁebce Felixe. Ze zooparku v Chomutovû jsme 5. bﬁezna
dovezli dvû klisniãky shetlandského

ponyho: Jessiku, narozenou 26. kvûtna
2007, a Jane, narozenou 21. ãervna
2007. Hﬁíbata shetlandského ponyho
jsme vychovávali tak, aby byla co nejvíce
pﬁizpÛsobená kontaktu s náv‰tûvníky.
S poníky pracovali také ãlenové domestikaãní skupiny Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ Zoo Brno.
Pracovníci Dûtské zoo v roce 2008
pﬁispûli k pestrému programu akcí pro
veﬁejnost, jak˘mi byly napﬁíklad náv‰tûvy pacientÛ dûtské onkologie, Noc snÛ,
Setkání pacientÛ kliniky pro léãbu neplodnosti Unica, V˘jezdní jednání
Obchodní komory, Setkání adoptivních
rodiãÛ a sponzorÛ. Pracovníci revíru poskytli úãastníkÛm tûchto akcí pﬁedev‰ím
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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v‰eobecnû oblíbenou sluÏbu – jízdu na
ponících. Ovce walliské z Dûtské zoo se
také pﬁedstavily na adventních oslavách
v mûstsk˘ch ãástech Îabovﬁesky a Îebûtín. Skupina ovcí kamerunsk˘ch a wallisk˘ch pob˘vala deset dní na Vánoãních
trzích Brnûnsk˘ch veletrhÛ a v˘stav. Na
Dûtské zoo také probûhlo populární
·tûdrodopolední krmení zvíﬁat, zpestﬁené jízdou na ponících.
Zvlá‰tní odmûnou za kaÏdodenní
práci v horku, mrazu, de‰ti i snûhu nám
byla radost dûtí i dospûl˘ch. Velice nás
potû‰ilo sdûlení náv‰tûvníkÛ zoo, Ïe na‰e
obyãejná domácí zvíﬁata mnohdy dokáÏou poskytnout více radostn˘ch záÏitkÛ
neÏ vzácné exotické exempláﬁe.

Parohatá – Kopyta – Safari
Nejv˘znamnûj‰í technickou úpravou
v revíru Parohatá – Kopyta – Safari byla
v roce 2008 stavba lávky pod v˘bûhem
lam krotk˘ch. Lávka nahradila elektrick˘ ohradník a pﬁíkop, kter˘ dosud v˘bûh
lam ohraniãoval, a stala se tak souãástí
expozice; náv‰tûvníci mohou nyní pozorovat lamy z bezprostﬁední blízkosti.
Lávka je souãástí nové páteﬁní komunikace, pﬁi jejíÏ stavbû jsme rovnûÏ zvût‰ili
v˘bûh ovcí Jákobov˘ch, aby tûsnû pﬁiléhal k náv‰tûvní trase. Z dal‰ích stavebních akcí, dÛleÏit˘ch pro revír, je nutno
zmínit zﬁízení nov˘ch padokÛ u jelenÛ
milu a jelenÛ sibiﬁsk˘ch. Oba odstavné
dvorky pﬁinesly v˘znamné zlep‰ení v ob-

Jeleni milu s mládûtem / Pere David’s deers with a young one
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Jeleni milu – mláìata / Pere David’s deers – young ones

Los / Eurasian elk

Velbloud dvouhrb˘ / Bactrian camel

Zebry Chapmanovy / Chapman’s zebras

lasti bezpeãnosti práce. Chrání totiÏ chovatele pﬁed pﬁípadn˘mi útoky jelenÛ,
které hrozí zvlá‰tû v období ﬁíje, ale i mimo ni. V jarních mûsících jsme ukonãili
úpravu spoleãné expozice paovcí hﬁivnat˘ch a dÏelad – se zámûrem zamezit pﬁípadnému dal‰ímu úniku zvíﬁete. Zajistili
jsme dokonalé fungování elektrického ohradníku a opatﬁili zábranami kmeny
stromÛ, aby opice po nich nemohly ‰plhat. Pak se dÏelady vrátily do pÛvodního
v˘bûhu z doãasného pobytu v pavilonu
opic. (DÏelady Heika a Helgeho jsme do
pavilonu opic umístili v záﬁí 2007 poté,

co Heiko strávil nûkolik dní na útûku
v okolních lesích.)
V roce 2008 se v tomto revíru narodil
takin indick˘ (Budorcas taxicolor), ãtyﬁi
ovce Jákobovy (Ovis ammon f. aries),
paovce hﬁivnatá (Ammotragus lervia),
velbloud dvouhrb˘ (Camelus bactrianus), tﬁi kozoroÏci sibiﬁ‰tí (Capra sibirica), dva losi evrop‰tí (Alces alces alces),
dva jeleni milu (Elaphurus davidianus),
dva sobi polární (Rangifer tarandus), lama krotká (Lama glama), zebra
Chapmanova (Equus quagga chapmani), zebra Grévyho (Equus grevyi).
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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BohuÏel se nepodaﬁilo v‰echna narozená
mláìata odchovat. Za velk˘ úspûch jsme
povaÏovali narození dvou mláìat sobÛ
polárních, obû v‰ak po ãtyﬁech mûsících
Ïivota uhynula. Pitva prokázala vyãerpání organismu a absenci depotního tuku.
Neblahá zku‰enost nás vedla k pﬁehodnocení a zmûnû krmné dávky. Vzorem nám
byl pokus probíhající v Zoo Olomouc
a publikovan˘ na jednání krmiváﬁské komise Unie ãesk˘ch a slovensk˘ch zoo.
Postupn˘ pﬁechod na novou krmnou
dávku jsme zahájili 18. prosince 2008.
V prÛbûhu roku 2008 jsme uskuteãnili nûkolik v˘mûn a transportÛ zvíﬁat, abychom zkvalitnili stávající chovné skupiny a posílili genofond jiÏ chovan˘ch
druhÛ. Mezi nejv˘znamnûj‰í patﬁí v˘mûna Ïirafy síÈované (Giraffa camelopardalis reticulata) Julie, narozené v Zoo Brno
v prosinci 2006, za Ïirafu síÈovanou
Toshu, narozenou v Zoo DvÛr Králové
nad Labem v ãervenci 2006. V˘mûna
probûhla v dubnu 2008. Dále se nám
podaﬁilo doplnit chovnou skupinu bizonÛ (Bison bison) o dvû samice, jedna pocházela od chovatele z Ka‰persk˘ch Hor
a druhá ze Zoo Praha. Ze Zoo Ostrava
jsme dovezli samici velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus). Chovnou skupinu zeber Grévyho (Equus grevyi) jsme
na podzim posílili o dvouletou samici
z polské Zoo PoznaÀ. Na podzim jsme
také dovezli dal‰ího samce dÏelady
(Theropithecus gelada). Na‰i samãí skupinu jsme tak doplnili na celkov˘ poãet
tﬁí dÏelad.

Chovn˘ samec takina indického (Budorcas taxicolor taxicolor) v roce 2008 bohuÏel uhynul. Ve stejném roce uhynulo,
jen nûkolik t˘dnÛ po narození, i mládû
(sameãek). Tent˘Ï osud dﬁíve postihl i dal‰í dva sameãky, narozené v letech 2005
a 2007. Z pûti na‰ich mláìat matka odchovala jen samiãky, star‰í pﬁi‰la na svût
roku 2003, mlad‰í roku 2006. Obû jsou
souãástí skupiny, kterou na konci roku
2008 tvoﬁily tﬁi dospûlé samice. V následujícím roce chceme získat nového samce.
Hodláme také doplnit chovnou skupinu
losÛ o dal‰í samice a skupinu ovcí
Jákobov˘ch o samce.
Ptáci
Revír dûlíme na dva úseky: horní
a dolní. V horním se nachází pavilon exotick˘ch ptákÛ (kde chováme i dva druhy
savcÛ), expozice kasuárÛ pﬁilbov˘ch a s ní
sousedící expozice klokanÛ Bennetto-

Jeﬁábi mandÏu‰tí / Red-crowned cranes
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Sova pálená / Barn owl

Raroh velk˘ / Saker falcon

Samec emu hnûdého s kuﬁaty / Emu male with chickets

Nandu pampov˘ / American rhea
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v˘ch. Osazenstvo dolního úseku tvoﬁí nûkteré druhy dravcÛ, sov a vodních ptákÛ
a dále austral‰tí p‰trosi emu hnûdí, jeﬁábi
mandÏu‰tí a dal‰í ptaãí druhy.
K nejv˘znamnûj‰ím událostem roku
2008 patﬁí v revíru Ptáci vybudování nové expozice jeﬁábÛ mandÏusk˘ch. Ta se
nachází v dolní ãásti zahrady, u cesty vedoucí od Tygﬁích skal k ledním medvûdÛm. Nov˘ v˘bûh je o nûco prostornûj‰í
neÏ b˘valá expozice, která stála na jiném
místû. Je na nûm patrné úsilí co nejvíce
se pﬁiblíÏit biotopu, na kterém impozantní jeﬁábi mandÏu‰tí Ïijí. Na‰emu páru se v novém prostﬁedí zalíbily pﬁedev‰ím dva mûlké bazény s bahnit˘m
dnem, kde se ptáci ãasto brodí. âást v˘bûhu je zrytá, coÏ jeﬁábÛm umoÏÀuje
hledat v pÛdû ãervy a hmyz. Koﬁist si poté odná‰ejí do bazénu, kde si ji namáãejí. Expozice je ohraniãena tmavû zele-

n˘m ﬁídk˘m pletivem, které pohled na
ptáky nijak neru‰í. V roce 2008 pár poprvé zahnízdil a samice snesla dvû vejce.
Obû v‰ak byla neoplozená. Tû‰íme se, Ïe
dal‰í hnízdûní bude úspû‰né.
V roce 2008 revír dosáhl nûkolika
chovatelsk˘ch úspûchÛ. V˘ãet zaãnûme
dolním úsekem. Samice emu hnûdého
snesla sedm vajec, která jsme 26. února
podsadili pod samce; 24. dubna se vylíhlo sedm mláìat, o která se samec vzornû
staral. (O dvû mláìata jsme bohuÏel pﬁi‰li, protoÏe je slovila ‰kodná. Její v˘skyt
v zahradû umístûné v lese nelze eliminovat, ‰kodná tam nepﬁíznivû ovlivÀuje
chovy i jin˘ch ptaãích druhÛ.) Za úspûch povaÏujeme odchov mládûte raroha
velkého, které vylétlo z hnízda 13. ãervence, jednoho mládûte sovy pálené (v˘let 1. srpna) a tﬁí mláìat v˘reãkÛ mal˘ch
(v˘lety od 1. do 4. srpna).

Mládû kotula veverovitého / South American squirrel monkey – young one
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V˘vojová stadia umûle odchovávaného kakadu bílého / Developmental milestones of an artificially mannered white cockatoo
Foto / Photo by Lubica Hrdinová
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Piranû Nattererovy / Red piranhas

V pavilonu exotick˘ch ptákÛ chováme také dva druhy savcÛ. Jedním z nich
je kotul veverovit˘. A právû samiãce tohoto opiãího druhu, zvané Fifi, se
7. kvûtna loÀského roku narodilo mládû.
RozmnoÏili se také klokani Bennettovi, jedno mládû opustilo matãin vak
13. kvûtna. Z budky kakadu bíl˘ch,
umístûné v pavilonu exotick˘ch ptákÛ,
se oz˘valo mládû, které jsme 20. ãervence museli odebrat a umûle odchovat.
Matka potomka sice krmila, ale ‰patnû
natrávenou potravou, která mládûti
ucpává stﬁeva. Doufáme, Ïe se samice ãasem nauãí správnû krmit a mláìata sama
odchová.

Stálá akvarijní v˘stava
Na zaãátku roku 2008 pracovníci
Stálé akvarijní v˘stavy instalovali novou,
750litrovou nádrÏ do tzv. velké stûny, jelikoÏ v ní umístûná star‰í nádrÏ praskla.
Do nové nádrÏe pak vpustili skupinu
sumcovit˘ch a kaprovit˘ch ryb. Îivotní
pochody v moﬁském akváriu s korálov˘mi rybami se stabilizovaly, koráli zaãali
rÛst. Na období od kvûtna do ﬁíjna jsme
do bazénku venkovní ãásti v˘stavy pﬁesunuli studenovodní druhy ryb.
Na zaãátku roku 2008 Stálá akvarijní
v˘stava chovala 882 zvíﬁat 129 druhÛ,
z toho 70 jedincÛ bezobratl˘ch 26 druhÛ, dvû paryby jednoho druhu, 793 ryb
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Sasanka dvoubarvá a klauni oãkatí / Ocellaris clown fish and the Bubble-tip anemone

Bodlok pestr˘ / Blue tang

Vrubozubec paví / Oscar

Foto / Photo by Jan ·paãek

Trnucha Orbignyho / Smooth back river stingray
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96 druhÛ, z toho 762 jedincÛ 77 druhÛ
sladkovodních a 31 jedincÛ 19 druhÛ
moﬁsk˘ch, 10 obojÏivelníkÛ ve tﬁech
druzích, pût plazÛ dvou druhÛ a dva ptáky jednoho druhu. Na konci roku 2008
v˘stava chovala 866 zvíﬁat 121 druhÛ,
z toho 70 jedincÛ bezobratl˘ch 24 druhÛ, dvû paryby jednoho druhu, 780 ryb
91 druhÛ, z toho 756 jedincÛ 77 druhÛ
sladkovodních a 24 jedincÛ 14 druhÛ
moﬁsk˘ch, sedm obojÏivelníkÛ ve dvou
druzích, pût plazÛ dvou druhÛ a dva ptáci jednoho druhu. Na zaãátku roku
2008 byla – vedle v˘‰e zmínûn˘ch jedincÛ a druhÛ – v majetku Zoo Brno dal‰í
zvíﬁata, deponovaná v jin˘ch institucích:
sedm zvíﬁat tﬁí druhÛ, z toho jeden jedinec jednoho druhu sladkovodních ryb
a ‰est jedincÛ dvou druhÛ moﬁsk˘ch ryb,
na konci roku pak ãtyﬁi jedinci ãtyﬁ druhÛ, z toho tﬁi jedinci tﬁí druhÛ bezobratl˘ch a jeden jedinec jednoho druhu sladkovodních ryb. Tﬁi terarijní zvíﬁata dvou
druhÛ, zapÛjãená v roce 2007 na v˘stavu Tamtamy ãasu, poﬁádanou CK
Livingstone v prostorách lednického
zámku, byla vrácena. V roce 2008 do‰lo
k v˘mûnû ‰esti kusÛ dvou druhÛ moﬁsk˘ch ryb za jeden kus jednoho druhu
moﬁské ryby a jeden kus jednoho druhu
bezobratl˘ch (korálnatce) se Zoo
Olomouc. V prÛbûhu roku 2008 nám
bylo darováno 168 jedincÛ 13 druhÛ
sladkovodních ryb a do‰lo k nákupu tﬁí
druhÛ tﬁí kusÛ bezobratl˘ch, kteﬁí byli
zároveÀ deponováni na v˘stavu Tamtamy ãasu.

Na Stálé akvarijní v˘stavû se opût pravidelnû konaly tiskové konference informující o dûní a aktualitách v Zoo Brno.
V prostorách v˘stavy probûhla prezentace
kampanû Evropské asociace zoologick˘ch
zahrad a akvárií Îáby bijí na poplach.
V˘stava fotografií Michala Pi‰kuly Vraky
Rudého moﬁe, zahájená v roce 2007, pokraãovala ve sklepních prostorách v˘stavy
je‰tû v prvním ãtvrtletí 2008.
Stálou akvarijní v˘stavu v roce 2008
nav‰tívilo 20 080 osob, coÏ je o 2 480 více neÏ v roce 2007. V budoucnu hodláme druhovû roz‰íﬁit na‰i kolekci ryb,
obojÏivelníkÛ i bezobratl˘ch.
·elmy
TûÏi‰tûm úsilí pracovníkÛ revíru ·elmy se v roce 2008 stala péãe o mláìata
ledních medvûdÛ. Dvojãata pﬁi‰la na
svût v listopadu 2007 a první mûsíce Ïivota strávila s matkou v pﬁísné izolaci
v porodním boxu. Veﬁejnost je mohla
poprvé spatﬁit v bﬁeznu 2008, slavnostního vypu‰tûní medvûdice s medvíìaty
do v˘bûhu se úãastnili i pﬁedstavitelé
mûsta Brna a Jihomoravského kraje.
Medvíìata se vzápûtí stala hitem a moÏná i symbolem zoo, davy náv‰tûvníkÛ
proudily do zahrady ze v‰ech koutÛ republiky. Lidé se také mohli zúãastnit tipovací soutûÏe, ve které se pro medvíìata hledala vhodná jména. Nejvíce hlasÛ
dostali Bill a Tom, pojmenovaní podle
zpûvákÛ známé hudební skupiny Tokio
Hotel. Pﬁirozen˘ odchov mláìat ledních
medvûdÛ je nesporn˘m úspûchem.
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Bill a Tom / Bill and Tom
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Mláìata ledních medvûdÛ s matkou (v popﬁedí) na konci roku 2008 / Polar bears young ones with their mother
(to the fore) at the end of 2008

Medvûdí mámu a její potomky mûli na
starosti pﬁedev‰ím chovatelé Jaroslav
Jasínek a Milan ·ebesta, revírnice
Simona BlahoÀovská a provozní zoolog
Jiﬁí Vítek.
V chovu tygrÛ sumatersk˘ch jsme bohuÏel zaznamenali úhyn samce
Kampara, kter˘ se v na‰í zoo narodil
v roce 1992 a vût‰inu svého dlouhého Ïivota v ní i proÏil. V pokroãilém vûku
pﬁestal pﬁijímat potravu. Zanechal po sobû ovdovûlou tygﬁici Satu, se kterou se

mu bohuÏel nepodaﬁilo zplodit Ïádné
potomky.
V druhé polovinû roku 2008 jsme
zhruba na tﬁi mûsíce pﬁipustili levharta
cejlonského k samici. Bûhem spoleãného
souÏití se pár k sobû choval velice pozornû, páﬁení jsme pozorovali vícekrát.
U této dvojice se ale bohuÏel jako nepﬁízniv˘ jeví fakt, Ïe samice dosud v na‰í zoo, kde Ïije od konce roku 2004, nezabﬁezla. Ve voliéﬁe orlÛ, kde jsme chovali dva samce rÛzn˘ch druhÛ, nastala
pﬁíznivá zmûna. Do jihlavské zoo jsme
deponovali orla bûlohlavého, jeho místo
zaujala samice orla kamãatského, dovezená z ruské Zoo KazaÀ; nyní se tedy
v expozici nachází pár tûchto vzácn˘ch
dravcÛ, kteﬁí by se mûli na zaãátku roku
2009 dostat do toku. Vlci polární nám
pﬁichystali milé pﬁekvapení. Náv‰tûvník,
procházející jednoho dne na zaãátku
ãervna kolem vlãího v˘bûhu, nás upozornil, Ïe z nory, kterou si ‰elmy ve v˘bûhu vyhrabaly a kterou jsme nemohli
nijak kontrolovat, se vynoﬁila dvû ‰tûÀata. Odchov vlãat, jejichÏ matkou je alfa
samice Alex, probûhl pﬁirozen˘m zpÛsobem. Smeãka tvoﬁená vÛdãím samcem,
dvûma samicemi a dvûma mlad˘mi vlky
je stále ozdobou na‰í zoo. Takzvanou alej
‰elmiãek, coÏ je ﬁada expozic drobn˘ch
‰elem, postupnû opustily koãky divoké,
koãky pou‰tní, samice rysa kanadského
a li‰ky obecné. Dosluhující klece aleje
‰elmiãek na poãátku roku 2009 odstraníme. Na jejich místû vyroste nová expozice medvûdÛ kamãatsk˘ch.
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Vlãata / Wolf cubs

Orel kamãatsk˘ / Steller’s sea-eagle
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Rosomák sibiﬁsk˘ / Wolverine

Pﬁi cestû, která v dolní ãásti zoo vede
k ledním medvûdÛm, jsme zﬁídili novou
voliéru, ve které je prozatím umístûna
samice rosomáka sibiﬁského Nata‰a, narozená v sibiﬁské pﬁírodû a dovezená ze
Zoo KazaÀ. Naproti rosomákovi vyrostla velká pﬁírodní expozice rysÛ kanadsk˘ch, její ãlenit˘ terén se vzrostl˘mi
stromy dotváﬁí skalisko. V expozici se
nachází samec ze Zoo Ostrava, dovoz samice plánujeme na jaro následujícího roku. Ve skupinû li‰ek polárních jsme sestavili dva páry, od kter˘ch v roce 2009
oãekáváme li‰ãata.
Do pavilonu opic se pﬁistûhoval ze
Zoo Olomouc samec binturonga Shon.
Samice lemura vari odcestovala do

Bratislavy, chov tohoto druhu jsme
ukonãili. Pavilon opic projde v roce 2009
rozsáhlou rekonstrukcí tak, aby mohl poskytnout dÛstojné prostﬁedí pro ‰impanze. V budoucnu se ale stane souãástí
expozice Madagaskar. U nástupního stanovi‰tû vláãku jsme otevﬁeli expozici mar
stepních, ohraniãenou nízk˘m plotem.
Mary mají k dispozici umûlé nory, jejich
v˘bûh je kryt stromy a kﬁovinami.
Souãasnû s péãí o zvíﬁata se pracovníci revíru vûnovali i práci s veﬁejností.
Pravidelná komentovaná krmení probíhala u ledních medvûdÛ, opic, li‰ek polárních, vlkÛ arktick˘ch i u obzvlá‰È oblíben˘ch lachtanÛ jihoafrick˘ch.
Chovatelé ‰elem se také vûnovali dûtem
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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z pﬁímûstsk˘ch táborÛ, pacientÛm kliniky dûtské onkologie a poskytovali rozhovory novináﬁÛm.
V nastávajícím období se pracovníci
revíru ·elmy chtûjí zamûﬁit pﬁedev‰ím na
odchovy. Budou se snaÏit o vytváﬁení takov˘ch podmínek, aby se dal‰í mláìata
objevila u tygrÛ sumatersk˘ch, levhartÛ
cejlonsk˘ch, vlkÛ arktick˘ch, labutí koskorba, husic magelánsk˘ch, nandu pampov˘ch, li‰ek polárních, tapírÛ jihoamerick˘ch, orlÛ kamãatsk˘ch a samozﬁejmû
opût také v rodinû ledních medvûdÛ.

Rys kanadsk˘ / Canadian lynx

Mary stepní / Patagonian maras

Terárium
Tento revír sestává z pavilonu Tropické
království, rekonstruovaného v roce 1998
pﬁeváÏnû pro plazy, z navazující staré ãásti
budovy terárií, zvané Áãko, a patﬁí k nûmu i expozice psounÛ americk˘ch, která
se nachází na prostranství pﬁed pavilonem. Tﬁíãlenn˘ t˘m pracovníkÛ revíru byl
v prÛbûhu roku personálnû posílen o jednoho o‰etﬁovatele.
Bûhem roku 2008 se druhová skladba
v revíru pﬁíli‰ nezmûnila. V souladu s chovatelskou koncepcí jsme pﬁipravili novou
expozici pro atraktivní druh hada – korálovku Campbellovu (Lampropeltis campbelli). Koncem ledna jsme dokonãili
úpravy v ubikaci pro leguány kubánské
(Cyclura nubila) a Ïelvy paprsãité
(Geochelone radiata). Chovn˘ prostor
vznikl zasypáním pÛvodních bazénÛ pro
krokod˘ly. Zcela nová expozice vznikla
ve vestibulu, spojovacím krãku mezi
Tropick˘m královstvím a starou ãástí pÛV¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Koãka pou‰tní / Sand cat

vodní budovy vivárií. Vnitﬁní prosklenou ubikaci o plo‰e asi 15 m2 obsadil pár
koãek pou‰tních (Felis margarita harrisoni). Jejich b˘valá expozice v tzv. aleji
‰elmiãek musí ustoupit v˘stavbû rozsáhlého areálu medvûdÛ kamãatsk˘ch. Nová
expozice koãek pou‰tních je vybavena
boudiãkou, vizuálními pﬁekáÏkami v podobû koﬁenÛ a siln˘ch vûtví i úkryty.
Expozici vytápûjí jednak teplovodní radiátory, jednak topné kabely uloÏené
v podlaze. Koãky pou‰tní jsou zaﬁazeny
do Evropského záchranného programu
(EEP). Doufáme, Ïe samec pocházející
z britské Zoo Bristol se v novém prostﬁe-

dí zabydlí a se samicí, pÛvodem z polské
Zoo Krakov, vytvoﬁí perspektivní chovn˘ pár. Úpravou dvou men‰ích terárií
vznikla v Tropickém království jedna nová vût‰í expozice, imitující prostﬁedí
pou‰tí Mexika a pﬁilehl˘ch oblastí jihozápadu USA. Jejími prvními obyvateli se
stali leguánci ostnití (Scelophorus magister) a ãukvaly zavalité (Sauromalus
obesus). Dominovat budou v této expozici jedovatí korovci mexiãtí (Heloderma
horridum), které hodláme dovézt z britského Edinburghu v roce 2009.
Staronov˘m druhem, kter˘ opût obohatil na‰i kolekci, je trnorep africk˘
(Uromastyx acanthinura). Celkem 69
odrostl˘ch mláìat, zabaven˘ch celními
orgány, jsme pﬁijali zaãátkem ãervna.
Velké úpravy se nevyhnuly expozici
psounÛ americk˘ch. Pro kolonii psounÛ
byla zima 2007/8 osudná. Îádné ze zvíﬁat ji nepﬁeÏilo. Starou naváÏku jsme
z v˘bûhu vybagrovali, prostor vydezinfikovali a navezli novou, vy‰‰í vrstvou substrátu. Zakladateli nové kolonie se stali
samec dovezen˘ ze Zoo Praha a pár pocházející ze Zoo Jihlava.
Z odchovÛ roku 2008 povaÏujeme za
nejv˘znamnûj‰í rozmnoÏení rosniãek
vãelích (Phrynohyas resinifictrix) a Ïelv
pardálích (Stigmochelis pardalis).
Odchov 15 rosniãek vãelích pﬁedstavuje první rozmnoÏení exotického obojÏivelníka v historii Zoo Brno. Îelvy pardálí nás potû‰ily sv˘mi mláìaty aÏ na
pﬁelomu let 2008 a 2009. První Ïelva
pardálí se vylíhla 27. prosince 2008,
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Líhnutí Ïelv pardálích / Leopard tortoises hatching

o dva dny pozdûji spatﬁila svûtlo svûta
dal‰í dvû mláìata. Líhnutí se protáhlo
do následujícího roku, 2. ledna 2009
jsme se radovali z narození dal‰ích ãtyﬁ
Ïelviãek. Jedná se jiÏ o pát˘ druh Ïelvy
rozmnoÏen˘ v brnûnské zoo. Mezi jiÏ
tradiãní odchovy lze zaﬁadit narození pûti mláìat leguána kubánského (Cyclura
nubila), pûti leguánkÛ ostnit˘ch
(Scelophorus magister), kteﬁí se kaÏdoroãnû mnoÏí pﬁímo v expozici, a jednoho mládûte kosmana zakrslého
(Callithrix pygmaea).

Foto / Photo by Michal Balcar

Rosniãka vãelí / Amazon milk frog
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Záchranná stanice
pro handicapované Ïivoãichy
Záchranná stanice pro handicapované Ïivoãichy pﬁi Zoo Brno je souãástí
Národní sítû záchrann˘ch stanic âeského svazu ochráncÛ pﬁírody. Záchranné
stanice v jednotliv˘ch regionech poskytují poranûn˘m zvíﬁatÛm komplexní péãi: postarají se o transport, poskytnou
první pomoc, zajistí léãbu a po úspû‰né
rehabilitaci pﬁípravu pﬁed vypu‰tûním
a nakonec vypu‰tûní do volné pﬁírody.
V období od 1. ledna do 31. prosince
2008 pﬁijala na‰e Stanice pro handicapované Ïivoãichy 406 zvíﬁat 63 druhÛ.
Z toho bylo 11 jedincÛ ze skupiny plazÛ, 165 ptákÛ a 230 savcÛ. Stejnû jako
v pﬁedcházejících letech jsme nejãastûji
pﬁijímali jeÏky (Erinaceus sp.), v roce
2008 jsme v‰ak také zaznamenali neobvykle vysok˘ poãet pﬁijat˘ch netop˘rÛ,
pﬁedev‰ím druhu netop˘r hvízdav˘
(Pipistrellus pipistrellus). Také Brno patﬁí k mûstÛm, v jejichÏ intravilánech dochází k invazím skupin mlad˘ch netop˘rÛ do bytÛ. Na‰tûstí v tûchto pﬁípadech
vût‰inou pﬁichází ke slovu záchrann˘
transfer, kdy za spolupráce s Pﬁírodovûdeckou fakultou Masarykovy univerzity
odborníci zkontrolují zdravotní stav odchycen˘ch jedincÛ, dodají jim tekutiny,
pﬁípadnû je také dokrmí, a brzy je vypustí do volné pﬁírody. Z ptákÛ jsme do
na‰í stanice nejãastûji pﬁijímali ror˘se obecné (Apus apus). Více neÏ polovina
pﬁijat˘ch zvíﬁat byla nalezena pﬁímo
v Brnû, ostatní pak v okolí men‰ích obcí

Mláìata po‰tolek obecn˘ch v záchranné stanici / Common Kestrel chicks in a central rescue station
Foto / Photo by Jiﬁí Dobia‰

pﬁeváÏnû v Jihomoravském kraji, v nûkter˘ch pﬁípadech i v sousedních krajích
Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském ãi v kraji Vysoãina.
PﬁestoÏe záchranné stanice pﬁijímají
zvíﬁata mnohdy ve velmi ‰patném stavu
ãi se zranûními nesluãiteln˘mi se Ïivotem a mnoho jich uhyne nebo je humánnû utraceno, hlavním smyslem existence stanice je navracení uzdraven˘ch
zvíﬁat po úspû‰né rekonvalescenci zpût
do pﬁírody. Potû‰itelné je, Ïe se nám daﬁí
poãet takto vypu‰tûn˘ch zvíﬁat zvy‰ovat.
V roce 2008 tomu tak bylo pﬁibliÏnû
u poloviny pﬁípadÛ. Pﬁes zimu tak zÛstávají ve stanici, kromû jedincÛ vyÏadujících o‰etﬁení a nûjak˘ ãas na uzdravení,
pﬁedev‰ím jeÏci v hor‰ím v˘Ïivném
a zdravotním stavu ãi s nízkou hmotností
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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a dále trvalé handicapy, tedy jedinci se
zranûními vyluãujícími je z úspû‰ného
návratu k volnému Ïivotu v pﬁírodû.
Jedná se pﬁedev‰ím o postﬁelené ãi jinak
traumaticky poznamenané dravce a sovy,
jejichÏ osudy názornû demonstrují, jak
dalece mÛÏe ãlovûk zvíﬁeti ublíÏit.
UpozorÀují nás rovnûÏ na to, co v‰e zvíﬁatÛm hrozí a jak je musíme chránit.
Takovou osvûtu mÛÏeme ‰íﬁit nejen
mezi bûÏn˘mi náv‰tûvníky, ale také mezi
Ïáky ãi studenty, kteﬁí se úãastní vzdûlávacích programÛ poﬁádan˘ch zoologickou zahradou a rovnûÏ mezi ãleny zájmov˘ch krouÏkÛ Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ Zoo Brno.
SnaÏíme se také veﬁejnost informovat
o tom, Ïe je zbyteãné ãi nûkdy pﬁímo
‰kodlivé doná‰et do zoo zvíﬁata, u kter˘ch dÛvod k odebrání z pﬁírody chybí,
jelikoÏ se nejedná o jedince nûjak˘m
zpÛsobem handicapované (zdraví jeÏci,
mláìata zajícÛ, srnãí zvûﬁe, pûvcÛ, sov
aj.). Takovou osvûtu poskytujeme pﬁedev‰ím v odpovûdích na telefonické dotazy
– na jejich vyuÏívání si lidé postupnû
zvykají. Od roku 2007, kdy jsme jej vydali, stále distribujeme leták obsahující
informace o tom, kdy je pomoc pro nalezeného Ïivoãicha Ïádoucí, a kdy nikoli.
V letáku nechybí ani základní pravidla
chování v pﬁípadû nálezu zranûného zvíﬁete ãi pﬁehled z tohoto hlediska v˘znamné legislativy a povinností z ní vypl˘vajících. V roce 2008 jsme ãást ná-

v‰tûvnické trasy vyãlenili pro expozice
trvale handicapovan˘ch jedincÛ z na‰í
záchranné stanice. Expozice handicapÛ
jsme díky dotaci Ministerstva Ïivotního
prostﬁedí âeské republiky mohli doplnit
systémem informaãních tabulí, které náv‰tûvníky pouãí o existenci a v˘znamu
Národní sítû záchrann˘ch stanic, o postupu pﬁi nálezu zranûného Ïivoãicha
a o tom, jak takového Ïivoãicha lze rozpoznat.
Velk˘m pﬁínosem pro na‰i stanici je
stálá pﬁítomnost veterináﬁe zoo MVDr.
Stanislava Mazánka, Ph.D., kter˘ mÛÏe
u pﬁijatého zvíﬁete ihned stanovit diagnózu a okamÏitû zahájit léãbu ãi rozhodnout o jeho humánní euthanasii.
Vybavení stanice prÛbûÏnû doplÀujeme
a modernizujeme. Poﬁídili jsme nové
systémy klecí pro men‰í druhy pﬁijíman˘ch ÏivoãichÛ, provedli vodûodolnou
úpravu v‰ech venkovních dveﬁí ve stanici a zapoãali jsme s rekonstrukcí zázemí
stanice, kde probíhá napﬁ. finální pﬁíprava krmiv. Jednáme o moÏnosti kompletního pﬁebudování a pﬁesunu záchranné
stanice mimo zoo.
Pﬁi záchranû poranûn˘ch zvíﬁat z na‰í
pﬁírody pokraãovala i v roce 2008 spolupráce s orgány ochrany pﬁírody, obecními a mûstsk˘mi úﬁady, s Mûstskou
policií Brno a s dal‰ími organizacemi –
napﬁíklad s brnûnskou Veterinární a farmaceutickou univerzitou ãi Pﬁírodovûdeckou fakultou Masarykovy univerzity.
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Alexandr mal˘
BaÏant obecn˘
Brhlík lesní
Bukáãek mal˘
âáp bíl˘
âinãila vlnatá
Dlask tlustozob˘
Drozd zpûvn˘
Fretka tchoﬁovitá
Holub domácí
Hrdliãka zahradní
Jezevec lesní
JeÏek sp.
JeÏek v˘chodní
JeÏek západní
Jiﬁiãka obecná
Kalous u‰at˘
Kánû lesní
Konipas bíl˘
Konopka obecná
Korela chocholatá
Kos ãern˘
Krahujec obecn˘
Králík domácí
Kﬁivka obecná
Kuna skalní
LabuÈ velká
LedÀáãek ﬁíãní
Li‰ka obecná
Morãe domácí
Moták pochop
Netop˘r dlouhouch˘
Netop˘r hvízdav˘
Netop˘r pestr˘
Netop˘r rezav˘
Netop˘r SaviÛv
Netop˘r sp.
Ondatra piÏmová
Papou‰ek horsk˘
Plch velk˘
Po‰tolka obecná
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Potkan obecn˘
Pu‰tík obecn˘
Rehek domácí
Rehek zahradní
Ror˘s obecn˘
Sojka obecná
Stehlík obecn˘
Strakapoud prostﬁední
Strakapoud velk˘
Strnad obecn˘
S˘kora babka
S˘kora koÀadra
S˘kora modﬁinka
Ëuh˘k obecn˘
UÏovka obojková
UÏovka podplamatá
Veverka obecná
Vla‰tovka obecná
Volavka popelavá
Vrána obecná ãerná
Zajíc polní
Zebﬁiãka pestrá
Zvonek zelen˘
Îelva ãtyﬁprstá
Îelva nádherná
Îelva vroubená
1
Îelva zelenavá
1
Îluna zelená
Celkov˘ souãet 31
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
46 185 168 400

STAV K 31. 12. 2008

V¯DEJ 2008

VYPU·TùNÍ

ÚHYN, UTRACENÍ

P¤EDÁNÍ

NEP¤IJAT

P¤ÍJEM 2008

1
3
1
1
6
30
4
6
1
1
1
2
1
3
1
1
4
6
1
2
1
1
1
2
8
1
1
1
1
1
1
2
10
2
1
1
1
8
0
0
1
1
116 406
2
1

1
3

6

ZRANùNÍ

VYSÍLENÍ

V¯JEZD

TRANSFER

OSTATNÍ

ODCHYT

MLÁëATA

INFEKCE

STAV K 1. 1. 2008

Animal Breeding Department

2
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Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ
Zoo Brno chová zvíﬁata také ve své
Stanici mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ, kde k po-

slednímu dni roku 2008 evidovala 41 kusÛ 19 druhÛ. Orientaãní pﬁehled zvíﬁat
této stanice uvádí následující tabulka:

Seznam zvíﬁat ve Stanici mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ
plazi
Agama vousatá
Gekonãík noãní
Scink ‰estipruh˘
UÏovka ãervená
UÏovka domácí

ptáci
Ara ararauna
Korela chocholatá
Papou‰ek vlnkovan˘

savci
Burunduk
âinãila vlnatá
Fretka
Králík domácí
Králík domácí - zakrsl˘
Kﬁeãek zlat˘
Kﬁeãík dÏungarsk˘
Kuna skalní
Morãe domácí
Osmák degu
Pískomil mongolsk˘
Sysel RichardsonÛv

latinsky

3

1

4

Pogona barbata
Eublepharis maculaticus
Chalcides sexlineatus
Elaphe guttata
Lamprophis fuliginosus

1
1
0
1
0

0
1
0
0
0

0
1
1
0
2

latinsky

1

1

1

Ara ararauna
Nymphicus hollandicus
Melopsittacus undulatus

1
0
0

0
0
1

0
1
0

11

15

4

1
0
1
1
1
1
0
1
2
1
1
1

0
1
2
0
2
1
0
0
2
4
3
0

0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0

latinsky
Tamias sibiricus
Chinchilla lanigera
Mustela furo
Oryctolagus cuniculus v. edulis
Oryctolagus cuniculus v. edulis
Mesocricetus auratus
Phodopus sungorus
Martes foina
Cavia porcellus
Octodon degus
Meriones unquiculatus
Spermophilus richardsonii

Jiﬁí Vítek,
provozní zoolog
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Summary: As at 31st December 2008
our zoo bred 1641 animals of 299
species. The most significant breeding
event of the year 2008 was the birth of
two puppies of Arctic wolf. Thus,
another big northern beast
reproduced in Brno in the year 2008
after the polar bears, whose two cubs
were born at the end of the year 2007.
Two puppies turned up in a daylight
at the beginning of June, after
a month of life in their underground
shelter, where the bitch wolf took care
of them without any suspicion of
breeders. The wolves ignored the
artificial den prepared for them and
tunnelled a den of their own in
a different place. In short, the beasts
behaved quite naturally in their
exhibit, like in a wild nature. During
the year 2008, 244 animals were born
in the Brno Zoo. As at 31st December
2008, the Brno Zoo collection
included 19 species or subspecies of
mammals, birds and reptiles whose
breeding is controlled by European
Endangered Species Programmes
(EEPs). As at the foregoing date, the
International Stud Books (ISBs) and
the European Stud Books (ESBs) kept
11 and 12 species of mammals, birds
and reptiles bred in the Brno Zoo,
respectively. The zoo operation was
divided into six districts in the year
2008: Children’s Zoo, Antlered –
Ungulates – Safari, Birds, Permanent

Aquarium Exhibition, Beasts and
Terrarium.
In the Children’s Zoo, new boxes
for ponies, sheep, goats and pigs were
made on the ground floor of the
restored building which houses stables
and a pony-riding circuit was put into
operation close to the stables. The
yard for contact animals next to the
new building was arranged in
a different way and was supplemented
with a pen for poultry with
a henhouse, a dove-cot and a pen for
minipigs. During the year 2008, the
sow raised ten piglets. Breeding of this
domestic animal had a very favourable
response. A foal of Shetland pony was
born in the Children’s Zoo.
The most important technical
action in the Antlered – Ungulates –
Safari district was construction of
a footbridge under the llamas’ exhibit.
The footbridge replaced the electric
fencer and the ditch bounding the
llamas’ exhibit and became a part of
the exhibit; visitors can observe llamas
at close range now. The footbridge is
a part of the new main road, during
which construction the exhibit of
Jacob’s sheep was also enlarged to be
closely adjacent to the route of visit.
Of other constructions significant for
this district, new paddocks for Milu
deers and Siberian deer should be
mentioned. Both lay-up yards
brought a significant improvement in
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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the occupational safety. The following
animals reproduced in this district:
Jacob’s sheep, barbary sheep, bactrian
camels, Siberian ibexes, European
elks, Milu deers, Chapman’s zebras
and Grévy’s zebras.
The pavilion of exotic birds
dominates the Birds district which
includes a separate exhibit of southern
cassowaries and the adjacent exhibit of
Bennett’s kangaroos. The Birds
district also houses some birds of pray,
owls, water birds, emus, red-crowned
cranes and other bird species. The
most significant event of the year
2008 in this district is a newly built
exhibit of red-crowned cranes. We
were successful in breeding of a young
saker falcon, a barn owl and three
European scops owls.
The endeavour of employees in the
Beasts district was focused on the
polar bear cubs. The twins were born
in November 2007 and spent the first
month of their life with mother in
a strict isolation in a birth box. In
March 2008 they were introduced to
the public for the first time. The
natural breeding of polar bear cubs is
an indisputable success. In the year
2008 the district recorded another
extraordinary breeding success: two
puppies of Arctic wolf were born.

The Terrarium district consists of
the Tropical Kingdom pavilion, built
predominantly for reptiles, an adjacent
old part of terrarium building, and an
exhibit of prairie dogs situated in front
of the pavilion. In accordance with the
breeding concept we prepared a new
exhibit for an attractive species of
reptile – Campbell’s milk snake. At the
end of January, arrangements in the
shelter of Cuban iguanas and radiated
tortoises were finished. The breeding
area was created by filling up the
original crocodile pools. A completely
new exhibit was created in the
Tropical Kingdom vestibule. An
inside glassed-in exhibit of about
15 m2 is occupied by a couple of sand
cats. Two smaller terrariums in the
Tropical Kingdom were combined
into one bigger exhibit imitating the
Sonoran Desert biotope. Its first
inhabitants were desert spiny lizards
and common chuckwallas. This
exhibit will be dominated by
venomous beaded lizards. The most
important growth in the number of
animals was recorded in the year 2008
in Amazon milk frogs and Leopard
tortoises. The birth of five Cuban
iguanas, five desert spiny lizards and
one pygmy marmoset may be included
in traditional increases.
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SEZNAM CHOVAN¯CH ZVÍ¤AT

EEP, ISB, ESB, RDB

CITES

POZNÁMKA

31. 12. 2008

ODCHOD/
DEPARTURE **

ÚHYN / DEATH

P¤ÍCHOD / ARRIVAL *

NAROZENÍ / BIRTH

1. 1. 2008

âESK¯ NÁZEV
LATINSK¯ NÁZEV

LIST OF ANIMALS KEPT

BEZOBRATLÍ/ INVERTEBRATA
kmen: ãlenovci (Arthropoda)
tﬁída: bezobratlí (Invertebrata)
ﬁád: desetinoÏci (Decapoda)
ãel.: Hippolytidae
kreveta pruhovaná Lysmata amboinensis 0.0.6
tﬁída: pavoukovci (Arachnida)
ﬁád: ‰tíﬁi (Scorpionida)
ãel.: Scorpionidae
vele‰tír císaﬁsk˘ Pandinus imperator
0.0.2
tﬁída: kor˘‰i (Crustacea)
ﬁád: desetinoÏci (Decapoda)
ãel.: Parastacidae
rak mramorov˘ Procambarus fallax
0.0.14 0.0.9
kmen: mûkk˘‰i (Mollusca)
tﬁída: mlÏi (Bivalvia)
ﬁád: listoÏábﬁí (Eulamellibranchiata)
ãel.: Tridacnidae
zéva hladká Tridacna derasa
0.0.3
tﬁída: plÏi (Gastropoda)
ﬁád: (Monotocardia)
ãel.: Nassariidae
vr‰atka Nassarius sp.
0.0.10
ﬁád: (Diotocardia)
ãel.: Turbinidae
donka zahalená Astraea tecta
0.0.10
kmen: ostnokoÏci (Echinodermata)
tﬁída: hvûzdice, hadice (Stelleroidea)
ﬁád: (Valvatida)
ãel.: Archasteridae
hvûzdice Archaster angulatus
0.0.4
kmen: Ïahavci (Cnidaria)
tﬁída: korálnatci (Anthozoa)
ﬁád: korálovníci (Corallimorpharia)
ãel.: Discosomatidae
sasanka Rhodactis sp.
0.0.1
ﬁád: laloãníci (Alcyonaria)
ãel.: Alcyoniidae
laloãnice Sarcophyton sp.
0.0.1
laloãnice Sinularia sp.
0.0.1

0.0.6

0.0.1

0.0.2

0.0.1

0.0.8

0.0.15

0.0.2

0.0.1

RDB

0.0.10

0.0.2

0.0.8

0.0.4

0.0.1

0.0.1
0.0.1
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List of animals kept
ãel.: Nephtheidae
korál Capnella sp.
ãel.: Xeniidae
laloãník Xenia sp.
ﬁád: sasankovci (Zoantharia)
ãel.: Zoanthidae
sasankovec Zoanthus sp.
ﬁád: sasanky (Actiniaria)
ãel.: Actiniidae
sasanka ãtyﬁbarevná Entacmaea quadricolor
ﬁád: vûtevníci (Scleractinia)
ãel.: Acroporidae
montipóra Montipora sp.
vûtevník Acropora sp.
ãel.: Agariciidae
houbovník Pavona cactus
houbovník Pavona decussata
ãel.: Caryophylliidae
turbinatka Euphyllia sp.
ãel.: Dendrophylliidae
dendrofyla Turbinaria sp.
ãel.: Faviidae
útesovník Calaustrea furcata
ãel.: Oculinidae
okulína Galaxea sp.
ãel.: Pectiniidae
papírník Oxypora sp.
ãel.: Pocilloporidae
pórovník Pocillopora sp.
pórovník Seriatopora sp.

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.3

0.0.4

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.2

0.0.1
0.0.3

0.0.1
0.0.3

0.0.1
0.0.1

0.0.1
0.0.1

0.0.3

0.0.3

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1
0.0.1

0.0.1
0.0.1

PARYBY/ CHONDRICHTHYES
ﬁád: rejnoci (Rajiformes)
ãel.: Dasyatidae
trnucha Orbignyho Potamotrygon orbignyi

0.0.2

0.0.2

RYBY/ PISCES
ﬁád: mnohoploutví (Polypteriformes)
ãel.: Polypteridae
bichirek úhoﬁovit˘ Erpetoichthys calabaricus 0.0.1
ﬁád: ostnojazyãní (Osteoglossiformes)
ãel.: Notopteridae
noÏovec velk˘ Chitala chitala
0.0.7
ﬁád: máloostní (Cypriniformes)
ãel.: Cyprinidae
amuﬁice Hoevenova Leptobarbus hoevenii 0.0.4
kapr obecn˘ - nishikigoi Cyprinus carpio 0.0.44
labeo ãervenoocasé Epalzeorhynchos bicolor 0.0.2
labeo ãervenoploutvé Epalzeorhynchos frenatum 0.0.1

0.0.1

0.0.2

0.0.2

0.0.5

0.0.4
0.0.42
0.0.2
0.0.1
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List of animals kept
parmiãka ãtyﬁpruhá Puntius tetrazona
parmiãka nádherná Puntius conchonius
parmiãka purpurová Puntius nigrofasciatus
parmiãka Schwanenfeldova
Barbodes schwanenfeldii
parmiãka z Odûsy Puntius sp.
parmiãka zlatá
Puntius semifasciolatus schuberti
parmiãka Ïraloãí Balantiocheilos melanopterus
razbora klínoskvrnná
Trigonostigma heteromorpha
ãel.: Gyrinocheilidae
pﬁísavka thajská Gyrinocheilus aymonieri
pﬁísavka thajská var. gold
Gyrinocheilus aymonieri
ﬁád: trnobﬁi‰í (Characiformes)
ãel.: Characidae
neonka ãerná Hyphessobrycon herbertaxelrodi
neonka ãervená Paracheirodon axelrodi
neonka obecná Paracheirodon innesi
piaraktus plodoÏrav˘ Piaractus brachypomus
piraÀa hrbatá Serrasalmus gibbus
piraÀa Nattererova Pygocentrus nattereri
piraÀa stﬁíbﬁitá Serrasalmus rhombeus
tetra Anisitsova Aphyocharax anisitsi
tetra císaﬁská Nematobrycon palmeri
tetra ãerná Gymnocorymbus ternetzi
tetra diamantová Moenkhausia pittieri
tetra kﬁivopruhá Thayeria boehlkei
tetra mûdûná Hasemania nana
tetra slepá Astyanax jordani
tetra Ïhavá Hemigrammus erythrozonus
ãel.: Lebiasinidae
drobnoústka pruhovaná Nannostomus beckfordi
ãel.: Alestiidae
afrotetra konÏská Phenacogrammus interruptus
ﬁád: sumci (Siluriformes)
ãel.: Siluridae
sumec sklovit˘ Kryptopterus bicirrhis
ãel.: Bagridae
sumíãek indick˘ Mystus vittatus
ãel.: Schilbeidae
sumãík stﬁíbﬁit˘ Schilbe mystus
ãel.: Pangasiidae
pangas dolnook˘ Pangasius hypophthalmus
ãel.: Clariidae
keﬁíãkovec Ïabí Clarias batrachus
ãel.: Heteropneustidae
pakeﬁíãkovec obecn˘ Heteropneustes fossilis

0.0.18
0.0.34

0.0.90 0.0.23
0.0.15
0.0.12

0.0.67
0.0.3
0.0.22

0.0.2
0.0.14

0.0.8

0.0.2
0.0.6

0.0.10
0.0.1

0.0.4

0.0.4
0.0.1

0.0.6

0.0.7
0.0.34
0.0.12 0.0.19

0.0.5
0.0.2
0.0.3
0.0.6
0.0.2
0.0.1

0.0.4
0.0.11
0.0.10
0.0.4
0.0.4
0.0.8
0.0.3
0.0.1
0.0.3
0.0.4
0.0.11
0.0.11
0.0.3 0.0.2
0.0.7
0.0.21

0.0.2

0.0.1

0.0.1
0.0.1

0.0.12

0.0.3
0.0.6

0.0.2

0.0.1
0.0.6

0.0.3
0.0.9
0.0.13
0.0.14
0.0.11
0.0.9
0.0.10

RDB

0.0.6

0.0.16 0.0.17

0.0.1

0.0.2

0.0.2

0.0.1

0.0.1

0.0.11

0.0.4

0.0.3

0.0.12

0.0.3

0.0.3

0.0.1

0.0.5

0.0.1

0.0.8

0.0.9

RDB

0.0.4

0.0.2

0.0.11
0.0.45
0.0.17
0.0.4
0.0.4
0.0.9
0.0.3
0.0.2

0.0.6
0.0.1

RDB
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List of animals kept
ãel.: Mochokidae
peﬁovec skvrnit˘ Synodontis eupterus
0.0.3
peﬁovec teãkovan˘ Synodontis nigrita
0.0.1
ãel.: Doradidae
trnovec pancíﬁnat˘ Acanthodoras cataphractus 0.0.1
ãel.: Callichthyidae
pancéﬁníãek kropenat˘ Megalechis thoracata 0.0.6
pancéﬁníãek panda Corydoras panda
0.0.4
ãel.: Loricariidae
glyptoper velkoploutv˘ Glyptoperichthys gibbiceps 0.0.4
krun˘ﬁovec mnohotrnn˘ Ancistrus multispinis 0.0.29
liposarkus pardálí Liposarcus pardalis
0.0.3
ﬁád: halanãíkovci (Cyprinodontiformes)
ãel.: Aplocheilidae
‰tikovec páskovan˘ Aplocheilus lineatus var. gold 0.0.3
ãel.: Goodeidae
gudea ãervenoocasá Xenotoca eiseni
0.0.35
ãel.: Poeciliidae
meãovka mexická Xiphophorus hellerii
0.0.8
Ïivorodka duhová Poecilia reticulata
0.0.20
Ïivorodka ostrotlamá - Black Molly
Poecilia sphenops
0.0.47
ﬁád: gavúni (Atheriniformes)
ãel.: Bedotiidae
gavúnek madagaskarsk˘ Bedotia geayi
ãel.: Melanotaeniidae
duhovka Boesemanova Melanotaenia boesemani 0.0.13
ﬁád: ostnoploutví (Perciformes)
ãel.: Pomacanthidae
pomãík Centropyge loriculus
0.0.1
ãel.: Cichlidae
akara hnûdá Cleithracara maronii
0.0.8
akara modrá Aequidens pulchrus
cichlida mnohotrnná Herotilapia multispinosa 0.0.6
kanãík Cichlasoma sp. Red parrot
0.0.8
kanãík citronov˘ Amphilophus citrinellus
kanãík ãervenohrdl˘ Thorichthys meeki 0.0.3
kanãík ãervenook˘ Heros severus
kanãík pﬁíãnopruh˘ Archocentrus nigrofasciatus 0.0.7
perlovka ãervená Hemichromis bimaculatus 0.0.1
pestﬁenec ãerven˘ Pelvicachromis pulcher
0.0.6
pestﬁenec tanganick˘ Neolamprologus brichardi
skalára amazonská Pterophyllum scalare 0.0.27
tlamovec Labidochromis caeruleus - yellow
0.0.2
tlamovec ãelnat˘ Cyphotilapia frontosa 0.0.18
tlamovec DuboisÛv Tropheus duboisi
0.0.21
tlamovec hlavat˘ Cyrtocara moorii
tlamovec MooreÛv Tropheus moorii
0.0.49
tlamovec pestr˘ Melanochromis auratus 0.0.2

0.0.3
0.0.1
0.0.1
0.0.2
0.0.2

0.0.4
0.0.2

0.0.6

0.0.4
0.0.23
0.0.3

0.0.1

0.0.2

0.0.7

0.0.1

0.0.41

0.0.83
0.0.15

0.0.8

0.0.83
0.0.35

0.0.19

0.0.28

0.0.10
0.0.5

0.0.10

RDB

0.0.8

RDB

0.0.1

0.0.1
0.0.3

0.0.2

0.0.4
0.0.1
0.0.6
0.0.1

0.0.1
0.0.2
0.0.1
0.0.10

0.0.1

0.0.1
0.0.8
0.0.5
0.0.1
0.0.5
0.0.3
0.0.5

0.0.4
0.0.2
0.0.3
0.0.7
0.0.1
0.0.3
0.0.2
0.0.7
0.0.2
0.0.5
0.0.2
0.0.22
0.0.1
0.0.13
0.0.21
0.0.3
0.0.45
0.0.2

RDB

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008

|43

Seznam chovan˘ch zvíﬁat

List of animals kept
tlamovec pﬁíãnopruh˘ Pseudotropheus zebra 0.0.20 0.0.12 0.0.10
tlamovec spící Nimbochromis venustus
0.0.1
0.0.1
tlamovec Ïlutoocas˘ Cyprichromis leptosoma 0.0.4 0.0.1
vrubozubec paví Astronotus ocellatus
0.0.12
ãel.: Belontiidae
ãichavec perleÈov˘ Trichogaster leerii
0.0.1
0.0.3
rájovec dlouhoploutv˘ Macropodus opercularis 0.0.2
ãel.: Pomacentridae
klaun oãkat˘ Amphiprion ocellaris
0.0.6
sapínek zlatoocas˘ Chrysiptera parasema 0.0.4
sapínek Ïlutomodr˘ Chrysiptera hemicyanea 0.0.3
ãel.: Labridae
knûÏík mûsíãní Thalassoma lunare
0.0.1
knûÏík vrouben˘ Halichoeres marginatus
0.0.1
ãel.: Gobiidae
hlaváã oranÏovoskvrnn˘ Valenciennea puellaris 0.0.2
ãel.: Osphronemidae
gurama velká Osphronemus goramy
1.0.0
0.0.1
ãel.: Acanthuridae
bodlok fialov˘ Zebrasoma xanthurum
0.0.1
bodlok japonsk˘ Acanthurus japonicus
0.0.1
bodlok pestr˘ Paracanthurus hepatus
0.0.1
bodlok Ïlutook˘ Ctenochaetus strigosus 0.0.1
bodlok Ïlut˘ Zebrasoma flavescens
0.0.1
ﬁád: hadohlavci (Channiformes)
ãel.: Channidae
hadohlavec Channa asiatica
0.0.2
ﬁád: ropu‰nicotvární (Scorpaeniformes)
ãel.: Scorpaenidae
perut˘n ohniv˘ Pterois volitans
0.0.2
ﬁád: ãtverzubci (Tetraodontiformes)
ãel.: Balistidae
ostenec ãervenozub˘ Odonus niger
0.0.1

0.0.1
0.0.1
0.0.1

0.0.41
0.0.1
0.0.4
0.0.12
0.0.4
0.0.1

0.0.1
0.0.1

0.0.5
0.0.4
0.0.3
0.0.1
0.0.1
0.0.2
1.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1

0.0.2

0.0.1

0.0.1

0.0.1

OBOJÎIVELNÍCI/ AMPHIBIA
ﬁád: ocasatí (Caudata)
ãel.: Ambystomatidae
axolotl mexick˘ Ambystoma mexicanum 0.0.2
ãel.: Salamandridae
Ïebrovník WaltlÛv Pleurodeles waltl
0.0.6
ﬁád: Ïáby (Anura)
ãel.: Hylidae
rosniãka vãelí Phrynohyas resinifictrix
1.4.3 0.0.10

0.0.2
0.0.1

0.0.2

0.0.5

0.0.7

1.4.4 0.0.7 v deponaci / Loan

PLAZI/ REPTILIA
ﬁád: Ïelvy (Chelonia)
ãel.: Carettochelyidae
karetka novoguinejská Carettochelys insculpta
ãel.: Emydidae
orlicie bornejská Orlitia borneensis

0.0.3
1.5

0.0.3
1.5

II

RDB

II ESB,RDB
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Ïelva amboinská Cuora amboinensis
Ïelva ãernavá Heosemys grandis
Ïelva nádherná Trachemys scripta elegans
Ïelva ostnitá Heosemys spinosa
ãel.: Testudinidae
Ïelva pavoukovitá Pyxis arachnoides brygooi
Ïelva ãtyﬁprstá Testudo horsfieldii
Ïelva paprsãitá Astrochelys radiata
Ïelva pardálí Stigmochelys pardalis babcocki
Ïelva uhlíﬁská Chelonoidis carbonaria
Ïelva vroubená Testudo marginata
Ïelva zelenavá Testudo hermanni boettgeri
Ïelva Ïlutohnûdá Testudo graeca
ãel.: Trionychidae
koÏnatka kousavá Apalone ferox
ãel.: Chelidae
vousivka pestrá Phrynops geoffroanus
ãel.: Pelomedusidae
pelusie hnûdá Pelusios castaneus
ﬁád: krokod˘li (Crocodylia)
ãel.: Alligatoridae
kajman jakare Caiman yacare
kajmánek trpasliãí Paleosuchus palpebrosus
ﬁád: ‰upinatí (Squamata)
ãel.: Gekkonidae
gekonãík noãní Eublepharis macularius
ãel.: Agamidae
agama vousatá Pogona barbata
trnorep skalní Uromastyx acanthinura
ãel.: Chamaeleonidae
chameleon JacksonÛv Chamaeleo jacksonii
ãel.: Iguanidae
anolis obrovsk˘ Anolis equestris
bazili‰ek páskovan˘ Basiliscus vittatus
bazili‰ek zelen˘ Basiliscus plumifrons
ãukvala zavalitá Sauromalus obesus obesus
leguán kubánsk˘ Cyclura nubila
leguán nosoroh˘ Cyclura cornuta
leguán zelen˘ Iguana iguana
leguánek ostnit˘ Sceloporus magister
leguánovec obojkov˘ Crotaphytus collaris
oplurus Oplurus cuvieri cuvieri
ãel.: Scincidae
scink ‰estipruh˘ Chalcides sexlineatus
ãel.: Lacertidae
je‰tûrka zelená Lacerta viridis viridis
ãel.: Teiidae
dracena krokod˘lovitá Dracaena guianensis

0.1
0.1
1.2.16
1.3

0.0.8
0.1

4.2
0.1
1.1
1.1 0.0.3
0.0.3
1.0
2.0.15

0.1.2

0.0.1

0.1 1.0.0 v deponaci / Loan II ESB,RDB
0.1
0.1.0 v deponaci / Loan II ESB,RDB
0.0.1 1.2.23
1.2
II ESB,RDB

0.1.1

0.1

1.0
1.0

2.0.5

4.2
0.1
1.1
1.0.3
0.0.3
1.0
1.0.10 0.0.1 v deponaci / Loan
1.0

I
RDB
II RDB
I ESB,RDB
II
II
II
II
II RDB

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

III

0.1
1.1

0.1
1.1

II
II

1.1

0.0.1

2.2

2.0

1.1

2.2.1

1.0
0.0.1

1.0
0.0.68

II

1.1

1.0

0.1

II

0.3
1.5
2.3
3.0
2.5
3.3
1.3
4.2.4
2.0.5
2.1.3

0.1
1.0

0.0.69

0.2
0.0.5

0.1
0.0.2
0.1
0.1

0.1
0.0.8
0.0.3

0.0.1
1.0
1.1

0.2
0.5 3.1.0 v deponaci / Loan
2.3
3.1
2.5.3
I
RDB
3.2
I ESB,RDB
1.3 3.1.24 v deponaci / Loan II
4.2.12
2.0.2
2.1.3
0.0.1

1.0
1.1

II
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ãel.: Boidae
anakonda velká Eunectes murinus
hrozn˘‰ královsk˘ Boa constrictor
hrozn˘‰ovec duhov˘ Epicrates cenchria maurus
hrozn˘‰ovec kubánsk˘ Epicrates angulifer
krajta diamantová Morelia spilota variegata
krajta královská Python regius
ãel.: Colubridae
korálovka sedlatá
Lampropeltis triangulum campbelli
uÏovka ãervená Pantherophis guttatus
uÏovka domácí Lamprophis fuliginosus
uÏovka podplamatá Natrix tesselata
uÏovka tenkoocasá
Orthriophis taeniurus freesei

2.2
0.1
1.1
1.0
1.0
0.1

2.2
0.1
1.0
1.0
1.0
0.1

0.1

0.1

II
II
II
II
II
II

EEP

0.1
1.0
0.0.2

1.0
0.0.2
0.0.2

0.0.2 v deponaci / Loan

0.0.2

1.0

1.0

PTÁCI/ AVES
ﬁád: p‰trosové (Struthioniformes)
ãel.: Struthionidae
p‰tros dvouprst˘ Struthio camelus
ﬁád: nanduové (Rheiformes)
ãel.: Rheidae
nandu pampov˘ Rhea americana
ﬁád: kasuárové (Casuariiformes)
ãel.: Casuariidae
kasuár pﬁílbov˘ Casuarius casuarius
ãel.: Dromaiidae
emu hnûd˘ Dromaius novaehollandiae
ﬁád: brodiví (Ciconiiformes)
ãel.: Threskiornithidae
ibis posvátn˘ Threskiornis aethiopicus
ﬁád: vrubozobí (Anseriformes)
ãel.: Anatidae
husa labutí - domácí ãínská
Anser cygnoides f. domestica
husice magelánská Chloephaga picta
kachniãka mandarinská Aix galericulata
labuÈ koskoroba Coscoroba coscoroba
ostralka ‰tíhlá Anas acuta
ﬁád: dravci (Falconiformes)
ãel.: Accipitridae
kánû lesní Buteo buteo
krahujec obecn˘ Accipiter nisus
moták pochop Circus aeruginosus
orel bûlohlav˘ Haliaeetus leucocephalus
orel v˘chodní Haliaeetus pelagicus
ãel.: Falconidae
po‰tolka obecná Falco tinnunculus
raroh velk˘ Falco cherrug

1.3

1.0

1.3

0.0.2

0.3

0.1.2

0.1

1.1
1.1

0.0.7

0.0.2

0.0.2

0.1

0.0.6
0.0.2
0.0.2

0.3
1.0
1.0
1.0.1
1.1.1

I

1.4

II

1.1

3.2.7

1.2
1.1
2.2
1.1
2.3

2.3

0.0.16
0.0.1

ESB,RDB

1.1.5 0.0.8 v deponaci / Loan

1.0

2.2.7

III

0.0.2
1.0

1.2
1.1
2.2
1.1
1.3

II
III

0.0.1

0.0.2
0.0.2
0.0.2
1.0

0.1

0.0.1

1.0.0 v deponaci / Loan

0.1.3
0.3
1.0.0 v deponaci / Loan
1.1

0.0.8

1.0.7
0.0.3

0.0.2
1.1 0.0.1 v deponaci / Loan

II
II
II
II
II ESB,RDB
II
II

RDB
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sokol stûhovav˘ Falco peregrinus
ﬁád: hrabaví (Galliformes)
ãel.: Cracidae
hoko ãerven˘ Crax rubra rubra
ãel.: Phasianidae
koroptev polní Perdix perdix
kﬁepelka korunkatá Rollulus rouloul
páv korunkat˘ Pavo cristatus
ﬁád: krátkokﬁídlí (Gruiformes)
ãel.: Gruidae
jeﬁáb mandÏusk˘ Grus japonensis
ﬁád: mûkkozobí (Columbiformes)
ãel.: Columbidae
holub domácí Columba livia f. domestica
holub domácí - pávík Columba livia f. domestica
hrdliãka divoká Streptopelia turtur
hrdliãka chechtavá Streptopelia roseogrisea
hrdliãka jihoasijská Streptopelia tranquebarica
hrdliãka zahradní Streptopelia decaocto
ﬁád: papou‰ci (Psittaciformes)
ãel.: Psittacidae
agapornis FischerÛv Agapornis fischeri
alexandr ãínsk˘ Psittacula derbiana
amazoÀan modrobrad˘ Amazona festiva
amazoÀan modroãel˘ Amazona aestiva
ara ararauna Ara ararauna
ara horsk˘ Primolius couloni
ara marakana Primolius maracana
ara zelenokﬁídl˘ Ara chloroptera
kakariki rudoãel˘ Cyanoramphus novaezelandiae
nestor kea Nestor notabilis
papou‰ek BarnardÛv Barnardius barnardi
papou‰ek kouﬁov˘ Polytelis anthopeplus
papou‰ek rÛznobarv˘ pestr˘
Eclectus roratus polychloros
papou‰ek vlnkovan˘ Melopsittacus undulatus
papou‰ek zpûvav˘ Psephotus haematonotus
rosela Pennantova Platycercus elegans
rosela pestrá Platycercus eximius
traváãek ozdobn˘ Neophema elegans
vaza velk˘ Coracopsis vasa
Ïako liberijsk˘ Psittacus erithacus timmeh
Ïako ‰ed˘ Psittacus erithacus
Ïako velk˘ Psittacus erithacus erithacus
ãel.: Cacatuidae
kakadu bíl˘ Cacatua alba
kakadu GoffinÛv Cacatua goffini
kakadu rÛÏov˘ Eolophus roseicapillus
korela chocholatá Nymphicus hollandicus

0.1

0.1

1.0
1.0

2.2
5.2

0.0.1

0.0.1
0.2

0.2

1.1

0.0.14
1.1
1.1
1.0
1.1

1.0

1.1

III

1.0
2.2
5.2

III
1.0.0 v deponaci / Loan

1.1

I EEP,ISB,RDB

1.1
0.1
1.0
1.1

III
III

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.3

1.0
1.1
2.0
1.0
1.0
1.1

1.0
1.1
2.0

2.1.0 v deponaci / Loan

1.0

0.0.1 1.0.12

1.0
1.1
0.0.12
1.0

1.0.1

1.0
1.0

1.0
1.1

1.1
0.1
0.1.28
6.1
1.0
1.2
0.2
1.1
10.8

6.6

1.0.0 v deponaci / Loan
0.1
6.7.25 0.0.3 v deponaci / Loan
6.1 1.0.0 v deponaci / Loan

0.0.3
1.0
1.1

0.1
0.0.4

0.5

0.1.5

I

0.0.4 0.0.10

0.0.3

1.2
4.0

0.1

0.1
0.1.2

0.0.2
1.0
1.0
0.0.1

0.1

0.1
0.2
1.1
10.7
0.0.4 4.3.0 v deponaci / Loan
0.4
1.3 1.0.0 v deponaci / Loan
3.0
1.0
0.0.6

II
II
II
II
II
I RDB
I
II
I RDB
II ESB,RDB
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II

RDB
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ﬁád: sovy (Strigiformes)
ãel.: Tytonidae
sova pálená Tyto alba
ãel.: Strigidae
kalous u‰at˘ Asio otus
pu‰tík obecn˘ Strix aluco
sovice krahujová Surnia ulula
sovice snûÏní Nyctea scandiaca
s˘ãek obecn˘ Athene noctua
v˘r velk˘ Bubo bubo
v˘reãek mal˘ Otus scops
ﬁád: srostloprstí (Coraciiformes)
ãel.: Alcedinidae
ledÀáãek ﬁíãní Alcedo atthis
ledÀák obrovsk˘ Dacelo novaeguineae
ﬁád: ‰plhavci (Piciformes)
ãel.: Picidae
strakapoud velk˘ Picoides major
Ïluna zelená Picus viridis
ﬁád: svi‰Èouni (Apodiformes)
ãel.: Apodidae
ror˘s obecn˘ Apus apus
ﬁád: pûvci (Passeriformes)
ãel.: Turdidae
drozd kvíãala Turdus pilaris
drozd zpûvn˘ Turdus philomelos
kos ãern˘ Turdus merula
rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus
ãel.: Paridae
s˘kora koÀadra Parus major
ãel.: Emberizidae
strnad obecn˘ Emberiza citrinella
ãel.: Fringillidae
dlask tlustozob˘ Coccothraustes coccothraustes
ãel.: Estrildidae
astrild bûlolící Taeniopygia bichenovii
zebﬁiãka pestrá Taeniopygia guttata
ãel.: Sturnidae
majna Rothschildova Leucopsar rothschildi
ãel.: Hirundinidae
jiﬁiãka obecná Delichon urbica
vla‰tovka obecná Hirundo rustica
ãel.: Corvidae
krkavec velk˘ Corvus corax
sojka obecná Garrulus glandarius
vrána obecná Corvus corone

2.1
0.0.3
1.1
0.1
2.0
1.1
1.0.2
1.1

0.0.1

0.0.4

0.0.3

0.1
1.2.1

0.0.1

0.0.2

0.0.3
1.1.1 0.0.1 v deponaci / Loan
0.1
2.0 1.0.0 v deponaci / Loan
1.0
1.0.2
2.3

II
II
II
II
II
II
II

1.1

0.0.1
0.0.1

0.0.1
0.0.1

0.0.15 0.0.6

0.0.9

0.0.6
0.0.3
0.0.1

0.0.2
0.0.1

0.0.2
0.0.4
0.0.4
0.0.1

0.0.2

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

0.0.1

9.3

0.0.1
2.0

0.0.2

0.0.1
1.0

II

0.0.2

1.1

0.0.2

2.1.1

8.3

1.1

1.1
0.0.5
0.0.1

0.0.2
0.0.1

0.0.2
0.0.1

0.0.1

1.0

I EEP,RDB

0.0.3

1.0
0.0.1
0.0.1
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SAVCI/ MAMMALIA
ﬁád: vaãnatci (Marsupialia)
ãel.: Macropodidae
klokan rudokrk˘ BassÛv
Macropus rufogriseus frutica
klokan rud˘ Macropus rufus
ãel.: Potoroidae
klokánek králíkovit˘ Bettongia penicillata
ﬁád: hmyzoÏravci (Insectivora)
ãel.: Erinaceidae
jeÏek Erinaceus sp.
jeÏek v˘chodní Erinaceus concolor
jeÏek západní Erinaceus europaeus
ﬁád: letouni (Chiroptera)
ãel.: Vespertilionidae
netop˘r hvízdav˘ Pipistrellus pipistrellus
netop˘r pestr˘ Vespertilio murinus
ﬁád: primáti (Primates)
ãel.: Lemuridae
lemur bûloãel˘ Eulemur albifrons
vari ãernobíl˘ Varecia variegata
ãel.: Callithrichidae
kosman zakrsl˘ Callithrix pygmaea
tamarín Ïlutoruk˘ Saguinus midas
ãel.: Cebidae
kotul veverovit˘ Saimiri sciureus
ãel.: Cercopithecidae
dÏelada Theropithecus gelada
makak chocholat˘ Macaca nigra nigra
mandril Mandrillus sphinx
pavián anubi Papio anubis
ãel.: Pongidae
‰impanz Pan troglodytes
ﬁád: zajíci (Lagomorpha)
ãel.:Leporidae
králík domácí Oryctolagus cuniculus v. edulis
králík domácí - zakrsl˘
Oryctolagus cuniculus v. edulis
zajíc polní Lepus europaeus
ﬁád: hlodavci (Rodentia)
ãel.:Sciuridae
burunduk Tamias sibiricus
psoun prériov˘ Cynomys ludovicianus
ratufa ãernoprstá Ratufa macroura
sysel obecn˘ Spermophilus citellus
sysel RichardsonÛv Spermophilus richardsonii
ãel.: Castoridae
bobr kanadsk˘ Castor canadensis

4.4
0.1

1.0

0.0.1
0.1

0.1.1

5.3

1.3

ESB
1.3

0.0.13
0.0.2
0.0.2

0.0.3 0.0.15 0.0.1
0.0.13 0.0.9 0.0.2 0.0.4
0.0.61 0.0.24 0.0.24 0.0.15

0.0.1

0.0.3
0.0.3

4.1
0.1

3.1
0.1

0.0.2

2.3

0.0.1

2.0
1.0
1.1
1.4

0.1.1

1.0
1.0

0.2.11
1.1
2.0

0.0.5

II
II

ESB

1.3.1 1.0.0 v deponaci / Loan

II

EEP

3.1

0.1

3.0

2.2

6.2
0.0.1

0.1.2

4.0.6
0.0.1

4.2.4

1.0
2.1

0.0.1 0.2.10

0.1

I
I EEP,ISB,RDB

2.1.3
3.2

1.3

1.0
0.1.2

0.1.0 v deponaci / Loan

3.0
1.0
1.1
1.4

1.3

2.2

I EEP,ISB

0.0.4
0.0.3

1.0

2.2.2
3.2

2.1.7

1.0.0 v deponaci / Loan

0.2

1.0
2.1
1.1
2.0
1.0

0.2.0 v deponaci / Loan
0.1.0 v deponaci / Loan

II EEP,ISB
II EEP,RDB
II EEP,RDB
II
I ESB,RDB

II

RDB
RDB

0.0.2

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008

|49

Seznam chovan˘ch zvíﬁat

List of animals kept
ãel.: Cricetidae
kﬁeãek zlat˘ Mesocricetus auratus
kﬁeãík dÏungarsk˘ Phodopus sungorus
pískomil mongolsk˘ Meriones unguiculatus
ãel.: Muridae
potkan laboratorní Rattus norvegicus var. alba
ãel.: Gliridae
plch velk˘ Glis glis
ãel.: Caviidae
mara stepní Dolichotis patagonum
morãe domácí Cavia porcellus
ãel.: Hydrochaeridae
kapybara Hydrochaeris hydrochaeris
ãel.: Chinchillidae
ãinãila vlnatá Chinchilla lanigera
ãel.: Octodontidae
osmák degu Octodon degus
ﬁád: ‰elmy (Carnivora)
ãel.: Canidae
li‰ka obecná Vulpes vulpes
li‰ka polární Alopex lagopus
vlk arktick˘ Canis lupus arctos
vlk hﬁivnat˘ Chrysocyon brachyurus
ãel.: Ursidae
medvûd lední Ursus maritimus
ãel.: Procyonidae
nosál ãerven˘ Nasua nasua
ãel.: Mustelidae
fretka Mustela furo
kuna skalní Martes foina
rosomák sibiﬁsk˘ Gulo gulo sibirica
skunk pruhovan˘ Mephitis mephitis
ãel.: Viverridae
binturong Arctictis binturong
ãel.: Herpestidae
surikata Suricata suricatta
ãel.: Felidae
koãka bengálská Prionailurus bengalensis
koãka divoká Felis silvestris
koãka krátkouchá
Prionailurus bengalensis euptilura
koãka pou‰tní Felis margarita harrisoni
levhart cejlonsk˘ Panthera pardus kotiya
rys evropsk˘ Lynx lynx lynx
rys kanadsk˘ Lynx canadensis
tygr sumatersk˘ Panthera tigris sumatrae
ﬁád: ploutvonoÏci (Pinnipedia)
ãel.: Otariidae
lachtan jihoafrick˘ Arctocephalus pusillus

2.2
0.0.1
1.4

1.2
2.5

1.1

1.1
0.0.1
1.3

0.1

1.1.2

0.0.1

0.0.1

0.0.2

0.0.2

2.3
0.0.3

1.0
0.0.1

0.3

1.1
0.0.1

1.6.7

2.0
3.7
1.2
1.1

1.0

0.0.1

0.1

0.2.7

1.4

1.1

1.0

1.0

1.0

1.2
1.0
0.1

1.0.5

1.1

1.0
1.0

2.7
2.3
0.1

1.0

2.1

1.0.1

0.1

RDB

0.0.4 v deponaci / Loan

I
II EEP,ISB
1.0.0 v deponaci / Loan

II EEP,ISB,RDB

1.2.4
1.0
0.1
1.0

EEP,RDB

1.0

3.4

0.1

0.1
1.1

1.1

1.2

I

2.0

1.0

0.1
1.0
1.0

1.0.0 v deponaci / Loan

3.0
1.0

3.1

1.0
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1

2.5
3.3.4
1.1

0.1

RDB

1.0
1.0
0.1
1.0

III

ESB

3.3

2.0.0 v deponaci / Loan

0.1

1.1.0 v deponaci / Loan
0.1.0 v deponaci / Loan

II
II

1.1.0 v deponaci / Loan
1.1.0 v deponaci / Loan
1.0.0 v deponaci / Loan
0.1.0 v deponaci / Loan

II
II EEP,ISB
I EEP,ISB,RDB
II ESB
II
I EEP,ISB,RDB

1.0
1.2
1.1
1.0
1.0
0.1

1.2

II
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ﬁád: lichokopytníci (Perissodactyla)
ãel.: Equidae
kiang v˘chodní Equus kiang holdereri
2.3
kulan Equus hemionus kulan
0.1
kÛÀ domácí - pony Equus caballus
1.1
kÛÀ domácí - shetlandsk˘ pony Equus caballus
3.3
kÛÀ Pﬁevalského Equus przewalskii
0.3
zebra Grévyho Equus grevyi
1.3
zebra Chapmanova Equus quagga chapmani
1.3
ãel.: Tapiridae
tapír jihoamerick˘ Tapirus terrestris
1.1
ﬁád: sudokopytníci (Artiodactyla)
ãel.: Suidae
prase domácí Sus domesticus
ãel.: Camelidae
alpaka Vicugna pacos
0.1
guanako Lama guanicoe
0.4
lama krotká Lama glama
2.6
velbloud dvouhrb˘ Camelus ferus
1.3
ãel.: Cervidae
jelen milu Elaphurus davidianus
2.6
jelen sibiﬁsk˘ Cervus elaphus sibiricus
1.2
los evropsk˘ Alces alces alces
2.3
sob Rangifer tarandus
1.5
srnec obecn˘ Capreolus capreolus
ãel.: Giraffidae
Ïirafa síÈovaná Giraffa camelopardalis reticulata 1.3
ãel.: Bovidae
adax Addax nasomaculatus
bizon Bison bison
1.5
koza domácí - kamerunská Capra hircus 1.6
kozoroÏec sibiﬁsk˘ Capra sibirica
5.7
ovce domácí - cápová Ovis aries aries
ovce domácí - cigája Ovis aries aries
0.2
ovce domácí - Jákobova Ovis aries aries 2.6
ovce domácí - kamerunská Ovis aries aries
1.8
ovce domácí - walliská Ovis aries aries
pakÛÀ modr˘ Connochaetes taurinus taurinus 2.3
paovce hﬁivnatá Ammotragus lervia
2.4
takin indick˘ Budorcas taxicolor taxicolor 1.3

0.1

0.2

2.0

0.1
0.1

0.1

0.1

2.3
0.1
1.1
1.6
0.3
1.4
1.4

1.0.0 v deponaci / Loan

1.0.0 v deponaci / Loan
0.1.0 v deponaci / Loan
2.0.0 v deponaci / Loan

1.1

2.9

1.1

0.1

2.3

1.6

0.1

0.1
2.2
0.1

0.1
0.4
1.3
2.3

0.1
1.0
1.0

0.1

0.2

1.2

1.1
1.1
1.0

0.1
1.1
1.0

0.1

2.0
2.0.1

1.0
0.2
1.1

1.2

0.2

0.1
0.0.1

1.0
0.1
3.4
4.1

1.1
5.2
3.3

1.0

5.0

0.2
1.0
1.1
1.0

0.2
1.5
3.4
2.0

1.0
1.0

1.0

1.6
1.2
2.1
1.5

II ISB
II EEP,ISB,RDB

I EEP,ISB
I EEP,ISB,RDB

II EEP,RDB

II
2.3.0 v deponaci / Loan
1.1.0 v deponaci / Loan
0.3.0 v deponaci / Loan

RDB

0.2.0 v deponaci / Loan

1.2

EEP
2.0.0 v deponaci / Loan

1.5
1.3
3.6
1.1
2.3
1.7
0.2
1.3
2.5
0.3

I EEP,ISB,RDB

1.2.0 v deponaci / Loan
4.3.0 v deponaci / Loan

1.2.0 v deponaci / Loan
1.2.0 v deponaci / Loan
3.2.0 v deponaci / Loan
6.2.0 v deponaci / Loan

II
II

RDB
RDB

Vysvûtlivky / Notes
* nákup, deponace, dar, v˘mûna, handicap atd./ buying, loan, donation, exchange, handicap etc.
** prodej, deponace, v˘mûna, vyﬁazení, ‰kodná, únik, krádeÏ, vypu‰tûní, atd. / selling, loan, exchange, outage, predators, escape, theft,
release, etc.
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Oãkování vlãat / Wolf cubs vaccination

Stejnû jako v minul˘ch letech jsme
naplÀovali veterinární, preventivní a léãebnou péãi ve tﬁech oblastech.
Preventivní péãe spoãívala v dÛsledné
sanaci areálu i objektÛ vlastních expozic
podle roãního plánu deratizace, dezinfekce a dezinsekce (DDD) i podle
aktuální potﬁeby. Jarní a podzimní parazitologické depistáÏe provádûné ve spolupráci s Ústavem parazitologie Fakulty
veterinárního lékaﬁství Veterinární
a farmaceutické univerzity (FVL VFU)
prokázaly úãinnost plo‰ného jarního
a podzimního odãervení i zv˘‰ené nároky
na zoohygienu a zacházení s odpady Ïivoãi‰ného pÛvodu. Nejvy‰‰í pozornost
musíme kaÏdoroãnû vûnovat efektu de-

Foto / Photo by Pavel Hrazdíra

helmintizace u koÀovit˘ch z dÛvodu opakovaného záchytu Parascaris equorum.
Aplikace antiparazitik je provádûna aÏ
6x roãnû, u hﬁíbat individuálnû od tﬁetího
t˘dne Ïivota kaÏd˘ mûsíc.
Zv˘‰en˘ dÛraz dále klademe na dehelmintizaci a sanaci prostﬁedí u mal˘ch
koãek (Toxocara cati, Toxascaris leonina) a u losÛ evropsk˘ch (Trichuris).
Z ﬁady individuálnû i plo‰nû pouÏit˘ch
preparátÛ jsme v roce 2007 u nejvût‰ího
poãtu zvíﬁat medikovali krmnou dávku
pﬁípravkem Ivermectin 0,6 % premix,
Antiverm gran., Fenbendazol Bioveta
4% plv. k léãbû i prevenci endo- a ektoparazitóz. Pﬁi moÏnosti individuálního
podání jsme aplikovali injekãnû pﬁedev‰ím Dectomax inj., perorálnû pak
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Equest pramox oral gel, Abamitel plus
pasta, Telmin pasta a Noromectin
Equine pasta.
Opatﬁení DDD probíhala dle aktualizovaného plánu. Po likvidaci divok˘ch
potkanÛ v prostorách karantény nebyl
zaznamenán dal‰í v˘skyt tûchto nebezpeãn˘ch hlodavcÛ. ·kÛdce jsme likvidovali pomocí pﬁípravkÛ Baraki, Rodilon
a Racumin s pﬁídavkem rybího masa.
Vût‰í dÛraz jsme kladli na zabránûní pﬁístupu potkanÛ do objektu a ochranû uskladnûn˘ch krmiv. V tomto roce jsme
opût pouÏili s patrn˘m efektem preparáty Cockrox forte a Maxforce white pro
hubení ‰vábÛ v expozicích pavilonu
Tropického království. ·vábi kromû
moÏného pﬁenosu infekce komplikují
pÛvodnû drobná poranûní, nejãastûji
u leguánÛ, kde dochází pﬁi páﬁení k poru‰ení integrity kÛÏe. V kvûtnu 2008
jsme provedli rozsáhlou preventivní vakcinaci u vybran˘ch druhÛ zvíﬁat zoologické zahrady. V souãasné dobû vakcinujeme psovité a koãkovité ‰elmy v plném
rozsahu, velbloudovité (tetanus), koÀovité (tetanus, chﬁipka), Ïirafy (klostridiové infekce), ptáky (mykoplazmóza, paramyxoviróza). Kontrolu kvality krmiv
provádíme ve spolupráci se Státním veterinárním ústavem (SVÚ) Olomouc,
vy‰etﬁení biologického materiálu ve spolupráci s VFU, SVÚ Olomouc,
V˘zkumn˘m ústavem veterinárního
lékaﬁství (VÚVL) Brno i soukrom˘mi
laboratoﬁemi. Pﬁi vytváﬁení perspektivních chovn˘ch skupin, urãení pohlaví

i diagnostice závaÏn˘ch onemocnûní
ptákÛ (PBFD, chlamydiózy) spolupracujeme s firmou Genservis. DodrÏování
zákona o veterinární péãi a zákona na ochranu zvíﬁat proti t˘rání bylo kontrolováno v prÛbûhu roku ãtyﬁikrát pracovníky Krajské veterinární správy (KVS) pro
Jihomoravsk˘ kraj. Pﬁi kontrole veterinární nemocnice byl kladen dÛraz nejen
na technick˘ stav budov a vybavení, ale
pﬁedev‰ím na vedení dokumentace
v souladu s legislativou EU. S uspokojením mohu konstatovat, Ïe nám nebyly
vytknuty závaÏnûj‰í nedostatky. Vyhnuli
jsme se i drobn˘m opomenutím pﬁi naplÀování metodiky kontroly zdraví pﬁi
pitvû uhynul˘ch zvíﬁat, na‰e zaﬁízení tak
mÛÏe b˘t povaÏováno za úﬁednû prosté
nebezpeãn˘ch nákaz.
Léãebná péãe se soustﬁedila na kmenová zvíﬁata (kromû bûÏn˘ch zákrokÛ
jsme provedli 87 zákrokÛ v anestezii,
z toho 19 pﬁípravkem Immobilon LA).
Do záchranného centra jsme pﬁijali 406
zvíﬁat, v anestezii o‰etﬁili 26 ptákÛ a savcÛ. Nejãastûj‰ími pﬁíãinami úrazÛ ptákÛ
byly zlomeniny (náraz, postﬁelení)
a otﬁesy (nárazy do skla). Uspokojení
nám pﬁineslo nûkolik úspû‰n˘ch náprav
fraktur u dravcÛ a sov (kﬁídla, konãetiny,
zobák), které vyÏadují specifické pﬁístupy i pouÏití netradiãních materiálÛ.
UplatÀujeme zásadu V‰e, nebo nic – aÏ
na v˘jimky to znamená návrat do volné
pﬁírody, nebo utracení. Do Záchytného
centra CITES jsme v roce 2008 pﬁijali
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69 trnorepÛ africk˘ch, kteﬁí vyÏadovali
minimální veterinární péãi.
Ve spolupráci s Vysokou ‰kolou zemûdûlskou v Praze jsme se podíleli na
imobilizaci a sledování v˘skytu bobra evropského v âR.
Z celkového mnoÏství zákrokÛ pﬁipadá na preventivní opatﬁení a interní zákroky více neÏ 70 % pﬁípadÛ, naproti
tomu na poruchy bﬁezosti, porodní a poporodní komplikace pﬁipadají pouze
2 % zákrokÛ. Zbylá procenta pﬁípadÛ
naplÀují zákroky chirurgické vãetnû korekcí paznehtÛ a kopyt. Ve 27 pﬁípadech
jsme diagnózu stanovili na základû rentgenologického a endoskopického vy‰etﬁení.
U sobÛ polárních ﬁe‰íme pﬁípady hor‰ího v˘Ïivného stavu a sníÏenou Ïivotaschopnost mláìat v˘raznou úpravou
krmné dávky a trval˘m podáváním probiotick˘ch kmenÛ bakterii v granulovaném krmivu (pﬁípravek Probiostan).
Frakturu pﬁedloketních kostí pravé
hrudní konãetiny u kozoroÏce sibiﬁského
a mary stepní jsme vyléãili zevní fixací
(Rhena cast, Plastrona).
V roce 2007 jsme poprvé pouÏili cefalosporin s ãtrnáctidenním úãinkem
(Convenia inj.) pﬁi terapii tygra sumaterského Dicka. Ovûﬁili jsme úãinnost
pﬁípravku pﬁi originálním ﬁedûní i zpÛsobu aplikace. V roce 2008 jsme
Convenii aplikovali pﬁi úrazu medvûda
ledního Toma, pﬁi poranûní hrudní konãetiny samce lachtana jihoafrického, pﬁi
poranûní konãetiny samice jeﬁába man-

dÏuského, pﬁi koÏním onemocnûní orlicie bornejské, pﬁi fraktuﬁe konãetiny
a poranûní mûkk˘ch tkání mary stepní,
pﬁi tûÏkém poranûní podsaniãí a dutiny
ústní paviána dÏelady a v ﬁadû dal‰ích pﬁípadÛ. Odbûrem a zpracováním ejakulátu
od tygra sumaterského Kampara jsme ve
spolupráci s MVDr. Aloisem Lázniãkou
a IZW Berlin zahájili program asistované
reprodukce velk˘ch koãek.
Distanãní imobilizaci jsme díky modernímu zaﬁízení mohli provádût i na
poÏádání obecních úﬁadÛ, policie a lesní
správy. (Zasáhli jsme mj. v pﬁípadu daÀka evropského zamotaného do sítû na
fotbalovém hﬁi‰ti FC Jundrov).
Veterinární servis v roce 2008 dennû
zaji‰Èoval soukrom˘ veterinární lékaﬁ.
V rámci úzké spolupráce s Klinikou chorob ptákÛ, plazÛ a mal˘ch savcÛ
a s Ústavem ekologie a chorob volnû Ïijících zvíﬁat se na léãebné péãi v Zoo
Brno podíleli prof. MVDr. Zdenûk
Knotek, CSc., doc. MVDr. Jiﬁí Pikula,
Ph.D., a MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D.
I v dobû nepﬁítomnosti kmenového pracovníka tak byla zaji‰tûna plnohodnotná
veterinární péãe.
Práce v oblasti vûdeckov˘zkumné
a kulturnûpropagaãní byla orientována
pﬁedev‰ím na pﬁedná‰kovou ãinnost provádûnou ve prospûch tﬁí ústavÛ
Veterinární a farmaceutické univerzity
(VFU). Vedli jsme v˘uku v rámci státnicov˘ch blokÛ studentÛ 6. roãníku.
Dále jsme se podíleli na v˘uce stﬁedoV¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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‰kolsk˘ch studentÛ i zájemcÛ o kvalifikaãní kurzy umoÏÀující v rámci profese
manipulovat se zvíﬁaty. Ve spolupráci
s doc. Jiﬁím Pikulou, Ph.D., bychom
mûli odevzdat do tisku skripta, která by
mûla seznámit studenty VFU s problematikou imobilizace volnû Ïijících zvíﬁat. Oponovali jsme dvû odborné práce
zab˘vající se problematikou volnû Ïijících zvíﬁat: „Infekce krevními prvoky rodu Hepatozoon u krajt Morelia viridis
a její vliv na hematologické a biochemické parametry“ a „Retrospektivní anal˘za pﬁípadÛ neuropatické gastrické dilatace papou‰kÛ – pacientÛ Kliniky chorob
ptákÛ, plazÛ a drobn˘ch savcÛ“.

Pﬁedná‰kou Zdravotní problematika zvíﬁat zoologick˘ch zahrad jsme se podíleli
na v˘uce studentÛ univerzity tﬁetího vûku VFU v oboru âlovûk a zvíﬁe. V ãlánku Vakcinace ‰elem v podmínkách
Zoologické zahrady mûsta Brna (Bioveta
News) jsme sumarizovali svoje zku‰enosti s preventivním opatﬁením u vybran˘ch druhÛ zvíﬁat. Ve dnech 6.–7. 10.
2008 jsme se zúãastnili 9. semináﬁe
CAZWV v Hodonínû s pﬁíspûvkem
PouÏití cefovecinu u vybran˘ch druhÛ
zoozvíﬁat.

Summary: The veterinary prophylactic and therapeutic care was performed in three areas, in the same way as
in the past years. The prophylactic care consisted in a thorough sanitation
of the zoo area and individual exhibits
according to the annual plan of deratization, disinfection and disinfestation and according to a current need.
For example, more stress was laid on
the need to prevent sewer rats from
entering the buildings and to protect
the stored feed. We vaccinated the canines and felines to a full extent, the
camels against tetanus, the equines against tetanus and influenza, the giraffes against clostridial infection, the

birds against mycoplasmosis and paramyxovirosis.
The therapeutic care was focused
on the zoo animals. Besides common
interventions, we performed 87 surgeries in anaesthesia, using Immobilon
LA in 19 cases. The rescue centre received 604 animals, of which 26 birds
and mammals were treated under anaesthesia. The most frequent causes of
bird injuries were fractures after hitting cars or bullet wounds and concussions after window strikes. We were successful in fixation of several fractures in birds of prey and owls, which
required specific approaches and use
of untraditional materials. Our motto

MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D.,
veterináﬁní lékaﬁ Zoo Brno
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is: Everything or Nothing. This means, with several exceptions, either return to a wild nature or destroy. In
polar reindeer, we are solving cases of
a worse nutrition state and a reduced
viability of the offspring with a considerable adjustment of feeding ration
and a permanent administration of
probiotic bacteria strains in a granulated feed (Probiostan). In the year
2008, Convenia was applied by injection to the injured polar bear Tom, to
a male South African seal with an injured thoracic limb, to a female redcrowned crane with an injured limb,

Oãkování vlãete / Wolf cub vaccination

to a Malaysian giant turtle suffering
from a skin disease, to a Patagonian
mara with a broken limb and injured
soft tissues, to a gelada with a heavily
injured underjaw and buccal cavity
and to many other animals. The feline
assisted reproduction programme was
started by taking and processing of ejaculate from the Sumatran tiger
Kampar.
The scientific research and promotional activities were mainly focused
on lectures held in favour of three institutes of the University of Veterinary
and Pharmaceutical Sciences in Brno.

Foto / Photo by Milan KﬁíÏ
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Rok 2008 se pro Zoologickou zahradu
mûsta Brna stal i po ekonomické stránce
sv˘m zpÛsobem rokem neobvykl˘m.
Zahrada dosáhla mnoha chovatelsk˘ch
úspûchÛ, a pﬁedev‰ím nejv˘znamnûj‰í
z nich – zdaﬁil˘ odchov mláìat ledních
medvûdÛ – pﬁinesl zv˘‰enou náv‰tûv-

nost: do zahrady pﬁi‰lo 326 930 lidí, coÏ
je nejvíce za posledních 20 let. To mûlo
samozﬁejmû blahodárn˘ vliv i na ve‰keré
trÏby.
Hospodaﬁení zahrady skonãilo zlep‰en˘m hospodáﬁsk˘m v˘sledkem ve v˘‰i
2 809 148,79 Kã.

Náv‰tûvnost (poãet osob)
Poãet náv‰tûvníkÛ celkem
z toho zoo
SAV

326 930
306 850
20 080

âlenûní náv‰tûvnosti podle jednotliv˘ch skupin
Skupina
Dospûlí
Dûti + studující + dÛchodci
Celkem

poãet osob
156 993
169 937
326 930

V˘nosy
Celkové v˘nosy ãinily v roce 2008
âlenûní hlavních v˘nosov˘ch poloÏek
Pﬁíspûvek zﬁizovatele
Úãelová dotace MÎP
Dotace od úﬁadu práce
TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí
- z toho trÏby ze vstupného zoo
trÏby ze vstupného SAV
foto, video
poníci
psi
vláãek
nájmy
restaurace
prodej zboÏí (UP, obãerstvení)
ostatní

77 697 706,- Kã
40 702 000,- Kã
1 774 414,- Kã
3 639 1044,- Kã
29 102 242,- Kã
15 351 271,- Kã
371 510,- Kã
187 550,- Kã
72 520,- Kã
74 180,- Kã
261 545,- Kã
1 290 656,- Kã
1 043 840,- Kã
10 043 670,- Kã
405 500,- Kã
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Zmûna stavu zvíﬁat
Aktivace krmiva, rostlin a osiva, restaurace, sluÏeb
Ostatní v˘nosy
- z toho tábory v zoo
- reklama
- pﬁíspûvky SMP
- zúãtování fondÛ
- úroky
- ostatní
TrÏby z prodeje materiálu
- z toho trÏby z prodeje zvíﬁat
- ostatní

- 245 202,- Kã
273 364,- Kã
2 393 288,- Kã
360 125,- Kã
331 650,- Kã
31 750,- Kã
1 046 874,- Kã
88 661,- Kã
534 228,- Kã
58 496,- Kã
55 292,- Kã
3 204,- Kã

Náklady
Náklady ãinily v roce 2008 celkem
âlenûní hlavních nákladov˘ch poloÏek
Spotﬁeba materiálu
- z toho - krmivo
- veterinární léky a materiál
- osivo, hnojivo, kvûtiny
- technick˘ materiál
- propagaãní materiál
- nákupní cena zvíﬁat
- pohonné hmoty
- spotﬁeba DDHM
- suroviny kuchyÀ
- kanceláﬁské potﬁeby
- ostatní
Spotﬁeba energie
Nákupní cena prodaného zboÏí
Opravy a udrÏování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní sluÏby
Mzdové náklady
Zákonné sociální poji‰tûní
Zákonné sociální náklady
Danû a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpisy DHM

74 888 557,- Kã
8 953 864,- Kã
3 360 548,- Kã
230 548,- Kã
90 420,- Kã
1 020 298,- Kã
88 433,- Kã
39 571,- Kã
421 752,- Kã
2 092 385,- Kã
391 367,- Kã
368 516,- Kã
850 026,- Kã
5 320 441,- Kã
5 965 364,- Kã
3 536 983,- Kã
506 538,- Kã
45 128,- Kã
6 834 069,- Kã
25 461 694,- Kã
8 796 070,- Kã
982 764,- Kã
223 822,- Kã
1 317 468,- Kã
6 944 352,- Kã
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Nejvût‰í ãást pﬁíjmÛ zoo (52,38 %)
tvoﬁil pﬁíspûvek zﬁizovatele, tj. statutárního mûsta Brna. Vlastní pﬁíjmy (trÏby
za vlastní v˘kony a zboÏí) pﬁedstavovaly
37,45 % z celkov˘ch pﬁíjmÛ. V pﬁípadû
úãelové dotace od ministerstva Ïivotního
prostﬁedí to bylo 2,28 % pﬁíjmÛ a pﬁíspûvek Úﬁadu práce na vytvoﬁení 40 veﬁejnû prospû‰n˘ch míst ãinil 4,68 % pﬁíjmÛ.
Ve srovnání s rokem 2007 vzrostl podíl
trÏeb za vlastní v˘kony a zboÏí o 5,23 %.
Zájem sponzorÛ a dárcÛ z ﬁad organizací a obyvatel mûsta Brna a okolí byl

opût velk˘. Na finanãních a vûcn˘ch darech adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ zoo
získala 1 517 847,- Kã, v˘tûÏek veﬁejné
sbírky DMS ãinil 8 643,- Kã a ve veﬁejné sbírce na projekt Kura Kura bylo vybráno 170 133,- Kã. Souhrn ve‰ker˘ch
finanãních i vûcn˘ch darÛ tedy ãiní
1 696 623,- Kã.
V ekonomické oblasti splnila zahrada
prakticky v‰echny úkoly naplánované na
rok 2008.

Summary: The year 2008 was unusual for the Brno Zoo from the economic point of view. The garden achieved many breeding successes, the
most important of which was the
birth of polar bear cubs which increased a visit rate considerably: the zoo
was visited by 326 930 people, the
highest number for the last 20 years.
Naturally, this had a favourable influence to all revenues. The biggest part
of the zoo income (52.38 %) was the
contribution of its founder, i.e. the
Statutory City of Brno. Our own incomes (for own services and goods) re-

presented 37.45 % of the total revenue. The Ministry of Environment
provided a selective grant amounting
to 2.28 % of income and the Labour
Office contributed 4.68 % of income
to creation of 40 publicly beneficial
jobs. Compared to the year 2007, the
revenues for our own services and goods increased by 5.23 %. The interest
of sponsors and donors coming from
the ranks of companies and inhabitants of Brno and surrounding areas
was great again. The total value of all
financial and material gifts amounted
to CZK 1,696,623.

Ing. Miroslava Pi‰kulová,
vedoucí ekonomického úseku
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Slavnostní otevﬁení páteﬁní komunikace – pásku pﬁestﬁihli primátor Brna Roman Onderka (vpravo) a ﬁeditel zoo Martin
Hovorka / Ceremonial opening of backbone foot-path – the tape was cut by Brno chief magistrate Roman Onderka (on
the right side) and Brno Zoo Director Martin Hovorka
Foto / Photo by ·árka Motalová

Z pohledu pracovníkÛ technického
úseku lze roku 2008 pﬁiﬁadit mnoho
rÛzn˘ch pﬁívlastkÛ. Napﬁíklad nároãn˘,
personálnû nevyrovnan˘, zápasící s nemocností, hektick˘, ãinorod˘… Nejlépe
a pﬁedev‰ím mu av‰ak náleÏí oznaãení –
úspû‰n˘.
Na zaãátku roku 2008 nastoupil do
zoo nov˘ vedoucí technického úseku,
kter˘ pﬁevzal mnoho v pﬁedcházejícím
období jiÏ rozpracovan˘ch úkolÛ. Ke
stûÏejním patﬁila rekonstrukce páteﬁní
komunikace, vodohospodáﬁské dílo vrtÛ
v Kníniãkách, poﬁízení náhradního
zdroje pro dodávku elektrické energie,
oprava chladicího boxu na centrální pﬁípravnû krmiv, stavba nové expozice rysÛ
kanadsk˘ch a nové expozice rosomáka

sibiﬁského, úprava objektu stájí a chovatelského zázemí na dûtské zoo, instalace
nového mobiliáﬁe v areálu.
Sledované období charakterizoval
znaãn˘ poãet nov˘ch investiãních akcí.
Pustili jsme se do budování tﬁí nov˘ch
expozicí – jeﬁábÛ mandÏusk˘ch, surikat
a mar stepních –, novou investicí bylo
téÏ zavedení vzduchotechniky do bobﬁího doupûte. Rok 2008 byl také bohat˘
na pﬁípravy projektov˘ch dokumentací.
Zpracovávali jsme rekonstrukci pavilonu
opic a projekty nov˘ch staveb – pavilonu
pro kapustÀáky, moravské chalupy
a africké vesnice. Technického zhodnocení areálu jsme dosáhli v˘mûnou oken
v budovû pokladen a v ãásti správní budovy, instalací elektrického ohradníku ve
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Nová páteﬁní komunikace / New backbone foot-path

Lávka na páteﬁní komunikaci / Footbridge on backbone foot-path
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Nová expozice koãek pou‰tních / New exposition of Sand cats

v˘bûhu dÏelad a paovcí, v˘mûnou
rozvodné elektroskﬁínû pﬁi páteﬁní komunikaci, úpravou paddocku jelenÛ sibiﬁsk˘ch, zﬁízením expozice koãek
pou‰tních ve vestibulu pavilonu plazÛ.
Nevyhnuly se nám jak nároãnûj‰í opravy
pódia U Velblouda a vnitﬁních i venkovních prostor lachtanÛ jihoafrick˘ch, provádûné dodavatelsky, tak opravy rÛzného
technického vybavení ãi stávajících chovatelsk˘ch zaﬁízení (od kapajícího vodovodního ventilu aÏ tﬁeba po zﬁízení padoku jelenÛ milu), zaji‰Èované vlastními
silami.
Ke zdárnû ukonãen˘m realizacím, financovan˘m pﬁímo z rozpoãtu mûsta
Brna, patﬁí vedle rekonstrukce páteﬁní
komunikace nákup náhradního zdroje

elektrické energie, vodohospodáﬁské dílo
vrtÛ v Kníniãkách, poloÏení posilovacího nízkonapûÈového kabelu a rekonstrukce dálkového stﬁedotlakého plynovodu (STL).
Lze oãekávat, Ïe na technickém úseku
se bude rok 2009 odehrávat pﬁeváÏnû ve
znamení nejvût‰í investiãní akce v historii na‰í zoo. Na rozloze témûﬁ 10 000 m2
zaãne vyrÛstat expozice pﬁibliÏující pﬁírodu Kamãatky a v˘chodní Sibiﬁe, urãená pro medvûdy kamãatské, rosomáky
sibiﬁské, li‰ky polární, sovice snûÏní
a tundrové bahÀáky. V˘stavba je plánována na dva roky, bûhem nichÏ vznikne
rozsáhl˘ komplex v˘bûhÛ, voliér, vodních prvkÛ a stylov˘ch objektÛ, mezi
kter˘mi budou náv‰tûvníci procházet po
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nauãnû dobrodruÏn˘ch stezkách.
Hotové dílo se stane vstupní ãástí plánovaného souboru expozic severské zvíﬁeny
Beringia. V roce 2009 rovnûÏ zapoãne
rekonstrukce pavilonu opic, k nûmuÏ
pﬁistavíme nové v˘bûhy pro ‰impanze.
V následujícím období dále hodláme
ukonãit práce na projektech africké vesnice, moravské chalupy a pavilonu pro
kapustÀáky – o úãast na financování
tûchto staveb jsme poÏádali Evropsk˘

fond regionálního rozvoje. A zahájit
chceme pﬁípravu projektÛ nové sluÏební
vrátnice a nového vstupu do zoo ve smûru od mûstské ãásti Kníniãky.
V‰em pracovníkÛm technického úseku dûkuji za jejich tvÛrãí a odpovûdn˘
pracovní v˘kon, bez nûhoÏ by rozvoj zoologické zahrady nebyl moÏn˘.

Summary: The basic tasks finished by
the Technical Section included the
main road restoration, water wells in
the Kníniãky Municipal District,
acquisition of a reserve power source,
repair of ice box in the feed
preparation centre, building of a new
exhibit for Canadian lynxes and
Siberian wolverines, arrangement of
stables and breeding base in the
Children’s Zoo, laying of a lowvoltage cable and restoration of longdistance medium-pressure gas line.

The monitored period was also
characterized with a great number of
new investment ventures. We started
building of three new exhibits (for
red-crowned cranes, suricates and
Patagonian maras), the beaver’s den
was equipped with air conditioning.
The year 2008 was also rich in project
sketching. We worked on the designs
of restoration of the monkey pavilion
and on the designs of new buildings –
a pavilion for sea pigs, a Moravian
farmhouse and an African village.

Miroslav Janota,
vedoucí technického úseku
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Brnûnská zoo, otevﬁená pro veﬁejnost od roku 1953, pﬁivítala 15. bﬁezna 2008 patnáctimiliontého náv‰tûvníka. Stala se
jím Martina Dr‰ková z Brna, která do zoo pﬁi‰la se sv˘mi dûtmi – tﬁílet˘m Adamem a ‰estiletou Kamilou. Pﬁevzala poukaz v cenû 100 000 Kã na zájezd pro celou rodinu na indonésk˘ ostrov Bali / The Brno Zoo, which has been opened for
public since 1953, welcomed the 15 millionth visitor on 15th March 2008. Mrs. Martina Dr‰ková from Brno, who came
to the zoo with three-years-old Adam and six-years-old Kamila, received a holiday voucher worth 100 000 CZK for the
whole family to the Indonesian Bali island.
Foto / Photo by Milan KﬁíÏ

Na obchodním úseku jsme rok 2008
vnímali jako velmi hektick˘. Medvûdice
Cora uÏ 11. bﬁezna poprvé „pﬁedstavila“
veﬁejnosti dva své potomky – tímto
dnem pro nás v podstatû zaãala sezona.
âtyﬁi dny poté nastala dal‰í v˘znamná událost: 15. bﬁezna jsme pﬁivítali patnáctimiliontého náv‰tûvníka.
Pﬁíznivé poãasí, které panovalo na jaﬁe 2008, nám umoÏnilo zprovoznit jednotlivá prodejní místa s obãerstvením
a upomínkov˘mi pﬁedmûty jiÏ v bﬁeznu,

coÏ kladnû ovlivnilo trÏby za cel˘ rok.
Nejprodávanûj‰ím artiklem – dá se ﬁíct
hitem roku – se stali lední medvûdi
v nejrÛznûj‰ím provedení a z nejrÛznûj‰ích materiálÛ: z ply‰e, keramiky, skla,
plastu. Zpoãátku nám ãinilo potíÏe na
tuzemském trhu toto zboÏí sehnat.
Av‰ak velmi nám pomohli novináﬁi, na
základû v˘zvy v médiích se ozval dostatek rychle reagujících dodavatelÛ.
Restauraci U Tygra, doposud provozovanou v reÏii zoo, jsme v ãervnu proV¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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najali vybranému podnikatelskému subjektu. Pro náv‰tûvníka to neznamená
Ïádnou zmûnu. Restaurace funguje dennû, dle otevírací doby zoo. V ãervenci
nám zﬁizovatel pﬁedal novou provozovnu
s obãerstvením, která je umístûna u dolní obrátky turistického vláãku.
Jedním ze splnûn˘ch úkolÛ roku
2008 byla modernizace objektu vstupních pokladen. Úpravy mûly probíhat na
jaﬁe, jelikoÏ v‰ak, jak jsem uÏ naznaãila,
sezona zaãala dﬁíve, práce jsme odsunuli
na podzim. Vymûnili jsme okna a interiér vybavili nov˘m nábytkem.
V souvislosti se stoupající popularitou mláìat ledních medvûdÛ jsme
v areálu zoo instalovali jiÏ tﬁetí automat
na pamûtní mince, tentokrát samozﬁejmû s motivem ledních medvûdÛ. Tento

typ mince se okamÏitû stal tím nejÏádanûj‰ím.
Zásobování stánkÛ komplikovala po
témûﬁ celou sezonu stavba nové páteﬁní
komunikace. Omezení se t˘kalo také provozu vláãku pro náv‰tûvníky, kter˘ musel
pouÏívat provizorní náhradní trasu.
Pro zpestﬁení pobytu zejména dûtsk˘ch náv‰tûvníkÛ nájemce instaloval
v horní ãásti zoo, na plo‰e pﬁed pavilonem plazÛ, dvû trampolíny. Ke konci roku jsme trampolíny odkoupili, jejich
dal‰ího provozu se ujmeme sami.
Obchodní úsek se jako v pﬁedcházejících letech podílel na poﬁádání akcí pro
veﬁejnost, aÈ jiÏ to byly akce pro dûti,
sponzory a adoptivní rodiãe, akce spojené s propagací ledních medvûdÛ, s kampaní EAZA a dal‰í. A nyní nûkolik ãísel:

Pﬁehled náv‰tûvnosti Zoo Brno v roce 2008:
Zoologická zahrada
Stálá akvarujní v˘stava

Celkem

306 850 osob
20 080 osob

326 930 osob

Náv‰tûvnost byla v roce 2008 nejvy‰‰í za posledních devatenáct let (v roce 1989
dosáhla poãtu 350 000 lidí). Pokud srovnáme poãet náv‰tûvníkÛ jen v zoo, tak byla
dokonce nejvy‰‰í od roku 1984 (tehdy do zoo pﬁi‰lo 366 878 osob). Poplatek za svého psa zaplatilo 3 709 náv‰tûvníkÛ (v roce 2007 platilo za psa 2 388 náv‰tûvníkÛ).

TrÏby v roce 2008 (vãetnû danû z pﬁidané hodnoty):
obãerstvení
upomínkové pﬁedmûty
restaurace (do doby pronajmutí)

Celkem

7 257 440,- Kã
3 700 852,- Kã
1 632 234,- Kã

12 590 526,- Kã

(rok 2007 - 11 465 603,- Kã)
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Hlavní úkoly obchodního úseku pro nastávající období lze shrnout do tûchto bodÛ:
● zpestﬁit nabídku obãerstvení
● roz‰íﬁit místa k odpoãinku a konzumaci zakoupeného obãerstvení
u stánku Krokod˘l a v nejbliÏ‰ím okolí trampolín (dokoupení mobiliáﬁe)
● provést drobné úpravy jednotliv˘ch prodejních míst
● zajistit prodej zboÏí propagujícíh novou kampaÀ EAZA

MVDr. Jaroslava Vavﬁinová,
vedoucí obchodního úseku

Summary: At the Commercial
Section, the year 2008 was perceived
as very hectic. The female bear Cora
introduced her two infants to the
public as early as 11th March. This
day opened the season, in fact. Four
days later we experienced another
important event: on 15th March we
welcomed the fifteen millionth visitor.
The favourable weather in the spring
2008 allowed us to open shops with
refreshments and souvenirs as early as
in March, which had a positive impact
on the yearly revenues. The best sold
article – a hit of the year – was a polar
bear in various designs and from
various materials: plush, ceramics,
glass, plastic. The Tiger Restaurant,

operated by the zoo, was rented in
June, but that meant no change for
a visitor. The restaurant is opened
daily, in the opening hours of the zoo.
In July we received a new refreshment
facility from our operator, situated at
the lower turn of the tourist train. To
make the zoo more attractive to
children, two trampolines were
installed by lessee in the upper part of
the zoo, in front of the reptile
pavilion. We bought the trampolines
at the end of the year and will operate
them ourselves. The visit rate in the
year 2008 was the highest in the past
nineteen years – 326 930 visitors (350
thousand visitors in 1989). Number of
canine visitors: 3 709 (2 388 in 2007).
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Pﬁedná‰ka chovatelky Ïiraf jako souãást v˘ukového programu / A lecture of a giraffe zookeeper as a part of a tutorial
Foto / Photo by Milan KﬁíÏ

Na úseku propagace a vzdûlávání pÛsobilo ke konci roku 2008 deset pracovníkÛ – v útvaru spolupráce se ‰kolami
ãtyﬁi, v útvaru styku s veﬁejností dva, ve
Stanici mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ také dva
a v útvaru informatiky jeden. Vedoucí
úseku Mgr. Miroslavu Vitulovou bûhem
roku ve funkci nahradila její dosavadní
zástupkynû Bc. Jana Hadová. TûÏi‰tûm
práce úseku bylo dvacet typÛ v˘ukov˘ch
programÛ, které jsme nabízeli ‰kolám
rÛzného stupnû. Nechybûl mezi nimi v˘raznû ochranáﬁsky zamûﬁen˘ program,
vycházející z kampanû na záchranu obojÏivelníkÛ. K dal‰ím v˘znamn˘m aktivitám patﬁila napﬁíklad organizace náv‰tûv
onkologicky nemocn˘ch dûtí, náv‰tûvní
zooterapie ve speciálních ‰kolách, pﬁíprava a vedení prázdninového pﬁímûst-

ského tábora, propagace kampanû na záchranu obojÏivelníkÛ, náv‰tûvy domovÛ
dÛchodcÛ s kontaktními zvíﬁaty a organizace náv‰tûv klientÛ tûchto domovÛ
v zoo ãi provoz Nízkoprahového klubu.
Pracovníci úseku se také podíleli na pﬁípravû rÛzn˘ch akcí pro veﬁejnost, zaãínajících Jarním otvíráním zoo a konãících
·tûdrodopoledním krmením.
V˘ukové programy
Vzdûlávací pracovníci Zoo Brno nabízeli v roce 2008 dvacet typÛ v˘ukov˘ch programÛ. Urãeny byly ‰kolám
rÛzného stupnû: od mateﬁsk˘ch, pﬁes
základní a stﬁední ‰koly aÏ po ‰koly vysoké. KaÏd˘ program je koncipován do
dvou ãástí, celková délka pﬁedstavuje dvû
vyuãovací hodiny. První ãást probíhá
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v audiovizuálním sále ve správní budovû
zoo. Pﬁedná‰ku doplnûnou dotazy ÏákÛ
pracovník zoo zpestﬁuje ukázkou Ïivého
zvíﬁete a pﬁírodnin, spou‰tí powerpointovou prezentaci ãi promítá videosnímek. Druhou ãást programu dûti absolvují v areálu zoo, na závûr vyplní pracovní list.
V˘chovní pracovníci zoo v roce 2008
novû sestavili program ke kampani Îáby
bijí na poplach, urãen˘ ÏákÛm základních ‰kol i studentÛm ‰kol stﬁedních.
Program jim zprostﬁedkoval ‰kálu informací o zástupcích tﬁídy obojÏivelníkÛ Ïijících na území âeské republiky, o tom,
jak jednotlivé druhy vypadají, kde Ïijí,
jak˘ mají pro pﬁírodu v˘znam a jak je
mÛÏeme poznat a chránit.
V rámci v˘ukov˘ch programÛ probûhlo v roce 2008 v Zoo Brno 177
dvouhodinov˘ch lekcí, kter˘ch se úãastnilo 5312 ÏákÛ. Základní a stﬁední ‰koly
projevovaly nejvût‰í zájem o v˘ukové
programy Na‰i savci, Jsou nám opravdu
podobné? a Zná‰ domácí zvíﬁata?, které
se t˘kají fauny âeské republiky, Ïivota
a systematiky primátÛ a zpÛsobu chování domácích zvíﬁat. Stále vût‰í oblibû se
tû‰í také v˘ukov˘ program Etologie, pojednávající o chování zvíﬁat.
Pro studenty vysok˘ch ‰kol pﬁipravujeme pﬁedná‰ky a prohlídky zoo s odpovídajícím odborn˘m v˘kladem. O praktickou v˘uku studentÛ Veterinární a farmaceutické univerzity se stará veterináﬁ
Zoo Brno MVDr. Stanislav Mazánek,
Ph.D. Na odborné exkurze pﬁi‰li do zoo

studenti Pﬁírodovûdecké a Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity. Studenti
pedagogické fakulty si v rámci seminární
práce sestavili vlastní pracovní list zamûﬁen˘ na domácí zvíﬁata, jeho vyplnûní si
vyzkou‰eli pﬁímo na dûtské zoo.
Studenti Mendelovy zemûdûlské a lesnické univerzity docházeli do zoo na v˘uku etologie. V roce 2008 probûhlo
v zoo za úãasti 973 studentÛ 20 odborn˘ch programÛ pro vysoké ‰koly.
Za pomoci dotace ministerstva Ïivotního prostﬁedí se nám podaﬁilo vytvoﬁit
sadu nov˘ch pracovních listÛ ke stávajícím v˘ukov˘m programÛm, jako jsou
Tygﬁí skály, Jsou nám opravdu podobné? a Dravci a sovy, a také k v˘ukov˘m
programÛm pﬁipraven˘m na rok 2009.
Jde o pracovní listy k v˘ukovému programu Zvíﬁátka a Petrov‰tí i o tzv. samoobsluÏné pracovní listy, které umoÏní exkurzi zoologickou zahradou a vyplnûní
pracovního listu pouze za doprovodu vyuãujícího (asistence pracovníka zoo není
nutná).
Informaãní systémy
Jedním z hlavních úkolÛ roku 2008
bylo pro pracovníky propagaãnû vzdûlávacího úseku pﬁebudování informaãního
systému v celém areálu zoologické zahrady. Tento úkol se podaﬁilo v zásadû splnit. Na konci roku 2007 jsme od firmy
Tomovy parky zakoupili dﬁevûné stojany,
které jsme v prÛbûhu roku 2008 rozmístili po areálu zoo. Jednalo se zejména
o stojany k jednotliv˘m expozicím, na
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nûÏ se umisÈují základní informace
o druzích (popisky), dále o nové rozcestníky a stojany pro stávající vzdûlávací tabule.
Dal‰ím, neménû dÛleÏit˘m úkolem
bylo vybudování nûkolika odpoãinkov˘ch míst uzpÛsoben˘ch i pro hry dûtí.
Taková místa jsme novû zﬁídili u expozice bizonÛ, vlkÛ, u pavilonu exotick˘ch
ptákÛ a doplnili u expozice paovcí a dÏelad. Jedná se vÏdy o systém hracích prvkÛ, coÏ jsou rÛzné houpaãky, prolézaãky
a ‰plhadla, doplnûn˘ o laviãky a kreslicí
tabule. Dílo se nám zdaﬁilo zejména
u expozice bizonÛ, kde vyrostla unikátní
uãebna v pﬁírodû, vybavená systémem lavic a stolÛ a slouÏící náv‰tûvníkÛm pﬁi
rÛzn˘ch akcích pro veﬁejnost a zejména
pak dûtem pﬁi v˘ukov˘ch programech ãi
prázdninov˘ch pobytech v zoo.
Dotaci ministerstva Ïivotního prostﬁedí jsme v roce 2008 vyuÏili k v˘robû
dvou velk˘ch nauãn˘ch tabulí k expozici Safari, které pﬁibliÏují zajímavosti bio-

Nauãná tabule u jihoamerického v˘bûhu / Instructive board near the South America exhibit

logie africk˘ch p‰trosÛ a kopytníkÛ,
a nauãnou tabuli s interaktivními prvky
u jihoamerické expozice. Díky této dotaci jsme rovnûÏ mohli poﬁídit dvû nauãné
tabule k pavilonu exotick˘ch ptákÛ, které znázorÀují nejen druhy chované
v tomto pavilonu, ale i volnû Ïijící
v okolí ãi pﬁímo v zoo na Mni‰í hoﬁe.
V‰echny zmínûné tabule jsou zasazeny
do stojanÛ dodan˘ch Tomov˘mi parky
a doplÀují je interaktivní prvky, jako
jsou odlitky stop, vzorky peﬁí, srsti,
ukázky vajíãek, parohÛ a rohÛ.
V roce 2009 hodláme informaãní
systém je‰tû doplnit, roz‰íﬁit a zdokonalit. Zejména je tﬁeba u jednotliv˘ch expozic odstranit staré popisky a do stojanÛ, instalovan˘ch v roce 2008, umístit
popisky nové.
Prázdniny v zoo
Brnûnská zoo jiÏ od roku 1997 organizuje velice úspû‰nou akci – prázdninov˘ pﬁímûstsk˘ tábor. Do osmi t˘denních
turnusÛ, které pokryjí oba prázdninové
mûsíce, pﬁijímáme kolem pûtadvaceti
dûtí ve vûku od 7 do 12 let. Také v roce
2008 pﬁicházely dûti do zoo od pondûlí
do pátku v 8 hodin ráno a rodiãe si je vyzvedli je‰tû t˘Ï den v 17 hodin.
NáplÀ jednotliv˘ch dnÛ pﬁipravili
a o dûti se starali pracovníci propagaãnû
vzdûlávacího úseku za pomoci studentÛ
z Pedagogické fakulty a z Pﬁírodovûdné
fakulty Masarykovy univerzity v Brnû,
kteﬁí si tak v praxi ovûﬁovali svoje pedagogické schopnosti.
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Prázdniny v zoo, procházka po Mni‰í hoﬁe / Holiday in zoo, walking along the Monk hill

Foto / Photo by Milan KﬁíÏ

Prázdniny v zoo – v˘let do Zoo Jihlava / Holiday in zoo – a trip to a Jihlava Zoo

Foto / Photo by Milan KﬁíÏ
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Rodiãe pﬁihla‰ovali dûti k úãasti na
táboﬁe prostﬁednictvím internetov˘ch
stránek Zoo Brno.
Podobnû probíhají od roku 2005
i jarní prázdniny v zoo, pﬁi nichÏ se v‰ak
mohou dûti pﬁihlásit i na jednotlivé dny
v t˘dnu. Jarního turnusu se v roce 2008
úãastnilo 35 dûtí, program byl pﬁizpÛsoben poãasí. Zaãínal v 8 hodin a konãil
v 16 hodin.
Prázdnin v zoo se potﬁetí úãastnily
i dûti tûlesnû a mentálnû postiÏené. Od
4. do 8. 8. mûly vyhrazen˘ jeden prázdninov˘ turnus navíc. Zaplnili jej Ïáci
speciální ‰koly Elpis a také ãlenové
Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ, kteﬁí se
postiÏen˘m kamarádÛm stali v˘born˘mi
spoleãníky. Do programu kaÏdého táborového dne byla zaﬁazena individuální
zooterapie. Dal‰í turnus navíc mûli
k dispozici samotní ãlenové Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ.
Pro dûti trávící v zoo prázdniny vÏdy
pﬁedem pﬁipravujeme velmi pestr˘ program, k nûmuÏ patﬁí pozorování zvíﬁat
pﬁímo v areálu zoo, soutûÏe, hry, zábavné kvizy, celotáborová hra, soutûÏní stezka o zvíﬁatech. Dûti se mohou projevit
i v rÛzn˘ch v˘tvarn˘ch disciplínách.
V pﬁedná‰kovém sále sledují populární
kreslené pohádky o zvíﬁatech, ale i pﬁírodopisné filmy z vydavatelství National
Geographic, které pﬁibliÏují Ïivot zvíﬁat
v‰ech svûtadílÛ. Po promítání se mohou
seznámit s kontaktními zvíﬁaty v ãele
s populárním papou‰kem Edou a stejnû
oblíben˘m nosálem PéÈou, kterého si

Nosál ãerven˘, oblíbené kontaktní zvíﬁe / South American coati, popular contact animal

mohou i pohladit. Tﬁeba aby zjistili, jak
hustou a drsnou srst má nosál ãerven˘.
Bûhem t˘dne dûti poznají celou zahradu a nahlédnou i do jejího zákulisí.
Chovatelé je na jednotliv˘ch úsecích seznámí se svou rÛznorodou prací a odpoví na v‰echny zvídavé dotazy. Marcela
Nûmeãková, chovatelka opic, dûtem sdûlila spoustu zajímavostí o ‰impanzech,
prozradila napﬁíklad, k ãemu v expozici
primátÛ slouÏí kovové bed˘nky. V pavilonu Tropické království chovatel Pepa
Kolesa demonstroval, na ãem si nejradûji pochutnávají surikaty ãi kajmani a jak˘mi specialitami se Ïiví jihoamerick˘
je‰tûr dracéna guayanská. V pavilonu
ptákÛ, kde kromû jin˘ch exotÛ Ïije i nenechav˘ a chytr˘ novozélandsk˘ papou‰ek kea, chovatelka Lubica Hrdinová komentovala pﬁímo z expozice Ïivotní zvyV¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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ky drobn˘ch opiãek kotulÛ veverovit˘ch. Dûti samozﬁejmû také nav‰tívily
mladé lední medvûdy Billa a Toma.
Cestovaly po zoo vláãkem, u v˘bûhÛ bizonÛ si s chovatelkou ·árkou
Tkadleãkovou zajezdily na ponících,
v Dûtské zoo si pohladily domácí zvíﬁata
a vydovádûly se na dﬁevûn˘ch prolézaãkách. Obûdvaly v areálu zoo, v restauraci U Tygra, kde mohly prosklenou
stûnou pozorovat tygry sumaterské, samce Kampara a samici Satu, pﬁímo ve v˘bûhu.
Jeden den Prázdnin v zoo dûti proÏily
na v˘letû do jihlavské zoologické zahrady, kde poznaly dal‰í, dosud jim neznámé druhy zvíﬁat. Pohladily si domácí zvíﬁátka v dûtské zoo, zhlédly ukázku v˘cviku dravcÛ a náv‰tûvu zakonãily podle
individuálních zájmÛ na nûkteré z atrakcí dûtského hﬁi‰tû. Poho‰tûní je oãekávalo v restauraci pﬁímo nad jihlavskou
zahradou.

Indiánsk˘ den / Indian Day Foto / Photo Vratislav Hnátek

Závûr v‰ech turnusÛ Prázdnin v zoo
probíhá jako Indiánsk˘ den. Na soutûÏní stezce si dûti provûﬁí znalosti o zvíﬁatech, které bûhem t˘dne získaly od sv˘ch
vedoucích. Nejúspû‰nûj‰í soutûÏící i tentokrát obdrÏeli drobnou odmûnu. V replice srubu ‰amana indiánského kmene
Haida Gwaii, postavené u v˘bûhÛ vlkÛ
a bobrÛ, se pak dûti dozvûdûly zajímavosti ze Ïivota IndiánÛ, pomalovaly si po
indiánsku obliãeje a odnesly si vlastnoruãnû vyrobenou ãelenku. Nakonec
v‰ichni dostali drobné dáreãky na památku.
Pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti z Elpisu
Prázdniny v zoo probûhly v roce 2008
jiÏ potﬁetí za úãasti dûtí tûlesnû a mentálnû postiÏen˘ch. Souãasnû s bûÏn˘m turnusem se od 4. do 8. 8. 2008 v zoo
uskuteãnil pobyt skupiny handicapovan˘ch dûtí ze speciálních ‰kol Elpis,
Kociánka a Ibsenova, doplnûné o zku‰ené ãleny Pﬁírodovûdné skupiny Stanice
mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ (SMP).
Standardní program pﬁímûstského tábora jsme tûmto dûtem pﬁizpÛsobili tak,
aby získaly co nejvíce pﬁíjemn˘ch proÏitkÛ. Rodiãe dopravili dûti vÏdy v 8 hod.
ráno do bezbariérové klubovny SMP,
která je vybavena kobercem, speciálním
pytlem pro odpoãinek postiÏen˘ch dûtí,
Ïidliãkami a stolky, jejichÏ v˘‰ku lze nastavit dle potﬁeb dûtí. Souãástí klubovny
je i bezbariérové WC. Program kaÏdého
táborového dne roz‰iﬁuje individuální
zooterapie, která navazuje na zooterapii
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Krmení velblouda / Camel feeding

probíhající ve ‰kolním roce. V 16 hodin
táborov˘ den konãí a dûti odjíÏdûjí s rodiãi domÛ.
Ve speciálnû upraveném programu
dûti od pondûlí do pátku poznávají expozice v zoo, sledují práci chovatelÛ
a s chovateli krmí zvíﬁátka, u kter˘ch je
to moÏné. Nejvût‰ím záÏitkem b˘vá
krmení lam, ovcí, poníkÛ a koz. Jízda
vláãkem je dal‰í velkou událostí.
Procházky po zoo stﬁídá zooterapie, hry,
v˘tvarné ãinnosti…
Pﬁi pobytu v táboﬁe se postiÏen˘m
dûtem vûnovali jako v˘borní spoleãníci
ãlenové Pﬁírodovûdné skupiny SMP.
V prÛbûhu tﬁí let vzniklo mezi zdrav˘mi
a postiÏen˘mi dûtmi trvalé pouto pﬁátelství. O celou skupinu se stará stál˘ t˘m
vedoucích a zdravotní sestra. Spoleãnû
vytváﬁejí velkou tábornickou rodinu.
Bûhem posledních Prázdninách v zoo
se dûti z takto specializovaného turnusu
vydaly za poznáním do Zoo Jihlava.

Cesta autobusem rychle ubûhla pﬁi sledování filmu. Snad nejvût‰ím záÏitkem
náv‰tûvy jihlavské zoo – ale i celého v˘letu – byly sokolnické ukázky.
KaÏd˘ táborov˘ den v zoo pﬁiná‰í
mnoÏství nov˘ch poznatkÛ a neobvykl˘ch záÏitkÛ. V roce 2008 na‰e kroky
nejãastûji smûﬁovaly k v˘bûhu ledních
medvûdÛ. Miláãky dûtí se stala hrající si
medvíìata Bill a Tom, která dûti se zaujetím sledovaly. Z vyhlídky nad v˘bûhem
s bazénem se jim vÛbec nechtûlo odcházet. Druh˘m nejoblíbenûj‰ím místem
byla ch˘‰e indiánÛ kmene Haida. Nejen
proto, Ïe sk˘tá pﬁíjemn˘ chládek. Dûti
odtud s velk˘m zájmem sledovaly Ïivot
mláìat vlkÛ arktick˘ch.
V pátek tábor konãí i této specializované skupinû Indiánsk˘m dnem.
Slavnostnû pomalováni, s ãelenkami na
hlavách a obleãeni do ponãa se malí „indiáni“ louãili se zoologickou zahradou.
Poslední zamávání a – nashledanou v roce 2009!
KampaÀ Îáby bijí na poplach
Sedmou z dosavadních kampaní na
záchranu ohroÏené skupiny ÏivoãichÛ,
které kaÏdoroãnû vyhla‰uje, vûnovala
Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA)
obojÏivelníkÛm. Vyhlásila ji v záﬁí 2007
a trvala do záﬁí 2008. Jejím cílem bylo
získat peníze do fondu, z nûhoÏ budou
financovány projekty záchrany obojÏivelníkÛ. Jako v‰echny pﬁedcházející, i tato kampaÀ kladla dÛraz také na osvûtu.
KampaÀ se oficiálnû naz˘vala EAZA
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Udílení cen vítûzÛm soutûÏe vyhlá‰ené ke kampani Îáby / Prizegiving to winners of Amphibian campaign competition

Year of the Frog Campaign 2007/8 –
Amphibian Alarm (jeden z voln˘ch pﬁekladÛ zní: Îáby bijí na poplach).
Do zmínûného fondu mohli náv‰tûvníci zoo pﬁispût tím, Ïe si v prodejnû suven˘rÛ U Tygra koupili triãko s motivem obojÏivelníka. O svûtové krizi obojÏivelníkÛ na‰e zoo informovala nûkolika
zpÛsoby.
S pﬁíãinami drastického úbytku obojÏivelníkÛ a s prostﬁedky, které by tento
v˘voj mohly zastavit, se náv‰tûvníci mohli seznámit na panelech instalovan˘ch
v areálu zahrady i na Stálé akvarijní v˘stavû. Nabídku v˘ukov˘ch programÛ urãen˘ch pro 2. stupeÀ základních ‰kol
a gymnázia jsme roz‰íﬁili o téma ochrany
obojÏivelníkÛ, pﬁi jehoÏ zpracování jsme
mimo jiného pouÏili reprodukci hlasÛ

Ïab Ïijících v pﬁírodû âeské republiky. Pﬁi
oslavách Dne Zemû, které v na‰í zoo probûhly 19. dubna, jsme uspoﬁádali soutûÏní stezku tematicky zamûﬁenou na obojÏivelníky. Zábavn˘ program oslav doplÀovaly vstupy, pﬁi nichÏ zooloÏka informovala o probíhající kampani, dal‰í podrobnosti o ní mohli zájemci získat od
pracovníkÛ zoo, kteﬁí na nû ãekali ve speciálnû pﬁipraveném stánku.
Hlavní ãástí kampanû se v Zoo Brno
stala dûtská v˘tvarná, literární a modeláﬁská soutûÏ, organizovaná pro dvû vûkové kategorie (8–12 let a 13–18 let).
Pozvánky na ni jsme rozeslali v únoru do
základních ‰kol a gymnázií v Brnû
a okolí. Îáci a studenti, kteﬁí se do soutûÏe pﬁihlásili, zaslali do zoo 527 prací
v˘tvarn˘ch, 44 literárních a 26 modeláﬁV¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008

|74

Propagaãnû vzdûlávací úsek
Promotional and Educational Department

Den Zemû – ceny pro vítûze soutûÏní stezky / Earth Day
– prises for winners of competitive footpath

sk˘ch. Nejúspû‰nûj‰í soutûÏící jsme pozvali na takzvan˘ May Day pro Ïáby, kter˘ se v zoo uskuteãnil 1. kvûtna. Na nûm
probûhlo slavnostní vyhodnocení a pﬁedání cen a odmûn. Dvû první místa ve
v˘tvarné soutûÏi obsadily osmiletá
Magdaléna ·krábalová ze Z· v Újezdû
u Brna a ‰estnáctiletá Michaela
Smí‰ková z Gymnázia v Boskovicích.
V literární soutûÏi zvítûzily desetiletá
Michaela Pujmanová ze Z· na
Botanické ulici a patnáctiletá Andrea
Ha‰ková ze Z· na ulici Jana Broskvy.
V modeláﬁské soutûÏi byly nejlep‰í devítiletá Alena Janová ze Z· na
Novolí‰eÀské ulici a tﬁináctiletá Jana
Zemánková z Gymnázia na ulici Terezy
Novákové. Vítûzná díla byla vystavena
v prodejnû suven˘rÛ U Tygra, v pﬁedná‰kovém sále administrativní budovy
a v pavilonu exotického ptactva.
Spolupráce s klinikou dûtské onkologie
Zoo Brno spolupracuje s Klinikou dûtské onkologie Fakultní dûtské nemocnice
v Brnû jiÏ od roku 1998. Náv‰tûvy mal˘ch

pacientÛ se konají od bﬁezna do prosince,
s pﬁestávkou o letních prázdninách. Jedna
z náv‰tûv b˘vá vûnována v˘letu do jiné
zoo. V roce 2008 se náv‰tûvy v Zoo Brno
uskuteãnily 13. 5., 24. 6. a 9. 12., úãastnilo se jich 56 dûtí v doprovodu 34 rodiãÛ.
Vzhledem k zdravotnímu stavu se dûti pohybují po areálu zoo mikrobusem,
kter˘ na zajímav˘ch místech zastaví a dûti si pﬁípadnû na urãitou dobu vystoupí.
Po prohlídce celé zahrady se obãerství
v restauraci U Tygra, kde jim v˘bornû
chutná. Tam také dostávají mal˘ dáreãek
jako upomínku na náv‰tûvu zoo.
Kromû pracovníkÛ propagaãnû vzdûlávacího úseku se dûtem rádi vûnují také
chovatelé. Dûti byly nad‰ené, kdyÏ nav‰tívily v˘bûh velbloudÛ, kde si za pﬁítomnosti chovatelÛ Miroslava Nûmeãka
a Alexandry Bure‰ové mohly pohladit
a nakrmit velbloudici Majdu, Suliku
a samce Abdula. Malé lední medvídky
Toma a Billa nav‰tívily v jejich doupûti,
pﬁinesly jim makrely a s provozním zoologem Jiﬁím Vítkem mláìata nakrmily.

Dûti z onkologické kliniky na ponydromu / Children
from carcinology clinic at the pony riding
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Pﬁedvánoãní náv‰tûva dûtí z onkologické kliniky / Pre-Christmas visit of children from carcinology clinic

Z indiánské ch˘‰e pak pozorovaly vlky
arktické: samce Atilu, samice Clair
a Alex a dvû ‰tûÀata. U indiánsk˘ch teepee sledovaly stádo bizonÛ a s chovatelkou ·árkou Tkadleãkovou si poblíÏ zajezdily na ponících.
Poslední náv‰tûva v roce probíhá vÏdy
ve znamení blíÏících se Vánoc. Vánoãní
setkání, kterého se v doprovodu rodiãÛ
a zdravotníkÛ úãastnilo 46 dûtí, probíhalo 9. 12. nejprve v pﬁedná‰kovém sále
správní budovy. ¤editel zoo tam pﬁivítal
dûti a dal‰í hosty, mezi nimiÏ byli i odborníci z lékaﬁské a pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity a také dopravce
Franti‰ek Krapka, kter˘ po deset let zabezpeãoval dopravu mal˘ch pacientÛ na
v˘letech do ostatních zoo. V‰echny v sá-

le pobavily herecké v˘kony Brnûnsk˘ch
písniãkov˘ch tetin, coÏ dokládal bouﬁliv˘ smích dûtí i dospûl˘ch, kter˘ se oz˘val bûhem vystoupení nazvaného S tetinami zpívání lep‰í je neÏ zívání. Pravou
vánoãní atmosféru navodil spoleãn˘
zpûv koled. Dûti nazdobily vánoãní stromeãky a dostaly malé dáreãky. Poho‰tûní
bylo pro v‰echny.
Druhá ãást vánoãního setkání se odehrála na prostranství pﬁed Tygﬁími skalami, kam chovatelé pﬁivedli lamy, poníky
a velbloudici Majdu. Dûti pﬁedaly zvíﬁátkÛm dar – ko‰ pln˘ dobrot. Samy pak
ãtvernohé pﬁátele nakrmily. Vánoãní besídku uzavﬁelo spoleãné foto, zazvonûní
zvoneãku a pﬁání zdraví v roce 2009.
Dûti s rodiãi i lékaﬁsk˘m personálem
do zoo velmi rády jezdí, pobyt mezi zvíﬁaty na nû blahodárnû pÛsobí a v‰echny
zúãastnûné alespoÀ na chvíli vytrhne
z kaÏdodenních starostí. PﬁestoÏe je organizace náv‰tûvy tûÏce nemocn˘ch dûtí
velmi nároãná, stojí za to v úsilí pokraãovat a pomáhat tûm, kteﬁí pomoc potﬁebují. Od roku 1998 probûhlo v Zoo
Brno 64 náv‰tûv mal˘ch pacientÛ, devût
v˘letÛ do jin˘ch zoo a akcí se celkovû
úãastnilo 922 dûtí.
Nejvût‰í zásluhu na organizaci náv‰tûv onkologicky nemocn˘ch dûtí má
od samotného poãátku univ. prof.
MVDr. Dagmar JeÏková, DrSc., která
sv˘m citliv˘m pﬁístupem pomáhá pﬁi
hladkém prÛbûhu v‰ech akcí a pﬁiná‰í
tím radost mal˘m pacientÛm. Velk˘ dík
patﬁí také Mgr. Ale‰i Jaro‰kovi a Mgr.
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Spoleãné foto na závûr pﬁedvánoãní náv‰tûvy dûtí z onkologické kliniky / Collective photo at the end of pre-Christmas
visit of children from carcinology clinic

Pavlu Petrovi z cestovní kanceláﬁe
Al & Pa, kteﬁí od roku 2005 vozí dûti
sponzorsky autobusem z nemocnice do
Zoo Brno, kde je rovnûÏ vozí po areálu
zahrady, a vozí je také na v˘lety do jin˘ch zoologick˘ch zahrad.
Zooterapie
Pracovníci zoo zajíÏdûli obvykle jednou t˘dnû s kontaktními zvíﬁaty do speciální ‰koly pro dûti s více vadami Elpis
v Brnû a jen ponûkud ménû ãasto do obdobného vzdálenûj‰ího zaﬁízení v Bﬁezejci u Velkého Meziﬁíãí. Podle pﬁedem
stanoveného postupu tam s jednotliv˘mi
dûtmi provádûli zooterapeutická cviãení.
V Elpisu probûhlo pﬁi ‰estatﬁiceti náv‰tûvách 1080 lekcí, v Bﬁezejci pﬁi ‰esti v˘jezdech 180 lekcí.
Zooterapie je léãba, pﬁípadnû rehabilitace pomocí kontaktu se zvíﬁaty. Zvlá‰tû
u dûtí tûlesnû a mentálnû postiÏen˘ch lze
pﬁi takzvané náv‰tûvní zooterapii pozorovat, jak se uvolÀuje jejich du‰evní napûtí,

zmírÀuje stres a postupnû mizí ostych
pﬁed zvíﬁaty, roz‰iﬁuje emoãní sféra. Daﬁí
se navazovat verbální i neverbální komunikaci, udrÏet oãní kontakt, odstraÀovat
echolalii, dûti se uãí plnit jednoduché
pokyny. Cílem zooterapie je rozvoj komunikativních dovedností, rozvíjení
kontaktÛ, relaxace a uvolnûní. Pozitivní
vliv zvíﬁat na proÏitky a chování tûchto
dûtí je zﬁeteln˘. S Elpisem uÏ spolupracujeme od roku 2003, do Bﬁezejce zajíÏdíme od roku 2007.

Zooterapie ve speciální ‰kole Elpis / Zootherapy ad the
special school Elpis
Foto / Photo by Milan KﬁíÏ
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Noc snÛ
Zoo Brno se v roce 2005 poprvé pﬁipojila k mezinárodní akci, která je pod
názvem Noc snÛ v zoo (Dream Night at
the Zoo) vûnována handicapovan˘m
a dlouhodobû nemocn˘m dûtem. S my‰lenkou uspoﬁádat dûtem onkologické
rotterdamské kliniky veãer pln˘ záÏitkÛ
poprvé vystoupil v roce 1996 Peter van
der Wulp ze Zoo Rotterdam. Noc snÛ,
kterou zpoãátku pﬁipravovalo jen nûkolik západoevropsk˘ch zoo, se rychle roz‰íﬁila do zoologick˘ch zahrad celého svûta. Koná se souãasnû ve v‰ech zúãastnûn˘ch zahradách, vÏdy v první ãervnov˘
pátek od 18 do 22 hodin. V tuto dobu
zahrady otevírají své brány dûtem dlou-

Soubor KomíÀáãek / KomíÀáãek ensemble

hodobû nemocn˘m, handicapovan˘m
a jejich rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm.
Souãástí akce je i zábavn˘ program s obãerstvením.
Na ãtvrtou Noc snÛ v Zoo Brno pﬁijalo v roce 2008 pozvání, stejnû jako

Hosty Noci snÛ pﬁivítali ﬁeditel zoo Martin Hovorka a vedoucí Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ Svûtla Vítková / The guests
of Dreamnight were greeted by Brno Zoo director and a cheif of Station of young naturalists

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008

|78

Propagaãnû vzdûlávací úsek
Promotional and Educational Department

Na Noci snÛ vystoupily mj. soubory KomíÀáãek a Abanico / On the Dreamnight at the zoo appeared, among others,
KomíÀáãek and Abanico ensembles
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Noc snÛ – publikum pﬁed pódiem U Velblouda / Dreamnight – audience in front of platform By the Camel

Noc snÛ – hudba hraje k tanci / Dreamnight – music is playing for dance
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v uplynul˘ch letech, na 1000 handicapovan˘ch dûtí a jejich blízk˘ch. Vzhledem
ke stavebním úpravám hlavní pﬁístupové
cesty jsme museli posunout dobu konání
akce, která zaãala uÏ v 17 hodin a skonãila ve 21 hod. Vláãek rozváÏel pozvané
po zoo náhradní trasou. HostÛm Noci
snÛ jsme pﬁipravili bohat˘ kulturní program, v˘tvarnou dílnu, komentované krmení, obãerstvení …
V Dûtské zoo si v‰ichni mohli pohladit a nakrmit zvíﬁátka. OdváÏlivci se
mohli svést na ponících. Na stanovi‰ti
u rozcestí v horní ãásti zoo byly pﬁipraveny ukázky pﬁírodnin – p‰trosí vejce,
peﬁí rÛzn˘ch ptákÛ, hadí svleky, kÛÏe
zebry, parohy a dal‰í. Také v‰echny zvídavé dotazy byly plnû zodpovûzeny.
Noc snÛ – ukázka pﬁírodnin / Dreamnight – exhibition
of products of nature

Noc snÛ – ukázka pﬁírodnin / Dreamnight – exhibition of products of nature
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Hlavní program probíhal na pódiu
U Velblouda. K tanci a poslechu hrála
country skupina Zimour, s divadelním
pﬁedstavením Brnûnské povûsti vystoupili ãlenové SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m, ukázky v˘cviku psÛ
pﬁipravil Klub kynologÛ ze ·lapanic, veden˘ ZdeÀkem Velanem. Country tance
pﬁedvedla taneãní skupina Abanico, její
umûlecká vedoucí Jana DoleÏelová vybídla hosty, aby se pﬁedvádûné taneãní
kroky a figury také ihned nauãili. Na
prostranství pﬁed pódiem vznikly nové
páry z taneãníkÛ Abanica a handicapovan˘ch hostÛ. Country promenáda se
v‰em líbila, a tak se tanãilo a tanãilo…
Své taneãní umûní pﬁedvedly i dûti z krojované skupiny KomíÀáãek. Nejmlad‰í
z nich jsou teprve tﬁíleté. KomiÀáãci
úãinkují na Noci snÛ pravidelnû. Jsou
také adoptivními rodiãi surikaty. V programu Noci snÛ nemÛÏe chybût ani vystoupení tanãících pejskÛ Dog dance

Noc snÛ – face painting / Dreamnight – face painting

Noc snÛ – v˘tvarná dílna / Dreamnight – imagery

v podání ãlenek brnûnského Klubu kynologÛ. âást plochy na vyhlídce u Safari
pokryl speciální koberec (baletizol), na
kterém taneãní skupina Mimi Fortunae
premiérovû pﬁevedla pÛsobiv˘ sled kreací, nazvan˘ Kult aneb Barbaﬁi versus
kﬁesÈané.
Se sv˘mi opeﬁen˘mi kamarády pﬁi‰el
do zoo Jaroslav Sedláãek ze Záchranné
stanice pro dravé ptáky v Rajhradû.
Ukázky dravcÛ se tû‰í velké pozornosti
mal˘ch i velk˘ch náv‰tûvníkÛ. Miláãkem
v‰ech vÏdy b˘vají sovy pálené Amálka
a Mí‰a. Svoje kousky s chutí pﬁedvedl
krkavec velk˘ Oskar. HrÛzu nahánûl v˘r
velk˘ Max. Pﬁi procházce po zoo se moh-
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Noc snÛ – pﬁedstavení divadla Mimi Fortunae / Dreamnight – theatre Mimi Fortunae performance
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li hosté setkat s lamami krotk˘mi, jejich
v˘cvik pﬁedvedli ãlenové domestikaãní
skupiny Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ
Zoo Brno.
Ve v˘tvarné dílnû, pﬁipravené pﬁed
Tropick˘m královstvím, si zájemci mohli vyrobit mal˘ dárek na památku. Také
si tam mohli nechat metodou face painting namalovat na obliãej zvíﬁátko. Na
rÛzn˘ch místech zoo – napﬁíklad u ‰impanzÛ, bobrÛ, lachtanÛ ãi surikat – probíhalo komentované krmení. Na památku dostaly dûti figurku zvíﬁátka – velblouda, pandu, klokana. Nejvût‰í zájem
byl o figurky ledních medvûdÛ…
Poslední spokojení hosté odcházeli aÏ
po setmûní. I pro nás, kteﬁí jsme tuto
Noc snÛ pﬁipravovali, nastala chvíle
oddechu. V‰ichni se tû‰íme na pﬁí‰tí setkání.
Na shledanou pﬁi páté Noci snÛ, která se uskuteãní 5. ãervna 2009!
Nízkoprahov˘ klub
Nízkoprahov˘ klub, zaloÏen˘ jako
souãást Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ
(SMP) Zoo Brno v prosinci 2001, slouÏí dûtem ve vûku 8–18 let, které pocházejí ze znev˘hodnûného prostﬁedí, z rodin sociálnû slab˘ch ãi jinak rizikov˘ch.
Frekventanty klubu jsou vût‰inou chovanci dûtsk˘ch domovÛ ãi diagnostick˘ch ústavÛ. Scházejí v klubovnû SMP
ve správní budovû zoo a v areálu zahrady
kaÏdé úter˘ od 15.30 do 18 hodin.
Klienti klubu se pohybují v areálu zoo
vÏdy s doprovodem pracovníkÛ klubu.

NáplÀ ãinnosti klubu je orientována na
pﬁírodu, Ïivotní prostﬁedí, zvíﬁata Ïijící
ve volné pﬁírodû i chovaná v zoologick˘ch zahradách. Klienti vyuÏívají osobní
poãítaãe s tiskárnou s pﬁipojením na internet, kde si mohou vytvoﬁit vlastní emailovou adresu. K dispozici mají videohry a videoprogramy od zábavn˘ch her
pro men‰í dûti, pﬁes strategické hry, jako
napﬁ. budování vlastní zoologické zahrady, aÏ po nauãné videoprogramy a encyklopedie zamûﬁené pﬁedev‰ím na pﬁírodu. Klub jsme vybavili znaãn˘m poãtem pﬁírodovûdn˘ch knih. Náv‰tûvníci
klubu mají k dispozici video ãi kinosál
s bohatou kolekcí videokazet a DVD,
s pracovníky klubu poznávají areál a zákulisí zoo, besedují s odborníky.
VyuÏívat také mohou areál Dûtské zoo.
V roce 2008 jsme klub vybavili tﬁemi
poãítaãov˘mi sestavami s programy
Windows XP a MS Office 2007. V roce
2008 klub spolupracoval se ãtyﬁmi brnûnsk˘mi organizacemi: Dûtsk˘m diagnostick˘m ústavem na Hlinkách,
Diagnostick˘m ústavem pro mládeÏ na
Veslaﬁské, Obãansk˘m sdruÏením
Ratolest a Stﬁediskem v˘chovné péãe
Help Me.
Senioﬁi v Zoo Brno
K tradiãní formû pÛsobení na veﬁejnost, pﬁi níÏ se osvûtové aktivity obracejí
pﬁedev‰ím na dûti a mládeÏ, se v Zoo
Brno v posledních letech pﬁidruÏila
snaha prostﬁednictvím svûta zvíﬁat zpﬁíjemnit a zkvalitnit Ïivot pﬁíslu‰níkÛ nejV¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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star‰í generace, vût‰inou odkázan˘ch na
péãi sociálních ústavÛ. âtyﬁi domovy
dÛchodcÛ a jeden klub seniorÛ jsme poprvé oslovili v roce 2005. V roce 2008
jsme uÏ byli v pravidelném kontaktu se
ãtrnácti pﬁeváÏnû brnûnsk˘mi subjekty:
s domovy dÛchodcÛ na Mikulá‰kovû námûstí a v ulicích Nopova, Kociánka
a Vûstonická, s Domovem pro seniory na
OkruÏní, Domovem pokojného stáﬁí na
Kamenné, Domovem dÛstojného stáﬁí
v Borkách, Penzionem na Vychodilovû,
s kluby dÛchodcÛ v Komínû, Îabovﬁeskách a Královopolské strojírnû,
s Klubem seniorÛ v Rájci nad Svitavou,
Vlastivûdn˘m klubem Petra Bezruãe
a s brnûnskou organizací Svazu dÛchodcÛ âeské republiky.
Obyvatelé domovÛ pﬁijíÏdûjí spoleãnû
na náv‰tûvu zahrady, nûkdy se ale pracovníci zoo naopak vypraví za nimi. Na
besedû v domovû pﬁedstaví kontaktní
zvíﬁata, pohovoﬁí o jejich Ïivotních zvycích i o novinkách v zoo. Program nûkdy
zpestﬁí ãlenové Kynologického klubu ve
·lapanicích ukázkami v˘cviku psÛ.
Pﬁi náv‰tûvû zoo dÛchodci absolvují
besedu v pﬁedná‰kovém sále a poté se vydají na exkurzi s odborn˘m v˘kladem.
Fyzicky ménû zdatn˘m úãastníkÛm exkurze poslouÏí turistick˘ vláãek. JiÏ od
zaãátku spolupráce pﬁipravujeme pro seniory i pﬁedvánoãní setkání. Senioﬁi z více domovÛ – vÏdy kolem osmdesáti hostÛ – se soustﬁedí v audiovizuálním sále
správní budovy zoo, kde na pódiu vystoupí dûti z taneãních souborÛ, napﬁí-

Papou‰ek Eda / Parrot named Eda
Foto / Photo by Richard Bouda

klad z KomíÀáãku základní ‰koly v blízké mûstské ãásti Komín. Po tanci a zpûvu dûti seniorÛm rozdávají dárky.
Letos jsme poprvé uspoﬁádali Den seniorÛ, za souãinnosti Svazu dÛchodcÛ se
uskuteãnil 1. ﬁíjna. Pozvané skupiny
z ãlensk˘ch organizací svazu si vybíraly,
zda se nejprve úãastní jednoho ze tﬁí blokÛ, které se ve stanovené dobû opakovaly v audiovizuálním sále, ãi vyuÏijí jednu
ze tﬁí jízd vláãkem, doprovázen˘ch komentáﬁem prÛvodce. V sále mohli senioﬁi zhlédnout film o Zoo Brno, po nûm
propagaãní pracovnice pﬁiblíÏila aktuální
dûní v zoo a pﬁedstavila oblíbeného kontaktního papou‰ka Edu. V pﬁedsálí náv‰tûvu vítala v˘stavka pﬁírodnin. Vláãek
vozil dÛchodce od Tygﬁích skal k pavilonu ptákÛ, kolem v˘bûhu koní
Pﬁevalského a Dûtské zoo na nejvy‰‰í
místo zahrady – vyhlídku u v˘bûhu
Safari. Po projíÏìce vláãkem mohli hosté
za doprovodu prÛvodce nav‰tívit Tygﬁí
skály a pavilon opic.
Senioﬁi sice zoo pﬁíli‰ ãasto nenav‰tûvují, vÏdyÈ jsou vût‰inou fyzicky ménû
zdatní a nûkteﬁí se pohybují jen na vozíV¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Den seniorÛ – prohlídka Tygﬁích skal / Senior Day – guide at the Tiger Rocks

ku. Do roka pﬁijdou obvykle jednou
v létû a pak je‰tû v ãase pﬁedvánoãním.
Nicménû náv‰tûva zoo jim pﬁiná‰í obrovsk˘ záÏitek, na kter˘ dlouho vzpomínají. Témûﬁ neznámé nebo dávno zapomenuté prostﬁedí je pro nû siln˘m impulsem k dal‰ím náv‰tûvám. Z Domova
dÛchodcÛ na Mikulá‰kovû námûstí
v Brnû-Novém Lískovci jsme dostali dû-

Pﬁedvánoãní setkání seniorÛ v zoo / Pre-Christmas senior meeting in zoo

kovn˘ dopis, kter˘ pﬁipomínal zatím poslední náv‰tûvu v na‰í zoo, k níÏ do‰lo
27. ãervna. ¤editelka domova RNDr.
Helena Valkounová nám kromû jiného
napsala, Ïe seniory nadchla jak náv‰tûva
zoo, tak i pﬁijetí, jakého se jim dostalo.
„Babiãky se chichotaly jako mladice,“
uvedla doslova. DÛchodci z domova na
Mikulá‰kovû námûstí si na‰i zahradu oblíbili snad nejvíce – dokonce adoptovali
papou‰ka Edu a pravidelnû pﬁispívají na
jeho chov!
Náv‰tûvy ãlenÛ SdruÏení pro pomoc
tûlesnû a mentálnû postiÏen˘m
Brnûnské SdruÏení pro pomoc tûlesnû
a mentálnû postiÏen˘m (SPMP) bylo zaloÏeno v r. 1971 a po celou dobu své existence se snaÏí b˘t uÏiteãn˘m pomocníkem nejen lidem s mentálním postiÏením,
ale také jejich rodinám. Má pﬁibliÏnû 800
ãlenÛ, z toho je 340 osob s mentálním
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Chovanci Ústavu sociální péãe Veleta na náv‰tûvû v zoo / Wards of an institution of social services Veleta on a visit at zoo
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postiÏením. Pro svoje ãleny sdruÏení organizuje rÛzné kulturní i sportovní akce.
Patﬁí mezi nû i pravidelné jarní exkurze
do Zoo Brno. Úãast je vÏdy velká: 80 aÏ
100 osob. V˘letníky ze sdruÏení, vedené
tetou Kadleãkovou, ãeká v zoo den pln˘
záÏitkÛ. Hned po pﬁivítání se jich ujme
teta Vítková. S ní si projdou zahradu, vyslechnou její v˘klad o chovu zvíﬁat, dozvûdí se zoologické novinky, úãastní se
komentovaného krmení. Nejvût‰ím záÏitkem je vÏdy setkání s kontaktními zvíﬁaty na Dûtské zoo. Dvakrát roãnû vyjíÏdûjí tato zvíﬁata za ãleny SPMP na diskotéku do Kulturního domu Musilka
v Brnû-Husovicích. âlenové SPMP se
s rodinn˘mi pﬁíslu‰níky pravidelnû zúãastÀují Noci snÛ a nûkteﬁí z nich jezdí
do zoo pravidelnû za tetou Vítkovou na
zooterapie.
Li‰ák Filip v brnûnském
Národním divadle
Na úspû‰né vystoupení kontaktních
zvíﬁat ze Zoo Brno v Janáãkovû
a Mahelovû divadle v roce 2007 divadelníci nezapomnûli. Tehdy zvíﬁátka umístûná ve foyeru potû‰ila diváky o pﬁestávce
pohádkov˘ch pﬁedstavení. V následujícím roce nás oslovila tisková mluvãí brnûnského Národního divadla ·árka
Motalová s poÏadavkem, zda nemáme
li‰ku, která by mohla v Národním divadle hostovat.
„A proã li‰ku?“ znûl ná‰ bezprostﬁední
krátk˘ dotaz. OkamÏitû se nám dostalo
vysvûtlení: Divadlo spoleãnû s Filhar-

Dirigent Tomá‰ Hanus s li‰ákem Filipem / Conductor
Tomá‰ Hanus with fox Foto / Photo by ·árka Motalová

monií Brno a Janáãkovou akademií múzick˘ch umûní pﬁipravuje první roãník
mezinárodního janáãkovského festivalu,
jehoÏ souãástí je nové nastudování opery
Leo‰e Janáãka Pﬁíhody li‰ky Bystrou‰ky
(svûtová premiéra se uskuteãnila 6. listopadu 1924 v Brnû). Symbolickou li‰kou
Bystrou‰kou nového nastudování by se
mohl stát li‰ák Filip ze Zoo Brno.
Mluvãí doplnila, Ïe festival se koná u pﬁíleÏitosti 80. v˘roãí skladatelova úmrtí
a Ïe jeho souãástí budou pﬁedná‰ky, filmové projekce, v˘stavy a workshopy.
Samozﬁejmû jsme se snaÏili vyhovût.
Do zoo se 21. 8. 2008 dostavili zástupci
Národního divadla Brno – ·árka
Motalová, Patricie âástková a umûleck˘
‰éf Janáãkovy opery dirigent Mgr. Tomá‰
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Hanus – a za doprovodu Mgr. Svûtly
Vítkové, pracovnice úseku propagace
a vzdûlávání Zoo Brno, se vydali na prohlídku expozice li‰ek. Hvûzdou dne se
stal kontaktní li‰ák Filip. ·éf opery sice
v zoo prokázal znaãnou odvahu a nemalé ﬁídicí schopnosti, ale protoÏe mûl veãer dirigovat, pro jistotu se zeptal, zda jej
li‰ák neodnese jako Budulínka. Pak si za
nûkolik pamlskÛ Filipa natolik naklonil,
Ïe se s ním ‰elma li‰ák nechal vyfotografovat. A dostal se tak na propagaãní materiály Národního divadla Brno.
Spolupráce s divadelníky tím neskonãila. BlíÏil se workshop Nebojte se
Janáãka, pﬁipraven˘ na 2. listopad
v Janáãkovû divadle. Probûhl v odpoledních hodinách za úãasti dûtí a jejich rodiãÛ, dirigenta Tomá‰e Hanuse, brit-

ského reÏiséra nového nastudování
„Bystrou‰ky“ Jamese Conwaye, pﬁedstavitelky Li‰áka Zlatohﬁíbka Denisy
Hamarové a Slepiãky Chocholky Terezy
Merklové. V jejich podání zaznûly ukázky z pﬁipravované obnovené premiéry
„Bystrou‰ky“. S povídáním o li‰kách
a soutûÏními otázkami o Zoo Brno pﬁijela za dûtmi na workshop Mgr. Svûtla
Vítková.
V‰ichni se dobﬁe bavili, nikdo nemûl
dlouhou chvíli. Malí i velcí proÏili nezapomenutelné spoleãné odpoledne. Na
závûr workshopu dostali jeho úãastníci
Diplom o absolvování tﬁídy pro li‰ky
a li‰ãata.

Summary: The Promotional and
Educational Section employed ten
people at the end of the year 2008 –
four in the Department for
Cooperation with Schools, two in
Public Relations, two in the Station of
Young Natural Scientists and one in
the
Information
Technology
Department. The Section focused on
twenty types of educational
programmes intended for schools of
various stages. One of them was
a strictly conservationist programme,
based on the campaign for the rescue

of amphibians. Other significant
activities included organizing of visits
of children with oncological diseases
to the zoo, zooterapies in special
schools, preparing and organizing of
a holiday municipal camp, promotion
of the campaign for the rescue of
amphibians, visits to retirement
homes with contact animals and
organizing of visits of retirement
homes clients to the zoo, or the
operation of Low Threshold Club and
organizing of the Night of Dreams
devoted to handicapped children and

Bc. Jana Hadová,
vedoucí propagaãnû vzdûlávacího úseku
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their families. The Promotional and
Educational Section employees also
participated in the preparation of
various events for the public, from the
Spring Zoo Opening up to the
Christmas Morning Feeding.
One of the main tasks of the
Promotional and Educational Section
in the year 2008 was reconstruction of
information system in the whole area
of zoological garden. This task was
met with success. At the end of the
year 2007 wooden stands were bought
and positioned in the zoo area in the
course of the year 2008. The stands
were intended for basic information
on species next to individual exhibits,
for new finger-posts and the existing
educational boards. Another task, no
less important, was to build several
relaxing places convenient for
children’s playing. Such new places
were created near the exhibit of
bisons, wolves, at the pavilion of
exotic birds and old places were
improved next to the exhibit of
barbary sheep and geladas. Each
relaxing place is equipped with

a system of playing elements, such as
swings, climbing frames and poles,
supplemented with benches and
drawing boards. We were especially
successful at the bison exhibit where
a unique classroom was made in the
open air, equipped with desks and
benches used by visitors during
various events for the public and
mainly by children taking part in
educational programmes or holiday
stays in the zoo.
The subsidy granted by the
Ministry of Environment in the year
2008 was used for the manufacture of
two big educational boards for the
Safari exhibit, providing interesting
information on the biology of African
ostriches and ungulates, and an
educational board with interactive
elements near the South American
exhibit. Thanks to this subsidy we
could also acquire two educational
boards for the pavilion of exotic birds,
representing not only the species bred
in this pavilion, but also those living
freely in the surroundings or right in
the zoo on the Monk’s Mountain.
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SEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOST
PROGRAMMES FOR OUR VISITORS
Datum
21. 1.
9. 2.
22. 3.
5. 4.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
19. 4.
1. 5.
17. 5.
24. 5.
1. 6.
6. 6.
27. 6.
30. 8.

26. 9.
1. 10.
4. 10.
24. 12.

Akce pro veﬁejnost – interní
Potápûãská konference
Ma‰karní bál pro dûti
Josefská stezka
Den ptactva pro náv‰tûvníky
Velikonoãní dílna
Velikonoãní mláìata
Velikonoce v zoo – hry a soutûÏe pro dûti
Jarní otevírání zoo, Jarní zootrofej
První máj v zoo, May Day pro Ïáby
Setkání rodin dûtí ze zkumavky (pﬁipravila klinika pro léãbu
neplodnosti Unica) a kﬁest velblouda Alexandra
Kﬁest medvíìat + Brno zdravé mûsto – zvíﬁátka také nekouﬁí
Dûtsk˘ den
Noc snÛ
Slavnostní podpis smlouvy o podpoﬁe vûdy mezi Obchodní komorou
Brno, Masarykovou univerzitou a Jihomoravsk˘m krajem
Setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ s otevﬁením nové páteﬁní
komunikace + S vyslouÏilci do zoo – osvûtová akce
o likvidaci star˘ch elektrospotﬁebiãÛ
Setkání adoptivních rodiãÛ ze ‰kol s otevﬁením nového v˘bûhu rysÛ
Den seniorÛ
Podzimní zootrofej + Svûtov˘ den zvíﬁat
·tûdrodopolední krmení zvíﬁat

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008

|91

Seznam akcí pro veﬁejnost
Programmes for our Visitors

Setkání rodin dûtí ze zkumavky / Meeting of „children from test tube” families

Kﬁest velblouda Alexandra na Setkání rodin dûtí ze zkumavky / Christening of the Bactarian camel Alexander at the
Meeting of „children from test tube” families
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Seznam akcí pro veﬁejnost
Programmes for our Visitors

Dûtsk˘ ma‰karní bál / Children fancy-ball

Zoobál / Zooball

Dûtsk˘ den v dûtské nemocnici / Children Day at the child hospital

Foto 2x / Photo 2x by Milan KﬁíÏ

Foto / Photo by Jana ·ebelová
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Seznam akcí pro veﬁejnost
Programmes for our Visitors
Datum
13. 1.
29. 2.
14. 3., 5. 12.
4. 9.
25. 6.
22. 5., 26. 5.
19.–22. 12.
23. 12.

Datum
18.–22. 2.
8. 4.
14. 6.
27. 6.
14.–18. 7.
4.–8. 8.
9. 7.–31. 8.
4. 9.
9. 12.
16. 12.

Akce pro veﬁejnost – externí
Veletrh cestovního ruchu Go a Regiontour
Zoobál
V˘jezd s kontaktními zvíﬁaty na diskotéku SdruÏení pro pomoc
mentálnû postiÏen˘m v kulturním domû Musilka
V˘jezd s kontaktními zvíﬁaty do Domova dÛstojného stáﬁí v Borkách
V˘jezd s kontaktními zvíﬁaty do Domova pokojného stáﬁí Kamenná
V˘jezd s kontaktními zvíﬁaty do Domova dÛchodcÛ Vûstonická
Prezentace zoo na Vánoãních trzích na v˘stavi‰ti
Prezentace zoo na Nové radnici v Brnû

Akce pro dûti a mládeÏ - interní

Poãet akcí/úãastníkÛ

Jarní prázdniny v zoo
110
Den ptactva pro ‰koly
80
Exkurze pro Oblastní charitu Brno
300
Exkurze pro Domov dÛchodcÛ na Mikulá‰kovû nám.
50
Prázdninov˘ pobyt dûtí ze Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ
15
Prázdninov˘ pobyt dûtí ze Speciální ‰koly Elpis
15
Letní prázdniny v zoo
8/236
Exkurze pro Domov dÛstojného stáﬁí OkruÏní
20
Mikulá‰ská besídka pro pacienty kliniky dûtské onkologie
70
Mikulá‰ská besídka pro dûti z ústavÛ Elpis, Veleta a Srdíãko 70
Exkurze pro ‰kolní druÏiny La‰tÛvkova,
Pastviny a Charbulova
10/200
Zooterapie pro Domov svaté Markéty
2/8
Zooterapie pro Ústav sociální péãe Neumánek
2/20
V˘ukové programy pro speciální mateﬁské a základní ‰koly
Vy‰kov, Blansko, Ivanãice
2/90
V˘ukové programy pro mateﬁské ‰koly
33/693
V˘ukové programy pro základní ‰koly
92/2996
V˘ukové programy pro stﬁední ‰koly
27/848
Exkurze pro stﬁední, základní a mateﬁské ‰koly
25/775
Exkurze pro vysoké ‰koly
20/973
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Seznam akcí pro veﬁejnost
Programmes for our Visitors
Datum
18. 5.
30. 5.
21. a 24. 10.
2. 11.

Akce pro dûti a mládeÏ - externí

Poãet akcí/úãastníkÛ

Den dûtí v Saleziánském stﬁedisku v Brnû-Lí‰ni
150
Den dûtí ve Fakultní dûtské nemocnici
400
V˘jezd s kontaktními zvíﬁaty na veletrh Hospimedica
2/300
V˘jezd s kontaktními zvíﬁaty na workshop
do Janáãkova divadla
30
V˘jezd s kontaktními zvíﬁaty (a promítání filmu o zoo)
do Domova dÛchodcÛ, Mikulá‰kovo nám.
3/150
V˘ukové programy pro Základní ‰kolu pﬁi Ústavu
sociální péãe pro tûlesnû postiÏenou mládeÏ Kociánka
5/160
Zooterapie a v˘ukové programy ve Speciální ‰kole Elpis 36/1080
Zooterapie a v˘ukové programy ve Speciální základní ‰kole
a Praktické ‰kole Bﬁezejc
6/180

Dûtsk˘ den v Saleziánském stﬁedisku v Brnû-Lí‰ni / Children Day in the Salesians center in Brno-Lí‰eÀ
Foto / Photo by Richard Bouda
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Seznam akcí pro veﬁejnost
Programmes for our Visitors

„Ha‰ení poÏáru“ na Setkání adoptivních rodiãÛ ze ‰kol / „Fire fighting“ at the Meeting of adoptive parents from schools

Den dûtí v zoo – vystoupení souboru Abanico / Children Day in zoo – ensemble Abanico show
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Seznam akcí pro veﬁejnost
Programmes for our Visitors

Den Zemû – prodejní stánek s pﬁedmûty ke kampani Îáby / Earth Day – selling point with amphibian campaign items

Den Zemû – face painting / Earth Day – face painting
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STANICE MLAD¯CH P¤ÍRODOVùDCÒ
STATION OF YOUNG NATURAL SCIENTISTS

âlenové Pﬁírodovûdné skupiny v klubovnû / Members of field-club in clubroom

Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ pÛsobí
v Zoo Brno jiÏ tﬁicet let – prÛkopníci
práce s mládeÏí ji zaloÏili 19. listopadu
1978. Její vznik nebyl Ïádn˘m prudk˘m
zlomem, zakladatelé navázali na pﬁedcházející dlouholetou praxi zájmov˘ch
krouÏkÛ.
Stanice, jejíÏ základ tvoﬁí odborné
skupiny, zaznamenala mnoho zmûn
zvlá‰tû bûhem posledních pûti let.
Ponûkud jiná je nyní struktura její ãinnosti a nastalo i stûhování: tﬁi klubovny,
které se po dlouhá léta nacházely ve
správní budovû, jsme pﬁesunuli do jiného
objektu v areálu zoo, do prostor uvolnûn˘ch v b˘valé veterinární o‰etﬁovnû.
Dolní vûkovou hranici, nutnou pro
pﬁijetí za ãlena, jsme v nedávném období sníÏili z osmi let na ãtyﬁi roky.

Objevily se nové skupiny, jiné zanikly.
Ve ‰kolním roce 2008/09 jich ve stanici,
která mûla kolem 110 ãlenÛ, pracovalo
osm. Pro nûkteré se dosud ãasto pouÏívá
tradiãní oznaãení krouÏek.
Skupinu Zooedukátoﬁi jsme utvoﬁili
v roce 2006 pro star‰í dûti ve vûku
13–15 let: dûti se seznamují s historií
a posláním zoologick˘ch zahrad, uãí se
provázet náv‰tûvníky zoo, pﬁedávat jim
zajímavou formou informace o chovan˘ch zvíﬁatech. SnaÏí se téÏ zvíﬁata samostatnû pozorovat a vlastní iniciativou získávat znalosti o jejich Ïivotû. RovnûÏ se
podílejí na akcích, které zoo poﬁádá pro
veﬁejnost: na Den Zemû pracují v ekodílnách, které mohou napﬁíklad názornû
ukazovat vyuÏití odpadÛ, pﬁi Noci snÛ
pomáhají tûlesnû a mentálnû postiÏeV¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008
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Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ
Station of Young Natural Scientists

Z ãinnosti Pﬁírodovûdné skupiny – lu‰tûní kvizu / From the field-club activity – riddling

n˘m, jimÏ b˘vá tato mimoﬁádná iniciativa vyhrazena. Podobn˘ch pﬁíleÏitostí b˘vá ov‰em do roka mnohem víc…
Nejmlad‰ím ãlenÛm stanice slouÏí
dvû skupiny. Malí tygﬁíci ve vûku 4–6
let se mohou ãinnosti krouÏku úãastnit
v doprovodu rodiãÛ ãi prarodiãÛ.
Poznávají zvíﬁata v zoo, seznamují se
s ochranou Ïivotního prostﬁedí, povídají
si o pﬁírodû. Klokánci, jejichÏ vûk se pohybuje od 5 do 7 let, jsou dorostem
Pﬁírodovûdné skupiny, kterou nav‰tûvují dûti od 7 do 13 let. Poznávají druhy
chované v zoo, uãí se rozeznávat rostliny,
peãují o zvíﬁata v koutku Ïivé pﬁírody,
kter˘ je souãástí stanice, seznamují se
s historií zoologické zahrady. Pﬁi vycházkách po Mni‰í hoﬁe urãují stopy zvíﬁat.
Oblíbená jsou setkání s chovateli, kteﬁí

dûti seznámí se svou prací a provedou je
chovatelsk˘m zázemím. Na schÛzkách
v klubovnû se pobaví i pouãí pﬁi rÛzn˘ch
hrách, vyplÀují kvizy a lu‰tí kﬁíÏovky,
kreslí a modelují oblíbená zvíﬁata. Pﬁi
projekci pﬁírodovûdn˘ch filmÛ se dozvídají zajímavosti ze Ïivota ohroÏen˘ch
druhÛ zvíﬁat.
Pro zamûstnance zoo b˘vají posilou
na akcích poﬁádan˘ch pro veﬁejnost.
Pﬁírodovûdná skupina pÛsobí v Zoo
Brno nejdéle, její historie sahá do roku
1956, kdy se pod pÛvodním oznaãením
krouÏek mlad˘ch biologÛ etablovala jako jeden ze sedmi tehdy pÛsobících zájmov˘ch krouÏkÛ. Zb˘vajícími skupinami v roce 2008 byli: Mladí prÛvodci, Pﬁíroda od A do Î, Domestikace
a P. A. N.
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Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ
Station of Young Natural Scientists
Tﬁicáté v˘roãí mÛÏe b˘t vhodnou pﬁíleÏitostí pro vzpomínku na ty, kteﬁí se
zapsali do historie na‰í stanice.
Zoologická zahrada mûsta Brna vûnovala velkou pozornost práci s mládeÏí jiÏ
v dobû krátce po svém otevﬁení v roce
1953. Tehdy s ní zaãal spolupracovat emeritní stﬁedo‰kolsk˘ profesor Bruno
Valou‰ek (1888–1971). O nûm jsme sice uÏ letos v Zooreportu psali, neboÈ ubûhlo 110 let od jeho narození, retrospektiva Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ
by v‰ak bez nûj byla neúplná, a tak jeho
osobnost znovu rádi pﬁipomínáme. Pan
profesor zaloÏil roku 1956 Zájmov˘
krouÏek mlad˘ch biologÛ. Jeho ãinnost
byla velmi rozmanitá. KaÏdou nedûli se
mladí lidé dozvídali mnoho nového o Ïivotû zvíﬁat v zoo, provádûli mikroskopická a pitevní cviãení, jezdili na exkurze do
zajímav˘ch pﬁírodních lokalit mimo zoo.
Pan profesor poﬁádal také pravidelné nedûlní pﬁedná‰ky, naz˘vané Lidová zoologická universita, a v místním rozhlase
promlouval k náv‰tûvníkÛm zahrady. Na
jeho popud se v zoo zaãaly poﬁádat Dny
ptactva – vÏdy na jaﬁe a na podzim, kdy
prakticky demonstroval metody ochrany
ptákÛ a pﬁedvádûl jejich krouÏkování.
Dále organizoval ornitologické v˘stavy
a pracovníci zoo pod jeho vedením vybudovali nauãnou ptaãí stezku, která
vedla podél hlavní náv‰tûvní trasy.
Ke spolupracovníkÛm profesora
Valou‰ka patﬁil napﬁíklad Franti‰ek
PotÛãek (1893–1980), kter˘ dlouhá léta
pÛsobil jako tajemník Zájmového

krouÏku zoologického a nechybûl ani
u zaloÏení Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ. Dal‰í blízk˘ spolupracovník pana
profesora fotograf Josef Mráz s ním pﬁi
prezentaci zoo tvoﬁil nerozluãn˘ tandem.
Byl prvním ‰éfem osvûtového oddûlení,
fotoaparátem i filmovou kamerou dokumentoval dûní v zoo, zhotovil ﬁadu propagaãních plakátÛ, letákÛ, broÏur, pohlednic a prÛvodcÛ. (Mráz v roce 1968
emigroval, tehdej‰í ﬁeditel zoo poté dal
vût‰inu jeho filmÛ a fotografií zniãit.)
S ãinností stanice je spojeno i jméno
Draho‰e Pokory (*1949), kter˘ nakreslil
znak pro ornitologick˘ krouÏek, navrhoval obálky ãasopisu ZookrouÏek informuje a do kroniky stanice poﬁizoval fotografie zvíﬁat a zábûry z exkurzí. V roce
1978 vytvoﬁil dodnes pouÏívané logo
Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ.
KdyÏ jsme si v závûru roku 2003 pﬁipomínali ãtvrtstoletí stanice, její dlouholet˘ vedoucí Emil ·tiss se tehdej‰ích oslav
jiÏ nemohl úãastnit. Byl váÏnû nemocen
a 6. ledna 2004 tûÏké chorobû podlehl.
Od roku 1956, kdy se jako jedenáctilet˘
stal dobrovoln˘m pracovníkem zahrady,
byl s ní tento Valou‰kÛv Ïák a ãlen ornitologické sekce zoologického krouÏku
v témûﬁ v denním styku. Ptáci se stali
hlavním objektem jeho pozorování i ochrany a ornitologie jeho celoÏivotní láskou. V roce 1977 byl spoluautorem publikace, kterou zoo vydala pod názvem
Ptactvo Mni‰í hory. Rok nato vznikla jeho zásluhou Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ, kterou posléze vedl aÏ do své smrti.
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Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ
Station of Young Natural Scientists
Stanice je nyní souãástí propagaãnû
vzdûlávacího úseku Zoo Brno, má jasnû
daná pravidla, vlastní zﬁizovací listinu,
stanovy a organizaãní ﬁád, jímÏ se ﬁídí
a v nûmÏ jsou mimo jiného zakotvena
práva a povinnosti ãlena. Financována je
z rozpoãtu zoo a z pﬁíspûvkÛ ãlenÛ.
Odborné skupiny vedou dobrovolníci,

povût‰inou b˘valí ãlenové stanice. Jejím
posláním je v˘chova dûtí a mládeÏe zamûﬁená na poznání volnû Ïijících, pﬁedev‰ím ohroÏen˘ch druhÛ zvíﬁat a na otázky ochrany fauny i flóry.

Summary: The Station of Young
Natural Scientists has already been
acting in the Brno Zoo for thirty years
– it was founded by pioneers at work
with the youth on 19th November
1978. The foundation was no sharp
break, the founders continued the
previous long-term practice of interest
groups. The Station, consisting of
special groups, recorded many
changes, in particular during the last
five years. The structure of activity
changed and the station moved: three
clubrooms
situated
in
the
administrative building for many
years were moved to the rooms of
original veterinary surgery in another
building. The lower age limit for
admission in the Station has recently
been reduced from eight to four years
of age.
New groups appeared, other
disappeared. In the school year
2008/09, there were eight groups and

110 members in the Station. The
Station members acquaint themselves
with the history and mission of
zoological gardens, learn how to
accompany visitors in the zoo and give
them interesting information on
breeding of animals. They also
observe animals individually and
acquire knowledge of their life from
their own initiative. They also take
part in the events organized by the zoo
for the public: on the Earth Day they
work in eco-shops, showing clearly for
example the use of waste, at the Night
of Dreams they help physically and
mentally handicapped individuals for
which this exceptional initiative is
intended. However, there are more
similar occasions throughout a year …
The Station is financed from the zoo
budget and membership fees. Special
groups are led by volunteers,
predominantly former members of the
Station.

Mgr. Svûtla Vítková,
vedoucí Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008

|101

ZAHRANIâNÍ STYKY
FOREIGN CONTACTS

Nov˘ v˘bûh medvûdÛ ledních v Zoo Gelsenkirchen na severu Nûmecka. Pracovníci Zoo Brno se pﬁi cestû na konfereci
EAZA v Belgii na vlastní oãi pﬁesvûdãili, Ïe ná‰ medvûd Bill se v Gelsenkirchenu dostane do opravdu kvalitního prostﬁedí / New polar bear exhibit in Gelsenkirchen Zoo in the north of Germany. The zoo Brno employees took part in EEZA
conference in Belgium. At the voyage they made certain of a high-quality environs in Gelsenkirchen where will live our
little polar bear Bill.
Foto / Photo by Jiﬁí Vítek

Na jarním zasedání roz‰íﬁeného v˘boru Evropské asociace zoologick˘ch zahrad a akvárií (EAZA) v portugalském
Lisabonu zastupoval brnûnskou zoo ﬁeditel MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
Tématem zasedání byly otázky ziskovosti ãi ztrátovosti evropsk˘ch zoo. ¤editel
Hovorka pﬁi této sluÏební cestû, konané
ve dnech 16.–23. 4., nav‰tívil Zoo
Cabargeno, Bioparc Valencia a Oceanarium Valencia ve ·panûlsku a Zoo
Lisabon a Oceanarium Lisabon v Portugalsku. S ﬁediteli tûchto zoo konzultoval
moÏnosti v˘mûny zvíﬁat a v jejich zahra-

dách se seznámil s nov˘mi technologiemi chovu a prezentace zvíﬁat. Cestu na
zasedání dr. Hovorka podnikl ve spoleãnosti prezidenta Unie ãesk˘ch a slovensk˘ch zoo Ing. Vladislava Jirou‰ka.
Stínem jinak úspû‰né mise se stal incident na dálniãním parkovi‰ti u mûsta
Montpellier v jiÏní Francii, kde byli oba
cestující pﬁi odpoãinku pﬁepadeni
a okradeni o fotoaparát s pﬁíslu‰enstvím
a penûÏenky s doklady a hotovostí 2000
eur a 5000 korun. Po‰kození se neobrátili na místní policii, neboÈ k loupeÏi do‰lo v noci a na odlehlém místû.
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Zahraniãní styky
Foreign Contacts
V˘roãní konference EAZA, konané
v Zoo Antverpy ve dnech 15.–21. 9., se
za Zoo Brno úãastnili MVDr. Jaroslava
Vavﬁinová, Mgr. Jiﬁí Dobia‰, MVDr.
Martin Hovorka, Ph.D., a Jiﬁí Vítek.
SluÏební cestu do Belgie vyuÏili k náv‰tûvû zoo v severonûmeckém Gelsenkirchenu, se kterou v té dobû na‰e zahrada vedla jednání o umístûní v Brnû odchovaného samce ledního medvûda.
S nûmeck˘mi kolegy navázali osobní
kontakt a blíÏe se seznámili s podmínkami chovu zvíﬁat, které, jak zjistili, jsou
v Gelsenkirchenu vynikající. Se zástupcem Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen
pak jednali i v prÛbûhu vlastní konference EAZA. Tu zahájily proslovy Rudy van
Eysendeyka, generálního ﬁeditele
Královské zoologické spoleãnosti
v Antverpách, a Berta de Boera, prezidenta EAZA. Jedno z hlavních tûÏi‰È práce EAZA spoãívá v realizaci souãasn˘ch
42 poradních skupin pro taxon (TAG),
166 plemenn˘ch knih (ESB) a 172 evropsk˘ch záchovn˘ch programÛ (EEP).
Z pﬁedná‰ek prvního dne zaujal napﬁíklad Dr. Miguel B. Arauja z Národního
muzea pﬁírodních vûd v Madridu s pﬁíspûvkem o vlivech zmûn klimatu na biodiverzitu a o moÏném podílu zoo a akvárií na zmírnûní následkÛ tûchto zmûn.
Plenární zasedání vûnované kampaním
EAZA konstatovalo, Ïe v aktuální kampani na ochranu obojÏivelníkÛ zapojené
instituce vybraly k datu konference 410
803 eur. Zasedání pak vyhlásilo novou
kampaÀ, zamûﬁenou na ochranu evrop-

sk˘ch ‰elem (EAZA European Carnivore
Campaign 2008/9). Pracovníci Zoo
Brno se úãastnili jednání TAG pro
Callitrichidae, na jednání TAG pro psovité ‰elmy se BrÀané zajímali pﬁedev‰ím
o ãást vûnovanou EEP vlka hﬁivnatého.
Ze 74 institucí, které v rámci EEP chovají 164 jedincÛ, jen kolem 10 zoo, které se stﬁídají, dostane moÏnost kaÏd˘ rok
tento druh rozmnoÏovat. DÛvodem je
omezení odbytu mláìat. Tato situace by
se mûla v budoucnu zmûnit. Na jednání
TAG pro medvûdy bylo pro nás nejv˘znamnûj‰í dûní v sekci vûnované EEP
ledního medvûda. Jesus Fernandez prezentoval chystanou expozici pro lední
medvûdy v Zoo Madrid. Diskutována
byla problematika umûl˘ch odchovÛ
ledních medvíìat, neboÈ jen velmi malé
procento tûchto mláìat se zapojí do reprodukce. Pracovníci Zoo Brno byli dále mj. pﬁítomni i na jednání TAG pro
koÀovité a TAG pro koãkovité ‰elmy
(sekce pro koãku divokou) a setkání odborníkÛ z EEP pro tygry. V prÛbûhu
konference navázali osobní jednání s koordinátory EEP a zástupci spolupracujících organizací, zamûﬁená na jednotlivá
pro nás aktuální témata a dohody. Ze zasedání pﬁivezli do Brna podklady pro evropskou kampaÀ na záchranu ‰elem, plemenné knihy orla kamãatského a Ïelvy
amboinské a mnoÏství informaãních
a propagaãních materiálÛ.
Na sluÏební cestû po indonésk˘ch
ostrovech Nusa Penida a Kalimantan pob˘val ve dnech 6.–17. 10. ﬁeditel zoo
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MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. Úãelem
cesty byla kontrola prÛbûhu v˘stavby
stanice pro záchranu indonésk˘ch Ïelv
a ekologickou osvûtu. Toto centrum
vzniká podle projektu Kura Kura, na
nûmÏ se podílí i Zoo Brno. Dr. Hovorka
rovnûÏ studoval faunu a floru
Kalimantanu, jejichÏ poznání je nezbytné pro kvalitní pﬁípravu projektu expozice Wallacea dle schváleného plánu rozvoje Zoo Brno. Dr. Hovorka v Indonésii
zjistil, Ïe prostﬁedky vynaloÏené na vybudování vzdûlávacího a záchranného centra pro tamní sladkovodní a moﬁské Ïelvy
jsou vynakládány úãelnû. Pozemek pro
centrum je oplocen, stavba dvou objektÛ – v˘ukového centra a záchranné
a chovné stanice – je jiÏ dokonãena.
V˘ukové centrum jiÏ pﬁíleÏitostnû poﬁádá lekce na rÛzná ochranáﬁská témata,
jako je napﬁíklad ochrana moﬁsk˘ch Ïelv,
nezákonn˘ obchod se sladkovodními
Ïelvami a obecná ochrana biotopÛ ãi pﬁírody jako celku. Dr. Hovorka dále nav‰tívil národní park Tandjung Harapan
na jihu Kalimantanu, kde poznal práci
IndonésanÛ pﬁi ochranû orangutanÛ –
zejména rehabilitaci a reintrodukci zachránûn˘ch a zadrÏen˘ch mláìat. Mûl
moÏnost pozorovat polodivoké orangutany na krmi‰tích i divokou populaci
v primárním pralese.
SluÏební cestu na 60. v˘roãní konferenci Svûtové asociace zoo a akvárií
(WAZA) v australské Adelaide podnikl
ﬁeditel zoo MVDr. Martin Hovorka,
Ph.D., ve dnech 17. 10.–2. 11.

Konference se zab˘vala pﬁedev‰ím ochranou obojÏivelníkÛ, pﬁípravou akãního
plánu WAZA na období 2009/2010,
schválením ãerpání rozpoãtu asociace
v roce 2007 i plánu rozpoãtu na rok
2009 a zmûnou v˘konného ﬁeditele (dosavadní v˘konn˘ ﬁeditel P. Dolinger odchází do dÛchodu). Jako hlavní úkol zoologick˘ch zahrad a akvárií souãasnosti
konference oznaãila aktivní pﬁístup
k ochranû genofondu a druhové rÛznorodosti pﬁi mûnících se klimatick˘ch
podmínkách planety (s dÛrazem na monitoring ohroÏen˘ch a invazních druhÛ).
Dr. Hovorka se na konferenci úãastnil
v‰ech plenárních, odborn˘ch a administrativních zasedání a vybran˘ch workshopÛ a také v‰ech slavnostních akcí poﬁádan˘ch v rámci zasedání konference.
V Austrálii rovnûÏ nav‰tívil a poznal dvû
zoologické zahrady, jednu botanickou
zahradu, jedno akvárium, sedm národních parkÛ, dvû záchranné stanice ìáblÛ
medvûdovit˘ch a dva rehabilitaãní útulky pro australské druhy zvíﬁat.
Na sluÏební cestû v Austrálii byla ve
dnech 17. 10.–2. 11. rovnûÏ vedoucí
úseku propagace a vzdûlávání Bc. Jana
Hadová, která se úãastnila 19. konference Svûtové asociace vzdûlávacích pracovníkÛ zoo (IZE), uspoﬁádané v Zoo
Adelaide. Konference hodnotila v˘sledky evropské kampanû na záchrana obojÏivelníkÛ a pﬁedstavila nové v˘chovnûvzdûlávací programy zoo a akvárií vãetnû
speciálních programÛ. Bc. Hadová se
úãastnila v‰ech plenárních a odborn˘ch
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zasedání i nûkter˘ch workshopÛ a dále
téÏ v‰ech slavnostních akcí poﬁádan˘ch
v rámci konference. Seznámila se s nov˘mi variantami v˘chovnû-vzdûlávacích
aktivit a spolupráce s volontéry.
Nav‰tívila a blíÏe poznala dvû zoologické
zahrady, jednu botanickou zahradu, jedno akvárium, sedm národních parkÛ,
dvû záchranné stanice ìáblÛ medvûdovit˘ch a dva rehabilitaãní útulky pro australské druhy zvíﬁat.
Zoo Brno provedla v roce 2008 nûkolik transportÛ zvíﬁat. Pﬁi nich mají zoologové vût‰inou moÏnost získat nové informace o chovatelsk˘ch metodách ve
spolupracujících institucích. Provozní

zoolog Jiﬁí Vítek napﬁíklad odvezl ve
dnech 8.–9. 12. do Zoo LodÏ v Polsku
jelena milu, kakadu Goffinova, zebru
Grévyho a ovci Jákobovu. Pﬁi zastávce
v Zoo PoznaÀ se seznámil s v˘stavbou
pavilonu slonÛ a v LodÏi konzultoval umûlou reprodukci velk˘ch koãek.
Podobn˘ch transportÛ bylo více, uveìme je‰tû aspoÀ jeden: spoleãnû s JUDr.
Vladimírem Ládrem, interním auditorem, J. Vítek také ve dnech 8.–9. 10. doprovázel odsun samce ledního medvûda
do nûmecké Zoo Gelsenkirchen.

Summary: At the spring meeting of
extended committee of the European
Association of Zoos and Aquaria
(EAZA) in Lisabon (Portugal) the
Brno Zoo was represented by its
director MVDr. Martin Hovorka,
Ph.D. The theme of the meeting was
profit and loss of European zoos.
During this business trip held from
16th to 23rd April, Dr. Hovorka
visited the Cabarceno Zoo, the
Valencia Bioparc and the Valencia
Oceanarium in Spain and the Lisabon
Zoo and the Lisabon Oceanarium in
Portugal. He discussed possible
exchanges of animals with the
directors of the foregoing zoos and

acquainted himself with new animal
breeding
and
presentation
technologies. At the EAZA annual
conference, held in the Antwerp Zoo
from 15th to 21st September, the
Brno Zoo was represented by MVDr.
Jaroslava Vavﬁinová, Mgr. Jiﬁí Dobia‰,
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. and
Jiﬁí Vítek. On the business trip to
Belgium
they
visited
the
Gelsenkirchen Zoo in North
Germany to negotiate a transfer of
a male polar bear bred in Brno. From
6th to 17th October, the zoo director
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D was
on a business trip on the Indonesian
islands Nusa Penida and Kalimantan.

Bc. Eduard Stuchlík
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The purpose of this trip was to inspect
building of a rescue station for
Indonesian turtles and public
environmental education. This centre
is being created according to the Kura
Kura project, participated by the Brno
Zoo. Dr. Hovorka also studied
Kalimantan’s fauna and flora, which
knowledge is necessary for a highquality preparation of the Wallacea
exhibit project according to the
approved development plan of the
Brno Zoo. Dr. Hovorka also visited
the national park Tandjung Harapan
in the south of Kalimantan where he
got to know the work of Indonesians
dealing with the protection of
orangutans
–
mainly
with
rehabilitation and reintroduction of
rescued young animals. He could
observe semi-wild orangutans at
a feeding place and a wild population
in the primaeval forest. From 17th
October to 2nd November, the zoo
director MVDr. Martin Hovorka,

Ph.D. participated in the 60th annual
conference of the World Association
of Zoos and Aquaria (WAZA) in
Adelaide (Australia). The conference
marked out the principal present task
of zoological gardens and aquaria – an
active approach to the protection of
gene pool and variety of species in
changing climatic conditions (laying
stress on monitoring of endangered
and invasive species). During his stay
in Australia, Dr. Hovorka visited two
zoological gardens, one botanic
garden, one aquarium, seven national
parks, two rescue stations for
Tasmanian
devils
and
two
rehabilitation
sanctuaries
for
Australian species of animals. Bc. Jana
Hadová, Head of the Promotional
and Educational Section, also went to
the business trip to Australia and
participated in the 19th conference of
the International Zoo Educators
Association (IZE) held in the Adelaide
Zoo.
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Slavnostní otevﬁení v˘bûhu rysÛ pﬁi Setkání adoptivních rodiãÛ ze ‰kol / Ceremonial opening of lynxes exhibit at the
Meeting of adoptive parents from schools

Sponzoﬁi pﬁispívají na chod Zoo Brno
jiÏ od jejího zaloÏení, adoptivní rodiãe se
k nim pﬁidávají jiÏ jedenáct˘m rokem.
V roce 2008 jsme zaznamenali nejvût‰í
nárÛst pﬁispûvatelÛ z ﬁad soukrom˘ch osob, jejich celkov˘ poãet ãinil 263. Poãet
firem se oproti pﬁedcházejícímu období
v˘raznû nezmûnil: v roce 2008 poukázalo peníze na konto zoo 48 firem.
Podobnû tomu bylo u pﬁispûvatelÛ z ﬁad
‰kolních kolektivÛ a neziskov˘ch organizací, kter˘ch bylo 64, sluÏbami poskyto-

van˘mi zdarma pomohlo zoo 14 firem.
Úhrn finanãních a vûcn˘ch darÛ v roce
2008 ãinil 1 696 623 Kã. Poslední roky
taktéÏ pﬁib˘vá pﬁípadÛ, kdy adopce zvíﬁátka poslouÏí jako dárek blízké osobû.
V‰em adoptivním rodiãÛm a sponzorÛm dûkujeme za laskavou pomoc na‰í
zoologické zahradû a doufáme, Ïe nám
i nadále zachovají milou pﬁízeÀ.

Summary: Adoptive parents have
already been contributing to the Brno
Zoo for eleven years. In the year 2008
the greatest increase of contributors
from the ranks of private persons was
recorded in the total number of 263.
The number of companies did not
change significantly compared to the
previous period: 48 companies
remitted money to the zoo account in

the year 2008. We were also
supported by 64 schools and nonprofit organizations and 14 companies
which provided free services to the
zoo. The total value of all financial
and material gifts amounted to CZK
1,696,623 in the year 2008. Recently,
animal adoptions have been given as
presents to relatives and friends.

Markéta Müllerová, DiS
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Adoptivní rodiãe a pﬁispûvatelé na chov v roce 2008
List of Adoptive Parents and Sponsors
Hvûzdiãka (*) pﬁed jménem oznaãuje dárce, kter˘ pﬁispívá opakovanû.

ADOPCE
do 500 Kã
*Ing. Dana Bubníková, Brno
*Dalimil Novák, Brno
*Vendula Turková, Brno
Z· Sokolnice, 4. tﬁída
*Radka Lízalová, Brno
*Hana ·eveãková, Brno
Eva ·idlová, Brno
*Vûra KadaÀková,Lipník nad Beãvou
Jan Humpolíãek, Brno
Oldﬁich Mrkos, Brno
Martina Kilíková, Brno
*Jana ÎitÀáková, Svitavy
Zuzana PavloÀová, SoÀa a Simona Medlovy, Brno
Ing. Adam KoÀaﬁík, Brno
*SONS, Chaloupkova 7, Brno
*Martin Kozlovsk˘, Brno
Ladislav Va‰ko, Brno
*Mateﬁské centrum Studánka o.s., Ti‰nov
*Helena Mare‰ová, Brno
*Romana ·táfková, Brno
Rosalind Miranda, Spain
Michal Hulán, Brno
*SFK Pochmurná nedûle, Brno
Kateﬁina Skﬁivánková, Brno
*Veronika Trkanová, Jiﬁí Luska, Kuﬁim
*Valerie Durcová, Rajhrad
*Jana DaÀhelová, Brno
*Dûti ·D pﬁi Z· Na Mûsteãku, Veverská Bít˘‰ka
*Gábinka ·ianská, Brno
*MUDr. Barbora Ondrová, Brno

neofema ozdobná
koÏnatka floridská
Ïelva nádherná
surikata
osmák degu
rosniãka vãelí
páv korunkat˘
Ïelva nádherná
koÏnatka floridská
Ïelva uhlíﬁská
rosela Penantova
Ïelva ãtyﬁprstá
piraÀa Colosoma sp.
Ïelva ãtyﬁprstá
Ïelva ostnitá
Ïelva nádherná
páv korunkat˘
rosniãka vãelí
zebﬁiãka ‰edá
neofema ozdobná
korela chocholatá
papou‰ek vlnkovan˘
piraÀa Colosoma sp.
neofema ozdobná
Ïelva nádherná
piraÀa Colosoma sp.
neofema ozdobná
rozela pestrá
rozela pestrá
piraÀa Colosoma sp.
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*Michal, ·árka a ·arlota Zderãíkovi, Brno
Martina Burianová, Brno
*Ladislav Hlou‰ek, Brno
*Filip Urbánek, Brno
*Radim Rada a Lenka Veselá, Hodûjice
*Vlaìka, Michal a Veronika Vraní, Brno
*Eva Habartová, Îidlochovice
Iva Zdráhalová, Brno
*Nellinka Habartová, Brno
Veronika Laczová, Brno
*ManÏelé âápovi, Litomy‰l
Tomá‰ Matejov, Brno
Eva Nevûﬁilová, Brno
*Jiﬁí Bednáﬁ, Nesvaãilka
Kateﬁina, Tereza a Ilona Valá‰kovi, Brno
Marek Jedliãka, Brno
*Radka Trávníãková, Brno
Hynek Vystrãil, Brno
Z· Újezd u Brna, tﬁída 9.A
*Lenka Fialová, Brno
Kateﬁina Bertová, Brno
*Josef Horváth, Louãany
Jiﬁí Kubálek, StráÏnice
*MUDr. Libor Komínek, Brno
Mgr. Jana Házová, Horní ·tûpánov
*Tomá‰ Kozlovsk˘, Brno
Mgr. Vûra Vízková, Brno
Adéla Maláãová a Zbynûk Rujbr, Blansko
Dominique Krusche, Jiﬁíkovice

agapornis Fi‰erÛv
piraÀa Colosoma sp.
zebﬁiãka ‰edá
Ïelva paprsãitá
hrdliãka chechtavá
kakariky rudoãel˘
páv korunkat˘
papou‰ek zpûvav˘
osmák degu
rozela pestrá
páv korunkat˘
Ïelva paprsãitá
osmák degu
papou‰ek zpûvav˘
hrdliãka divoká
Ïelva nádherná
Ïelva zelenavá
piraÀa Colosoma sp.
piraÀa Colosoma sp.
tereka hnûdá
páv korunkat˘
Ïelva ãtyﬁprstá
piraÀa Colosoma sp.
rosniãka vãelí
páv korunkat˘
rosniãka vãelí
páv korunkat˘
rozela pestrá
osmák degu

do 2 000 Kã
Mgr. Alena ·vomová, Lelekovice
*Ing. Karel Líznar, Buãovice
*Veronika a Petra Kociánovy, Brno
·D pﬁi Z· Úvoz 55, Brno
*Jaroslava Tomenendálová, Brno
*Akvaristika a chovatelské potﬁeby, Újezd u Brna

li‰ka obecná
ãukvala zavalitá
bazili‰ek páskovan˘
psoun prériov˘
ara horsk˘
piraÀa Colosoma sp.
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*Barbora Hole‰ovská, Omice
*ECOTONER s.r.o., Rychnovská 408, Praha
Helena Piskovská, Brno
*Irena Sedláãková, ¤íãany u Brna
*Liolios Vangelis, Brno
*Patrik Kvita, Brno
*Z· Riegrova 4, Svitavy
*Gymnázium Kﬁenová 36, Brno, tﬁída 2.B4
*Gymnázium Kﬁenová 36, Brno, tﬁída 3.C4
*Gymnázium Kﬁenová 36, Brno, tﬁída 2.D4
Jana Gwen Ondrá‰ková, Brno
*Josef Joná‰, Ivanãice
*Klára a Hana ·kopkovy, Brno
RNDr. Michal Masaﬁík, Ph.D., Bílovice nad Svitavou
*Martin Polednik, Brno
Z· Krásného 24, Brno, tﬁída 4.A
*Darja Klementová, Brno
Vladimír a Andrea Petrákovi, Brno
*M· Na Kopeãku u zvoneãku, Brno
- tﬁídy Mot˘lci, Veverky, Zajíãci
*Kaãenka a Radeãek Janeãkovi, Brno
*Jiﬁí Povoln˘, Brno
Eva JahÛdková, Brno
*Lenka Boháãková, Boskovice
Radka Böhmová, Brno
*DAQUAS, s.r.o., Praha
Michal Hroch, Praha
Bílovická Prda aneb O vocas li‰ky Bystrou‰ky,
Bílovice nad Svitavou
*Kolektiv zamûstnancÛ M·, âernopolní 9, Brno
Simona ·oubová, Brno
Lenka a Roman Niebauerovi, Brno
Ing. Olga Tûhlová, Rudná
*Mgr. Richard Viduna, Brno
*Paintball Club Brno
*Klienti domova pro seniory Vûstonická, Brno

klokánek králíkovit˘
chameleon JacksonÛv
li‰ka polární
psoun prériov˘
s˘ãek obecn˘
Ïelva pardálí
papou‰ek zpûvav˘
kachniãka mandarinská
klokánek králíkovit˘
klokánek králíkovit˘
li‰ka polární
koroptev korunkatá
hoko ãerven˘
psoun prériov˘
uÏovka taiwanská
psoun prériov˘,
leguán madagaskarsk˘
pu‰tík obecn˘
kachniãka mandarinská
páv korunkat˘
baÏant obecn˘
kachniãka mandarinská
kachniãka mandarinská
chameleon JacksonÛv
Ïelva pardálí
li‰ka polární
li‰ka polární
li‰ka obecná
ara marakána
ibis posvátn˘
li‰ka polární
vousivka Ïabohlavá
leguán madagaskarsk˘
papou‰ek ‰ed˘-Ïako
ibis posvátn˘
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Z· Pastviny, tﬁída 3.A
*VíÈa Pospí‰il, Brno
Kolektiv pracovníkÛ laboratoﬁí Povodí Moravy, Brno
Ing. Lubomír Fojt, Brno
ManÏelé Kudláãkovi, Brno
Z· Horácké nám., Brno, tﬁída 3.B
Linda Svobodová, Brno
Svatava a Zdenûk Moravcovi, Brno
ManÏelé Bartovi, Brno
Pavel Exler, Brno
Michal Fiedler, Brno
TáÀa Pokorná a Roman Abrham, Praha
Ondﬁej Pavlack˘, Moravsk˘ Krumlov
*Ing. arch. Ladislav BroÏek
*Jan a Kateﬁina Malí, Brno
*Krist˘na a Kvûtoslav Reinhardovi, Brno
*Ing. Miroslav JÛzl, PhD., MVDr. Sandra Spejchalová, Brno
*Jana a Ladislav ·ustáãkovi, Brno
*Marek Perniãka, Brno
Jitka Kotzianová, Brno
Kateﬁina Motlová a VíÈa Karafiát, Ratí‰kovice
*Vítûzslav P˘‰a, Brno
Marcela ·tûpánková, Brno
Nikol Pokorná, Ivanãice
MAXIMA agency s.r.o., Brno
Ondﬁej Mendl, Brno
Pavla a Hanu‰ Hudouskovi, Brno
Robin Novotn˘, Brno
*Jakub ·paãek, Bystﬁice nad Pern‰tejnem
Zuzana Bittnerová, Otrokovice
*Eva a ZdeÀka ·tûpánkovy, Brno
*Marta Bílková
*Simona Kaderková, Boskovice
*Jiﬁí a NadûÏda Gottwaldovi, Hru‰ovany u Brna
*Ing. Erik Mûkyna, Píseãná

klokánek králíkovit˘
chameleon JacksonÛv
ãukvala zavalitá
ãukvala zavalitá
hrdliãka jihoasijská
klokánek králíkovit˘
klokánek králíkovit˘
bazili‰ek zelen˘
hrdliãka divoká
vlk arktick˘
psoun prériov˘
psoun prériov˘
leguán madagaskarsk˘
s˘ãek obecn˘
lemur bûloãel˘
Ïelva ostnitá
psoun prériov˘
páv korunkat˘,
papou‰ek vlnkovan˘
surikata
li‰ka polární
leguán madagaskarsk˘
li‰ka polární
psoun prériov˘
leguán madagaskarsk˘
li‰ka polární
klokánek králíkovit˘
Ïelva pardálí
li‰ka polární
li‰ka polární
páv korunkat˘
klokánek králíkovit˘
papou‰ek ‰ed˘-Ïako
chameleon JacksonÛv
psoun prériov˘
piraÀa Colosoma sp.,
Ïelva pavouãí
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Adoptivní rodiãe a sponzoﬁi
Adoptive Parents and Sponsors
*Pavel Nehyba, Blansko
*Rodina Mityskova, Tû‰any u Brna
*SdruÏení Práh, Tuﬁanská 12, Brno
Andulka Kellerová, Brno
Kateﬁina Obluková, Svino‰ice
Dominika Kﬁenková, Poliãka
Sabina ·elleová, Brno
*Eva ·vingrová a Marek Janãich, Louny
*Ing. Ilja Kalá‰ek, Brno
Ale‰ Linhart, Brno

psoun prériov˘
ãukvala zavalitá
klokánek kulíkovit˘
chameleon JacksonÛv
klokánek králíkovit˘
osmák degu
Ïirafa síÈovaná
kasuár pﬁilbov˘
amazoÀan modrobrad˘
suriktata

do 5 000 Kã
*Drahomíra a Ludûk Fadrhoncovi, Brno
OK tandem, Miroslav Kirinoviã, Brno
*Jiﬁí, Marcela, Maru‰ka a Amálka Hole‰ov‰tí, Brno
*Ing. Emílie Nûmcová, Brno

*Dana Pohanková, Brno
*MUDr. Eva Cejnarová, Brno
*Ing. ·tûpán ·tarha, ·tûpánov nad Svratkou
Mgr. Hana Ma‰laÀová, Svitavy
*Ing. Stanislav Strubl s rodinou, Brno
*Gymnázium Kﬁenová 36, Brno, tﬁída 4. A8
*Gymnázium Kﬁenová 36, Brno, tﬁída 3. D4
*Gymnázium Kﬁenová 36, Brno, tﬁída 3. E4
*JUDr. Helena S˘korová, Brno
*Dagmar StrachoÀová, Podolí
*M· Pastelky, Jamborova 11, Brno
*Z· –Ïákovská samospráva, nám. 28. ﬁíjna, Ti‰nov
LRI partner group s.r.o., Masarykova 25, Brno
Hana a Jan ·ulcerovi, Brno
*Studentsk˘ parlament pﬁi IS· – COP, Olomoucká 61, Brno
Petra a Radek Nûmcovi, Moravany

koãka pou‰tní
surikata
nestor kea
Ïelva pardálí,
tereka hnûdá,
Ïelva ostnitá,
Ïelva paprsãitá
sova pálená
papou‰ek ‰ed˘,
nestor kea
moták pochop
tamarín Ïlutoruk˘
sova pálená,
leguán madagaskarsk˘
ara ararauna
surikata
surikata
papou‰ek ‰ed˘-Ïako
moták pochop
kosman zakrsl˘
leguán nosoroh˘
kapybara
nutrie
kosman zakrsl˘
lama krotká
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Adoptivní rodiãe a sponzoﬁi
Adoptive Parents and Sponsors
SoÀa Matulová, Brno
Tomá‰ Bíl˘, Otmarov
*Kateﬁina Hlou‰ková, Brno
*Cestovní kanceláﬁ AL&PA, Minská 60, Brno
*Malamité v.o.s., Moravské Prusy
Lenka âerno‰ková, Brno
*Divadelní spolek FENEK, SVâ Lyska, Brno
Martin Gross, Brno
JUDr. Jana Sedláãková, Brno
A SCHOOL – jazyková ‰kola, Brno
*Dûtská krojovaná skupina KomíÀáãek, Brno
*Dore Luth, Berlín
Marek Tich˘, Brno
Julinka a Kaãenka, Brno
*Dana Navrátilová, Brno
*Veronika a Valentina Kupská, Brno
Ing. Vendula ¤ehulková, Brno
Ale‰ Vá‰a, Kuﬁim
*MUDr. Vladimír ·koda, Buãovice
*MUDr. Jiﬁí Komínek, Brno
*Lentus agilis, spol. s r.o., Kobylí 809
Zuzana a David R˘covi, Praha
*Dorotka, ·tûpán, Petra a Jakub Koudelkovi, Brno
*Z· Gajdo‰ova 3, Brno
Libor Soukup, Brno
*Agentura Bílej motejl, Vychodilova 12, Brno
*GRIL SPZ, Brno
Klárka Radkovská, Brno
*Diana Wieczorková, Letovice
Obãanské sdruÏení ABANICO, Brno
Ivan a ·árka Dvoﬁákovi
Kvûtináﬁství Gabriela – SFINX, Brno
*PonPS a veterinární ordinace VeletrÏní, Brno
*Jitka Bahulová, Bechynû
*Eva MatûjÛ a Jan Fri‰hons, Brno

leguán kubánsk˘
hrozn˘‰ královsk˘
ovce kamerunská
bazili‰ek zelen˘
v˘reãek mal˘
kasuár pﬁilbov˘
nosál ãerven˘
kakadu bíl˘
rosomák sibiﬁsk˘
ara zelenokﬁídl˘
surikata
kiang
moták pochop
bobr kanadsk˘
ara ararauna
sokol stûhovav˘
kotul veverovit˘
vasa velk˘
kalous u‰at˘
ãukvala zavalitá,
ostralka ‰tíhlá
ara ararauna,
labuÈ koskoroba
bobr kanadsk˘
v˘reãek mal˘
kakadu bíl˘
raroh velk˘
krkavec velk˘
rosomák sibiﬁsk˘
koza kamerunská
ratufa cejlonská
surikata
skunk pruhovan˘
papou‰ek BarnardÛv
rosomák
kotul veverkovit˘
kabybara
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Adoptivní rodiãe a sponzoﬁi
Adoptive Parents and Sponsors
*Byznys Servis, s.r.o., Brno
*MUDr. René Moster, CSc., Brno
Christian Lucas Tomeãek, Brno
ManÏelé ÎÛrkovi, Brno
Josefína Slámová, Brno
*Hana a Stanislav âe‰kovi, Brno
*Michaela Marková, Brno
Kolektiv pracovníkÛ cytogenetické laboratoﬁe pﬁi OLG FN Brno
manÏelé Kadeﬁávkovi, Brno
Ing. Iva Marsová, Brno
Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Kolektiv pracovníkÛ DM Drogerie, Olympia Brno
Krematorium zvíﬁat Brno s.r.o., Brno
*Jarmila KafoÀková, Brno
Martin Koudelka, Brno
*MUDr. Irena Hamtilová, Brno
PhDr. Kateﬁina Dubská, Brno
*Helena Nekvapilová, Brno
Filip Nováãek, Brno
*Radomír a Hana Hanákovi, Brno
*Svatava Kube‰ová, Brno
Michaela ¤ihánková, Brno
*MOLEX B.V., Brno
*Jana Haiãmanová, Hru‰ovany nad Jevi‰ovkou
Ale‰ Fr˘bort, Brno
*Hana a Martin Hromadovi, Brno

Masarykova Z· a M·, Brno
*Ing. Blanka âerná, Brno
Marie Hutáková, Brno
Filip Nov˘, Brno
Dana a Ivo ·vejcarovi, Babice nad Svitavou

nosál ãerven˘
koza kamerunská
ara zelenokﬁídl˘
surikata
bobr kanadsk˘
kosman zakrsl˘
anakonda velká
ratufa cejlonská
bobr kanadsk˘
orel kamãatsk˘
koãka pou‰tní
nosál ãerven˘
koza kamerunská
kasuár pﬁilbov˘
nestor kea
koãka pou‰tní
ara zelenokﬁídl˘
kakadu GoffinÛv
ara ararauna
ara zelenokﬁídl˘
orlície bornejská
kotul veverkovit˘
bobr kanadsk˘
ara ararauna
ara zelenokﬁídl˘
osmák degu,
psoun prériov˘,
ratufa cejlonská
koãka pou‰tní
bobr kanadsk˘
surikata
kakadu bíl˘
papou‰ek ‰ed˘-Ïako

do 10 000 Kã
Jan Kmuníãek, Bílovice nad Svitavou
*kolektiv firmy HOFYLAND.CZ a HATTRICK, Brno

tapír jihoamerick˘
lama krotká
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Adoptivní rodiãe a sponzoﬁi
Adoptive Parents and Sponsors
*Country kapela BOB¤I, Brno
*KDU – âSL okresní organizace Brno – mûsto
*Z· ·lapanice, Masarykovo nám. 16
Robert Matu‰ka, Brno
*Taneãní divadlo MIMI FORTUNAE, Brno
*Advokátní kanceláﬁ JUDr. Milan ZábrÏ, Brno
Ing. Martin VoháÀka, Sedlãany
*JUDr. Zuzana Malaníková, Brno
*Wellco Brno, s.r.o., Pﬁíkop 6
*ODS Brno ¤eãkovice a Mokrá Hora

*DRAKAS s.r.o., Brno
*Dagmar Hrubá, Brno
*Jiﬁí Kostelník a Lucie Bene‰ová, Îatec
*Brnûnské písniãkové tetiny Klotylda a Matylda, Brno
*Z·, ZU· a M· Lomnice, Lomnice u Ti‰nova
Ludmila ·rotíﬁová, Brno
*Studenti VFU, Brno
*Petra a Kateﬁina Havli‰ovy, Ostopovice
Mgr. Stanislava ·tencová, Chrudim
Miloslava Krejãí, Blansko

bobr kanadsk˘
sova pálená,
klokan BennettÛv
klokan BennettÛv
rys evropsk˘
pakÛÀ modr˘
sova pálená,
ovce kamerunská
li‰ka polární,
rys evropsk˘
v˘reãek mal˘
klokan BennettÛv
amazoÀan modroãel˘,
kotul veverovit˘,
Ïelva uhlíﬁská
nosál ãerven˘,
psoun prériov˘
rys evropsk˘
klokan BennettÛv
koza kamerunská
rys evropsk˘,
vlk arktick˘
sovice krahujová,
sova pálená
ãukvala zavalitá,
kapybara
surikata
vlk arktick˘
pavián anubi

do 20 000 Kã
*·IMEK 96, spol. s r.o., Herãíkova 17, Brno

*MUDr. Lenka DoleÏalová, Brno

surikata, mara stepní,
Ïelva paprsãitá,
lama guanako
nosál ãerven˘,
lemur vari,
ratufa cejlonská
V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2008

|115

Adoptivní rodiãe a sponzoﬁi
Adoptive Parents and Sponsors
*P¤EMYSL VESEL¯, stavební a inÏen˘rská ãinnost
s.r.o., Bzenecká 18 a, Brno
*Îáci Z· J. Babáka 1, Brno
*Îáci Z· Rosice, 1. a 2. stupeÀ, Pod Zahrádkami 120

Petr Krouman, Oãní optika, Josefská 1, Brno
*C & W kapela Noví Kaskadéﬁi,
Ondﬁej Brablc, Tábor 48 c, Brno
*Country kapela ZIMOUR, Brno
*âesk˘ svaz chovatelÛ – ZO Brno 36, chovatelé koãek

*VAFR, spol. s.r.o., Kobylnice

Îáci Z· La‰tÛvkova 77, Brno
*Tomá‰ Zeman, Kuﬁim
FASTER CZ, Obﬁanská 60, Brno

velbloud dvouhrb˘,
s˘ãek obecn˘,
rys kanadsk˘
lama alpaka
páv korunkat˘,
klokánek králíkovit˘,
ara zelenokﬁídl˘,
labuÈ koskoroba
kajman br˘lov˘
zebra Grévyho
surikata
koãka pou‰tní,
rys evropsk˘,
rys kanadsk˘
koãka bengálská,
koãka krátkouchá,
koãka pou‰tní,
koãka divoká
rys evropsk˘,
bobr kanadsk˘
ledÀák obrovsk˘,
los evropsk˘
nandu pampov˘,
klokánek králíkovit˘,
leguán kubánsk˘,
kotul veverovit˘,
lama krotká

do 50 000 Kã
*TOI TOI, sanitární systémy, s r.o., Slan˘

lachtan jihoafrick˘,
mandril r˘holící,
pes hﬁivnat˘
Periscope Skandinávie, s.r.o., Panská 6, Brno
los evropsk˘
*Tereza a Laìa Kerndlovi, Îernovník
levhart cejlonsk˘
AneT – Advanced Network Technology, s.r.o., ·umavská 35, Brno
medvûd lední
*KVV âSSD JmK, Masarykova 31, Brno
surikata
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Adoptivní rodiãe a sponzoﬁi
Adoptive Parents and Sponsors
ELEZIONE s.r.o., Skﬁivanova 5, Brno
*AVG Technologies CZ, s.r.o., Lidická 31, Brno
*DOPPELMAYR lanové dráhy s.r.o., Brno
REVMACENTRUM MUDr. Mostera, s.r.o.
Pﬁíznivci hry GEOCACHING, Brno
Martin Havlát, ¤íãky u Brna
Pavla ·i‰áková, Kuﬁim

lachtan jihoafrick˘
lama krotká
lachtan jihoafrick˘
lachtan jihoafrick˘
je‰tûﬁi
‰impanz
levhart cejlonsk˘

do 1000 000 Kã
BACHL, spol. s r.o., Evropská 669, Modﬁice
UNICA, spol. s.r.o., Barviãova 833/53, Brno

medvûd lední
velbloud dvouhrb˘

P¤ÍSPùVKY
do 500 Kã
*Marek Mûﬁínsk˘, Opatovice
*Jana Böhmová, Brno
Jaromír Ticháãek a Jana Biliková, Brno
Alena Valá‰ková, Pohoﬁelice
Rodina Lape‰ova, Brno
Z· Oskol, tﬁída 7. A, KromûﬁíÏ
*rodina ·trosova, Brno
*Petra Durcová, Rajhrad
Ing. Dagmar Matûjková, Brno
*Lenka Pazderová, Brno
Anja Walzelová, Brno
Lenka Branná, Brno
*Roman RÛÏiãka, Brno
Milo‰ Matula, Brno
Eli‰ka a Vojta Hondlovi, Mikulov
*Hana Dostálová, Moravany
*Ing. Lucie Kleinová, Brno
*Jana Pokorná, Modﬁice
*Barbora Pokorná, Modﬁice
*Pavla Pokorná, Modﬁice
*Eva Baluchová, Oslavany
Vítûzslava Bﬁízová, Brno
*ÎSV VESNA o.s., Brno

tereka hnûdá
vlk arktick˘
hrdliãka chechtavá
Ïelva nádherná
páv korunkat˘
medvûd lední
p‰tros dvouprst˘
tygr sumatersk˘
nosál ãerven˘
nestor kea
Ïelva paprsãitá
Ïelva pavouãí
lachtan jihoafrick˘
anakonda velká
Ïelva zelenavá
Ïirafa síÈovaná
surikata
Ïelva ostnitá
nestor kea
dÏelada
velbloud dvouhrb˘
Ïirafa síÈovaná
tamarín Ïlutoruk˘
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Adoptivní rodiãe a sponzoﬁi
Adoptive Parents and Sponsors
*Monika Pelcová a Filip Pﬁidal, Brno
ManÏelé Gorãíkovi, Praha
Hana Nimrichterová, Hovorany
*Adam, Eva a Miroslav Králíkovi, Brno
Iva ¤íhová, Brno
Pavel Bûlohoubek, Brno
Michal Stﬁelick˘, Kuﬁim
Veronika Vávrová, Brno
Hana Kobûrská, Kuﬁim
Jana Koneãná, Brno

klokánek králíkovit˘
v˘r velk˘
páv korunkat˘
kotul vevrovit˘
kánû lesní
páv korunkat˘
rosniãka vãelí
tereka hnûdá
kotul veverovit˘
bizon americk˘

do 2 000 Kã
*Daniel John âern˘, Brno

*Anastázia a Milan Navrátilovi, Brno
*Rodina Bortlova, Brno
*Václav Kundera, Brno
Z· Rapotice, ·kolní 69
*rodina Chrástova, Brno
*Linda a Daniel Honsovi, Brno
*Fa MEKA chovatelské potﬁeby, Brno
Ivana Ka‰íková, Brno
*Jan Vopiãka, Brno
Martina Pilková, Brno
Martin Mik‰a, Brno
Jana a Petr Halámkovi, Brno
Michal Ocásek, Praha
*Andrejka Chocholáãová, Ivanãice
Lenka Smílková, Brno
* ·D pﬁi Z· Kamínky 5, Brno
*Z· nám. 9. kvûtna 8, Boskovice
*Ing. Jiﬁí a Dagmar Kuncovi, Brno
Franti‰ek KﬁesÈan, Zuzana Svobodová,
Jarmila Toufarová, Zbynûk Jenã, Brno
*M· Studánka, Ondrova 25, Brno

kotul veverovit˘,
ara ararauna,
kÛÀ Pﬁevalského
vlk arktick˘,
medvûd lední
nandu pampov˘
vlk arktick˘
medvûd lední
mara stepní
tamarín Ïlutoruk˘
klece pro exoty
sob polární
pﬁíspûvek na chov
pﬁíspûvek na chov
ovce domácí – Jákobova
klokan BennettÛv
skunk pruhovan˘
kÛÀ domácí pony
levhart cejlonsk˘
Ïelva nádherná
papou‰ek ‰ed˘-Ïako
surikata
orel kamãatsk˘
klokan BennettÛv
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Adoptivní rodiãe a sponzoﬁi
Adoptive Parents and Sponsors
*Ing. Vladimíra Petrová, Brno
SdruÏení pﬁátel ‰koly pﬁi M· Ostopovice
*AlÏbûta Povolná, Jiﬁí Povoln˘, Brno
*Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D., Valtice
Z· Mokrá, 3. tﬁída
*Jarmila S˘korová, Brno
*Centrum pro rodinu a soc. péãi, Josefská 1, Brno
*Tereza Vyorálková, Kuﬁim
Ing. Josef Kavalec, Brno
*M· Pomnûnky, Brno
*Îáci a pedagogové Z· Palackého 68, Brno
*Ing. Milan Batelka, Brno
Základní ‰kola Mikulov, Mikulov
Kateﬁina Cardová a Robert Paﬁízek, Brno
Veronika Vondráãková, Ledce
ManÏelé Kulhaví, Brno
*Z· a M· Pramínek, o.p.s., Brno
Jindra Macková, Brno
Anna Kun‰teková, Vy‰kov
*Centrum volného ãasu Pavuãina, Hustopeãe
*Markéta Kopeãná, Brno
Magda Bûhavá, Brno
Sabina ·elleová, Brno
Jan Kohout, Brno
*Jakub ·piﬁík, Ivanãice
*Klienti domova pro seniory, Mikulá‰kovo nám. 20, Brno

sovice snûÏní
Ïirafa síÈovaná
tygr sumatersk˘
kulan
klokánek králíkovit˘
surikata
pavián anubi
Ïirafa síÈovaná
vlk arktick˘
surikata
ara ararauna
bizon americk˘
sokol stûhovav˘
leguánovec obojkov˘
tygr sumatersk˘
klokánek králíkovit˘
ara ararauna
majna Rothschildova
medvûd lední
zebra Grévyho
ovce kamerunská
leguán kubánsk˘
Ïirafa síÈovaná
ledÀák obrovsk˘
medvûd lední
ara ararauna

do 5 000 Kã
*Potápûãi TDI/SDI
*MUDr. NadûÏda Formánková s rodinou, Blansko
*Z· Kanice 135, Bílovice nad Svitavou
*Ing. Jana Bartíková, Brno
*MC Brno – Klokánek, o.s., Nejedlého 13, Brno
Daniel Mahelka from Los Angeles, USA
*Ing. Svûtlana LouÏenská, Praha
*Studenti PdF MU, obor pﬁírodopis, I. roãník,

lachtan jihoafrick˘
vlk arktick˘
tygr sumatersk˘
medvûd lední
klokan BennettÛv
medvûd lední
lama alpaka,
bobr kanadsk˘
jelen milu,
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Adoptivní rodiãe a sponzoﬁi
Adoptive Parents and Sponsors
Ing. Helena Jedliãková a Kateﬁina Slavíãková

Jan, Jiﬁí a Martina Lorenãíkovi, Brno

miniprase,
mara stepní,
paovce hﬁivnatá
skunk pruhovan˘

do 10 000 Kã
*ECOTONER, s. r. o., Rychnovská 408, Praha
*Îáci Z· Masarova 11, Brno
Vûra Chvátalová, Brno

zebra Chapmannova
medvûd lední
pﬁíspûvek na chov

do 20 000 Kã
*BROMASTAV, s. r. o., Lipová 1700,
Rychvald u Karviné
montáÏ, demontáÏ a opravy indiánsk˘ch tee-pee
KOP¤IVA – revitalizace panelov˘ch domÛ, s. r. o., Brno
medvûd lední
BAUMAX âR, s. r. o., Sokolova 1, Brno
medvûd lední
*Integra, a. s., Zemûdûlská 53, Îabãice
krmivo pro zvíﬁata
*Anna Valentová, Brno
pﬁíspûvek na chov
*JUDr. Hana Klusáãková, Brno
pﬁíspûvek na chov

do 50 000 Kã
*ARKTIDA, spol. s r. o., Hviezdoslavova 47, Brno
Walter, s. r. o., Blanenská 1289, Kuﬁim
Restaurace U Tygra, Zoo Brno
*Gratcl, s. r. o., Îabãice
TRIGA Color, a. s., Ti‰nov
Balli, s. r. o., Mádrova 3030, Praha

medvûd lední
prezentace ledních medvûdÛ
tygr sumatersk˘
takin indick˘
nátûrové hmoty pro potﬁeby zoo
pﬁíspûvek na sbírku Kura-Kura

nad 100 000 Kã
*UNILEVER âR, spol. s r.o., Thámova 18, Praha

pﬁíspûvek na sbírku Kura-Kura
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SPOLUPRÁCE S MINISTERSTVEM ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ P¤I OCHRANù P¤ÍRODY

Zoologická zahrada mûsta Brna se nezapojuje pouze do projektÛ na záchranu
exotick˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ s pÛvodním areálem v˘skytu v jin˘ch zemích.
Podílí se také na programech záchrany
ohroÏen˘ch druhÛ fauny âeské republiky, napﬁíklad silnû ohroÏené sovy pálené
ãi jedné z na‰ich nejvíce ohroÏen˘ch sov
– s˘ãka obecného. Oba projekty ochrana s˘ãka obecného i ochrana sovy pálené
– podporuje Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR prostﬁednictvím programu
Pﬁíspûvek zoologick˘m zahradám, zahrnutého do dotaãního titulu Zapojení
ãesk˘ch zoologick˘ch zahrad do systému
ochrany pﬁírody âeské republiky.
Projekt Ochrana s˘ãkÛ obecn˘ch
na jiÏní Moravû

Je‰tû v 50. letech 20. století patﬁil s˘ãek obecn˘ (Athene noctua) k na‰im
nejhojnûj‰ím druhÛm sov, dnes v‰ak
v celé âR zb˘vá posledních 250–500 párÛ. Úbytek zpÛsobila pﬁedev‰ím zmûna
krajiny. Témûﬁ vymizely seãené louky, na
nichÏ s˘ãci loví hlodavce, témûﬁ vymizely i doupné stromy, v nichÏ s˘ãci hnízdí.
S˘ãkÛm také velmi ‰kodí rozvoj automobilismu a jejich Ïivot rovnûÏ nepﬁíznivû ovlivÀuje uzavírání pÛd a vûtracích
otvorÛ a vzestup poãetnosti jejich predátorÛ kun skalních. S˘ãci jsou silnû vázáni na lokalitu, a kdyÏ jim zahyne partner,
ãasto jiného nenaleznou.
Zoo Brno jiÏ nûkolik let spolupracuje
se základní organizací âeského svazu
ochráncÛ pﬁírody Bﬁeclav na realizaci

S˘ãek obecn˘ / Little owl

projektu pro zachování a ochranu ohroÏené populace s˘ãkÛ obecn˘ch na jiÏní
Moravû. V roce 2008 byla ze zájemcÛ
o spolupráci vytvoﬁena skupina dobrovolníkÛ, pﬁedev‰ím z ﬁad studentÛ
Veterinární a farmaceutické univerzity,
kteﬁí se podíleli na prÛzkumu nov˘ch lokalit a hledání v˘skytu s˘ãkÛ obecn˘ch.
Tito dobrovolníci byli seznámeni s dosavadním prÛbûhem projektu i s doposud
realizovan˘mi aktivitami a byli za‰koleni
pro práci v terénu. Cílem bylo, aby byli
schopni samostatnû provádût prÛzkum
nov˘ch lokalit a vyhledávat v˘skyt s˘ãkÛ. Pomocí osvûdãené metodiky (provokace pomocí hlasov˘ch nahrávek samcÛ
s˘ãkÛ) byl ovûﬁen v˘skyt s˘ãkÛ obecn˘ch
na jihomoravsk˘ch lokalitách, kde byl
zaznamenán v roce 2007. Jedná se celkem o 12 lokalit v okresech Bﬁeclav,
Brno-venkov a Znojmo. S ohledem na
moÏn˘ v˘skyt mlad˘ch s˘ãkÛ pocházejících z úspû‰n˘ch hnízdûní byl monitoring proveden také v obcích v okruhu do
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5 km od tûchto lokalit. PrÛzkum probíhal také v dal‰ích vybran˘ch lokalitách –
na základû informací o potenciálním v˘skytu s˘ãkÛ (zejména oblast Ti‰novska).
Na vhodn˘ch místech byly dále instalovány speciální budky pro s˘ãky, chránûné proti útoku predátorÛ.
Dlouhodob˘m cílem projektu je také
vyuÏití zku‰eností a potenciálu zoologické
zahrady pro posilování divoké populace
jedinci z odchovu v zoo. S problematikou ochrany s˘ãkÛ se mohli seznámit
náv‰tûvníci ãi Ïáci a studenti úãastnící se
v˘ukov˘ch programÛ realizovan˘ch zoologickou zahradou.

Projekt Ochrana sovy pálené na Brnûnsku

Úbytek populace sovy pálené (Tyto
alba) není tedy tak prudk˘ jako v pﬁípadû s˘ãkÛ obecn˘ch. Sovy pálené se totiÏ
dokázaly pﬁizpÛsobit Ïivotu v blízkosti
lidsk˘ch sídel a jako úãinná se uÏ osvûdãila urãitá ochranná opatﬁení. Nicménû
i tento druh sovy zÛstává nadále silnû
ohroÏen. Jako zájmové území projektu
byla vybrána oblast jihov˘chodnû od
Brna o rozloze pﬁibliÏnû 360 km2. V nûkolika dﬁíve instalovan˘ch budkách zde
pravidelnû hnízdí 4–5 párÛ sov pálen˘ch a cílem projektu bylo podpoﬁit populaci sov v˘robou a instalací dal‰ích bu-

Mláìata sov pálen˘ch pﬁi kontrole budky, v níÏ byla zabudována webová kamera / Barn owls young ones at check on of
shelter with inbuilt web camera
Foto / Photo by Libor Oplu‰til
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dek a zároveÀ zprostﬁedkovat veﬁejnosti
Ïivot tûchto ohroÏen˘ch sov vyuÏitím
webové videokamery v obsazené budce,
informaãního panelu v zoo a informaãních letákÛ.
Ve vût‰inû evropsk˘ch zemí je sova
pálená chránûna, pﬁesto její budoucnost
není jistá. Ochranná opatﬁení jsou nezbytná, protoÏe se podle platné ãeské legislativy (zákon 114/1992 Sb. a vyhlá‰ka
ã. 395/1992 Sb) jedná o zvlá‰tû chránûn˘ druh zaﬁazen˘ do kategorie silnû
ohroÏen˘. Sovu pálenou ohroÏuje nedostatek bezpeãn˘ch hnízdních pﬁíleÏitostí,
pouÏívání chemikálií v zemûdûlství, nárÛst automobilové dopravy a pﬁítomnost
rÛzn˘ch pﬁekáÏek (neúmysln˘ch pastí)
v hospodáﬁsk˘ch objektech. Je v nich ale
moÏné vytvoﬁit relativnû bezpeãná hnízdi‰tû pomocí vhodn˘ch hnízdních
budek umístûn˘ch tak, aby nedo‰lo k zasypání uskladnûn˘m krmivem, a zaji‰tûn˘ch plechov˘mi kryty proti vnikání
predátorÛ.
V zájmovém území projektu – zejména v areálech zemûdûlsk˘ch podnikÛ –
bylo umístûno deset hnízdních budek
pro sovy pálené. Pﬁi jejich v˘robû byly
uplatnûny dlouholeté zku‰enosti partnera projektu ZO âSOP Bﬁeclav, jehoÏ
ãlenové obhospodaﬁují v okrese Bﬁeclav
síÈ 120 budek pro sovy pálené (z tohoto
poãtu jich bylo v roce 2008 obsazeno
34). V budce nûkolik let obsazené divok˘m párem sov pálen˘ch, umístûné pﬁibliÏnû 20 km od Brna, jsme instalovali
webovou kameru. Vybavena byla infra-

ãerven˘m svûtlem, které sovy neru‰í, coÏ
dokazuje skuteãnost, Ïe sledovan˘ pár
v tomto roce úspû‰nû odchoval mláìata
dokonce ze dvou snÛ‰ek. Pﬁím˘ pﬁenos
z hnízdûní doplÀovan˘ komentáﬁi odborníkÛ bylo moÏné sledovat v dobû od
16. 5. do 18. 7. 2008 na webové adrese
Zoo Brno. Setkal se s neãekan˘m ohlasem veﬁejnosti nejen v âeské republice,
ale i v zahraniãí. V pﬁí‰tích letech plánujeme podobné projekty i u dal‰ích ohroÏen˘ch druhÛ na‰í fauny.
Projekt Genetická anal˘za orlÛ
kamãatsk˘ch z volné pﬁírody a chovÛ
v zoologick˘ch zahradách

Zoologická zahrada mûsta Brna se
v roce 2004 zapojila do mezinárodního
programu ochrany orla kamãatského
(Haliaeetus pelagicus), kter˘ organizuje
Euroasijská regionální asociace zoo
a akvárií (EARAZA). Orli kamãat‰tí jsou
– obdobnû jako naprostá vût‰ina drav˘ch
ptákÛ – ohroÏeni zejména ãinností ãlovûka, jejich poãet ve volné pﬁírodû sice
pomalu, ale stále klesá. Podstatou vlastního programu je monitoring zmûn poãetnosti populace orlÛ kamãatsk˘ch,
zkoumání negativních faktorÛ ovlivÀujících jejich hnízdûní a hledání moÏností,
jak posilovat populace v zoologick˘ch
zahradách ﬁízen˘m odbûrem jedincÛ
z pﬁírody.
Do tohoto programu se brnûnská zoo
zapojila studiem genetické diverzity jedincÛ Ïijících v pﬁírodû i jedincÛ chovan˘ch v zajetí. PouÏívá pﬁitom metodu
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anal˘zy mikrosatelitní DNA. Znalost
genetick˘ch charakteristik lokálních populací ve volné pﬁírodû a v‰ech jedincÛ
chovan˘ch v zoologick˘ch zahradách je
nezbytná pro pﬁípadné posilování divok˘ch populací a pro udrÏení genetické
variability pﬁi ﬁízeném sestavování chovn˘ch párÛ v umûl˘ch podmínkách. Na
základû na‰ich anal˘z je moÏné sestavit
„DNA prÛkaz“, kter˘ kaÏdého jedince
identifikuje, takÏe se stane nezamûniteln˘m. Tento prÛkaz se stane souãástí charakteristik v plemenné knize a v budoucnu také pomÛÏe pﬁi potírání ãerného

obchodu. V prÛbûhu minul˘ch ãtyﬁ let
jsme vy‰etﬁili a geneticky charakterizovali více neÏ 150 ptákÛ z volné pﬁírody
a 73 jedincÛ ze 17 zoologick˘ch zahrad
v sedmi státech.
Orel kamãatsk˘ Ïije na Kamãatce
a v okolí Ochotského moﬁe vãetnû
Kurilsk˘ch ostrovÛ a ostrova Sachalin.
Na jih jeho areál zasahuje jen na japonsk˘ ostrov Hokkaidó. Ochrana orla
kamãatského je v˘jimeãná v tom, Ïe se
pro ni zoologové rozhodli uÏ v dobû, kdy
poãetní stav druhu ve volné pﬁírodû je‰tû neklesl na kritickou hranici.

Orel kamãatsk˘ / Steller’s sea-eagle
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Zoologická zahrada mûsta Brna,
pﬁíspûvková organizace
(zﬁizovatel: Statutární mûsto Brno)
U zoologické zahrady 46
635 00 Brno
tel.: 546 432 311
fax: 546 210 000
e-mail: zoo@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz

Otevírací doba:
listopad aÏ únor 9–16 hod.
bﬁezen a ﬁíjen 9–17 hod.
duben aÏ záﬁí 9–18 hod.
Vstupné:
dospûlí 70 Kã
rodinné vstupné (2 dospûlí, 3 dûti) 180 Kã
dÛchodci, dûti do 15 let, studenti 40 Kã
dûti do 3 let zdarma
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