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VáÏení a milí pfiátelé a pfiíznivci

brnûnské zoologické zahrady,

kdyÏ se opût ohlíÏím za vykonanou

prací a bilancuji nedávno uplynulé ob-

dobí, nemusím dlouho zvaÏovat, která

z událostí roku 2010 byla v Zoo Brno

nejv˘znamnûj‰í. Podafiilo se nám dokon-

ãit stavbu nové, vstupní ãásti expoziãní-

ho komplexu Beringie, která byla dosud

nejvût‰í investicí v dûjinách na‰í zahrady.

Navíc k realizaci této investice – také po-

prvé v historii zoo – pfiispûla dotace

Evropského rozvojového fondu! 

Hlavním chovan˘m druhem nové

ãásti zoo se stal medvûd kamãatsk˘, kte-

r˘ je druh˘m nejvût‰ím poddruhem

medvûda hnûdého. Slavnostní otevfiení

nové vstupní ãásti Beringie se uskuteãni-

lo 9. fiíjna. Krátce pfiedtím jsme ze zoo

v Rostovû na Donu dovezli dva mohut-

né kamãatské medvûdy: samce váÏícího

pfiesnû 750 kilogramÛ, a men‰í samici,

která má nûco pfies pÛl tuny. Nov˘ areál

zabírá témûfi hektarovou plochu a kromû

medvûdÛ tam chováme i rosomáky a nû-

kolik druhÛ seversk˘ch ptákÛ. 

Dal‰í úspû‰nou stavební akcí roku

2010 bylo dokonãení první etapy rekon-

strukce jednoho ze dvou na‰ich pavilonÛ

opic. V dobû svého vzniku, v ‰edesát˘ch

letech dvacátého století, pavilon v plné

mífie vyhovoval tehdej‰ím názorÛm na

chov primátÛ, jenÏe dnes je v‰echno ji-

nak. Rekonstrukce jiÏ byla zcela nezbyt-

ná. Pavilon nyní slouÏí pouze ‰impan-

zÛm, ktefií tam nyní, ostatnû po zásluze,

získali dokonal˘ komfort. 

Brnûnská zoo zaznamenala v˘razn˘

vzestup poãtu narozen˘ch mláìat, opro-

ti pfiibliÏnû pûti desítkám v pfiedcházejí-

cích obdobích se jich v roce 2010 naro-

dilo celkem 353. Mrzí nás v‰ak, Ïe se ne-

zdafiil odchov ledních medvûdÛ. Ná‰ pár

je ale stále v plné síle a mÛÏe je‰tû proÏít

mnoho plodn˘ch sezon, rozhodnû se ne-

míníme smífiit jen s jedním úspû‰n˘m

odchovem, kter˘ se podafiil v roce 2007. 

Pravidelnû se u nás  v posledních le-

tech rozmnoÏují vlci arktiãtí, ktefií v ro-

ce 2010 odchovali zatím nejvíce potom-

kÛ – deset ‰tûÀat. K dal‰ím v˘znamn˘m

odchovÛm patfií napfiíklad mláìata ko-

ãek pou‰tních, kosmanÛ zakrsl˘ch, rysÛ

kanadsk˘ch, bobrÛ kanadsk˘ch a zeber

Grévyho i Chapmanov˘ch. Bezesporu

v˘razn˘m úspûchem je narození dvou Ïi-

raf síÈovan˘ch a jednoho tapíra jihoame-

rického.

V roce 2011 chceme vybudovat nov˘

v˘bûh levhartÛ cejlonsk˘ch, kter˘ by

umoÏnil, aby Tygfií skály, kde dosud Ïijí

i levharti, slouÏily jen tygrÛm. V dolní

ãásti zoo hodláme zfiídit rozvody uÏitko-

vé vody, kterou ãerpáme z vlastního vrtu.

Na následující období máme pfiipra-

veno mnoho dal‰ích úkolÛ t˘kajících se

rozvoje zoo. I nadále bychom chtûli pou-

Ïít finanãní prostfiedky z Evropského

rozvojového fondu. Do soutûÏe o evrop-

skou dotaci jsme uÏ poslali ãtyfii projek-

ty (expozici orlÛ bûlohlav˘ch, expozici

klokanÛ skalních, africkou vesnici a mo-

ravsk˘ selsk˘ dvÛr) a zpracováváme dal-

‰í, napfiíklad nov˘ vstupní areál s parko-

vi‰tûm, které na‰í zahradû bohuÏel do-

sud chybí. 

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
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¤editel Zoo Brno / Brno Zoo’s Director 
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Dear friends and supporters of Brno Zoo,
When I once again look back at the work

done and think about the achievements of
the recently completed period, I don’t have to
spend long considering which event was the
most important at Brno Zoo in 2010. We
managed to complete the construction of the
new entrance area of the Beringia exhibition
complex, which is the largest investment in
the history of our zoological gardens. In
addition, this investment was implemented –
also a first for the zoo – supported by a grant
from the European Development Fund!

The main species of animal bred in this
new section of the zoo is the Kamchatka
brown bear, which is the biggest sub-species
of the brown bear. The ceremonial opening
of the new entrance area of Beringia took
place on 9th October. Shortly before it took
place, we brought two large Kamchatka
bears from Rostov-on-Don Zoo to Brno:
a male weighing exactly 750 kilograms and
a smaller female which weighs a little over
half a ton. The new area takes up nearly one
hectare and apart from bears, wolverines
and several species of northern birds are
also bred there.

ÚVODNÍ SLOVO ¤EDITELE ZOO BRNOÚVODNÍ SLOVO ¤EDITELE ZOO BRNO /
THE OPENING ADDRESS OF THE BRNO ZOO’S DIRECTOR



ÚVODNÍ SLOVO ¤EDITELE ZOO BRNO /
THE OPENING ADDRESS OF THE BRNO ZOO’S DIRECTOR
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Another successful construction event of
2010 was the completion of the first stage of
the reconstruction of one of our two ape
pavilions. At the time of its creation, in the
1960s, the pavilion reflected the opinions
about the breeding of primates at that time.
However, everything is different today and
the reconstruction was absolutely necessary.
Nowadays, the pavilion is used only by
chimpanzees which, deservedly, have gained
perfect comfort there.

Brno Zoo recorded a distinct increase in
the number of young born. Compared to
approximately fifty animals in the previous
periods, a total of 353 were born in 2010.
We are, however, deeply saddened that the
breeding of polar bears wasn’t successful.
Our couple is still extremely healthy and fit,

though, and can have many future prolific
seasons; we definitely do not want to resign
ourselves to the single successful breeding to
date which happened in 2007.

Arctic wolves breed regularly at our zoo.
In 2010, they reared the most offspring to
date – ten cubs. Other important breeding
successes include e.g. sand cats, pygmy
marmosets, Canada lynxes and North
American beavers, as well as Grevy’s and
Chapman’s zebras. Undoubtedly, the births
of two reticulated giraffes and one South
American tapir are highly important
occurrences.

In 2011 we want to build a new enclosure
for our Sri Lankan leopards which will make
it possible for the Tiger Rocks, where the
leopards have been living up to now, to be

used only by tigers. In the lower part of the
zoo we are planning to build a distribution
network for non-potable water which we gain
from our own well.

We have prepared many other tasks as
far as the future development of the zoo is
concerned. We would like to continue using
financial means from the European
Development Fund. We have already sent
four projects to the competition for
a European grant (an enclosure for bald
eagles, an enclosure for rock wallabies, an
African village and a Moravian farmyard)
and we are preparing others, for example
a new entry area with parking spaces which
are, unfortunately, still missing from our
zoological gardens.

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
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V kolekci Zoo Brno se bûhem roku

2010 objevilo patnáct nov˘ch Ïivoãi‰-

n˘ch druhÛ rÛzn˘ch tfiíd, od cichlidky

Ramirezovy po medvûdy kamãatské,

a oproti pfiedcházejícímu období vzrost-

ly i poãetní stavy. A tak jsme se na sklon-

ku roku dopoãítali souãtu 1888 zvífiat

322 druhÛ chovan˘ch jak v areálu zoo

na Mni‰í hofie, tak i na Stálé akvarijní

v˘stavû, provozované na Radnické ulici

v centru Brna. Poãty druhÛ a jedincÛ

z jednotliv˘ch systematick˘ch skupin,

zji‰tûné k poslednímu dni roku 2010,

a jejich srovnání s pfiedcházejícím obdo-

bím ukazuje následující tabulka:
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CHOVATELSK¯ ÚSEK /ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Poãty zvífiat chovan˘ch v Zoo Brno na zaãátku a na konci roku 2010

Bezobratlí (Invertebrata) 44 194 42 232

Paryby (Chondrichthyes) 1 2 1 2

Ryby (Pisces) 84 687 87 748

ObojÏivelníci (Amphibia) 5 22 6 34

Plazi (Reptilia) 43 223 42 206

Ptáci (Aves) 57 225 62 215

Savci (Mammalia) 73 347 82 451

Celkem (Total) 307 1700 322 1888

Poãet zvífiat/
Number of animals

31. 12. 2009

Medvûdi kamãat‰tí / Kamchatka brown bears

Druh/Species Jedinec/Specimen

31. 12. 2010

Druh/Species Jedinec/Specimen



Nejv˘znamnûj‰í chovatelskou událos-

tí byl pfiíchod páru medvûdÛ kamãat-

sk˘ch (Ursus arctos beringianus), ktefií

jsou druh˘m nejvût‰ím poddruhem

medvûda hnûdého. Po jejich dovozu ze

zoo v ruském Rostovû nad Donem jsme

medvûdy umístili v právû dobudované

nové vstupní ãásti expoziãního komple-

xu Beringie. V ní se vedle dominantní

expozice vûnované kamãatsk˘m medvû-

dÛm nachází i v˘bûh s ubikací pro roso-

máky (Gulo gulo gulo) a voliéra pro so-

vice snûÏní (Nyctea scandiaca), jespáky

bojovné (Philomachus pugnax), ústfiiã-

níky velké (Haematopus ostralegus),

CHOVATELSK¯ ÚSEK /ANIMAL BREEDING DEPARTMENT
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Rosomák /Wolverine

Jespáci bojovní / RuffsÚstfiiãník velk˘ / Eurasian oystercatcher

Sovice snûÏní / Snowy owls



ostralky ‰tíhlé (Anas acuta) a kajky mofi-

ské (Somateria mollissima).

Opût se u nás narodilo nûkolik sto-

vek mláìat (pfiesnû 353) a odchov mno-

h˘ch z nich urãitû patfií k nezanedbatel-

n˘m úspûchÛm. Mezi  první mláìata

roku patfiila trojãata ovcí domácích –

Jákobov˘ch (Ovis aries aries), narozená

zaãátkem bfiezna, a do konce dubna ov-

ce porodily celkem osm (5.3) jehÀat.

U takinÛ indick˘ch (Budorcas taxicolor

taxicolor) se bûhem bfiezna a dubna ob-

jevila tfii mláìata (2.1), stádo jelenÛ mi-

lu (Elaphurus davidianus) se v dubnu

rozrostlo rovnûÏ o tfii pfiírÛstky (2.1)

a sobi polární (Rangifer tarandus) se na

pfielomu dubna a kvûtna narodili ãtyfii

(2.2). Ve stejném období dvû samice vl-

kÛ arktick˘ch (Canis lupus arctos) poro-

dily deset ‰tûÀat (6.4). Zaãátkem kvûtna

se rozmnoÏili rysi kanad‰tí (Lynx cana-

densis), ktefií pfiivedli na svût ãtyfii koÈa-

ta (3.1), zaãátkem ãervna se narodil sa-

meãek jelena sibifiského (Cervus elaphus

sibiricus), bobfii kanad‰tí (Castor cana-

densis) mûli v ãervnu pût bobfiat (3.2).

Bûhem jara také pfiibyla, kromû mláìat

dal‰ích druhÛ, ãtyfii koÈata (3.1) koãek

pou‰tních (Felis margarita harrisoni),

ãtyfii mláìata (0.0.4) trnorepÛ skalních

(Uromastyx acanthinura), pût mláìat

(0.0.5) psounÛ prériov˘ch (Cynomys

ludovicianus), dvû mláìata (0.0.2) legu-

ánÛ madagaskarsk˘ch (Oplurus cuvieri)

a sameãek velblouda dvouhrbého

(Camelus ferus). Dûtská zoo jako vÏdy

potû‰ila pfiedev‰ím dûtské náv‰tûvníky

narozením kÛzlat kozy domácí – kame-

runské (Capra hircus) a také hfiíbûte ko-

nû domácího – shetlandského pony

(Equus caballus). Léto pfiineslo dal‰í ra-

dosti v podobû malé samiãky tapíra jiho-

amerického (Tapirus terrestris), ãtyfi

(1.3) lam alpak (Vicugna pacos), dvou

(0.0.2) mar stepních (Dolichotis patago-

num) ãi tfií (2.1) bizonÛ americk˘ch

(Bison bison). A podzim? Ten nepfiinesl

nostalgii, ale vyznamenal se dvûma (1.1)

mal˘mi Ïirafami síÈovan˘mi (Giraffa ca-

melopardalis reticulata) a sameãkem

zebry Grévyho (Equus grevyi). Pfii sil-

vestrovsk˘ch oslavách byl jiÏ na spadnu-

tí porod zebry Chapmanovy (Equus

quagga chapmani), klisna v‰ak rodila aÏ

na Nov˘ rok 2011.

Pro zv˘‰ení poãtu chovan˘ch druhÛ,

doplnûní chovn˘ch skupin a roz‰ífiení

genofondu jsme do Zoo Brno v roce

2010 dovezli 119 zvífiat, napfiíklad:

0.0.8 kajka mofiská, 0.1 p‰tros dvou-

prst˘ (Struthio camelus), 3.1 paovce

CHOVATELSK¯ ÚSEK /ANIMAL BREEDING DEPARTMENT
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Ostralky ‰tíhlé (samice) / Northern pintails (females)

Kajky mofiské / Common eiders
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hfiivnatá (Ammotragus lervia), 1.0 pu‰-

tík vousat˘ (Strix nebulosa), 0.1 jak

domácí (Bos grunniens), 1.2 kakadu

palmov˘ (Probosciger aterrimus), 1.0 ja-

guarundi (Herpailurus yagouaroundi),

1.1 levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus

kotiya), 0.2 kÛÀ domácí – frísk˘ (Equus

caballus), 3.3 kÛÀ domácí – miniappa-

loosa (Equus caballus), 0.0.10 rosnice

siná (Pelodryas caerulea), 0.0.10 listov-

nice ãervenooká (Agalychnis callidryas).

Pfiíjmy a v˘daje zvífiat za rok 2010
DoplÀování druhové skladby chova-

n˘ch zvífiat probíhalo v souladu s na‰ím

dlouhodob˘m konceptem, Strategií roz-

voje Zoo Brno. Následující tabulka uka-

zuje souhrn pfiíjmÛ a v˘dajÛ zvífiat

v Zoo Brno za rok 2010 (vãetnû

Záchranné stanice).

CHOVATELSK¯ ÚSEK /ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Jaguarundi (samec) / Jaguarundi (male)

Savci (Mammalia) 109 262 55 214

Ptáci (Aves) 6 115 26 105

Plazi (Reptilia) 6 12 23 11

ObojÏivelníci (Amphibia) 0 20 8 0

Ryby (Pisces) 112 226 245 33

Paryby (Chondrichthyes) 0 0 0 0

Bezobratlí (Invertebrata) 120 115 60 135

Celkem (Total) 353 750 417 498

Poãet zvífiat
Number of animals Narození

Birth
Jin˘ pfiíjem

Another income
Úhyn
Death

Jin˘ v˘dej
Another issue

Pfiíjem (ks)/Income (items) V˘dej (ks)/Issue (items)

Poznámka: 

Jin˘ pfiíjem (nákup, dar, v˘mûna, deponace, odchyt, vrácení deponace, pfiíjem do

Záchranné stanice aj.) 

Jin˘ odchod (prodej, vyfiazení, vypu‰tûní, v˘mûna, deponace, únik, krádeÏ, ‰kodná,

vrácení deponace, v˘dej v Záchranné stanici aj.)

Jaguarundi (samice) / Jaguarundi (female)

Stav k 31. 12. 2010 / State on the 31. 12. 2010

Kakadu palmoví / Palm cockatoos



V kolekci Zoo se k poslednímu dni roku 2010 nacházelo celkem 21 druhÛ ãi poddruhÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ, jejichÏ chov fií-

dí Evropské záchovné programy pro ohroÏené druhy (EEP):

CHOVATELSK¯ ÚSEK /ANIMAL BREEDING DEPARTMENT
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dÏelada (Theropithecus gelada) 3 0 0 3

hrozn˘‰ovec kubánsk˘ (Epicrates angulifer) 1 0 0 1

jefiáb mandÏusk˘ (Grus japonensis) 1 1 0 2

kakadu palmov˘ (Probosciger aterrimus) 1 2 0 3

klokánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata) 1 2 0 3

koãka pou‰tní (Felis margarita harrisoni) 4 2 0 6

korovec mexick˘ (Heloderma horridum) 1 1 0 2

kotul veverovit˘ (Saimiri sciureus) 1 3 2 6

kulan (Equus hemionus kulan) 0 1 0 1

kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii) 0 3 0 3

levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotyia) 1 1 0 2

majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi) 1 1 0 2

mandril (Mandrillus sphinx) 0 1 0 1

medvûd lední (Ursus maritimus) 1 1 0 2

rosomák (Gulo gulo gulo) 1 1 0 2

tapír jihoamerick˘ (Tapirus terrestris) 0 3 0 3

tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae) 1 1 0 2

vikuÀa (Vicugna vicugna) 0 3 0 3

vlk hfiivnat˘ (Chrysocyon brachyurus) 1 0 0 1

zebra Grévyho (Equus grevyi) 2 3 0 5

Ïirafa síÈovaná (Giraffa camelopardalis reticulata) 1 3 0 4

Celkem / Total 22 33 2 57

Druhy chované v rámci EEP
EEP species

Samec
Male

Samice
Female

Neurãené pohlaví
Unknown

Celkem
Total



K poslednímu dni roku 2010 vedly Mezinárodní plemenné knihy (ISB) patnáct druhÛ a Evropské plemenné knihy (ESB) tfii-

náct druhÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ chovan˘ch v Zoologické zahradû mûsta Brna:

CHOVATELSK¯ ÚSEK /ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2010 l10

dÏelada (Theropithecus gelada) 3  0  0 3
jefiáb mandÏusk˘ (Grus japonensis) 1 1 0 2
kiang v˘chodní (Equus kiang holdereri) 2 3 0 5
klokánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata) 1 2 0 3
koãka pou‰tní (Felis margarita harrisoni) 4 2 0 6
korovec mexick˘ (Heloderma horridum) 1 1 0 2
kulan (Equus hemionus kulan) 0 1 0 1
kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii) 0 3 0 3
leguán kubánsk˘ (Cyclura nubila) 2 5 3 10
levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotyia) 1 1 0 2
medvûd lední (Ursus maritimus) 1 1 0 2
tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae) 1 1 0 2
vikuÀa (Vicugna vicugna) 0 3 0 3
vlk hfiivnat˘ (Chrysocyon brachyurus) 1 0 0 1
zebra Grévyho (Equus grevyi) 2 3 0 5
Celkem / Total 20 27 3 50

Druhy vedené v ISB
ISB species

Samec
Male

Samice
Female

Neurãené pohlaví
Unknown

Celkem
Total

aguti AzarÛv (Dasyprocta azarae) 1 1 0 2
binturong (Arctitis binturong) 1 1 0 2
kasuár pfiílbov˘ (Casuarius casuarius) 1 0 0 1
leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta) 2 0 0 2
nestor kea (Nestor notabilis) 0 1 0 1
orel v˘chodní (Haliaeetus pelagicus) 1 1 0 2
orlície bornejská (Orlitia borneensis) 0 0 6 6
‰impanz (Pan troglodytes) 1 1 0 2
takin indick˘ (Budorcas taxicolor taxicolor) 2 4 0 6
tamarín Ïlutoruk˘ (Saguinus midas) 2 2 0 4
Ïelva amboinská (Cuora amboinensis) 0 1 0 1
Ïelva ostnitá (Heosemys spinosa) 1 0 0 1
Ïelva paprsãitá (Geochelone radiata) 1 1 0 2
Celkem / Total 13 13 6 32

Druhy vedené v ESB
ESB species

Samec
Male

Samice
Female

Neurãené pohlaví
Unknown

Celkem
Total



Chovatelsk˘ úsek byl i v roce 2010

organizaãnû rozãlenûn do ‰esti revírÛ:

·elmy, Kopytníci a Safari, Parohatá,

Dûtská zoo, Terárium-Ptaãinec-JiÏní

Amerika a Stálá akvarijní v˘stava. Revíry

fiídili revírníci, jejich práci koordinoval

a fiídil provozní zoolog, ãlen stfiedního

managementu, v nûmÏ dále pÛsobili zo-

olog-specialista, krmiváfi a inspektor

welfare. V ãele úseku stál jeho vedoucí.

·elmy 
Revír ·elmy je nejvût‰í, zabírá celou

dolní ãást zoologické zahrady. Péãe o zví-

fiata je tu znaãnû nároãná, neboÈ vedle

‰elem revír chová i primáty, mnoho dru-

hÛ ptákÛ, hlodavce i nûkteré pfiíslu‰níky

jin˘ch Ïivoãi‰n˘ch skupin. Chovatelé re-

víru ·elmy pracují i v záchranné stanici,

která pfiijímá zranûná zvífiata v‰ech volnû

Ïijících druhÛ.

Na revíru se v roce 2010 podafiilo po-

prvé rozmnoÏit rysy kanadské. Narodila

se celkem ãtyfii mláìata, která jsme z bez-

peãnostních dÛvodÛ odchovávali bez ot-

ce, pouze s matkou. Pfii dal‰ím odchovu

probûhne pokus zapojit do v˘chovy

i samce, kter˘ tvofií se samicí harmonic-

k˘ pár. V˘sledkem dal‰ího úspû‰ného od-

chovu bylo pût mláìat bobrÛ kanad-

sk˘ch, která na‰e zoo rozmnoÏila jako je-

diná v republice. Velké nadûje jsme vklá-

dali i do páru orlÛ v˘chodních

(Haliaeetus pelagicus), ktefií u nás popr-

vé zasedli na dvou vejcích. Majestátní

dravci se projevili jako v˘borní rodiãe

a na snÛ‰ce sedûli s velkou vytrvalostí.

Samice byla v té dobû útoãná a k jejímu

hnízdu nebylo radno se pfiibliÏovat.

Av‰ak vejce byla neoplozená, coÏ b˘vá

u první snÛ‰ky pomûrnû ãasté. JiÏ tfietí

sezonu po sobû se rozmnoÏili vlci arktiã-

tí. Stejnû jako v roce 2009 rodily dvû sa-

mice, které tentokrát pfiivedly na svût cel-
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Oblíben˘m místem pobytu mláìat rysÛ byla dutina leÏícího kmene starého stromu / Young lynxes had a po-
pular hiding place in a hollow trunk on grand

Samice rysa kanadského se ãtyfimi koÈaty / Cana-
dian lynx female with four kittens

Bobfii kanad‰tí / Canadian beavers
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Oãkování vlãat / Vaccination of Arctic wolf young ones
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kem deset vlãat. Obû matky v‰echna svá

mláìata úspû‰nû odchovaly. Chov s˘ãkÛ

obecn˘ch (Athene noctua) je znaãnû ná-

roãn˘, proto potû‰il ná‰ pár, v jehoÏ hníz-

dû se vyklubala dvû mláìata. AÏ mladí

s˘ãci zesílí, vypustíme je na svobodu, aby

posílili divokou populaci kriticky ohro-

Ïeného druhu avifauny âeské republiky.

Dvûma mláìaty se pochlubily i mary

stepní, které se dobfie zabydlely v novém

v˘bûhu u nástupi‰tû vláãku. 

BohuÏel, rok 2010 pfiinesl i nûkolik

neúspûchÛ. Poprvé porodila samice no-

sála ãerveného (Nasua nasua), mláìata

ale seÏrala – u prvorodiãek nosálÛ se ta-

kové chování vyskytuje. Podobnou pfií-

hodu jsme zaznamenali i u samice lední-

ho medvûda (Ursus maritimus) Cory,

které se opût narodilo mládû. Pevnû jsme

doufali, Ïe Cora zopakuje úspû‰n˘ od-

chov medvíìat Billa a Toma, ktefií se na-

rodili v roce 2007. A skuteãnû, v‰e zpo-

ãátku vypadalo velice nadûjnû. Samice

o potomka peãovala a ve‰keré projevy

matky i mládûte odpovídaly tomu, Ïe je

Cora pravidelnû kojí. BohuÏel dva a pÛl

dne po narození se sníÏila frekvence hla-

sov˘ch projevÛ mládûte, které potom

pfies noc rychle zeslábly, a dal‰í den ráno

jiÏ kamera ukázala jen mládû, které se

neh˘be. Matka ho poté seÏrala. I v pfií-

rodû tímto zpÛsobem medvûdice nûkdy

odstraní neÏivotaschopné mládû. SmÛla

potkala i snahu rozmnoÏit tygry a lev-

harty. Samec tygra sumaterského

(Panthera tigris sumatrae) Dua zÛstává

zatím neschopen penetrovat samici. Dua

ov‰em netvofií se samicí Satu z genetic-

kého hlediska ideální pár a bude nejspí-

‰e vymûnûn za jiného samce. Posílit chov

levhartÛ cejlonsk˘ch mûla nová mladá

samice, pfiivezená ze Zoo Fuengirola ve

·panûlsku. BohuÏel krátce po pfiíchodu

uhynula na následky formy orgánové

salmonelózy, která se u ní rozvinula zfiej-

mû jako dÛsledek oslabení organismu

stresem z transportu a nového prostfiedí.

ZÛstává tu tedy na‰e star‰í samice

Ruwani, které se u nás nikdy nepodafiilo

zabfieznout a k níÏ jsme pro vût‰í nadûji

na oplození pfiivezli mladého páfiícího

samce z Jihlavy. 

V prÛbûhu roku 2010 se podafiilo

opravit bazén lachtanÛ jihoafrick˘ch

(Arctocephalus pusillus), kter˘ jiÏ byl

v havarijním stavu, a na podzim jsme

otevfieli zrekonstruovan˘ pavilon opic.

·impanzi (Pan troglodytes) se v nûm do-

ãkali moderních vnitfiních ubikací, které

pro nû byly odmûnou za utrpení, které

museli sná‰et bûhem rekonstrukce.

Prokázali pfii ní obdivuhodnou trpûli-

vost a dokonce projevili o stavební práce

i zájem. Jednou se do nich chtûl zapojit

samec Fáben, kterému se podafiilo zmoc-

nit krumpáãe, na‰tûstí ho nedokázal vãas

vtáhnout do klece. 

Bezesporu nejvût‰í událostí roku bylo

otevfiení nové ãásti expoziãního komple-

xu Beringie. Pfiípravné práce, které pfied-

cházely zprovoznûní tûchto nov˘ch ex-
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Pavilon opic pfied (snímek nahofie) a po rekonstrukci / The ape pavilion before and after the reconstruction
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Rekonstruovan˘ pavilon opic slouÏí jen ‰impanzÛm / Restored ape pavilion is used only by chimpanzees
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pozicí, stály pracovníky revíru hodnû sil

a vyÏádaly si také mnoÏství rÛzn˘ch

konzultací. Do zoo postupnû smûfiovaly

transporty nov˘ch zvífiat, z nichÏ nejv˘-

znamnûj‰í byl pfiíjezd páru medvûdÛ

kamãatsk˘ch, samce Jelizara a samice

Kamãatky. Doprava mohutn˘ch zvífiat,

která v‰echny udivila sv˘mi rozmûry, by-

la samozfiejmû znaãnû nároãná. V Brnû

na medvûdy ãekal nádhern˘ lesnat˘ v˘-

bûh s velik˘m bazénem. V novém pro-

stfiedí se zaãali pomûrnû rychle zabydlo-

vat, rádi se chodili koupat do bazénu.

V minulosti jiÏ mûli mláìata, ale nûkolik

posledních let Ïili od sebe oddûleni.

Trvalo zhruba mûsíc, neÏ k sobû opût na-

‰li dÛvûru. Dále jsme do Beringie pfiivez-

li pár rosomákÛ – samce ze Zoo

Kristiansand v Norsku a samici z ruské

Zoo Moskva. V men‰ím pfiírodním v˘bû-

hu se oba dobfie aklimatizovali a navázali

mezi sebou dobré vztahy. Jedná se o mla-

dou dvojici, od níÏ mÛÏeme oãekávat

mláìata nejdfiíve tak za dva roky. V dolní

ãásti nového expoziãního souboru se na-

chází voliéra sovic snûÏních, spojená cho-

vatelsk˘m zázemím s voliérou ptákÛ

typick˘ch pro severská pobfieÏí: jespákÛ

bojovn˘ch, ústfiiãníkÛ velk˘ch, ostralek

‰tíhl˘ch a kajek mofisk˘ch. Ve voliéfie

hodláme zavést chov je‰tû nûkolika dal-

‰ích druhÛ seversk˘ch ptákÛ. 

V pfií‰tím roce má revír projít opût dal-

‰ími zmûnami. Nejprve chceme pfiestavût

star˘ rysinec a pfiemûnit jej v expozici lev-

hartÛ cejlonsk˘ch. Tygfií skály by se pak

staly v˘hradní doménou tygrÛ. Plánujeme

rekonstrukci voliér dravcÛ, které se nachá-

zejí poblíÏ srubu indiánÛ kmene Haida.

Pokraãovat bude obnova pavilonu opic,

kde vyroste nov˘ venkovní v˘bûh pro ‰im-

panze. Pokud se najde dostatek finanã-

ních prostfiedkÛ, i paviáni anubi (Papio

anubis) se doãkají nového v˘bûhu.     
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Pohledy do v˘bûhu medvûdÛ od kamãatsk˘ch chalup /  Views to Kamchatka run-out from the Kamchatka cottages
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Samec Jelizar / Male Yelizar                                                                                                                                                         Photo by Miloslav Walter

Samice Kamãatka / Female Kamchatka
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Kopytníci a Safari
Pro revír Kopytníci a Safari nezaãal

rok 2010 moc vesele. Devátého ledna

jsme museli utratit Abdula, samce vel-

blouda dvouhrbého, kter˘ si na zledova-

tûlém povrchu terénu zlomil zadní kon-

ãetinu. Naopak velkou radost nám v po-

lovinû bfiezna pfiipravila velbloudice

Majda, kdyÏ porodila sameãka, kter˘

dostal po otci jméno Abdul 2. 

Velkou ránou byl i úhyn samice kasu-

ára pfiilbového (Casuarius casuarius), je-

jíÏ pitva prokázala cirhózu jater. Nyní

nám zÛstal jen samec Pepa, ke kterému

snad v brzké dobû pfiibude nová druÏka.

Naopak, radostnou událostí byly no-

vé pfiírÛstky ve stádu jakÛ domácích, za-

loÏeného v roce 2009. Samice Aniãka

a Ilona porodily b˘ãky, jejichÏ otcem je

b˘k Karel, pfiivezen˘ z nûmeckého

Taufkirchenu.

V roce 2010 se na revíru narodila

i mláìata bizonÛ. Nejdfiíve pfii‰li na svût

dva b˘ãci a o nûco pozdûji pfiibyla i kra-

viãka, narozená v odpoledních hodi-

nách, takÏe její první krÛãky sledovaly

zraky nad‰en˘ch náv‰tûvníkÛ.

V záfií se ve stádu zeber Grévyho ko-

byle Mí‰i narodil hfiebeãek Monty, jehoÏ

otcem je jedenáctilet˘ Arnold. Ostatní

samice bohuÏel bfiezí nebyly, doufáme,

Ïe v pfií‰tím roce se objeví mláìata i od

ostatních klisen. I u zeber Chapmano-

v˘ch se revír doãkal nov˘ch pfiírÛstkÛ.

Desetiletá Ajka ze Zoo Ko‰ice pfiivedla

na svût pfiedãasnû narozenou samiãku.

I kdyÏ se mládû pot˘kalo se zdravotními

komplikacemi velmi stateãnû, bohuÏel

muselo b˘t utraceno. S pfiíchodem nové-

ho roku je v‰ak stádo plné oãekávání na-

rození potomka samice Fily.

Snad nejvût‰í událostí revíru bylo na-

rození dvou mláìat Ïirafy síÈované.
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Mládû zebry Grévyho, hfiebeãek Monty / Monty, the colt of Grévy’s zebra

Îirafy síÈované s mláìaty na padoku / Reticulated giraffes with a young ones at the paddock
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âtyfiletá samice Tosha porodila 5. záfií

v odpoledních hodinách zdravou samiã-

ku, o dva mûsíce pozdûji, 10. listopadu,

devítiletá Janette pfiivedla na svût sameã-

ka. Otcem obou mláìat byl samec

Jamie, kter˘ bohuÏel v roce 2009 uhynul

na následky nemoci. Obû mláìata se

mají ãile k svûtu a nemohou se doãkat,

aÏ skonãí zimní období a vyrazí poprvé

spolu se sv˘mi matkami do velkého v˘-

bûhu Safari. Na jafie probûhnou kfitiny

a kmotrovství se ujme legendární Ïokej

Josef VáÀa. Oãekáváme, Ïe v té dobû uÏ

ve skupinû bude i nov˘ samec, kter˘ za-

jistí dal‰í rozrÛstání brnûnského stáda Ïi-

raf síÈovan˘ch.                               

Parohatá
Revír Parohatá v roce 2010 peãoval

o 12 druhÛ zvífiat, vût‰inu z nich se po-

dafiilo i rozmnoÏit. Celkem se narodilo

27 mláìat, bohuÏel ne v‰echna pfieÏila.

Mezi nejv˘znamnûj‰í odchovy patfií mlá-

ìata sobÛ polárních, lam alpak a takinÛ

indick˘ch.

U sobÛ probíhaly porody koncem

dubna a zaãátkem kvûtna pfiímo ve v˘-

bûhu bez sebemen‰ího problému, a tak

nebylo potfiebné zvífiata zavírat na pa-

dok. Rodily v‰echny ãtyfii samice

a v‰echna novorozeÀata se do dvou ho-

din postavila a po dal‰ích dvou hodi-

nách uÏ následovala matku. Pouze jed-

noho potomka musela sobice pobízet

k pití jemn˘m kopáním. Tento slab‰í je-

dinec bohuÏel nepfieÏil jarní de‰tivé ob-

dobí. Tfii malí sobi ale prospívají a tû‰í se

plnému zdraví.

âtyfii lamy alpaky rodily v srpnu. Tfii

samice jsme do zoo dovezli v roce 2009

ze soukromého chovu v Chile, a jelikoÏ

‰lo o prvniãky, prÛbûh porodÛ jsme peã-

livû sledovali. Ve‰keré obavy v‰ak byly

zbyteãné, samice se o své potomky per-

fektnû postaraly a také samec se s mláìa-

ty brzy sÏil.

Ve skupinû takinÛ se v roce 2010 za-

pojily do reprodukce dvû samice naroze-

né uÏ v Brnû a jejich matka rovnûÏ poro-

dila mládû. Bylo to poprvé, kdy se v Zoo

Brno narodili v jednom roce tfii takino-

vé. BohuÏel, jedno mládû uhynulo brzy

po porodu, jelikoÏ matka byla nezku‰e-

ná prvniãka a o tele se nedokázala dobfie

postarat. Zbylá dvû mláìata byla aktivní,

následující dva mûsíce jsme je mohli po-

zorovat, jak ve v˘bûhu spolu skotaãí.

BohuÏel jedno z nich zaãalo kulhat a ve-

terinárním vy‰etfiením se zjistilo, Ïe má

‰patnû vyvinuté chrupavky kyãelních

kloubÛ. Po ãtvrt roce léãby stále v˘raznû

Mláìata sobÛ polárních / Young reindeers

Takinové indiãtí / Mishmi takins 
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zaostávalo v rÛstu. Vrozenou vadu neby-

lo moÏné odstranit, proto jsme se na zá-

kladû odporuãení veterinárního lékafie

rozhodli pro eutanazii. 

V prÛbûhu roku se uskuteãnilo i nû-

kolik v˘mûn a transportÛ zvífiat za úãe-

lem zkvalitnûní stávajících chovn˘ch

skupin. JiÏ v bfieznu jsme chovnou sku-

pinu paovcí hfiivnat˘ch (Ammotragus

lervia) doplnili o tfii samice z maìarské

Zoo Veszprém, k nimÏ v ãervnu je‰tû

pfiibyl samec ze Zoo Sóstó, nacházející se

rovnûÏ v Maìarsku.  Ve stejnou dobu

jsme ze Zoo Moskva v Rusku dovezli

dvû samice divok˘ch lam vikuní

(Vicugna vicugna), z nûmecké Zoo

Hannover o nûco pozdûji dorazil i sa-

mec. Do obory V˘zkumního ústavu Ïi-

voãi‰né v˘roby v Praze-Uhfiínûvsi se po-

dafiilo koncem roku odtransportovat

ãtyfii samce jelenÛ milu. 

Nejvût‰í stavební akcí revíru byl nov˘

v˘bûh vikuní, kter˘ se nachází u pátefiní

komunikace. Stavût se zaãalo na jafie

v místû b˘valého v˘bûhu ovcí domácích

– Jákobov˘ch (Ovis aries aries). Vikunû

mají k dispozici oplocen˘ travnat˘ v˘-

bûh, ji‰tûn˘ elektrick˘m ohradníkem.

Pfied nepfiízní poãasí je chrání dfievûn˘

pfiístfie‰ek. Brzy po pfiesunutí skupiny ze

zázemí do nové expozice je‰tû probûhly

drobné úpravy na ochranu stromÛ, ros-

toucích ve v˘bûhu, pfied okusováním.

Vikunû se dobfie zabydlely a jiÏ v srpnu

probûhla fiíje a následnû i páfiení. A tak

pfií‰tí rok snad mÛÏeme oãekávat v tom-

to novém v˘bûhu radostnou událost.

Velkou mediální událostí byl druh˘

útûk samce dÏelady (Theropithecus

gelada) Heika ze spoleãného v˘bûhu dÏe-

lad a paovcí hfiivnat˘ch. Bezpeãnostní ba-

riéru v˘bûhu jsme po události museli

opût zdokonalit. Úpravu bylo mnoÏno

ãásteãnû financovat ze sbírky obãanÛ, kte-

rá v Brnû probûhla pod heslem Heiko,

my tû nedáme (zoo totiÏ uvaÏovala o vari-

antû, Ïe by populárního opiãáka odsunu-

la do jiné zahrady)! Zv˘‰ili jsme oplocení,

pfiidali k nûmu dal‰í elektrick˘ ohradník

a vykáceli nûkteré stromy v blízkosti

oplocení. Slavnostní otevfiení upraveného

v˘bûhu se uskuteãnilo 21. bfiezna za úãas-

ti primátora mûsta Brna Romana

Onderky, jeho námûstka Ladislava

Macka a kapitánky ãeského reprezentaã-

ního t˘mu basketbalistek Hany

Horákové. Heiko se stal jejich Ïiv˘m

maskotem, coÏ byla urãitû dobrá volba

jak pro sportovkynû, tak pro propagaci

zoo.

Tfiíãlenná skupina dÏelad, chovaná ve

spoleãné expozici s paovcemi, pfii‰la bû-

hem roku 2010 opût o jednoho ãlena.

Tentokrát ne‰lo o únik, ale pfiesun.

Samec Asrak, kter˘ se léãil po úrazu dol-

ní konãetiny, ve skupinû samcÛ nepro-

spíval, a proto jsme jej pfiemístili do pa-

vilonu opic. Jeho zranûní mûlo bohuÏel

následky trvalého charakteru.

V dal‰ím období chceme nadále posi-

lovat genofond chovan˘ch druhÛ, pfie-

dev‰ím losÛ, sobÛ a jelenÛ sibifisk˘ch.

Dûtská zoo
Dûtská zoo patfiila jako vÏdy k atrak-

cím, které nejvíce pfiitahují náv‰tûvníky

pfiicházející do zahrady s dûtmi, protoÏe

ty si mÛÏou zvífiátka pohladit a nakrmit

(av‰ak tuto ãinnost mnohdy s chutí pro-

vádûjí i dospûlí). Kontakt se zvífiaty je

velmi dÛleÏit˘ pro psychick˘ v˘voj mla-

dé generace a pro vybudování kladného

vztahu k pfiírodû. V roce 2010 se revír

staral o 19 druhÛ zvífiat, vût‰inu z nich se

podafiilo i rozmnoÏit. Celkem se na

Dûtské zoo narodilo 20 mláìat.

Nov˘m plemenem, které obohatilo

ná‰ chov koní, je miniappaloosa.

Puntíkatí krasavci o kohoutkové v˘‰ce

od 90 do 110 cm ihned kaÏdého osloví.

Jejich obliba zpÛsobila, Ïe jsme si mini-

appaloos nakonec pofiídili celou ‰estici. 

Dal‰í novinkou bylo telátko tura do-

mácího, kraviãka Jitka, která se velmi

rychle aklimatizovala a aÏ neuvûfiitelnû

CHOVATELSK¯ ÚSEK /ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

âtyfii mláìata alpak / Four youg alpacas
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rozmazlila. K vidûní byla opût prasátka,

morãátka, králíci, holoubci, Ïelviãky.

Jako kaÏdoroãnû nás kozy domácí – ka-

merunské obdafiily kÛzlátky, tentokrát se

jich narodilo deset. Dûti mohly obdivo-

vat Pluta, hfiíbû konû domácího – shet-

landského, které se narodilo v letních

mûsících a neúnavnû dovádûlo ve v˘bû-

hu. Kolekci koní je‰tû doplnily dvû klis-

ny konû domácího – fríského. Náv‰tûv-

níkÛm toto impozantní plemeno velmi

uãarovalo, byli jím pfiímo uchváceni.

Novinkou byl i samec osla domácího.

Velk˘m lákadlem se opût staly jízdy na

ponících a irsk˘ch kobech, ktefií jsou na

jeÏdûní dostupní i pro dospûlé. Souãástí

revíru je stále roz‰ifiované dûtské hfii‰tû

s prÛlezkami a houpaãkami, kde se dûti

vyfiádí. 

Dûtská zoo se po cel˘ rok také úãast-

nila se sv˘mi svûfienci propagaãních

a kulturních akcí mimo zoo. Snad nej-

v˘znamnûj‰í byl mezinárodní veletrh ze-

mûdûlské techniky, na nûmÏ revír sklidil

úspûch s miniappaloosami, ale ani ko-

bové se nenechali zahanbit. Z dal‰ích ak-

cí, na nichÏ vystupovala na‰e zvífiata, lze

zmínit napfiíklad Dûtsk˘ den s Mûstskou
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VoÏení dûtí na kobech pfii slavnostním zahájení plavby po Brnûnské pfiehradû / Riding cobs during the opening ceremony of Brno Dam boating 
Photo by Jifií Vítek

Oblíben˘m kontaktním zvífietem je koza kamerunská / Cameroon dwarf goat, the favourite contact animal                                    Photo by Bronislava Bursáková
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policií, konan˘ v Mariánském údolí, ne-

bo slavnostní zahájení lodní dopravy na

Brnûnské pfiehradû. V obou pfiípadech se

se‰el velk˘ poãet dûtí, které okamÏitû vy-

uÏily moÏnost jízdy na koních. Zapojili

jsme se i do „setkání se zvífiaty“

u Shopping parku Avion a na dal‰ích

místech v Brnû. S vánoãním ãasem pfii-

chází vÏdy úãast na Ïiv˘ch betlémech,

v roce 2010 jsme byli v Îebûtínû a Îa-

bovfieskách a taky v centru mûsta, kde

byl opût o vánoãnû nastrojené konû vel-

k˘ zájem. Zvífiata z Dûtské zoo se jako

kaÏd˘ rok i tentokrát podílela na zábav-

ném programu Vánoce na brnûnské rad-

nici. Pracovnice Dûtské zoo pfiinesla do

zaplnûného Snûmovního sálu Ïelvu zele-

navou a vyprávûla o jejím chovu i Ïivotû

v pfiírodû. Na nádvofií radnice dal‰í cho-

vatelky pfiivedly irského koba a miniap-

paloosu. Pfiíchozí si se zájmem zvífiata

prohlíÏeli, chovatelky odpovídaly na do-

tazy a dûti se mohly na chvíli vyhoup-

nout do sedla. Revír se prezentuje i na

akcích pro vefiejnost konan˘ch v areálu

zoo, jako je Noc snÛ, kfity mláìat, ná-

v‰tûvy pacientÛ kliniky dûtské onkologie

a dal‰í. 

Pro pfií‰tí sezonu chystáme novou ko-

lekci drÛbeÏe. Dûti se také mohou tû‰it

na nová hfiíbátka, kÛzlátka, morãátka,

králíãky a mnoho dal‰ích obyvatel

Dûtské zoo. Pfiipravujeme zaloÏení zá-

jmového krouÏku jezdectví. Chystáme

také speciální program, kter˘ náv‰tûvní-

kÛm umoÏní zahrát si roli hospodáfie ãi

hospodáfiky na statku. 

Terárium – Ptaãinec – JiÏní Amerika
Také v roce 2010 se na tomto revíru

podafiilo docílit v˘znamn˘ch odchovÛ.

Po nûkolika letech opût potû‰ili psouni

prérioví, tentokrát pûti mláìaty, které

poprvé vyvedli ze sv˘ch nor v polovinû

kvûtna. U koãek pou‰tních probûhly dva

porody. Pfii prvním jsme ponechali ko-

coura Osirise v ubikaci spoleãnû s koã-

kou Evou. Odchov probíhal aÏ do 17.

dne vûku tfií koÈat bez komplikací, bo-

huÏel toho dne jsme nalezli mláìata za-

kousnutá. ProtoÏe se samice Eva záhy

dostala znovu do fiíje, dalo se pfiedpoklá-

dat, Ïe opût zabfiezne. Pfiedpoklad se po-

tvrdil, kdyÏ Eva v ãervnu opût porodila.

Tentokrát ale bez pfiítomnosti kocoura.

Vzornû se o potomstvo starala a nakonec

i úspû‰nû odchovala ãtyfii koÈata, jednu

samiãku a tfii sameãky. Radostná událost

nastala i v ubikaci tapírÛ jihoameric-

k˘ch, kde v srpnu porodila samice Neny

uÏ druhé mládû, opût samiãku. Ta byla

pozdûji pokfitûna jménem Bibi. V ãer-

vnu jsme jednu ze dvou samic jaguarun-
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Irsk˘ kob Clive na nádvofií brnûnské radnice / Irish
cob Clive on courtyard of the Brno City hall

Belfigor, hfiebec plemene miniappalloosa /
Belfigor, a stallion of the mini Appalloosa breed

Koãka pou‰tní s mláìaty / Desert cat with young ones



di transportovali do Zoo Ostrava, odkud

jsme v˘mûnou pfiivezli dospûlého samce.

Úspû‰n˘ trend nastartovan˘ pfied nûkoli-

ka lety v chovu nejmen‰ích primátÛ svû-

ta, kosmanÛ zakrsl˘ch (Cebuella pygma-

ea), pokraãoval i v roce 2010, kdy chov-

n˘ pár Ïijící v Tropickém království od-

choval dvû mláìata. Stejnû tak u kotulÛ

veverovit˘ch (Saimiri sciureus) se praco-

vi‰tû Ptaãinec mohlo opût radovat z jed-

noho narozeného potomka. 

Nezastupitelné skupiny zvífiat tvofií

na revíru ryby, obojÏivelníci a plazi. Z je-

jich odchovÛ je tfieba se zmínit o dvou

nejv˘znamnûj‰ích. Prvním je zcela pfiiro-

zen˘ odchov (bez umûlé inkubace vajec

v líhni) trnorepÛ skalních (Uromastyx

acanthinura) pfiímo v expoziãní ubikaci.

Samiãka nakladla do hluboké vrstvy pís-

ku nezji‰tûn˘ poãet vajec, ze kter˘ch se

vylíhla ãtyfii Ïivotaschopná mláìata.

Druh˘m v˘znamn˘m odchovem, kter˘

uÏ probûhl za pomoci inkubátoru, je na-

rození dvou mláìat vzácného leguána

madagaskarského (Oplurus cuvieri cuvi-

eri). Novinkou, která roz‰ífiila kolekci

obojÏivelníkÛ, je skupina listovnic ãerve-

nook˘ch (Agalychnis callidryas) ze Zoo

Riga v Loty‰sku, Ïabek z ãeledi rosniã-

kovit˘ch (Hylidae). V chodbû v pavilo-

nu exotick˘ch ptákÛ jsme v ãervnu

upravili dvû nádrÏe pro dva nové, u nás

dosud nechované druhy. V jedné nádrÏi
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Psouni prérioví / Black-tailed prairie dogs

Kotulové veverovití / Common squirrel monkeys

Kosmani zakrslí / Pygmy marmosets

Tapífii jihoameriãtí / South American tapirs
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na‰ly domov Ïáby rosnice siné (Litoria

caerulea) a v druhé se  usídlil scink – ti-

likva obrovská (Tiliqua scincoides). 

Do novû opravené expozice jsme na

pracovi‰ti Ptaãinec vypustili samce a dvû

samice kakadu palmového – nejvût‰ího

druhu ãeledi kakaduovit˘ch (Cacatui-

dae). Tito papou‰ci se k nám dostali po-

té, co byli zabaveni po odhalení jednoho

z nelegálních dovozÛ. 

Nejvíce starostí jsme zaÏili na samém

konci roku, kdy jsme zjistili prÛsak vody

u nejvût‰í nádrÏe ob˘vané piranûmi

(Colosoma sp.), kajmánky trpasliãími

(Paleosuchus palpebrosus) a obfiími vod-

ními Ïelvami – orlíciemi bornejsk˘mi

(Orlitia borneensis). V‰echna zvífiata

jsme museli odchytit a umístit po dobu

opravy v provizorních podmínkách. V‰e

nakonec dobfie dopadlo. Náv‰tûvníci zoo

mohou opût spatfiit celé spoleãenství Ïi-

voãichÛ spokojenû proplouvat v oprave-

né expozici. 

Nov˘m deta‰ovan˘m pracovi‰tûm se

od jara stala v˘stava ·angri – la, pfiedsta-

vující barevn˘ svût zemí leÏících na úpa-

tí mohutného masívu Himálaje. V pro-

storách v˘stavy, která se nachází v sou-

sedství nákupního centra Olympia, jsme

instalovali dvû expoziãní terária. V jed-

nom Ïijí mláìata krokod˘lÛ ãelnat˘ch

(Osteolaemus tetraspis) a v druhém

uÏovka tenkoocasá (Orthriophis taeniu-

rus taeniurus). 

I tenhle revír pfiispûl k pestrému pro-

gramu akcí pro vefiejnost, jak˘mi byly

napfi. pfiedvánoãní náv‰tûva pacientÛ kli-

niky dûtské onkologie, Noc snÛ nebo

Setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ.

Tradicí se jiÏ stalo komentované krmení

ãi setkání s vybran˘m druhem zvífiete,

povídání s dûtmi z pfiímûstsk˘ch táborÛ

i odborné v˘klady pro studenty stfied-

ních i vysok˘ch ‰kol. Bûhem celého

roku se nûktefií pracovníci úãastnili v˘-

jezdÛ pro Záchrannou stanici handica-

povan˘ch ÏivoãichÛ i cest spojen˘ch se

zaji‰Èováním dodávek okusÛ.

UÏ od druhé poloviny roku se revír in-

tenzivnû pfiipravuje na jednu z nejvût‰ích

událostí v celé historii nejen samotného

pracovi‰tû terárií, ale i celé brnûnské zoo.

Tou by mûl b˘t pfiíchod mláìat nejvût‰í-

ho je‰tûra svûta varana komodského

(Varanus komodoensis). Mladí jedinci

tohoto fascinujícího Ïivoãicha a zároveÀ

jednoho z nejvíce ohroÏen˘ch plazÛ by

mûli pocházet z odchovu v Zoo Praha.

Stála akvarijní v˘stava 
Pro Stálou akvarijní v˘stavu bylo

v roce 2010 charakteristické vylep‰ování

expozic a s tím spojené zvy‰ování poãtu

chovan˘ch druhÛ. Za zmínku napfiíklad

stojí nová kolekce terãovcÛ zelen˘ch

(Symphysodon aequifasciatus), sestave-

ná z jedincÛ rÛzn˘ch barevn˘ch variet,

a roz‰ífiení kolekce tlamovcÛ. Nastala ta-

ké druhová obmûna hmyzu chovaného

v expozici Tropick˘ de‰tn˘ les.

Náv‰tûvníci mûli moÏnost zhlédnout

85 druhÛ ryb, z toho 76 sladkovodních

a devût mofisk˘ch. Dále nabízíme k vidû-

ní 34 druhÛ bezobratl˘ch, ãtyfii druhy

obojÏivelníkÛ, jeden druh paryby, a sice

trnuchu Orbignyho (Potamotrygon or-

bignyi), dva druhy plazÛ a jeden druh

ptáka. Revír, kde se narodilo 242 mlá-

ìat, obdrÏel darem 321 ÏivoãichÛ (z to-

ho dva druhy mofisk˘ch ryb).

CHOVATELSK¯ ÚSEK /ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Orlície bornejská / Malaysian giant turtle
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Na Stálé akvarijní v˘stavû se opût pra-

videlnû konaly tiskové konference infor-

mující o dûní a aktualitách v Zoo Brno. 

Stálá akvarijní v˘stava chce i v bu-

doucnu obmûÀovat kolekci chovan˘ch

druhÛ tak, aby byla pro náv‰tûvníky

vÏdy pfiitaÏlivá.

Záchranná stanice 
pro handicapované Ïivoãichy 

Souãástí Zoo Brno je i Záchranná

stanice pro handicapované Ïivoãichy, se

základní pÛsobností na velké ãásti území

Jihomoravského kraje. Je zafiazena do

Národní sítû záchrann˘ch stanic âeské-

ho svazu ochráncÛ pfiírody (âSOP).

Zaji‰Èuje dovoz zranûn˘ch zvífiat, naleze-

n˘ch v okolní pfiírodû, poskytuje jim

první pomoc, veterinární péãi a pfii pfiíz-

nivém v˘voji léãby a po úspû‰né rehabi-

litaci je pfiipravuje na vypu‰tûní do vol-

né pfiírody, které pak probíhá vût‰inou

poblíÏ místa pÛvodního nálezu. Stanice

není specializována a je ve vût‰inû pfiípa-

dÛ schopna zajistit základní péãi v‰em

druhÛm volnû Ïijících ÏivoãichÛ

a mnohdy i druhÛm domestikovan˘m ãi

exotick˘m, unikl˘m z lidské péãe. Ve

stanici pracují zamûstnanci zoo a na je-

jich ãinnost dohlíÏí management chova-

telského úseku: provozní zoolog, zoolog

specialista, krmiváfi a inspektor welfare.

Chod stanice je z podstatné ãásti po-

kryt z penûz âSOP (podle Smlouvy

o zabezpeãení péãe o ohroÏené a handi-

capované Ïivoãichy v rámci Národní sítû

záchrann˘ch stanic), z men‰í ãásti z fi-

nanãních zdrojÛ zoo. Odbornou veteri-

nární péãi provádí smluvní veterináfi

MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D. V mi-

mofiádn˘ch situacích spolupracuje

s MVDr. Lubomírem Ho‰kem

a s Klinikou chorob ptákÛ, plazÛ a drob-

n˘ch savcÛ Veterinární a farmaceutické
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Vypou‰tûní mládûte sysla obecného, odchovaného v záchranné stanici, do prostoru sportovního leti‰tû
v Brnû-Medlánkách. Poté, co jsme sysla umístili do vyhloubené dutiny v zemi, její ústí jsme utûsnili umû-
lohmotnou lahví / Releasing a young European Ground squirrel bred in Rescue station into an area of the
sports airport in Brno-Medlánky. We had tightened the hollow head with a plastic bottle after we placed the
squirrel into a prepared ground hollow.                                                        Photo by Aneta Mazancová
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univerzity v Brnû. Stanice uzavfiela

v dubnu smlouvu s veterinární záchran-

nou sluÏbou Demutrans, která zabezpe-

ãuje v˘jezdy 24 hodin dennû a pfiijímá

oznámení i pfiímo od vefiejnosti. Po kon-

zultaci s námi Demutrans zvífie odchytí

a doveze do zoo nebo v dobû pohotovos-

ti pfiímo k smluvnímu veterinárnímu

lékafii.

Bûhem roku 2010 se do péãe stanice

dostalo 642 zvífiat 83 druhÛ. Patfiili

mezi nû dva pavouci, jeden obojÏivelník,

dvacet plazÛ, 281 ptákÛ a 338 savcÛ.

Sedm jedincÛ ãtyfi druhÛ mûlo status

kriticky ohroÏeného druhu âeské re-

publiky, 129 jedincÛ 18 druhÛ patfiilo

do kategorie silnû ohroÏen˘ druh a 63

jedincÛ 8 druhÛ patfiilo do kategorie

ohroÏen˘ druh. Nejãastûji jsme do stani-

ce pfiijímali, ostatnû tak jako v minul˘ch

letech, jeÏky (Erinaceus sp.). Vysok˘ byl

i poãet pfiijat˘ch netop˘rÛ, pfiedev‰ím

netop˘ra hvízdavého (Pipistrellus pipist-

rellus), neboÈ Brno patfií k mûstÛm, ve

kter˘ch dochází k tzv. invazím skupin

mlad˘ch netop˘rÛ do bytÛ. Z ptákÛ by-

li nejãastûji pfiijíman˘mi druhy ror˘s

obecn˘ (Apus apus), holub domácí

(Columba livia f. domestica) a po‰tolka

obecná (Falco tinunculus). Do stanice se

dostávají pfiedev‰ím mláìata a jedinci

zranûní. Záchranné transfery se díky

smlouvû se sluÏbou Demutrans zoolo-

gické zahrady pfiímo dotkly jen okrajo-

vû: do na‰í stanice jsme dovezli jednu

kolonii netop˘rÛ hvízdav˘ch a jednu

uÏovku hladkou (Coronella austriaca).

Zamûstnanci zoo pÛsobící v záchran-

né stanici absolvovali v fiíjnu kurz pro

získání osvûdãení o odborné zpÛsobilos-

ti osoby odpovûdné za péãi o handicapo-

vaná zvífiata. Kurz byl veden podle

§ 14b odst. 3 zákona ã. 246/1992 Sb.,

na ochranu proti t˘rání. 

âást náv‰tûvnické trasy Zoo Brno

jsme uÏ v roce 2008 vyãlenili pro expo-

zice trvale handicapovan˘ch jedincÛ ze

záchranné stanice. Tyto expozice dopl-

Àuje soubor informaãních tabulí se sto-

jánky na letáky. Náv‰tûvníci se tak dovû-

dí víc o existenci a v˘znamu Národní sí-

tû záchrann˘ch stanic, o postupu pfii

nálezu handicapovaného Ïivoãicha

a o tom, jak lze takové zvífie poznat.

K dispozici jsou i letáky upozorÀující na

to, kdy je pomoc pro nalezeného Ïivoãi-

cha Ïádoucí, a kdy nikoli. Dal‰í dva dru-

hy letákÛ se zab˘vají okolnostmi záchra-

ny handicapovan˘ch jeÏkÛ a netop˘rÛ.

Trvale handicapovaní jedinci tak mají

v zoo velk˘ v˘znam pro osvûtovou

a vzdûlávací ãinnost, zamûfienou na po-

skytování informací o jejich druhu, o je-

ho ohroÏení a moÏnostech ochrany.

Záchranná stanice nabízí i moÏnost tele-

fonick˘ch konzultací, které ‰iroká vefiej-

nost vyuÏívá se zvy‰ující se frekvencí. Na

podzim jsme stanici prezentovali v âes-

kém rozhlasu, v pfiíspûvku se mluvilo

pfiedev‰ím o mláìatech jeÏkÛ z druh˘ch,

podzimních vrhÛ. Informace o stanici

jsou uvedeny také na webov˘ch strán-

kách Zoo Brno (www.zoobrno.cz).

Záchranná stanice by se v budoucnu

mûla pfiesunout do místa, které se na-

chází mimo areál zahrady. Zoo Brno jed-

ná se zástupci Veterinární a farmaceutic-

ké univerzity o moÏnosti adaptovat pro

provoz stanice objekt baÏantnice v neda-

lek˘ch Jinaãovicích. 

V roce 2011 chceme rekonstruovat ex-

pozice pro trvalé handicapy (zvífiata, kte-

rá se po vyléãení nemohou vrátit do pfií-

rody) a vybudovat nové venkovní voliéry

pro vût‰í druhy handicapovan˘ch zvífiat. 
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Vypou‰tûní kánûte lesního / Freeing of a Common buzzard                            Photo by Aneta Mazancová
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Obrat zvífiat ve stanici handicapÛ a jejich poãetní stav k 31. 12. 2010
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BaÏant stfiíbrn˘ 1           1     1      
Bobr evropsk˘ 1             1   1        
Brhlík lesní 1 1       1    
Bukaã velk˘ 1 1     1      
âáp bíl˘ 1 1       1     2 1      1 1  
âejka chocholatá 1 1     1      
Datel ãern˘ 2 2     2      
Dlask tlustozob˘ 5 5     1 3   1
Drozd zpûvn˘ 9           6 15     8 7    
Fretka tchofiovitá 6  9 2          11   1 10     6
Havran polní 2         4 6     3 3    
Holub domácí 12         2 16 30     19 9   2
Hrdliãka zahradní 2           1 3     1 2    
H˘l obecn˘ 1           1       1    
Chfiástal vodní 1           1       1    
Jestfiáb lesní 1 1       1    
Jezevec lesní 1   1       1    
JeÏek v˘chodní 3 42 16       3 4 65     38 25   5
JeÏek západní 16 82 16  2     1 4 105     74 38   9
Jifiiãka obecná 4 2 1          7     3 4    
Kachna divoká 10 1     1     12 1   9 2    
Kalous u‰at˘ 2           2 4     1 2   1
Kánû lesní  3   1       1 9 11   1 4 7   2
Kavka obecná 1 1       1    
Kos ãern˘ 11    1       10 22     13 9                 
Koza domácí 1           1   1        
Krahujec obecn˘ 5 5   1 2 1   1
Krajta královská 1           1   1        
Králiãek obecn˘ 3 3     1 2    
Králík domácí 4 1        1 6   3 3      
Kuna skalní 7 1         1 9     2 7    
LabuÈ velká 2   1 3 2 1        
LedÀáãek fiíãní 1 1     1      
Lindu‰ka luãní 2             2     1 1    
Morãe domácí 1           1   1        
Netop˘r dlouhouch˘ 2           2     2      
Netop˘r hvízdav˘ 22   51     2 75   1 7 7 5 55
Netop˘r parkov˘ 1           1     1      
Netop˘r pestr˘ 14   1     1 16     2 5   9
Netop˘r rezav˘ 10         2 12   1 2 5   4
Netop˘r SaviÛv     1           1           1
Netop˘r u‰at˘ 2           2     1 1    
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Netop˘r veãerní 2         2 4     2 2    
Netop˘r velk˘ 2           2       2    
Netop˘r vousat˘ 1           1     1      
OstfiíÏ lesní 1 1       1    
Papou‰ek zpûvav˘ 1           1           1
Papou‰ek Ïako     1           1   1        
Pavouk     1 1         2   1 1      
Pûnice ãernohlavá 1 1     1      
Pûnkava obecná 5             5     4 1    
Pl‰ík lískov˘ 1           1       1    
Po‰tolka obecná 1  12 2         12 26     7 20    
Potápka malá 1 1     1      
Pu‰tík obecn˘ 5             5       5    
Racek chechtav˘ 1     1 1          
Rehek domácí 7       1     8 1   3 4    
Ror˘s obecn˘ 12 3 10       14 39     23 16    
Rozela pennantova     1           1     1      
Skokan hnûd˘ 1           1    1       
Sojka obecná 5           4 9     1 7   1
Srnec obecn˘ 1           2 3   1 2      
Stehlík obecn˘ 1             1       1    
Strakapoud prostfiední 1 1     1      
Strakapoud velk˘ 1           5 6     2 3   1
Strnad obecn˘ 1 1       1    
S˘kora koÀadra   7           5 12     8 4    
S˘kora modfiinka   3             3     3      
Sysel obecn˘ 1             1       1    
·paãek obecn˘ 1 1     1      
UÏovka ãervená 1           1   1        
UÏovka hladká 2   1       3       3    
UÏovka obojková 1 1     1      
UÏovka podplamatá 3           3       3    
Veverka obecná 11           2 13     5 8    
Vla‰tovka obecná 4    1         5     2 3    
Volavka popelavá 3 3     1 2    
Vrabec domácí    1           2 3     3      
Vrána obecná ãerná 1           1   
Zajíc polní 3           1 4   1 3      
Zvonohlík zahradní 2             2     2      
Îelva nádherná 11           11   11        
Îluna zelená 2 2     1 1    
Îluva hajní 1             1     1      

Celkov˘ souãet 31 267 143 19 53 6 8 146 642 6 30 296 236 6 99
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SluÏby poskytované v kooperaci 
s firmou Alibest

Tûsnûj‰í styk s vefiejností umoÏÀují tfii

typy placené sluÏby, kterou Zoo Brno

nabízí od roku 2009 ve spolupráci s fir-

mou Alibest: O‰etfiovatelem v zoo,

Zákulisní prohlídka zoo a Prohlídka zoo

s prÛvodcem.

Kdo si zaplatí první typ sluÏby, stráví

jeden den jako o‰etfiovatel zvífiat v zoolo-

gické zahradû. Vystfiídá pfiitom nûkolik

pracovi‰È. Napfiíklad uklidí v˘bûh afric-

k˘ch kopytníkÛ Safari a úãastní se vy-

pou‰tûní zvífiat ze stájí, pfiitom se mu na-

skytne pfiíleÏitost nakrmit Ïirafu z ruky.

Pak uklidí i stáj. V pavilonu Tropické

království nakrmí kajmany, piranû, Ïelvy,

leguány a dal‰í je‰tûry a oãistí nûkterá te-

rária. Osobní setkání proÏije i s dal‰ími

zvífiaty, jako jsou tapífii, divocí konû ãi

divocí osli. Pfiím˘ kontakt se zvífiaty     u-

mocní i rozhovory s chovateli, od nichÏ

se dozví zajímavosti spojené s chovem

zvífiat i provozem zahrady.

Zákulisní prohlídka samozfiejmû

umoÏní mnohem hlub‰í poznání zoo,

neÏ jakého se dostane bûÏnému náv‰tûv-

níkovi. V doprovodu prÛvodce zoologic-

kou zahradou zájemce zavítá do chova-

telského zázemí, kde se mÛÏe blíÏe sezná-

mit s pfiípravou krmiva, se zpÛsobem

krmení a s dal‰ími chovatelsk˘mi úkony. 

Pfii prohlídce s prÛvodcem se zájemce

v doprovodu pracovníka zoo zastaví

u vybran˘ch v˘bûhÛ, kde chovatel zvífia-

ta krmí a pfiitom informuje o zpÛsobu

jejich Ïivota a dal‰ích zajímavostech.

Jedna osoba zaplatí za den v roli o‰et-

fiovatele 3500 Kã, zákulisní prohlídka sto-

jí 1800 Kã, pfiípadnû 1500 Kã (v závislos-

ti na délce) a prohlídka s prÛvodcem

1000 Kã. V roce 2010 strávilo den v zoo

jako o‰etfiovatel deset osob, zákulisní pro-

hlídku absolvovalo jedenáct osob a pro-

hlídku s prÛvodcem dvû osoby. 

MVDr. Zvi Friedman,

vedoucí chovatelského úseku

CHOVATELSK¯ ÚSEK /ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

SUMMARY: During 2010, tens of new
animal species of various kinds appeared in
the collection of Brno Zoo and, in contrast
with the previous period, animal numbers
have also grown. Thus, we calculated that by
the end of the year there were a total of
1888 animals of 351 species kept both on
the zoo premises at Mni‰í hora (Monk’s Hill)
and at the Permanent Aquarium Exhibition
operated in the centre of Brno. The most
important event for animal keepers was the
arrival of a pair of Kamchatka bears (Ursus
arctos beringianus), the second largest sub-
species of the brown bear.

After their arrival from Rostov Zoo in
Russia, we put the bears into the just-
completed new entrance area of the Beringia
exhibition complex. Aside from the primary
exhibit devoted to Kamchatka bears, it also
includes an enclosure with sleeping quarters
for a couple of wolverines (Gulo gulo gulo)
and an aviary for four bird species: the
Snowy Owl (Nyctea scandiaca), the Ruff
(Philomachus pugnax), the Eurasian
Oystercatcher (Haematopus ostralegus),

Common Eider (Somateria mollissima) and
the Northern Pintail (Anas acuta).

Once again, several hundred young
(exactly 353) were born here and the
rearing of many of them is certainly
a significant success. Three Mishmi Takin
(2.1) young appeared during March and
April, our herd of Père David's deer was
extended by three offspring (1.2) in April
and our reindeer (Rangifer tarandus) gave
birth to four young (2.2) at the end of April
and beginning of May. Within the same
period, two Arctic wolf females (Canis lupus
arctos) gave birth to ten cubs (5.5). At the
beginning of May our Canadian lynxes
(Lynx canadensis) brought four kittens into
the world (3.1), while at the beginning of
June, a male Maral deer (Cervus elaphus
sibiricus) was born, and North American
beavers (Castor canadensis) had five young
in June (3.2). In the spring, also four sand cat
(Felis margarita harrisoni) kittens (3.1) and
four young (0.0.4) of the North African
spiny-tailed lizard (Uromastyx acanthinura)
were born. The summer brought more joy in

the form of a baby female South American
Tapir (Tapirus terrestris), and two female
reticulated giraffes (Giraffa camelopardalis
reticulata) and a male Grevy’s zebra (Equus
grevyi) were born in the autumn. The birth of
a Chapman’s zebra (Equus quagga
chapmani) was expected during the New
Year’s Eve celebrations; however, the mare
waited until 2011 had arrived. 

By the last day of 2010, the
zoo’s collection comprised 21 species and
sub-species of mammals, birds and reptiles
whose breeding is governed by the European
Endangered Species Programme (EEP).

There is also a Rescue Station for
handicapped animals at Brno Zoo, which
provides transportation for injured animals
found in the surrounding countryside, gives
first aid and veterinary care and, if the
treatment develops well and after successful
rehabilitation, prepares them for release into
the countryside. This usually takes place near
the location where they were originally
found. During 2010, 624 animals of 83
species were cared for by the station.
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kmen: ãlenovci (Artropoda)
tfiída: hmyz (Insecta)
fiád: stra‰ilky (Phasmatoptera)
ãel.: Phasmatidae    
pakobylka rohatá (Baculum extradentatum)           0.0.21    

stra‰ilka (Eurycantha calcarata) 2.3.55         0.0.3    

tfiída: kor˘‰i (Crustacea)
fiád: desetinoÏci (Decapoda)
ãel.: Atyidae 
kreveta kantonská (Caridina cantonensis)           0.0.100    

ãel.: Hippolytidae 
kreveta pruhovaná (Lysmata amboinensis) 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Parastacidae
rak mramorov˘ (Procambarus fallax) 0.0.15         0.0.15    

tfiída: mnohonoÏky (Diplopoda)
fiád:  Spirostreptida
ãel.: Spirostreptidae  
mnohonoÏka obrovská (Archispirostreptus gigas) 0.3         0.2    

tfiída: pavoukovci (Arachnida)
fiád: pavouci (Araneae)
ãel.: Theraphosidae  
sklípkan barevnochlupat˘ (Nhandu coloratovillosus) 0.3         0.3    

sklípkan BöhmeÛv (Brachypelma boehmei) 0.1         0.1    

sklípkan Emiliin (Brachypelma emilia) 0.1         0.1    

sklípkan huÀat˘ (Avicularia avicularia) 0.2         0.2    

sklípkan kadefiav˘ (Brachypelma albopilosum) 0.1         0.1    

sklípkan KlaasÛv (Brachypelma klaasi) 0.1         0.1    

sklípkan korálkov˘ (Acanthoscurria geniculata) 0.1         0.1    

sklípkan královsk˘ (Poecilotheria regalis) 0.2         0.2    

sklípkan modrav˘ (Haplopelma lividum) 0.1         0.1    

sklípkan ohniv˘ (Psalmopoeus irminia) 0.2         0.2    

sklípkan potuln˘ (Brachypelma vagans) 0.1         0.1    
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sklípkan rÛÏov˘ (Grammostola rosea) 0.2.2         0.2.2    

sklípkan stfiedoyucatansk˘ (Brachypelma epicureanum)           0.0.1    

tfiída: stonoÏky (Chilopoda)
fiád: stejnoãlenky (Scolopendrida)
ãel.: Scolopendridae  
stonoha (Scolopendra subspinipes) 0.0.1         0.0.1    

kmen: mûkk˘‰i (Mollusca)
tfiída: plÏi (Gastropoda)
fiád:  Monotocardia
ãel.: Nassariidae  
vr‰atka (Nassarius sp.) 0.0.10         0.0.6    

fiád:  Diotocardia
ãel.: Turbinidae  
donka zahalená (Astraea tecta) 0.0.8         0.0.5    

kmen: ostnokoÏci (Echinodermata)
tfiída: hvûzdice, hadice (Stelleroidea)
fiád:  Valvatida
ãel.: Archasteridae
hvûzdice (Archaster angulatus) 0.0.4         0.0.4    

tfiída: jeÏovky (Echinoidea)
fiád:  Diadematoida
ãel.: Diadematidae   
jeÏovka (Diadema sp.)           0.0.1    

kmen: Ïahavci (Cnidaria)
tfiída: korálnatci (Anthozoa)
fiád: korálovníci (Corallimorpharia)
ãel.: Discosomatidae  
korálovník (Rhodactis sp.) 0.0.3         0.0.4    

fiád: laloãníci (Alcyonaria)
ãel.: Alcyoniidae 
laloãnice (Sarcophyton sp.) 0.0.2         0.0.2    

laloãnice (Sinularia sp.) 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Xeniidae 
laloãník (Heteroxenia sp.) 0.0.13         0.0.13    

laloãník (Xenia sp.) 0.0.16         0.0.16    
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fiád: sasankovci (Zoantharia)
ãel.: Zoanthidae  
sasankovec (Zoanthus sp.) 0.0.1         0.0.1    

fiád: sasanky (Actiniaria)
ãel.: Actiniidae 
sasanka ãtyfibarevná (Entacmaea quadricolor) 0.0.2         0.0.1    

fiád: vûtevníci (Scleractinia)
ãel.: Acroporidae   
montipóra (Montipora sp.) 0.0.1         0.0.1    

vûtevník (Acropora sp.) 0.0.3         0.0.3    

ãel.: Agariciidae   
houbovník (Pavona cactus) 0.0.1         0.0.1    

houbovník (Pavona decussata) 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Caryophylliidae  
turbinatka (Euphyllia sp.) 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Dendrophylliidae 
dendrofyla (Turbinaria sp.) 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Faviidae 
útesovník vidliãnat˘ (Caulastrea furcata) 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Oculinidae 
okulína (Galaxea sp.) 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Pectiniidae 
papírník (Oxypora sp.) 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Pocilloporidae
pórovník (Pocillopora sp.) 0.0.1         0.0.1    

pórovník (Seriatopora sp.) 0.0.1         0.0.1    

kmen: strunatci (Chordata)
tfiída: paryby (Chondrichthes)
fiád: rejnoci (Rajiformes)
ãel.: Dasyatidae    
trnucha Orbignyho (Potamotrygon orbignyi) 0.0.2         0.0.2    

tfiída: ryby (Pisces)
fiád: mnohoploutví (Polypteriformes)
ãel.: Polypteridae  
bichir pruhoploutv˘ (Polypterus ornatipinnis) 0.0.2         0.0.2    

fiád: ostnojazyãní (Osteoglossiformes)
ãel.: Pantodontidae  
mot˘lkovec africk˘ (Pantodon buchholzi) 0.0.1         0.0.1    
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ãel.: Notopteridae 
noÏovec velk˘ (Chitala chitala) 0.0.3         0.0.3    

fiád: máloostní (Cypriniformes)
ãel.: Gyrinocheilidae 
pfiísavka thajská var. Gold (Gyrinocheilus aymonieri) 0.0.5         0.0.5    

ãel.: Cyprinidae 
parmoun siamsk˘ (Crossocheilus siamensis) 0.0.2         0.0.2    

kapr obecn˘ - nishikigoi (Cyprinus carpio) 0.0.26         0.0.26    

parmiãka zlatá (Puntius semifasciolatus "schuberti") 0.0.6         0.0.6    

parmiãka nádherná (Puntius conchonius) 0.0.1         0.0.1    

razbora klínoskvrnná (Trigonostigma heteromorpha) 0.0.2         0.0.2    

fiád: trnobfii‰í (Characiformes)
ãel.: Characidae   
piaraktus plodoÏrav˘ (Piaractus brachypomus) 0.0.2         0.0.2    

piraÀa Nattererova (Pygocentrus nattereri) 0.0.3         0.0.3    

piraÀa hrbatá (Serrasalmus gibbus) 0.0.2         0.0.2    

piraÀa stfiíbfiitá (Serrasalmus rhombeus) 0.0.3         0.0.3    

tetra slepá (Astyanax jordani) 0.0.9         0.0.9   RDB

tetra ãerná (Gymnocorymbus ternetzi) 0.0.11         0.0.11    

tetra císafiská (Nematobrycon palmeri) 0.0.3         0.0.3    

fiád: sumci (Siluriformes)
ãel.: Pangasiidae 
pangas dolnook˘ (Synodontis nigrita) 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Pimelodidae
anténovec (Pimelodus sp.) 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Loricariidae 
krun˘fiovec mnohotrnn˘ (Ancistrus multispinis) 0.0.62         0.0.62    

glyptoper velkoploutv˘ (Glyptoperichthys gibbiceps) 0.0.4         0.0.4    

liposarkus pardálí (Liposarcus pardalis) 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Clariidae 
kefiíãkovec Ïabí (Clarias batrachus) 0.0.3         0.0.3    

ãel.: Heteropneustidae  
pakefiíãkovec obecn˘ (Heteropneustes fossilis) 0.0.7         0.0.7    

ãel.: Mochokidae (Mochocidae)   
pefiovec nilsk˘ (Synodontis schall) 0.0.2         0.0.2    

pefiovec teãkovan˘ (Synodontis nigrita) 0.0.1         0.0.1    

pefiovec skvrnit˘ (Synodontis eupterus) 0.0.3         0.0.3    

ãel.: Schilbeidae 
sumãík stfiíbfiit˘ (Schilbe mystus) 0.0.1         0.0.1   RDB
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ãel.: Doradidae  
trnovec pancífinat˘ (Acanthodoras cataphractus) 0.0.1         0.0.1    

fiád: gavúni (Atheriniformes)
ãel.: Melanotaeniidae  
duhovka Boesemanova (Melanotaenia boesemani) 0.0.2         0.0.2   RDB

fiád: halanãíkovci (Cyprinodontiformes)
ãel.: Poeciliidae 
meãovka mexická (Xiphophorus hellerii) 0.0.18         0.0.18    

Ïivorodka duhová (Poecilia reticulata) 0.0.65         0.0.65    

ãel.: Goodeidae    
gudea ãervenoocasá (Xenotoca eiseni) 0.0.40         0.0.40    

fiád: ropu‰nicotvární (Scorpaeniformes)
ãel.: Scorpaenidae  
perut˘n ohniv˘ (Pterois volitans) 0.0.1         0.0.1    

fiád: ostnoploutví (Perciformes)
ãel.: Cichlidae      
kanãík (Cichlasoma sp. "Red parrot") 0.0.4         0.0.4    

pestfienec (Neolamprologus helianthus) 0.0.1         0.0.1    

kanãík texask˘ (Herichthys carpintis) 0.0.1         0.0.1    

kanãík perleÈov˘ (Nandopsis octofasciatus) 0.0.2         0.0.2    

kanãík ãervenohrdl˘ (Thorichthys meeki) 0.0.2         0.0.2    

cichlidka Marlierova (Julidochromis marlieri) 0.0.7         0.0.7    

pestfienec tanganick˘ (Neolamprologus brichardi) 0.0.2         0.0.2    

pestfienec zlatoÏlut˘ (Neolamprologus leleupi) 0.0.1         0.0.1    

tlamovec Ïlutoploutv˘ (Pseudotropheus acei) 0.0.6         0.0.6   RDB

tlamovec LivingstonÛv (Nimbochromis livingstonii) 0.0.6         0.0.6    

akara modrá (Aequidens pulchrus) 0.0.55         0.0.55    

pestfienec zplo‰tûl˘ (Altilamprologus calvus) 0.0.3         0.0.3    

kanãík citronov˘ (Amphilophus citrinellus) 0.0.1         0.0.1    

cichlidka papou‰ãí (Apistogramma cacatuoides) 1.1.5         1.1.5    

kanãík pfiíãnopruh˘ (Archocentrus nigrofasciatus) 0.0.2         0.0.2    

kanãík (Cichlasoma synspilum) 0.0.1         0.0.1    

kanãík ãervenook˘ (Heros severus) 0.0.1         0.0.1    

cichlida mnohotrnná (Herotilapia multispinosa) 0.0.72         0.0.72    

cichlidka Ramirezova (Microgeophagus ramirezi) 1.1         1.1    

skalára amazonská (Pterophyllum scalare) 0.0.33         0.0.33    

kanãík EliotÛv (Thorichthys ellioti) 1.1         1.1    

Altilamprologus compressiceps 0.0.2         0.0.2    

Neolamprologus similis 0.0.40         0.0.40    
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Pseudotropheus hajomaylandi 0.0.6         0.0.6    

tlamovec DemasonÛv (Pseudotropheus demasoni) 0.0.6         0.0.6   RDB

tlamovec "Fire fish red dragon" (Aulonocara sp.) 0.0.6         0.0.6    

tlamovec (Paralabidochromis sp. "Rock Kribensis") 0.0.10         0.0.10    

tlamovec CH44 (Astatotilapia sp.) 0.0.6         0.0.6    

tlamovec ãelnat˘ (Cyphotilapia frontosa) 0.0.17         0.0.17    

tlamovec Ïlutoocas˘ (Cyprichromis leptosoma) 0.0.4         0.0.4    

tlamovec ãenoploutv˘ (Labidochromis caeruleus) 0.0.4         0.0.4    

tlamovec SocolofÛv - albino (Pseudotropheus socolofi) 0.0.6         0.0.6    

tlamovec MooreÛv (Tropheus moorii) 0.0.27         0.0.27    

tlamovec DuboisÛv (Tropheus duboisi) 0.0.12         0.0.12   RDB

vrubozubec paví (Astronotus ocellatus) 0.0.10         0.0.10    

tlamovec pfiíãnopruh˘ (Pseudotropheus zebra) 0.0.30         0.0.30    

terãovec zelen˘ (Symphysodon aequifasciatus) 1.1.20         1.1.20    

ãel.: Pomacentridae    
sapínek modrozelen˘ (Chrysiptera cyanea) 0.0.1         0.0.1    

klaun oãkat˘ (Amphiprion ocellaris) 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Labridae  
pyskoun rozpÛlen˘ (Labroides dimidiatus) 0.0.1         0.0.1    

knûÏík mûsíãní (Thalassoma lunare) 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Gobiidae
lezec obojÏiveln˘ (Periophthalmus barbarus) 0.0.1         0.0.1    

hlaváã oranÏovoskvrnn˘ (Valenciennea puellaris) 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Siganidae    
králíãkovec li‰ãí (Siganus vulpinus) 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Acanthuridae  
bodlok Ïlut˘ (Zebrasoma flavescens) 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Belontiidae
bojovnice pestrá (Betta splendens) 0.0.1         0.0.1    

ãichavec medov˘ (Colisa chuna) 0.0.6         0.0.6    

ãichavec zakrsl˘ (Colisa lalia) 2.2         2.2    

ãichavec ‰ed˘ (Trichogaster trichopterus) 0.0.4         0.0.4    

ãichavec perleÈov˘ (Trichogaster leerii) 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Osphronemidae
gurama velká (Osphronemus goramy) 1.0.1         1.0.1    

ãel.: Channidae 
hadohlavec (Channa asiatica) 0.0.2         0.0.2    

fiád: ãtverzubci (Tetraodontiformes)
ãel.: Balistidae 
ostenec ãervenozub˘ (Odonus niger) 0.0.1         0.0.1    
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ãel.: Tetraodontidae     
ãtverzubec (Tetraodon nigroviridis) 0.0.1         0.0.1    

tfiída: obojÏivelníci (Amphibia)
fiád: Ïáby (Anura)
ãel.: Hylidae 
listovnice ãervenooká (Agalychnis callidryas) 0.0.6         0.0.6 II  

rosniãka vãelí (Phrynohyas resinifictrix) 1.3.1         1.3.1    

ãel.: Pipidae 
drápatka vodní (Xenopus laevis) 1.1.1         1.1.1    

ãel.: Pelodryadidae 
rosnice siná (Pelodryas caerulea) 0.0.10         0.0.10    

fiád: ocasatí (Caudata)
ãel.: Ambystomatidae     
axolotl mexick˘ (Ambystoma mexicanum) 0.0.5         0.0.5 II RDB

ãel.: Salamandridae
Ïebrovník WaltlÛv (Pleurodeles waltli) 0.0.5         0.0.5    

tfiída: plazi (Reptilia)
fiád: Ïelvy (Chelonia)
ãel.: Carettochelyidae  
karetka novoguinejská (Carettochelys insculpta) 0.0.3         0.0.3 II RDB

ãel.: Emydidae     
Ïelva nádherná (Trachemys scripta elegans) 1.3.19   0.0.4 0.1.1   1.2.20    

ãel.: Geomydidae   
Ïelva amboinská (Cuora amboinensis) 0.1         0.1 II ESB,RDB

Ïelva ostnitá (Heosemys spinosa) 1.1     0.1   1.0 II ESB,RDB

orlicie bornejská (Orlitia borneensis) 0.0.6         0.0.6 II ESB,RDB

ãel.: Testudinidae   
Ïelva paprsãitá (Astrochelys radiata) 1.1         1.1 I ESB,RDB

Ïelva uhlífiská (Chelonoidis carbonaria) 1.2.2         1.2.2 II  

Ïelva pavoukovitá (Pyxis arachnoides brygooi) 6.0         6.0 I RDB

Ïelva pardálí (Stigmochelys pardalis babcocki) 0.0.4         0.0.4 II  

Ïelva zelenavá (Testudo hermanni boettgeri) 3.0.7   0.0.1 3.0.1 0.0.1 0.0.6 II  

Ïelva ãtyfiprstá (Testudo horsfieldii) 0.1         0.1 II RDB

Ïelva vroubená (Testudo marginata) 1.0         1.0 II  

ãel.: Trionychidae  
koÏnatka kousavá (Apalone ferox) 1.0     1.0        

ãel.: Chelidae  
vousivka pestrá (Phrynops geoffroanus) 1.0         1.0    

ãel.: Pelomedusidae
pelusie hnûdá (Pelusios castaneus) 1.0         1.0 III  
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fiád: krokod˘li (Crocodylia)
ãel.: Crocodylidae 
krokod˘l ãelnat˘ (Osteolaemus tetraspis)     0.0.2   0.0.2   I ESB,RDB

kajmánek trpasliãí (Paleosuchus palpebrosus) 0.2         0.2 II  

fiád: ‰upinatí (Squamata)
ãel.: Iguanidae     
anolis obrovsk˘ (Anolis equestris) 3.4         3.4    

bazili‰ek zelen˘ (Basiliscus plumifrons) 1.3     1.1   0.2    

bazili‰ek páskovan˘ (Basiliscus vittatus) 0.4     0.3   0.1    

leguánovec obojkov˘ (Crotaphytus collaris) 3.0     1.0   2.0    

leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta) 2.1     0.1   2.0 I ESB,RDB

leguán kubánsk˘ (Cyclura nubila) 2.5.3         2.5.3 I ISB,RDB

leguán zelen˘ (Iguana iguana) 2.3     0.1   2.2 II  

leguán madagaskarsk˘ (Oplurus cuvieri cuvieri) 2.1.2 0.2       2.3.2    

leguánek ostnit˘ (Sceloporus magister) 4.2.10     2.0.3   2.2.7    

ãukvala zavalitá (Sauromalus obesus obesus) 2.1         2.1    

ãel.: Agamidae 
trnorep skalní (Uromastyx acanthinura) 0.0.65 0.0.4   0.0.2   0.0.67 II  

ãel.: Gekkonidae  
gekonãík noãní (Eublepharis macularius) 2.2.1         2.2.1    

ãel.: Scincidae 
scink ‰estipruh˘ (Chalcides sexlineatus) 0.0.1     0.0.1        

tilikva scinkovitá (Tiliqua scincoides)     1.0     1.0    

ãel.: Teiidae  
dracena krokod˘lovitá (Dracaena guianensis) 1.1         1.1 II  

ãel.: Helodermatidae
korovec mexick˘ (Heloderma horridum horridum) 1.1         1.1 II EEP,ISB,RDB

ãel.: Varanidae  
varan mangrovov˘ (Varanus indicus) 1.0         1.0 II  

ãel.: Boidae  
anakonda velká (Eunectes murinus) 2.2     1.0   1.2 II  

hrozn˘‰ovec kubánsk˘ (Epicrates angulifer) 1.0         1.0 II EEP

hrozn˘‰ovec duhov˘ (Epicrates cenchria maurus) 1.0         1.0 II  

hrozn˘‰ královsk˘ (Boa constrictor) 0.1         0.1 II  

krajta diamantová (Morelia spilota variegata) 1.0     1.0     II  

krajta královská (Python regius) 0.1   0.0.2     0.1.1 II  

krajta tygrovitá (Python molurus) 0.1         0.1 II  

ãel.: Colubridae 
korálovka sedlatá (Lampropeltis triangulum) 0.0.3     0.0.1   0.0.2    

korálovka sedlatá (Lampropeltis triangulum campbelli) 0.1         0.1    
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uÏovka tenkoocasá (Orthriophis taeniurus taeniurus)     0.0.1   0.0.1      

uÏovka amurská (Elaphe schrencki)     0.0.1     0.0.1    

uÏovka ãervená (Pantherophis guttatus) 1.0.2     1.0   0.0.2    

uÏovka domácí (Lamprophis fuliginosus) 0.0.1         0.0.1    

tfiída: ptáci (Aves)
fiád: p‰trosové (Struthioniformes)
ãel.: Struthionidae 
p‰tros dvouprst˘ (Struthio camelus) 1.1   0.1     1.2 I  

fiád: nanduové (Rheiformes)
ãel.: Rheidae 
nandu pampov˘ (Rhea americana) 1.2         1.2 II  

fiád: kasuárové (Casuariiformes)
ãel.: Casuariidae   
kasuár pfiílbov˘ (Casuarius casuarius) 1.1     0.1   1.0   ESB,RDB

ãel.: Dromaiidae  
emu hnûd˘ (Dromaius novaehollandiae) 1.1 0.0.2   0.0.1 0.0.1 1.1    

fiád: brodiví (Ciconiiformes)
ãel.: Ardeidae
volavka popelavá (Ardea cinerea)     0.0.1          

bukaã velk˘ (Botaurus stellaris)     0.0.1          

ãel.: Ciconiidae  
ãáp bíl˘ (Ciconia ciconia) 0.0.1              

ãel.: Threskiornithidae  
ibis posvátn˘ (Threskiornis aethiopicus) 4.7     2.1   2.6 III  

fiád: vrubozobí (Anseriformes)
ãel.: Anatidae  
kachniãka mandarinská (Aix galericulata) 3.3       1.0 2.3    

ostralka ‰tíhlá (Anas acuta) 0.3   1.0     1.2 III  

kachna divoká (Anas platyrhynchos)     0.0.8          

kachna domácí - ruanská (Anas platyrhynchos f. domestica)     1.2     1.2    

labuÈ koskoroba (Coscoroba coscoroba) 1.1         1.1 II  

kajka mofiská (Somateria mollissima)     2.5.1 1.0.1   1.5    

fiád: dravci (Falconiformes)
ãel.: Accipitridae                
jestfiáb lesní (Accipiter gentilis)     0.0.1       II  

krahujec obecn˘ (Accipiter nisus)     0.0.2     0.0.1 II  

kánû lesní (Buteo buteo) 0.0.3   0.0.5     0.0.2 II  

moták pochop (Circus aeruginosus) 2.1         2.1 II  

orel v˘chodní (Haliaeetus pelagicus) 1.1         1.1 II ESB,RDB
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ãel.: Falconidae                
raroh velk˘ (Falco cherrug) 1.1         1.1 II RDB

sokol stûhovav˘ (Falco peregrinus) 0.1         0.1 I  

ostfiíÏ lesní (Falco subbuteo)     0.0.1       II  

po‰tolka obecná (Falco tinnunculus) 0.1   0.0.14       II  

fiád: hrabaví (Galliformes)
ãel.: Cracidae                
hoko ãerven˘ (Crax rubra rubra) 1.1   0.1   0.1 1.1 III  

ãel.: Phasianidae                
orebice chucar (Alectoris chucar) 1.0         1.0    

kur domácí (Gallus gallus f. domestica) 1.4       1.1 0.3    

kur domácí - koãinka (Gallus gallus f. domestica) 1.3         1.3    

baÏant stfiíbrn˘ (Lophura nycthemera)     0.0.1          

krÛta domácí (Meleagris gallopavo f. domestica) 3.0     1.0        

perliãka domácí (Numida meleagris f. domestica) 1.4       1.1 0.3    

páv korunkat˘ (Pavo cristatus) 4.3         4.3    

kfiepelka korunkatá (Rollulus rouloul) 1.0     1.0        

fiád: krátkokfiídlí (Gruiformes)
ãel.: Gruidae                
jefiáb mandÏusk˘ (Grus japonensis) 1.1         1.1 I EEP,ISB,RDB

fiád: bahÀáci (Charadriiformes)
ãel.: Haematopodidae                
ústfiiãník velk˘ (Haematopus ostralegus)     0.0.2     0.0.2    

ãel.: Scolopacidae                
jespák bojovn˘ (Philomachus pugnax)     0.0.6   0.0.2 0.0.4    

fiád: mûkkozobí (Columbiformes)
ãel.: Columbidae                
holub domácí (Columba livia f. domestica)     0.0.12     0.0.2    

holub domácí - pávík (Columba livia f. domestica) 1.1       1.0 0.1    

holub domácí - king (Columba livia f. domestica) 0.2       0.1 0.1    

hrdliãka zahradní (Streptopelia decaocto)     0.0.2          

hrdliãka chechtavá (Streptopelia roseogrisea) 2.2         2.2 III  

fiád: papou‰ci (Psittaciformes)
ãel.: Cacatuidae                
kakadu bíl˘ (Cacatua alba) 1.3       0.2 1.1 II RDB

kakadu GoffinÛv (Cacatua goffini) 3.0         3.0 I  

kakadu rÛÏov˘ (Eolophus roseicapillus) 1.0         1.0 II  

korela chocholatá (Nymphicus hollandicus) 5.1.1         5.1.1    

kakadu palmov˘ (Probosciger aterrimus)     2.4   1.2 1.2 I EEP
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ãel.: Psittacidae                
agapornis FischerÛv (Agapornis fischeri) 0.0.3         0.0.3 II  

amazoÀan modroãel˘ (Amazona aestiva)     0.1     0.1 II  

amazoÀan modrobrad˘ (Amazona festiva) 1.0         1.0 II  

ara ararauna (Ara ararauna) 2.0         2.0 II  

ara zelenokfiídl˘ (Ara chloroptera) 1.1         1.1 II  

vaza velk˘ (Coracopsis vasa) 1.1         1.1 II  

kakariki rudoãel˘ (Cyanoramphus novaezelandiae) 5.3.2     2.1.2 2.0 1.2 I RDB

papou‰ek rÛznobarv˘ pestr˘ (Eclectus roratus polychloros) 0.1         0.1 II  

papou‰ek vlnkovan˘ (Melopsittacus undulatus) 13.14.10 2.0   3.0.3   12.14.7    

traváãek ozdobn˘ (Neophema elegans) 0.1         0.1 II  

nestor kea (Nestor notabilis) 1.1     1.0   0.1 II ESB,RDB

rosela Pennantova (Platycercus elegans)     0.0.1       II  

rosela pestrá (Platycercus eximius) 0.1     0.1     II  

ara marakana (Primolius maracana) 1.0         1.0 I  

papou‰ek zpûvav˘ (Psephotus haematonotus) 6.1   0.0.1     6.1.1 II  

Ïako ‰ed˘ (Psittacus erithacus) 0.0.3         0.0.3 II  

Ïako velk˘ (Psittacus erithacus erithacus) 0.4         0.4 II  

Ïako liberijsk˘ (Psittacus erithacus timmeh) 9.7     0.2   9.5 II  

fiád: sovy (Strigiformes)
ãel.: Tytonidae                
sova pálená (Tyto alba) 2.1       2.1   II  

ãel.: Strigidae                
s˘ãek obecn˘ (Athene noctua) 3.3 1.1   1.0   3.4 II  

kalous u‰at˘ (Asio otus) 2.0   0.0.3     2.0.1 II  

v˘r velk˘ (Bubo bubo) 1.2         1.2 II  

sovice snûÏní (Nyctea scandiaca) 1.1   1.0 1.0   1.1 II  

pu‰tík obecn˘ (Strix aluco) 2.1   0.0.5     2.1 II  

pu‰tík vousat˘ (Strix nebulosa)     1.0     1.0 II  

fiád: svi‰Èouni (Apodiformes)
ãel.: Apodidae                
ror˘s obecn˘ (Apus apus)     0.0.6          

fiád: srostloprstí (Coraciiformes)
ãel.: Alcedinidae                
ledÀák obrovsk˘ (Dacelo novaeguineae) 1.1         1.1    

fiád: ‰plhavci (Piciformes)
ãel.: Picidae                
datel ãern˘ (Dryocopus martius)     0.0.1          

strakapoud velk˘ (Picoides major)     0.0.1     0.0.1    
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fiád: pûvci (Passeriformes)
ãel.: Turdidae                
rehek domácí (Phoenicurus ochruros)     0.0.2          

kos ãern˘ (Turdus merula)     0.0.6          

ãel.: Fringillidae                
pûnkava obecná (Fringilla coelebs)     0.0.1          

dlask tlustozob˘ (Coccothraustes coccothraustes)     0.0.3     0.0.1    

ãel.: Estrildidae                
zebfiiãka pestrá (Taeniopygia guttata) 9.2     1.0   8.2    

ãel.: Ploceidae                
vrabec domácí (Passer domesticus)     0.0.1          

ãel.: Sturnidae                
majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi) 1.1         1.1 I EEP,RDB

ãel.: Corvidae                
havran polní (Corvus frugilegus)     0.0.4   0.0.1      

vrána obecná (Corvus corone) 0.0.1              

sojka obecná (Garrulus glandarius)     0.0.4     0.0.1    

tfiída: savci (Mammalia)
fiád: vaãnatci (Marsupialia)
ãel.: Potoroidae                
klokánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata) 1.2         1.2 I EEP,ISB

ãel.: Macropodidae                
klokan rudokrk˘ BassÛv (Macropus rufogriseus frutica) 7.1   0.1 0.1   6.1    

fiád: hmyzoÏravci (Insectivora)
ãel.: Erinaceidae                
jeÏek západní (Erinaceus europaeus) 0.0.16   0.0.34     0.0.9    

jeÏek v˘chodní (Erinaceus concolor) 0.0.3   0.0.21     0.0.5    

fiád: letouni (Chiroptera)
ãel.: Pteropidae                
kaloÀ plav˘ (Eidolon helvum) 4.4     1.0   3.4    

ãel.: Vespertilionidae                
netop˘r SaviÛv (Hypsugo savii)     0.0.1     0.0.1    

netop˘r rezav˘ (Nyctalus noctula)     0.0.5     0.0.4    

netop˘r hvízdav˘ (Pipistrellus pipistrellus)     0.0.66     0.0.55    

netop˘r pestr˘ (Vespertilio murinus)     0.0.10     0.0.9    

fiád: primáti (Primates)
ãel.: Lemuridae                
lemur bûloãel˘ (Eulemur albifrons) 3.1         3.1 I  

ãel.: Callithrichidae                
tamarín Ïlutoruk˘ (Saguinus midas) 3.2    1.0   2.2 II ESB
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kosman bûlovous˘ (Callithrix jacchus) 2.1     1.0   1.1 II  

kosman zakrsl˘ (Callithrix pygmaea pygmaea) 4.3.2 0.0.2   1.1.1   3.2.3 II  

ãel.: Cebidae                
kotul veverovit˘ (Saimiri sciureus) 1.3.1 0.0.1       1.3.2 II EEP

ãel.: Cercopithecidae                
dÏelada (Theropithecus gelada) 3.0         3.0 II EEP,ISB

mandril (Mandrillus sphinx) 1.1       1.0 0.1 II EEP,RDB

pavián anubi (Papio anubis) 1.4         1.4 II  

makak chocholat˘ (Macaca nigra nigra) 1.0       1.0   II EEP,RDB

ãel.: Pongidae                
‰impanz (Pan troglodytes) 1.3     0.2   1.1 I ESB,RDB

fiád: ‰elmy (Carnivora)
ãel.: Canidae                
vlk arktick˘ (Canis lupus arctos) 5.6 6.4   0.1 3.2 8.7 I  

li‰ka polární (Alopex lagopus) 5.9     2.1 2.2 1.6    

vlk hfiivnat˘ (Chrysocyon brachyurus) 1.1     0.1   1.0 II EEP,ISB

ãel.: Ursidae                
medvûd lední (Ursus maritimus) 0.1 0.0.1 1.0   0.0.1 1.1 II EEP,ISB,RDB

medvûd kamãatsk˘ (Ursus arctos beringianus)     1.1     1.1 II  

ãel.: Procyonidae                
nosál ãerven˘ (Nasua nasua) 2.1 0.0.5   0.0.5   2.1    

ãel.: Mustelidae                
rosomák (Gulo gulo gulo)     1.1     1.1   EEP,RDB

skunk pruhovan˘ (Mephitis mephitis)     1.0     1.0    

kuna skalní (Martes foina)     0.0.7          

jezevec lesní (Meles meles)     0.0.1          

fretka (Mustela furo) 1.4.4   4.2.4 0.1   4.3    

rosomák sibifisk˘ (Gulo gulo sibirica) 0.1       0.1     EEP,RDB

ãel.: Viverridae                
binturong (Arctictis binturong) 1.1         1.1 III ESB

ãel.: Herpestidae                
surikata (Suricata suricatta) 3.2     0.1 1.0 2.1    

ãel.: Felidae                
koãka pou‰tní (Felis margarita harrisoni) 2.2 3.1.3   0.1.3 1.0 4.2 II EEP,ISB

levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotiya) 1.1   2.1 1.1 1.0 1.1 I EEP,ISB,RDB

rys ostrovid (Lynx lynx) 1.0     1.0     II ESB

rys kanadsk˘ (Lynx canadensis) 1.1 3.1   0.1 3.0 1.1 II  

jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) 0.2   1.0   0.1 1.1 I  

tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae) 1.1         1.1 I EEP,ISB,RDB
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ãel.: Otariidae                
lachtan jihoafrick˘ (Arctocephalus pusillus) 1.2         1.2 II  

fiád: lichokopytníci (Perissodactyla)
ãel.: Equidae                
osel domácí (Equus asinus)     1.0     1.0   

kÛÀ domácí - frísk˘ (Equus caballus)     0.2     0.2    

kÛÀ domácí - irsk˘ kob (Equus caballus) 2.0         2.0    

kÛÀ domácí - mini appaloosa (Equus caballus)     3.3     3.3    

kÛÀ domácí - pony (Equus caballus) 3.1       2.0 1.1    

kÛÀ domácí - shetlandsk˘ pony (Equus caballus) 1.4 1.0     1.1 1.3  

zebra Grévyho (Equus grevyi) 1.5 1.0     0.2 2.3 I EEP,ISB,RDB

kulan (Equus hemionus kulan) 0.1         0.1 II EEP,ISB,RDB

kiang v˘chodní (Equus kiang holdereri) 2.3        2.3 II ISB

kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii) 0.3         0.3 I EEP,ISB

zebra Chapmanova (Equus quagga chapmani) 3.2 0.1 0.1   1.2 2.2    

ãel.: Tapiridae                
tapír jihoamerick˘ (Tapirus terrestris) 0.2 0.1       0.3 II EEP,RDB

fiád: sudokopytníci (Artiodactyla)
ãel.: Suidae                
prase domácí - mangalica (Sus domesticus)     0.2   0.2      

prase domácí - mini (Sus domesticus)     1.1     1.1    

ãel.: Tayassuidae                
pekari bûlobrad˘ (Tayassu pecari) 3.6 0.0.1     0.0.1 3.6 II  

ãel.: Camelidae  
velbloud dvouhrb˘ (Camelus ferus) 3.3 1.0     1.0 2.3    

alpaka (Vicugna pacos) 1.4 1.3     0.1 2.6    

vikuÀa (Vicugna vicugna)     1.2     1.2 I EEP,ISB

ãel.: Giraffidae                
Ïirafa síÈovaná (Giraffa camelopardalis reticulata) 0.2 1.1       1.3   EEP

ãel.: Cervidae                
los evropsk˘ (Alces alces alces) 2.2         2.2    

srnec obecn˘ (Capreolus capreolus)     0.0.1          

jelen sibifisk˘ (Cervus canadensis sibiricus) 1.2 2.0     1.0 2.2    

jelen milu (Elaphurus davidianus) 3.8 3.0     4.0 2.8   RDB

sob (Rangifer tarandus) 1.5 2.2   1.0   2.7    

ãel.: Bovidae                
paovce hfiivnatá (Ammotragus lervia) 4.4 2.1 1.3 1.2   5.6 II RDB

bizon (Bison bison) 2.4 2.1     2.0 2.5    

jak domácí (Bos grunniens) 1.4 2.0 0.1     3.5    

tur domácí (Bos taurus)     0.1   0.1      
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takin indick˘ (Budorcas taxicolor taxicolor) 2.4 1.2   0.2 1.0 2.4 II ESB,RDB

koza domácí (Capra hircus)     0.1          

koza domácí - kamerunská (Capra hircus) 2.4 3.6.1     5.1.1 0.9    

kozoroÏec sibifisk˘ (Capra sibirica) 5.7 2.3.1   1.0.1   5.10   

pakÛÀ modr˘ (Connochaetes taurinus taurinus) 1.3         1.3    

ovce domácí - cápová (Ovis aries aries) 1.1         1.1    

ovce domácí - Jákobova (Ovis aries aries) 1.6 5.3     1.5 5.4    

ovce domácí - kamerunská (Ovis aries aries) 0.7       0.5      

ovce domácí - walliská (Ovis aries aries) 0.2        0.2    

fiád: hlodavci (Rodentia)
ãel.: Sciuridae                
psoun prériov˘ (Cynomys ludovicianus) 3.2 0.0.5 0.1 2.1 0.1 1.1.5   

ratufa ãernoprstá (Ratufa macroura) 0.1         0.1 II RDB

veverka obecná (Sciurus vulgaris)     0.0.10          

sysel obecn˘ (Spermophilus citellus) 5.6 0.1.3 5.8 2.1   8.14.3   RDB

sysel RichardsonÛv (Spermophilus richardsonii) 1.0         1.0    

burunduk (Tamias sibiricus) 1.0         1.0    

ãel.: Castoridae                
bobr kanadsk˘ (Castor canadensis) 1.2 3.2.3   0.0.3 0.1 4.3    

bobr evropsk˘ (Castor fiber)     0.0.1          

ãel.: Muridae                
pískomil mongolsk˘ (Meriones unguiculatus) 1.3         1.3    

ãel.: Chinchillidae                
ãinãila vlnatá - domestikovaná forma (Chinchilla lanigera)     0.0.1     0.0.1    

ãel.: Caviidae                
mara stepní (Dolichotis patagonum) 1.3.2 0.0.2     0.1 1.2.4    

morãe domácí (Cavia porcellus) 2.2 4.0 4.7.4 1.1 6.0.3 3.8    

ãel.: Hydrochaeridae                
kapybara (Hydrochaeris hydrochaeris) 1.1         1.1    

ãel.: Dasyproctidae                
aguti AzarÛv (Dasyprocta azarae) 1.1         1.1   ESB,RDB

ãel.: Octodontidae                
osmák degu (Octodon degus) 0.0.3         0.0.3    

fiád: zajíci (Lagomorpha)
ãel.: Leporidae                
zajíc polní (Lepus europaeus)     0.0.1          

králík domácí (Oryctolagus cuniculus v. edulis) 2.4   0.3.2 1.2 0.2.1 1.3    

králík domácí - zakrsl˘ (Oryctolagus cuniculus v. edulis) 1.2.8   4.0.21 1.0.10 0.0.14 4.2.3   
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Dotace z programu ministerstva Ïi-

votního prostfiedí Pfiíspûvek zoologic-

k˘m zahradám, zahrnutého do dotaãní-

ho titulu Zapojení ãesk˘ch zoologick˘ch

zahrad do systému ochrany pfiírody âes-

ké republiky, ãerpala na‰e zoo v roce

2010 pfii úãasti na tfiech ochranáfisk˘ch

projektech:

Záchrann˘ program 
sysla obecného v âR

Rok 2010 byl tfietím rokem realizace

projektu na ochranu sysla obecného, na

nûmÏ Zoo Brno spolupracuje s Agentu-

rou ochrany pfiírody a krajiny (AOPK). 

Sysel obecn˘ patfiil v minulosti k bûÏ-

n˘m ‰kÛdcÛm v zemûdûlství, dnes se

v‰ak v âeské republice vyskytuje pouze

na nûkolika desítkách ostrÛvkovit˘ch

území. Právû izolovanost a malá poãet-

nost kolonií je hlavním dÛvodem ohro-

Ïení sysla. Za této situace dochází snad-

no k zániku kolonií, protoÏe jakékoliv

ztráty zpÛsobené vlivem rÛzn˘ch nega-

tivních faktorÛ nemohou b˘t kompen-

zovány imigrací jedincÛ odjinud. 

Cílem projektu je zachování tohoto

kriticky ohroÏeného Ïivoãicha jako vol-

nû Ïijícího druhu na území âR, a to jed-

nak zabezpeãením potfiebného manage-

mentu na lokalitách pfiirozeného v˘sky-

tu sysla, jednak repatriací syslÛ odchova-

n˘ch v polopfiirozen˘ch podmínkách na

místa vhodná k zakládání nov˘ch popu-

lací. Právû do této ãásti projektu je ak-

tivnû zapojena na‰e zoo.

V zázemí zoo jsme v roce 2009 vybu-

dovali voliéru pro polopfiirozen˘ odchov

syslÛ. Do voliéry jsme vpustili deset je-

dincÛ (ãtyfii samce a ‰est samic), odchy-

cen˘ch na leti‰ti ve Vy‰kovû. Zdá se, Ïe

tato zakladatelská chovná skupina pfieÏi-

la první období hibernace ve zdraví,

podle na‰ich odhadÛ nedo‰lo bûhem zi-

my ke ztrátám. Na jafie 2010 jsme sku-

pinu posílili o 13 zvífiat (pût samcÛ

a osm samic), pocházejících opût z pro-

sperující kolonie na vy‰kovském leti‰ti.

Spoleãnû s pracovníky AOPK, ãleny rea-

lizaãního t˘mu projektu, jsme sysly po

odchytu do Ïivochytn˘ch pastí a prova-

Sysel v Ïivochytné pasti / European ground squir-
rel in a trap at the Vy‰kov airport 

Photo by Aneta Mazancová

Aplikace ãipÛ a antiparazitik po transportu do chovného zafiízení v Zoo Brno / Aplication of chips and an-
tiparasitics after the transport  into an aviary at the Brno Zoo      Photo by Aneta Mazancová
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CONSERVATION PROJECTS OF CZECH REPUBLIC FAUNA

V˘tûr bukální sliznice na genetickou anal˘zu /
Buccal mucosa swab for a genetic analysis

Photo by Aneta Mazancová

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2010 

Hlava sysla odchyceného na vy‰kovském leti‰ti /
The head of a Ground squirrel 

Photo by Aneta Mazancová



l46

zov˘ch ok je‰tû na leti‰ti zváÏili, odebra-

li jim vzorky trusu na parazitologické

vy‰etfiení a stûry tkání z bukální sliznice

na genetickou anal˘zu. Po transportu do

zoo jsme je oznaãili identifikaãním ãi-

pem a aplikovali jim antiektoparazitika.

Vypou‰tûní do chovného zafiízení pro-

bûhlo obdobn˘m zpÛsobem jako v roce

pfiedchozím. Sysly jsme jednotlivû vloÏi-

li do pfiedvrtan˘ch dûr a vstupní otvor

uzavfieli umûlohmotnou lahví. Do dru-

hého dne si v‰ichni sysli vyhrabali úni-

kové chodbiãky a vlastní nory. Bûhem

nûkolika následujících dní byla aktivita

v okolí pfiedvrtan˘ch dûr nulová, proto

jsme je zasypali zeminou, aby tam moh-

ly rÛst traviny. 

Noví jedinci se rychle aklimatizovali

a jiÏ den po transportu v˘raznû vzrostl

poãet kusÛ vidûn˘ch na povrchu terénu

ve voliéfie, zejména na krmn˘ch místech.

Naopak moÏná pfiekvapivû kleslo mnoÏ-

ství vzájemn˘ch potyãek a akustick˘ch

projevÛ v porovnání se situací pfied do-

plnûním skupiny.

V ãervnu jsme zaznamenali i pfiírÛst-

ky. Zpozorovali jsme ãtyfii mláìata, pfii-

ãemÏ jejich skuteãn˘ poãet mÛÏe b˘t

vy‰‰í. Nelze jej v‰ak pfiesnû zjistit, a to

vzhledem ke snaze o co nejmen‰í inter-

akci mezi chovateli a skupinou, tedy

o zachování co nejpfiirozenûj‰ích Ïivot-

ních podmínek syslÛ. V období aktivity

syslÛ (bfiezen–záfií) jsme chovatelské za-

fiízení dennû kontrolovali a ve voliéfie do-

plÀovali krmivo. Pravidelné seãení trav-

ního porostu ve voliéfie i v jejím okolí

patfií k základnímu managementu, za-

bezpeãujícímu syslÛm pfiíznivé Ïivotní

prostfiedí.

V srpnu se sniÏoval poãet pozorova-

n˘ch jedincÛ i mnoÏství konzumované-

ho krmiva a v polovinû záfií aktivita zce-

la ustala. Doufáme, Ïe období hibernace

sysli opût pfieÏijí ve zdraví a beze ztrát.

Pracovníci AOPK monitorovali v ro-

ce 2010 lokality v˘skytu syslÛ, zji‰Èovali

jejich poãetní stavy a kontrolovali dodr-

Ïování potfiebného managementu.

Vytipovali a prozkoumali území vhodná

pro zakládání nov˘ch kolonií.

V pfií‰tích dvou letech chceme zv˘‰it

poãet jedincÛ v odchovném zafiízení

o pfiibliÏnû 30 syslÛ z rÛzn˘ch lokalit jiÏ-

ní Moravy. Tímto krokem bychom rádi

dosáhli vy‰‰ích pfiírÛstkÛ a roz‰ífiili gene-

tickou základnu skupiny. Zvládnutí

chovu a rozmnoÏování sysla v zajetí je

základním pfiedpokladem jeho úspû‰né

repatriace. 

Ochrana s˘ãkÛ obecn˘ch 
na jiÏní Moravû

Projekt Ochrana s˘ãkÛ obecn˘ch na

jiÏní Moravû navazuje na v˘sledky akti-

vit v pfiedchozích letech, bûhem nichÏ

byla pravidelnû monitorována populace

s˘ãkÛ obecn˘ch v zájmovém území, vy-

robeny a instalovány speciální budky,

analyzovány lokality vhodné pro pfiípad-

né vypou‰tûní odchovan˘ch s˘ãkÛ, za-

‰kolena vybraná skupina spolupracovní-

kÛ (studentÛ Veterinární a farmaceutic-

ké univerzity v Brnû) a propagována

ochrana s˘ãkÛ mezi ‰irokou vefiejností.

Zájmové území, znázornûné na níÏe uve-

dené mapû, zabírá souvislou plochu ãás-

teãnû zasahující do v‰ech sedmi jihomo-

ravsk˘ch okresÛ.

V roce 2010 probûhlo mapování v˘-

skytu s˘ãkÛ obecn˘ch v místech, kde by-

la jejich pfiítomnost potvrzena v roce

2009. Jednalo se celkem o jedenáct lo-

kalit v okresech Bfieclav, Brno-venkov

a Znojmo. Souãasnû bylo zkoumáno

i okolí v okruhu 5 km od potvrzeného

v˘skytu, které by mohli obsadit mladí

s˘ãci pocházející z úspû‰n˘ch hnízdûní.

Monitoring provádûli ãlenové poboãky

âeského svazu ochráncÛ pfiírody

(âSOP) v Bfieclavi, partnerské organiza-

ce projektu, spoleãnû s pracovníky Zoo

Brno zejména v noãních hodinách, a to

jak podle dosavadní osvûdãené metodiky

provokace pomocí hlasov˘ch nahrávek

samcÛ s˘ãkÛ, tak podle anal˘zy nahrá-

vek hlasov˘ch záznamníkÛ, instalova-

n˘ch v místû v˘skytu s˘ãkÛ (podrobnos-

ti o akustickém monitoringu jsou uvádí

web âeské spoleãnosti ornitologické

www.cso.cz/index.php?ID=1813). 

Druhá metoda umoÏÀuje pofiídit hla-

sov˘ záznam z celé noci i bez pfiítomnos-

ti mapovatele, coÏ zvy‰uje pravdûpodob-

nost zachycení hlasov˘ch projevÛ s˘ãkÛ.

Pro tyto úãely Zoo Brno zakoupila pût

hlasov˘ch záznamníkÛ. 

PROJEKTY OCHRANY FAUNY âESKÉ REPUBLIKY 
CONSERVATION PROJECTS OF CZECH REPUBLIC FAUNA

S˘ãek obecn˘ / Little owl 

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2010 
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Na základû terénního monitoringu

bylo v roce 2010 zji‰tûno celkem sedm

lokalit s v˘skytem s˘ãkÛ obecn˘ch. Ve

srovnání s rokem 2009 se poãet obsaze-

n˘ch lokalit sníÏil o ãtyfii (bylo obsazeno

jedenáct lokalit). Tento pokles mohl b˘t

ovlivnûn tvrdou zimou, bûhem níÏ pa-

novaly znaãnou dobu velmi nízké teplo-

ty a dlouhotrvající snûhová pokr˘vka

komplikovala s˘ãkÛm lov hlodavcÛ.  

Podle vzoru ornitologÛ z poboãky nû-

mecké ochranáfiské organizace AG

Eulen, pÛsobící v okrese Ludwigsburg

v Bádensku-Württembersku, bfieclavská

organizace âSOP v roce 2010 vyrobila

a na vybran˘ch místech instalovala

15 budek pro s˘ãky s dvojitou vnitfiní

pfiepáÏkou, zabraÀující vniknutí kuny.

Tento typ budky, umístûn˘ na stromû

v blízkosti zemûdûlsk˘ch podnikÛ, je-

jichÏ areálÛm dávají s˘ãci v˘hradní pfied-

nost pfii v˘bûru místa pro hnízdûní, v˘-

raznû sniÏuje riziko hrozící mlad˘m s˘ã-

kÛm od kun skalních i zdivoãel˘ch ko-

ãek domácích.

Zoo Brno také zaãala s˘ãky odchová-

vat a zaznamenává první úspûchy. V ná-

sledujícím období chceme zv˘‰it poãet

chovn˘ch párÛ a pokraãovat v rozmno-

Ïování s˘ãkÛ. Odchované jedince hodlá-

me podle zámûru projektu pfiipravovat

na Ïivot v pfiírodû a vypou‰tût je ve vy-

bran˘ch monitorovan˘ch lokalitách na

svobodu.

Informace o projektu na ochranu s˘ã-

kÛ i o moÏnosti pomoci tûmto ptákÛm

jsou uvedeny na internetov˘ch strán-

kách Zoo Brno, v sekci Ochrana fauny.

Jak uÏ jsme uvedli, partnerem zoo pfii

práci na projektu je âesk˘ svaz ochrán-

cÛ pfiírody, základní organizace

56/02 Bfieclav. Kontaktní osobou je

Mgr. Libor Oplu‰til (724 578 678,

libor.oplustil@email.cz), kter˘ je zároveÀ

ãlenem Mezinárodní pracovní skupiny

pro v˘zkum a ochranu s˘ãkÛ obecn˘ch

(ILOWG – International Little Owl

Working Group). Od ledna 2009 je Libor

Oplu‰til souãasnû koordinátorem Sku-

piny pro v˘zkum a ochranu s˘ãkÛ obec-

n˘ch v âR (tato tematická pracovní sku-

pina byla zaloÏena v rámci aktivit Skupiny

pro v˘zkum a ochranu dravcÛ a sov pfii

âeské spoleãnosti ornitologické). 

Podpora ochrany bobra evropského  
Zoologická zahrada mûsta Brna zahá-

jila práci na projektu ochrany bobra

evropského v roce 2009. ZpÛsob Ïivota

bobrÛ, spojen˘ se schopností v˘znamné-

ho ovlivÀování okolního prostfiedí, je

pod tlakem médií obecnû chápán nega-

tivnû. Cílem projektu bylo pomocí vide-

okamer zpopularizovat Ïivotní projevy

bobrÛ a ovlivnit tak vefiejnost, aby pfiíz-

nivûji vnímala existenci tohoto druhu.

Zámûru poslouÏil komentovan˘ pfiím˘

pfienos z bobfiího doupûte a z odchovu

mláìat, pfienos doplnil informaãní panel

instalovan˘ v areálu zoo.

V roce 2010 jsme vefiejnosti zpro-

stfiedkovali pfiím˘ pfienos ze Ïivota bobrÛ

kanadsk˘ch, které chováme v Zoo Brno.

Jsou to velmi blízcí pfiíbuzní bobrÛ ev-

ropsk˘ch, ktefií se od nich chováním

i vzhledem témûfi neli‰í. V zoo vznikly

technicky kvalitnûj‰í a divácky atraktiv-

nûj‰í zábûry, které mnohdy ve volné pfií-

rodû není moÏné natoãit. Kamera insta-

lovaná v kvûtnu do bobfiího hradu v br-

nûnské expozici pfiená‰ela unikátní zábû-

ry odchovu pûti mláìat, která se narodi-

PROJEKTY OCHRANY FAUNY âESKÉ REPUBLIKY 
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V˘skyt s˘ãkÛ obecn˘ch zji‰tûn˘ v roce 2010 V ãerven˘ch krouÏcích je uveden poãet lokalit, ve kter˘ch

byl v daném kvadrátu (10x12 km) jednotného zoologického mapování âeské republiky zaznamenán v˘skyt

s˘ãkÛ. Ve v‰ech pfiípadech ‰lo o areály zemûdûlsk˘ch podnikÛ. ·edou barvou je znázornûno zájmové úze-

mí, ve kterém vyvíjí Zoo Brno a âSOP Bfieclav aktivity na podporu s˘ãkÛ.
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la 2. ãervna 2010. Dal‰í kamera umístû-

na ve venkovním v˘bûhu spustila pfienos

11. fiíjna 2010 a obohatila spektrum

snímkÛ o hrátky odrostl˘ch mláìat ve

vodû i na bfiehu jezírka. Vysílání obou

kamer bylo moÏné sledovat na webov˘ch

stránkách Zoo Brno aÏ do konce roku.

Pfienosy doplÀoval textov˘ komentáfi zo-

ologÛ i podrobné informace o zpÛsobu

Ïivota druhu, problematice jeho ochrany

a souÏití s ãlovûkem. Web souãasnû nabí-

zel i videosekvenci získanou pfii monito-

ringu bobrÛ evropsk˘ch v pfiírodû.

Pokraãovala v‰ak i na‰e snaha o získá-

ní zábûrÛ bobrÛ evropsk˘ch ve volné

pfiírodû. Navázali jsme na spolupráci

s Centrem ekologick˘ch aktivit mûsta

Olomouce SluÀákov a se Správou

CHKO Litovelské Pomoraví, zapoãatou

uÏ v minulém roce, a u Horky nad

Moravou jsme nalezli lokalitu vhodnou

pro umístûní kamery. Kameru s vysíla-

cím zafiízením jsme instalovali na vrbi-

nami porostlém ostrÛvku 12. kvûtna

2010. Zafiízení pfiíjmu bezdrátovû vysíla-

ného videosignálu se pak nacházelo

v budovû centra SluÀákov, coÏ umoÏnilo

pravidelnou kontrolu a vyhodnocování

zábûrÛ pracovníky centra. Zábûry mohli

na obrazovce zhlédnout náv‰tûvníci

centra a dûti úãastnící se tam v˘ukov˘ch

programÛ. Pro spu‰tûní on-line pfienosu

na webu zoo v‰ak byl záznam nebyl

vhodn˘ (bobfii se v zorném úhlu kamery

objevili vÏdy jen na chvíli), proto jsme

pokraãovali v divácky atraktivním pfie-

nosu dûní z expozice kanadsk˘ch bobrÛ

v na‰í zahradû.

MVDr. Aneta Mazancová,

inspektor welfare, 

chovatelsk˘ úsek Zoo Brno

Bobr kanadsk˘ / Canadian beaver

PROJEKTY OCHRANY FAUNY âESKÉ REPUBLIKY 
CONSERVATION PROJECTS OF CZECH REPUBLIC FAUNA

SUMMARY: Brno zoo has taken part in
three wildlife protection projects subsidized
by the Ministry of the Environment. The year
2010 was the third year of the
implementation of the project for the
protection of the European Ground Squirrel.
The aim of the project is to maintain this
critically endangered animal as a freely
living species on the territory of the Czech
Republic, both by providing the necessary
management at the locations where it
naturally occurs, and by the repatriation of

European Ground Squirrels bred in semi-
natural conditions. We built an enclosure for
the semi-natural breeding of European
Ground Squirrels on the grounds of the zoo
in 2009 (this kind of breeding assumes that
the animals will be able to leave the
enclosure at some point and perhaps even
return to it) and placed ten animals in the
enclosure (four males and six females) which
we had caught at Vy‰kov airfield.  It seems
that this founding breeding group survived
the first period of hibernation in good health.

We reinforced this group with 13 animals in
the spring of 2010 (five males and eight
females) who again come from the
prospering colony at Vy‰kov airfield.
Together with staff from the Agency of
Nature Conservation and Landscape
Protection of the Czech Republic, the
members of the project implementation team,
we weighed the ground squirrels
immediately at the airfield after they were
caught in live traps and rope snares, took
samples of their droppings for
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parasitological examination and tissue
samples from the buccal mucous membrane
for genetic analysis. After transportation to
the zoo, we labelled them with identification
chips and gave them antiectoparasitics. The
release into the breeding facilities took place
in a similar way as in the previous year. We
inserted the ground squirrels individually into
pre-drilled holes and closed the entrance
opening with a plastic bottle. By the next
day, all the ground squirrels had burrowed
escape corridors and their own burrows. We
noticed four young in June but their real
number can be higher.  We checked the
breeding facility daily during the period of
activity of European Ground Squirrels
(March – September) and replenished the
feed in the enclosure. Regular mowing of the
grass in the enclosure as well as in its
surroundings was part of the basic
management. In the next two years, we want
to increase the number of individuals in the
breeding facility by approximately 30
ground squirrels from various localities in
South Moravia and thus widen the genetic
base of the group. After a several-year-long
period when the ground squirrels will
acclimatize and start breeding regularly, we
will open the breeding facility and enable
particularly the young individuals to
populate the terrain also outside the zoo.

The Protection of Little Owls in South
Moravia project follows on from the results of

activities in the previous years when the
population of little owls was monitored
regularly in the area of interest, which takes
up a continuous area that partially reaches
into all of the seven South Moravian regions.
Special shelters were made and installed,
localities suitable for the possible release of
bred little owls were analysed, a selected
group of voluntary co-workers was trained
and the protection of little owls was
promoted among the wider public. Based on
terrain monitoring, a total of seven localities
with little owl populations were found in
2010. Compared with 2009, the number of
inhabited localities had decreased by four
(eleven localities were previously occupied).
This drop could have been caused by the
harsh winter of 2009/10. Following the
example of ornithologists from a branch of
the German AG Eulen conservation
organization which is active in the
Ludwigsburg region in Baden-Württemberg,
the Bfieclav branch of the Czech Union of
Nature Conservation produced and installed
15 shelters for little owls in 2010, featuring
a double inside partition which prevents
martens from getting in. Brno Zoo also
started breeding the little owl and
experienced its first success in this area. In
the coming period we are planning to
increase the number of breeding pairs and
continue with the breeding of little owls.  We
intend to release them in selected monitored

localities and prepare them for the life in the
wild, in accordance with the plan of the
project.

Brno’s zoological gardens launched its
work on a project concerning the protection
of the European beaver in 2009. The way of
life that beavers lead, which is connected
with their ability to change their living
environment significantly, is generally
perceived in a negative way, due to media
pressure. The aim of the project was to
popularize their life style with the help of
video cameras and thus influence the public
to perceive the existence of this species more
positively. The camera which was installed in
the beaver’s den in the Brno enclosure
transmitted unique shots of the rearing of five
young which were born on 2nd June 2010.
Another camera which was placed in the
outdoor enclosure began its transmission on
11th October 2010 and added to the variety
of coverage with images of the grown young
playing in the water as well as on the banks
of the lake. Our efforts to obtain shots of the
European beaver in the wild also continued.
However, our on-line transmission from
a selected locality populated by beavers in
the Litovelské Pomoraví protected landscape
area on the zoo web pages was too lengthy
(there weren’t enough action shots) and so
we continued with the attractive transmission
of what was happening in the North
American beaver enclosure in our zoo.
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Stejnû jako v minul˘ch letech jsme

naplÀovali veterinární, preventivní a lé-

ãebnou péãi ve tfiech oblastech. 

Preventivní péãe 
Preventivní péãe spoãívala v dÛsledné

sanaci areálu i objektÛ vlastních expozic

podle roãního plánu deratizace, dezin-

fekce a dezinsekce i podle aktuální po-

tfieby. Jarní a podzimní parazitologické

depistáÏe, provádûné ve spolupráci

s Ústavem parazitologie Fakulty veteri-

nárního lékafiství Veterinární a farmace-

utické univerzity v Brnû (FVL VFU),

prokázaly úãinnost plo‰ného jarního

a podzimního odãervení, ale i nûkteré

pfietrvávající nedostatky. Z dÛvodu opa-

kovaného záchytu Parascaris equorum

musíme nadále vûnovat nejvy‰‰í pozor-

nost efektu dehelmintizace u koÀovi-

t˘ch. Antipara-zitika bûÏnû aplikujeme

aÏ 6x roãnû, u hfiíbat individuálnû

od 3. t˘dne Ïivota kaÏd˘ mûsíc. Zv˘‰en˘

dÛraz dále klademe na dehelmintizaci

a sanaci prostfiedí mal˘ch koãek pfiíprav-

ky Toxocara cati a Toxascaris leonina

a u losÛ evropsk˘ch pfiípravkem

Trichuris. Z fiady individuálnû i plo‰nû

pouÏívan˘ch preparátÛ k léãbû i preven-

ci endo- a ektoparazitóz jsme nejvût‰ímu

poãtu zvífiat medikovali krmnou dávku

pfiípravky Antiverm gran. a Fenbendazol

Bioveta 4% plv. Pfii moÏnosti individu-

álního podání jsme injekãnû aplikovali

pfiedev‰ím Dectomax inj., perorálnû pak

Equest pramox oral gel,  Telmin pasta a

Noromectin Equine pasta. Díky preven-

tivnímu podávání pfiípravku Baycox 5 %

susp. mláìatÛm vybran˘ch druhÛ t˘den

po jejich narození jsme se vyhnuli ztrá-

tám zpÛsoben˘m kokcidiózou.

Opatfiení v oblasti deratizace, dezin-

fekce a dezinsekce probíhala dle aktuali-

zovaného plánu. Po likvidaci divok˘ch

potkanÛ v prostorách Dûtské zoo v roce

2009 jsme uÏ nezaznamenali dal‰í v˘skyt

tûchto nebezpeãn˘ch hlodavcÛ. Pfiesto

jsme na jednotliv˘ch úsecích rozmístili

staniãky s pfiípravky Racumin pasta,

Lanirat a Baraki granule. Vût‰í dÛraz

jsme kladli na zabránûní pfiístupu drob-

n˘ch hlodavcÛ do objektu stájí na

Dûtské zoo a na ochranu uskladnûn˘ch

krmiv pomocí plastov˘ch, uzavíratel-

n˘ch nádob. Velké mnoÏství drobn˘ch

VETERINÁRNÍ PÉâE /VETERINARY CARE

Oãkování rysat / Vaccination of Canadian lynx young ones
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hlodavcÛ jsme odchytili do pastí a dále

zpracovali pro v˘zkumné úãely ve spolu-

práci s Ústavem ekologie a chorob volnû

Ïijících zvífiat. Pro hubení ‰vábÛ v expo-

zicích pavilonu Tropické království jsme

s patrn˘m efektem i v roce 2010 opût

pouÏili preparáty Neostomosan,

Cockrox forte a Maxforce white. ·vábi

kromû moÏného pfienosu infekce kom-

plikují pÛvodnû drobná poru‰ení integ-

rity kÛÏe, k nimÏ nejãastûji dochází pfii

páfiení plazÛ.

Rozsáhlá vakcinace vybran˘ch druhÛ

probûhla v kvûtnu. Psovité a koãkovité

‰elmy jsme následnû vakcinovali v pl-

ném rozsahu, velbloudovité proti teta-

nu, koÀovité proti tetanu a chfiipce, Ïira-

fy a soby proti klostridiové infekci.

Kontrola kvality krmiv se uskuteãnila ve

spolupráci se Státním veterinárním ústa-

vem (SVÚ) Olomouc, vy‰etfiení biolo-

gického materiálu jsme provedli ve spo-

lupráci s VFU Brno, SVÚ Olomouc,

V˘zkumn˘m ústavem veterinárního lé-

kafiství (VÚVL) Brno i se soukrom˘mi

laboratofiemi. Pfii vytváfiení perspektiv-

ních chovn˘ch skupin, urãování pohla-

ví, diagnostice závaÏn˘ch onemocnûní

ptákÛ (PBFD, chlamydiózy) a archivaci

DNA vybran˘ch jedincÛ nám pomohla

firma Genservis. DodrÏování zákona

o veterinární péãi a zákona na ochranu

zvífiat proti t˘rání kontrolovali pracovní-

ci Krajské veterinární správy (KVS)

v prÛbûhu roku pûtkrát. DÛraz pfiitom

kladli na vedení dokumentace v souladu

s legislativou EU a naplÀování metodiky

kontroly zdraví dle EpN100. Mohu

konstatovat, Ïe nám nebyly vytknuty zá-

vaÏnûj‰í nedostatky a Ïe na‰e zoologická

zahrada mÛÏe b˘t de facto úfiednû pova-

Ïována za prostou nebezpeãn˘ch nákaz.

Léãebná péãe
Léãebnou péãi jsme soustfiedili na

kmenová zvífiata (kromû bûÏn˘ch zákro-

kÛ jsme provedli 86 zákrokÛ v anestezii,

z toho 17 pfiípravkem Immobilon LA).

Do záchranného centra jsme pfiijali a ná-

slednû v nûm vy‰etfiili 642 zvífiat, v ane-

stezii jsme o‰etfiili 22 ptákÛ a savcÛ.

Nejãastûj‰ími pfiíãinami úrazÛ ptákÛ by-

ly zlomeniny po nárazu do pfiekáÏky, po-

stfielení a otfiesy po nárazu do skla.

Uspokojení nám pfiineslo nûkolik úspû‰-

n˘ch náprav fraktur kfiídel ãi konãetin

u pûvcÛ, dravcÛ a sov, které vyÏadují

specifické pfiístupy i pouÏití netradiã-

ních materiálÛ. UplatÀujeme zásadu

V‰e, nebo nic, tedy aÏ na v˘jimky návrat

do volné pfiírody, nebo utracení.

VETERINÁRNÍ PÉâE /VETERINARY CARE

Pfii vy‰etfiení ‰impanzice Dadyny asistovaly studentky veterinární medicíny z Purdueho univerzity, sídlící
ve mûstû West Lafayette v severoamerickém státû Indiana / In investigation of female Dadyna were assis-
ting students of Purdue University School of Veterinary Medicine, West Lafayette, Indiana, U. S. A.
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Z celkového mnoÏství zákrokÛ pfiipa-

dá na preventivní opatfiení a interní zá-

kroky více neÏ 70 % pfiípadÛ, naproti

tomu na poruchy bfiezosti, porodní

a poporodní komplikace pfiipadají pou-

ze 3 % zákrokÛ. Zbylá procenta pfiípadÛ

naplÀují zákroky chirurgické vãetnû ko-

rekcí paznehtÛ a kopyt. Ve 28 pfiípadech

jsme diagnózu stanovili na základû

rentgenologického a endoskopického

vy‰etfiení. U sobÛ polárních a losÛ

evropsk˘ch jsme fie‰ili pfiípady hor‰ího

v˘Ïivného stavu a sníÏenou Ïivotaschop-

nost mláìat. Po v˘razné úpravû krmné

dávky, trvalém podávání probiotick˘ch

kmenÛ a dal‰ích preventivních opatfie-

ních, jako je dehelmintizace, vakcinace,

individuální odbûry krve a jejich anal˘-

za, nastalo v˘razné zlep‰ení v˘Ïivného

stavu zvífiat a odchovy mláìat byly

úspû‰né. I u men‰ích druhÛ exotick˘ch

zvífiat pfiidáváme do krmné dávky probi-

otikum Lactiferm L-50. Je prokázané, Ïe

probiotika pÛsobí ve prospûch pozitivní

mikroflory, ale dokáÏí ,,vytûsnit“ i endo-

parazity, pfiedev‰ím kokcidie. K imuno-

modulaci v prÛbûhu nemoci i preventiv-

nû pouÏíváme u ptákÛ a mal˘ch primátÛ

s dobrou odezvou Imunoglukan sirup,

popfiípadû pfiípravky fiady Sangrim.

Individuální pfiístup vyÏaduje trojice ka-

kadu palmov˘ch (1.2) v hygienû, v˘Ïivû

a veterinární péãi. V‰em kakadu palmo-

v˘m jsme bûhem roku tfiikrát korigovali

alterované ramphotéky na ‰patnû vyvi-

nutém kostním podkladû, zpÛsobené

patrnû chybnou v˘Ïivou v období rÛstu

u jiného chovatele. Tfiikrát jsme imobili-

zovali ledního medvûda Umku, vÏdy

pfied jeho transportem. Pfii druhé,

fiíjnové imobilizaci jsme s kolegou

MVDr. Tomá‰em Fichtlem, Ph.D.,

z VFU Umkovi resekovali ãtyfii zuby

vãetnû ‰piãáku. Po zákroku ustaly ne-

pfiíznivé pfiíznaky sníÏeného pfiíjmu po-

travy a slinûní. Dlouhodobû se pot˘ká-

me s komplikacemi pfii odchovu mláìat

takinÛ indick˘ch samãího pohlaví.

Pravdûpodobnû se pot˘káme s geneticky

zaloÏen˘mi vadami vázan˘mi na pohlaví.

Z chovu takinÛ jsme bohuÏel museli vy-

fiadit dospûlého samce s tûÏk˘m degenera-

tivním postiÏením pohybového aparátu. 

Distanãní imobilizaci jsme díky mo-

dernímu zafiízení mohli provádût i na po-

Ïádání obecních úfiadÛ, policie a lesní

správy. Veterinární servis dennû zaji‰Èoval

soukrom˘ veterinární lékafi. V rámci úzké

spolupráce s Ústavem ekologie a chorob

volnû Ïijících zvífiat se na léãebné péãi

v Zoo Brno podílí prof. MVDr. Jifií

Pikula, Ph.D., aby i v dobû nepfiítomnos-

ti kmenového pracovníka byla zaji‰tûna

plnohodnotná veterinární péãe. 

Vûdeckov˘zkumná a kulturnû 
propagaãní práce 

Zamûfiili jsme se pfiedev‰ím na pfied-

ná‰kovou ãinnost, provádûnou ve pro-

spûch tfií ústavÛ Veterinární a farmaceutic-

ké univerzity. Jako externí uãitel jsem vedl

v˘uku v rámci státnicov˘ch blokÛ studen-

tÛ 6. roãníku VFU. Lektoruji dva typy

kvalifikaãních kursÛ a okrajovû se podílím

na v˘uce studentÛ stfiedních ‰kol v oboru

veterináfiství a zemûdûlství. Oponoval

jsem dvû odborné práce  zab˘vající se pro-

blematikou volnû Ïijících zvífiat. Jsem ãle-

nem Oborové rady VFU pro choroby vol-

nû Ïijících zvífiat, ptákÛ a mal˘ch savcÛ,

a proto jsem zasedal v komisích pro obha-

jobu disertaãních prací ãi v komisích pro

vykonání státní doktorské zkou‰ky.

Oponoval jsem ‰est projektÛ IGA VFU

Brno. Pfiedná‰kou Zdravotní problemati-

ka zvífiat zoologick˘ch zahrad jsem se po-

dílel na v˘uce studentÛ univerzity tfietího

vûku VFU v oboru âlovûk a zvífie. 

Praktická ukázka péãe o zvífiata v Zoo

Brno, odborn˘ v˘klad a pfiedná‰ka pro

nûmecké studenty byla tradiãnû kladnû

hodnocenou souãástí programu v˘mûny

studentÛ mezi VFU Brno a Univerzitou

Lipsko. Bylo mi ctí recenzovat jiÏ druhé

vydání skript Zoologie (doc. MVDr. Jifií

Klime‰, CSc., a kol.), urãen˘ch pro v˘u-

ku studentÛ VFU. Z vystoupení pro ‰i-

rokou vefiejnost bych pfiipomenul vyda-

fienou besedu s Ïáky Základní ‰koly

v Brnû-Îabovfieskách na Sirotkovû ulici

a pfiedná‰ku o speciálních zafiízeních pro

imobilizaci zvífiat v Gun clubu Brno.

Velmi kladnû byla americkou stranou

hodnocena teoretická i praktická v˘uka

studentÛ Purdue University School of

Veterinary Medicine, sídlící ve mûstû

West Lafayette v severoamerickém státû

Indiana, která v Zoo Brno probûhla ve

dnech 17. aÏ 27. kvûtna (garantem pro-

jektu v˘uky v Zoo Brno byl Steve

Thompson, DVM, dipl. ABVP). Ve

spolupráci s provozním zoologem Jifiím

Vítkem jsme studentÛm pfiipravili atrak-

tivní program, kter˘ podnítil jejich ú-

mysl studijní pobyt v na‰í zoo opakovat.

S garantem projektu, kter˘ stále jeví zá-

jem o dûní v Zoo Brno, zÛstávám v píse-

mném kontaktu.

MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D.,

veterinární lékafi Zoo Brno

VETERINÁRNÍ PÉâE /VETERINARY CARE
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SUMMARY: As in previous years, we
focused our veterinary, preventive and
medical care on three areas. Preventive care
consisted in the consistent sanitation of the
premises as well as the buildings of the
enclosures themselves as prescribed in the
yearly plan for rodent control, disinfection
and disinsectization as well as according to
current needs. The spring and autumn
parasitological screening tests showed the
effectiveness of blanket spring and autumn
deworming, as well as certain persisting
insufficiencies (we have to pay the most
attention to the effects of dehelminthization
in the horse family due to the repeated
interception of Parascaris equorum). From
the many preparations which may be used
individually as well as on a large scale for
the treatment and prevention of endo- and
ectoparasitoses, we medicated the feed for
the largest number of animals with the
preparations Antiverm gran. and Bioveta
Fendbendazole 4% plv. Rodent control,
disinfection and disinsectization measures
took place according to an updated plan.
After the eradication of wild sewer rats in the
area of the Children’s Zoo in 2009 we
haven’t noticed any further occurrence of

these dangerous rodents. Despite this, we
have placed stations with the preparations
Racumin pasta, Lanirat and Baraki granules
in the individual sections. Greater emphasis
was placed on the prevention of small
rodents from gaining access to the stable
buildings in the Children’s Zoo, and on the
protection of stored feed using plastic,
closable containers. We caught a large
amount of small rodents in traps and
processed them further for research
purposes. Extensive vaccination of selected
species took place in May. Canines and
felines were subsequently fully vaccinated;
camel species were vaccinated against
tetanus, animals from the horse family
against tetanus and flu, giraffes and reindeer
against clostridial infections. 

We concentrated medical treatment on
key animals (apart from standard treatments
we carried out 86 treatments under
anaesthesia, out of which 17 were with the
use of the product Immobilon LA). We
accepted and examined 642 animals in the
rescue centre, treating 22 birds and
mammals under anaesthesia. The most
common causes of bird injuries were
fractures after collisions with obstacles, shot

wounds and concussion after hitting glass.
Several instances in which wing or limb
fractures in songbirds, birds of prey and
owls were successfully treated in ways
requiring a specific approach or the use of
non-traditional materials brought us great
satisfaction. We apply the “all or nothing”
rule, i.e. return to the countryside or
euthanasia, with a few exceptions. 

We focused our scientific research and
cultural promotion work mainly on lecture
activities carried out to benefit three institutes
of the University of Veterinary and
Pharmaceutical Sciences in Brno. From our
activities for the wider public I would like to
mention the successful discussion with the
pupils from the basic school on Sirotkova
Street in Brno-Îabovfiesky and the lecture on
special equipment for the immobilization of
animals at the Brno Gun club. From 17th to
27th May at Brno Zoo the theoretical and
practical tuition took place of students from
the Purdue University School of Veterinary
Medicine, located in the town of West
Lafayette in the American state of Indiana. It
received a very positive evaluation from the
American side.
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Ekonomiku brnûnské zoo bohuÏel

i v roce 2010 ovlivnila celosvûtová krize,

negativní dopad mûlo pfiitom i extrémnû

nepfiíznivé poãasí v jarních mûsících.

Zahrada se snaÏila nepfiíznivé okolnosti

zmírnit napfiíklad zv˘‰ením vstupného,

zkvalitnûním sluÏeb ãi vût‰í pfiitaÏlivostí

zoologick˘ch expozic. V oblasti sluÏeb

jsme se upfieli pfiedev‰ím na zkvalitnûní

nabídky restaurace U Tygra, v oblasti

chovatelské hrála prim novû zbudovaná

vstupní ãást do expoziãního komplexu

Beringie. Zpfiístupnili jsme ji aÏ 9. fiíjna,

tedy jiÏ po hlavní sezonû, pfiesto pomo-

hla sníÏit moÏn˘ velk˘ úbytek náv‰tûvní-

kÛ. Nakonec byl pokles niÏ‰í, neÏ jsme

oãekávali, do zoo pfii‰lo pouze o 12 148

lidí ménû neÏ v roce 2009. 

Hospodafiení zahrady i pfiesto skonãi-

lo zlep‰en˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem

ve v˘‰i 48 821,07 Kã. 

EKONOMICK¯ ÚSEK /ECONOMICAL DEPARTMENT

Poãet náv‰tûvníkÛ celkem     238 036
– z toho zoo                                                      216 414
– SAV                                                     21 622

âlenûní náv‰tûvnosti podle jednotliv˘ch skupin
Skupina                                                       poãet osob
Dospûlí, seniofii                                        123 322
Dûti, studenti                                              114 714
Celkem                                                       238 036

Celkové v˘nosy ãinily v roce 2010             77 877 594,- Kã

âlenûní hlavních v˘nosov˘ch poloÏek
Pfiíspûvek zfiizovatele                                                    43 346 000,-
Úãelová dotace MÎP                                                          1 394 371,-
Dotace od úfiadu práce                                                      3 572 830,-
V˘nosy z vlastních v˘konÛ, zboÏí a sluÏeb                          24 294 300,-
– z toho - trÏby ze vstupného zoo                                      13 526 688,-

- trÏby ze vstupného SAV                                       389 780,-
- foto, video                                                              104 160,-
- poníci                                                                       142 415,-
- psi                                                                               76 880,-
- vláãek                                                                       511 320,-
- trampolíny                                                                    195 060,- 
- nájmy                                                                      913 028,- 
- trÏby restaurace                                                          2 151 051,-
- prodej zboÏí (UP, obãerstvení)                            5 861 851,-
- ostatní                                                                    422 067,-

Zmûna stavu zásob (zvífiata)                                                    1 423 646,-
Aktivace krmiva, rostlin a osiva, restaurace, sluÏeb             355 115,-

Náv‰tûvnost (poãet osob)

V˘nosy
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Ostatní v˘nosy                                                            3 491 332,-
– z toho - tábory v zoo                                                                  364 600,-

- reklama                                                                  285 092,-
- pfiíspûvky SMP                                                         47 500,-
- zúãtování fondÛ                                                  2 152 733,-
- úroky                                                                        6 851,-
- plnûní od poji‰Èovny                                                      63 469,-  
- ostatní                                                                  576 995,-
- trÏby z prodeje zvífiat                                           241 176,-

Náklady ãinily v roce 2010 celkem                          77 828 773,- Kã

âlenûní hlavních nákladov˘ch poloÏek
Spotfieba materiálu                                                                 9 440 440,-
– z toho - krmivo                                                                 3 906 683,-

- veterinární léky a materiál                                        227 382,-
- osivo, hnojivo, kvûtiny                                                98 826,-
- technick˘ materiál                                                1 065 151,-
- propagaãní materiál                                                       58 745,-
- nákupní cena zvífiat                                                  1 073 045,-
- pohonné hmoty                                                        485 597,-
- spotfieba DDHM                                                   1 010 360,-
- suroviny kuchyÀ                                                       775 571,-
- kanceláfiské potfieby                                                 258 197,-
- ostatní                                                                      480 883,-

Spotfieba energie                                                                  6 347 142,-
Nákupní cena prodaného zboÏí                                           3 639 314,-
Opravy a udrÏování                                                             2 099 500,-
Cestovné                                                                                 1 023 678,-
Náklady na reprezentaci                                                           54 577,-
Ostatní sluÏby                                                                      6 772 836,-
Mzdové náklady                                                              28 140 161,-
Zákonné sociální poji‰tûní                                                  9 416 869,-
Zákonné sociální náklady                                                      913 688,-
Jiné sociální náklady                                                                    76 103,-
Danû a poplatky                                                                         68 346,-
Ostatní náklady                                                                        1 043 958,-
Odpisy DHM a DNM                                                              8 792 161,-

Náklady
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Nejvût‰í ãást v˘nosÛ zoo – a sice

55,66 % – tvofiil pfiíspûvek na provoz od

zfiizovatele, tj. mûsta Brna. V˘nosy

z vlastních v˘konÛ, trÏby z prodaného

zboÏí a sluÏeb, ostatní v˘nosy, aktivace

a zmûna stavu zvífiat pfiedstavovaly

37,96 % v˘nosÛ. Úãelové dotace od mi-

nisterstva Ïivotního prostfiedí pfiedstavo-

valy 1,79 % v˘nosÛ a pfiíspûvek Úfiadu

práce na vznik 40 míst v oblasti vefiejnû

prospû‰n˘ch prací ãinil 4,59 % v˘nosÛ.

V prÛbûhu roku 2010 jsme pouÏili

i prostfiedky rezervního fondu organiza-

ce ve v˘‰i 2 000 000 Kã.

Zájem sponzorÛ a dárcÛ z fiad organi-

zací a obyvatel mûsta Brna a okolí byl

opût velk˘. Na finanãních a vûcn˘ch

darech adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ

zoo získala 895 585,50 korun, fi-

nanãní prostfiedky z vefiejné sbírky

DMS-opice ãinily 9 018 Kã a na vefiej-

nou sbírku Kura-Kura bylo vybráno

110 000 Kã. Souhrn ve‰ker˘ch darÛ ãi-

nil 1 014 603,80 Kã.

V ekonomické oblasti splnila zahra-

da prakticky v‰echny plánované úkoly

roku 2010.

Ing. Miroslava Pi‰kulová,

vedoucí ekonomického úseku

EKONOMICK¯ ÚSEK /ECONOMICAL DEPARTMENT

SUMMARY: Unfortunately, the world-
wide crisis influenced the economy of Brno
Zoological Gardens negatively in 2010 and
the extremely unfavourable weather in the
spring months also had a negative impact.
The garden tried to offset these adverse
circumstances e.g. by increasing the
entrance fee, improving the quality of
services and making the zoological exhibits

more attractive. In the area of services, we
focused on the improvement of the range
offered by the U Tygra restaurant, while in
the field of animal-keeping, the newly built
entrance area of the Beringia exhibition
complex was the most important. We
opened it to visitors on the 9th October,
which was already too late for the main
season, but despite that it managed to

reduce the possible great drop in visitor
numbers. In the end, the fall was lower than
expected; only 12 148 fewer people came to
visit the zoo compared to 2009, and despite
the fall, the zoo’s economic management
brought an improvement in operating results
of 48 821.07 CZK.
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Brnûnská zoologická zahrada v roce

2010 úspû‰nû dokonãila a uvedla do

provozu ãtyfii velké investiãní akce, které

financoval její zfiizovatel, Magistrát mûs-

ta Brna: vstupní ãást expoziãního kom-

plexu Beringie, novou komunikaci spo-

jující hlavní trasu (pátefiní komunikaci)

s expozicí vlkÛ a s celou dolní ãástí zoo,

první etapu rekonstrukce pavilonu opic

a novou pfiístupovou komunikaci k bu-

dovû stájí na Dûtské zoo.

Vstupní ãást expoziãního komplexu

Beringie vyrostla v dolní ãásti zoo na plo-

‰e témûfi 1 ha, v prostoru za Tygfiími ska-

lami smûrem k expozicím bobrÛ a vlkÛ.

Pro vefiejnost byla otevfiena 9. fiíjna, její

v˘stavba probíhala od zaãátku roku 2009.

Stala se nejvût‰í investicí v historii Zoo

Brno, náklady ve v˘‰i 79 mil. Kã byly

hrazeny z dotace EU a z rozpoãtu mûsta

Brna. Dominantní ãástí stavby je chova-

telské zafiízení pro medvûdy kamãatské,

TECHNICK¯ ÚSEK /TECHNICALCAL DEPARTMENT

Pohled na kamãatské chalupy z v˘bûhu medvûdÛ / View from the bears’ run-out into the Kamchatka cottages 

Stavbu vstupní ãásti komplexu Beringie dotovala
Evropská unie / Building of the entrance part of
Beringia was co-financed by the EU

Symbolická Beringova úÏina (v popfiedí) pfied vstupem do Beringie / The symbolic Bering Strait (in front)
pfied vstupem do Beringie
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sestávající z ubikací medvûdÛ, chovatel-

ského a technologického zázemí a v˘bûhu

s velkou vodní plochou. Dal‰í ãásti nové-

ho expoziãního souboru obsahují v˘bûh

s ubikací rosomákÛ a voliéru, jejíÏ jedna

polovina slouÏí sovicím snûÏním a druhá

skupinû nûkolika dal‰ích druhÛ sever-

sk˘ch ptákÛ. Architektonick˘ návrh vãle-

nil jednotlivé expozice nenásilnû do dané-

ho pfiírodního prostfiedí. Náv‰tûvníci pro-

cházejí nov˘m areálem po tzv. dobro-

druÏné stezce, nabízející bezbariérové

prÛhledy do v˘bûhÛ, a procházející used-

lostí kamãatského lovce medvûdÛ. Tfii

dfievûné objekty – obytná budova, sauna

a seník – pojednané ve stylu ruské lidové

architektury jsou seskupeny kolem dvora

s roubenou studnou, interiér obytné bu-

dovy, v níÏ se nachází v˘stavní sál, dopl-

Àují ukázky tradiãního vybavení domác-

nosti. V saunû se nacházejí toalety a vyso-

k˘ seník slouÏí jako rozhledna. V˘bûh

medvûdÛ, zaãínající u dobrodruÏné stez-

ky a zabírající nad ní se táhnoucí svah,

ohraniãují stûny s minimální v˘‰kou

3,5 m, opatfiené elektrick˘mi ohradníky.

Zadní stûnu v˘bûhu, která byla navrÏena

TECHNICK¯ ÚSEK /TECHNICALCAL DEPARTMENT

Gejzír a bahenní sopka / A geyser and a mud volcanoProstor pfied vstupem do Beringie / Entrance area in front of Beringia

Umûlé gejzíry / Artificial geysers

Kresba modelu vstupní ãásti komplexu Beringie s dominantní expozicí medvûdÛ kamãatsk˘ch / Drawing of the
new entrance area of the Beringia exhibition complex with the Kamchatka brown bears dominant exposition

1. VSTUP S VYHLÍDKOU  - SEVER
2. SKLUZAVKA
3. CESTA LESEM
4. KAMâATSKÉ CHALUPY
5. CESTA LESEM
6. V¯BùH ROSOMÁKÒ
7. CESTA LESEM

EXPOZICE KAMâATKA

8. VSTUP S VYHLÍDKOU - JIH
9. CHODNÍK S PLASTICKOU ÚPRAVOU

10. BAHENNÍ SOPKA S GEJZÍRY
11. P¤ÍKOP
12. JEZÍRKO
13. V¯BùH MEDVùDÒ
14. VOLIÉRA KAJEK, JESPÁKÒ A ÚST¤IâNÍKÒ
15. VOLIÉRA SOVIC
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jako opûrná, jsme situovali do plochy b˘-

valé komunikace spojující hlavní trasu

s v˘bûhem vlkÛ. Její rovná linie byla pro

stavbu zdi v˘hodná, dal‰í v˘hodou stavby

v plo‰e komunikace byla minimální po-

tfieba kácení dfievin. 

Náhradou za cestu, která stála v mís-

tech dne‰ní opûrné zdi, jsme vybudovali

novou spojovací komunikaci mezi hlav-

ní trasou a v˘bûhem vlkÛ a celou dolní

ãástí zoo. Vede pfiibliÏnû rovnobûÏnû s o-

pûrnou zdí (zadní stûnou medvûdího v˘-

bûhu) a je od ní vzdálena zhruba

50 metrÛ. Je dlouhá pfiibliÏnû 100 m, ‰i-

roká 3,5 m, její povrch odpovídá souãas-

n˘m poÏadavkÛm na náv‰tûvnické a ob-

sluÏné komunikace v zoo, je proveden

z betonové zámkové dlaÏby. Trasa byla

navrÏena s co nejmen‰ím poãtem rov-

n˘ch úsekÛ, aby splynula s pfiírodním

prostfiedím, a také s ohledem na stávají-

cí lesní porost. 

První etapa rekonstrukce pavilonu

opic, zahájená na podzim 2009, byla do-

konãena v záfií 2010. Slavnostní otevfie-

ní modernizovaného pavilonu, kter˘ ny-

ní slouÏí jen ‰impanzÛm, se uskuteãnilo

2. fiíjna. DvoupodlaÏní objekt z 60. let

minulého století pro‰el bûhem rekon-

strukce radikální pfiestavbou, která se

pfiedev‰ím t˘kala vnitfiní. V˘raznû byla

zvût‰ena ubikace v patfie, v pfiízemí pak

z b˘valého skladu vznikly dvû samostat-

né loÏnice ‰impanzÛ. Pohled z náv‰tûv-

nické chodby do ubikace umoÏÀuje stû-

na zhotovená z bezpeãnostního skla.

Men‰í ãást pavilonu, kterou pÛvodnû

ob˘vali ‰impanzi, také pro‰la dÛkladnou

rekonstrukcí a navíc získala nov˘ pro-

storn˘ venkovní v˘bûh. Tady budou Ïít

men‰í opice, o jejichÏ druhu není zatím

rozhodnuto. Technické sítû pavilonu

vãetnû vytápûní byly obnoveny, fasáda

dostala nov˘ povrch. Vyrostl nov˘, ten-

tokrát uÏ bezbariérov˘ pfiístup náv‰tûv-

níkÛ do objektu.

Nová komunikace spojující v délce

pfiibliÏnû 100 metrÛ dosavadní obsluÏ-

nou cestu pfiímo s budovou stájí na

Dûtské zoo umoÏÀuje lep‰í pfiístup a te-

dy i snadnûj‰í obsluhu a zásobování této

ãásti zahrady. Samotn˘ objekt stájí má

vylep‰enou tváfi – pfiibyly ark˘fie na ‰tí-

tech budovy. Vyrostly také plÛtky a vra-

ta oddûlující expoziãní a provozní ãást

Dûtské zoo. 

Technick˘ úsek bûhem roku 2010 in-

tenzivnû pracoval na dokonãování pro-

jektové dokumentace k chystan˘m in-

vesticím spolufinancovan˘m Regionál-

ním operaãním programem Evropské

unie. Ke tfiem nov˘m expozicím (africká

vesnice, pavilon kapustÀákÛ a Hluboã-

sk˘ dvÛr) a rekonstrukci vstupu do zoo

jsme koncem roku vypracovali dal‰í Ïá-

TECHNICK¯ ÚSEK /TECHNICALCAL DEPARTMENT

Pfiíchod k usedlosti lovce medvûdÛ. Vlevo od cesty bicí hudební nástroj, vpravo pfiíbytek pro medvûdí mlá-
dû. Budova za ním je seník, vlevo sauna, v pozadí uprostfied obytná budova / Entrance to the yard of bear-
hunter: sauna on the left, hayloft on the right, residential building in the middle at the back

Roubená studna mezi kamãatsk˘mi chalupami /
Timbered well among Kamchatka cottages

Stezka v horní ãásti Beringie vede od Tygfiích skal
(v pozadí) k v˘bûhÛm rosomákÛ a medvûdÛ / A fo-
otpath in the upper part of Beringia goes from the
Tigers  Rock to the volverine s and bear s run outs
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V˘bûh medvûdÛ / Bears’ run-out

Stezka v dolní ãásti kamãatského areálu. Vlevo kamãatské chalupy, vpravo vo-
liéra / Footpath in the lower part of Kamchatka area. Kamchatka cottages on
the left, aviary on the right.

Pohled na kamãatské chalupy od voliéry / VIew from the aviary over the
Kamchatka cottages

Voliéra pro sovice snûÏní (levá ãást), jespáky bojovné, ústfiiãníky velké, ost-
ralky ‰tíhlé a kajky mofiské / Aviary of the snowy owls (left part), ruffs, eurasi-
an oystercatchers, northern pintails, and common eiders

Boãní pohled na voliéru / Side view of the aviary

Stezka procházející kolem v˘bûhu medvûdÛ je vybavena skluzavkou / Footpath
near the bear´s run out with a chute-the chute
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Vstupní brána do usedlosti lovce medvûdÛ / Entrance gate to the yard of bear-hunter Obytná budova / Residential building 

Kamãatské chalupy v zimû / Kamchatka cottages in winter
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dosti o dotaci na stavbu expozice orlÛ

bûlohlav˘ch a expozice klokanÛ skal-

ních. Vût‰ina tûchto projektÛ má jiÏ sta-

vební povolení vydáno a dokumentaci

pro v˘bûr zhotovitele dopracovánu.

Stavební fiízení ohlednû nového vstupní-

ho areálu v Kníniãkách je‰tû neskonãilo.

Vypracovali jsme dokumentaci pro

územní fiízení a na základû pfiipomínek

úãastníkÛ fiízení dokumentaci vlivÛ zá-

mûru na Ïivotní prostfiedí vãetnû rozpty-

lové studie a posouzení vlivu zámûru na

vefiejné zdraví. 

Vlastní finanãní prostfiedky zoologic-

ká zahrada pouÏila na bûÏnou údrÏbu

a drobné opravy, ale také na rÛzné níz-

konákladové akce, jak˘mi byla stavba

v˘bûhu vikuní, která se nachází u pátefi-

ní komunikace, úprava expozice pro ka-

kadu palmové v pavilonu exotick˘ch

ptákÛ, stavba kruhové ohrady pro konû,

umístûné v sadu, a úprava v˘bûhu paov-

cí a dÏelad, zabraÀující opiãáku Heikovi

v dal‰ím útûku. V roce 2010 zahrada ta-

ké zavedla nov˘ software Help Desk,

umoÏÀující lep‰í pfiehled o interních

i externích zakázkách na opravy, úpravy

a údrÏbu jejího majetku.

K úkolÛm technického úseku pro rok

2011 patfií pfiedev‰ím dokonãení projek-

tové pfiípravy nového vstupního areálu

v Kníniãkách a dal‰ích v˘‰e zmínûn˘ch

akcí, které, jak doufáme, získají evrop-

skou dotaci. RovnûÏ pomocí evropsk˘ch

penûz hodláme vybavit DobrodruÏnou

stezku v Beringii informaãními tabulemi

a doplnit ji názorn˘mi exponáty, pojed-

návajícími o historii lovu kamãatsk˘ch

medvûdÛ a o jejich dne‰ní ochranû.

RovnûÏ nás ãeká pfiíprava projektové do-

kumentace a zahájení stavby rozvodÛ

uÏitkové vody, ãerpané z jiÏ vybudované-

ho vlastního vrtu. Budeme stavût nov˘

v˘bûh levhartÛ. Záchrannou stanici pro

hendikepované Ïivoãichy chceme dislo-

kovat mimo území zoo.

Bc. Miroslav Janota,

vedoucí technického úseku

TECHNICK¯ ÚSEK /TECHNICALCAL DEPARTMENT

SUMMARY: In 2010 Brno Zoological
Gardens successfully completed and brought
into operation four large investment ventures
with the financial participation of the City of
Brno: the entrance area of the Beringia
exhibition complex; a new thoroughfare
connecting the main route (backbone
thoroughfare) with the wolf enclosure and
the whole lower part of the zoo; the first
stage of the reconstruction of the ape
pavilion; and a new access route to the
building housing the stables in the
Children’s Zoo. 

The entrance area of the Beringia
exhibition complex was constructed on
a surface area of nearly 1 ha in the lower
part of the zoo, in the area behind the Tiger
Rocks extending in the direction of the
beaver and wolf exhibits. It was opened to
the public on 9th October after being under
construction since the beginning of 2009.  It
became the biggest investment in the history

of Brno Zoo, with costs amounting to 79
million CZK that were paid from an EU grant
and from the budget of the City of Brno.
A dominant part of the structure is
a breeding facility for Kamchatka bears
which consists of shelters for the bears,
breeding and technical facilities and an
enclosure with a large water surface. Other
parts of the new exhibition complex contain
an enclosure for wolverines and an
enclosure of which half is used by snowy
owls and the other half by a group of several
other species of northern birds. The
architectural design incorporates the
individual exhibits smoothly into the given
natural environment. The visitors walk
through the new area along an ‘adventure
trail’ which offers barrier-free views into the
enclosures and which passes through
a Kamchatka bear hunter’s homestead.
Three wooden buildings – a residential
building, a sauna and a hayloft built in the

style of Russian folk architecture – are
grouped around a courtyard with a wooden
well; the interior of the residential building,
which features an exhibition hall, is
completed by a presentation of traditional
household equipment. Visitors can find
toilets in the sauna and the high hayloft is
used as a viewing tower. The bear enclosure,
which starts by the adventure trail and
extends up the slope above it, is surrounded
by walls with a minimum height of 3.5m,
fitted with electric fences. The rear wall of the
enclosure, which was designed as
a supporting wall, is situated on the surface
of the previous thoroughfare which connects
the main route with the wolf enclosure. Its
straight line was advantageous for the
construction of the wall; another advantage
of carrying out the construction work on the
surface of the thoroughfare was the
minimum need to cut down woody plants.
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Obchodní úsek pracoval v roce 2010

v nezmûnûném personálním obsazení,

coÏ platilo jak o kmenov˘ch, tak

o osvûdãen˘ch sezonních pracovnících. 

Sezonní prodej zaãal bûhem bfiezna

postupn˘m zprovozÀováním prodejních

míst s obãerstvením. Od poãátku dubna

byla jiÏ v provozu v‰echna prodejní místa

s obãerstvením i s upomínkov˘mi pfied-

mûty, v tomto mûsíci jsme zaãali provozo-

vat i trampolínové centrum. Slibn˘ roz-

jezd sezony, a tedy i oãekávan˘ „pfiísun“

náv‰tûvníkÛ, zbrzdilo extrémnû de‰tivé

poãasí v kvûtnu. Také brnûnsk˘ Dopravní

podnik zahájil v kvûtnu lodní dopravu po

Brnûnské pfiehradû s mírn˘m zpoÏdûním

(v roce 2009 byly plavby po pfiehradû zce-

la mimo provoz). TakÏe i tradiãní pojízd-

né vstupenky, opravÀující ke vstupu do

zoo i na palubu parníku, o nûÏ je mezi ve-

fiejností znaãn˘ zájem, vstoupily v plat-

nost se skluzem.

Novinkou sezony byly dûtské identifi-

kaãní pásky. Doprovod mal˘ch náv‰tûv-

níkÛ si mohl pásku vyzvednout v poklad-

nû, oznaãit sv˘m telefonním ãíslem a pfii-

pnout dítûti na zápûstí. Pokud se pak dí-

tû v na‰em rozlehlém areálu ztratilo, sná-

ze se s ním rodiã, prarodiã ãi jin˘ dopro-

vod opût shledal. K tomuto opatfiení nás

vedly dosavadní bohaté zku‰enosti s pát-

ráním po zatoulan˘ch mal˘ch dûtech.

O drobnou sluÏbu, poskytovanou zdar-

ma, byl velk˘ zájem.

Bûhem roku techniãtí pracovníci na-

tfieli mobiliáfi u obãerstvovacích stánkÛ,

vymûnili sluneãníky, u stánku Krokod˘l

roz‰ífiili venkovní kvûtinovou v˘zdobu.

SluÏby pro náv‰tûvníky obohatili nájemci

voln˘ch ploch – prodejci trdelníkÛ, zmrz-

liny, knih, kaktusÛ, tepl˘ch nápojÛ, pro-

vozovatelé dûtské nafukovací skluzavky

a dûtského bagfiíku. Sortiment nabízen˘

stánkem Krokod˘l jsme roz‰ífiili o grilo-

vané maso, hamburgery a sladké muffiny.

Nabídku upomínkov˘ch pfiedmûtÛ s lo-

gem zoo jsme zpestfiili o de‰tníky, nové

druhy magnetÛ a ãtyfii druhy hrnkÛ.

Vydali jsme nové plakáty s fotografiemi

tygrÛ a vlkÛ.

Obchodní úsek se podílel i na akcích

pro vefiejnost pofiádan˘ch zoologickou za-

hradou, zejména pfii zaji‰Èování obãer-

stvení, nebo organizaãnû, pfii vstupu ná-

v‰tûvníkÛ do zoo.

MVDr. Jaroslava Vavfiinová,

vedoucí obchodního úseku

OBCHODNÍ ÚSEK /COMMERTIAL DEPARTMENT

Restaurace U Tygra nabízí také v˘hled do v˘bûhu ‰elem / At the Tiger restaurant also offers a view into the beasts run out
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zoologická zahrada:  216 414 osob
Stálá akvarijní v˘stava:   21 622 osob
celkem:  238 036 osob 

mûsíc s nejvy‰‰í náv‰tûvností:     srpen  (43 098 osob) 
mûsíc s nejniÏ‰í náv‰tûvností:           leden    (1 796 osob)

poãet psích náv‰tûvníkÛ:  2554

trÏby z prodeje upomínkov˘ch pfiedmûtÛ (vãetnû DPH)    1 959 919,- Kã
trÏby z prodeje obãerstvení (vãetnû DPH)                         3 929 696,- Kã
(bez zlikvidovaného stánku U Tygra, bez restaurace U Tygra, bez stánku U Toãny)

Poãet náv‰tûvníkÛ v roce 2010

in May. Also, Brno’s public transport
company started running boats on the Brno
Lake with a bit of a delay in May (the boat
trips didn’t run at all in 2009 due to blue-
green algae). As a result, the traditional boat
ride/zoo entrance tickets which allow the
visitors to enter the zoo as well as ride on the
ferry and which are highly popular with the
public started to be used with a delay. An

SUMMARY: The season’s business started
during March with the gradual opening of
refreshment stalls. All refreshment stalls as
well as souvenir shops were operational
from the beginning of April; in this month we
also started operating the trampoline centre.
The promising start of the season, and thus
also the expected “influx” of visitors, was
slowed down by the extremely rainy weather

innovation of the season was the
introduction of child identification strips.
Those who were accompanying children
could collect a strip at the ticket office, mark
it with their telephone number and attach it
to the child’s wrist. If the child then got lost in
our extensive park, it would be easier for
their parent, grandparent or other
accompanying person to find them again.
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Styky se zahraniãím jsou pro chod

kaÏdé zoo nezbytné pfiedev‰ím pro získá-

vání odborn˘ch zku‰eností a profesních

kontaktÛ. DÛleÏité jsou i z hlediska v˘-

mûn zvífiat. Brnûnská zoo je ãlenem nû-

kolika mezinárodních zoologick˘ch

organizací a na jejich v˘roãní zasedání

vysílá své zástupce, její pracovníci do-

provázejí transporty zvífiat do jin˘ch za-

hrad, kde souãasnû navazují odborné

kontakty, aby získali nové poznatky

o chovu vzácn˘ch druhÛ ãi pfiedávali

vlastní zku‰enosti.

Mimofiádnû v˘znamnou událostí za-

hraniãních stykÛ roku 2010 byla pra-

covní cesta na Kamãatku, kterou pod-

nikli ve dnech 24. kvûtna aÏ 12. ãervna

fieditel zoo MVDr. Martin Hovorka,

Ph.D., jeho asistent RNDr. Bohumil

Král, CSc., a publicista Du‰an Binka, je-

hoÏ úkolem bylo kamãatskou misi do-

kumentovat. 

Hlavním zámûrem cesty bylo získání

mláìat kamãatsk˘ch medvûdÛ pro no-

vou brnûnskou expozici, poznání pfiíro-

dy Kamãatky se zfietelem na Ïivotní pod-

mínky medvûdÛ, seznámení se systé-

mem ochrany unikátních ekosystémÛ

poloostrova, navázání spolupráce s od-

borníky z kamãatsk˘ch pfiírodních rezer-

vací, zejména z rezervace Kronocké

a Komandorské, roz‰ífiení dosavadní

spolupráce se Zoo Jelizovo, sídlící v dru-

hém nejvût‰ím mûstû Kamãatky, a získá-

vání kontaktÛ pro dal‰í dovozy zvífiat do

plánovan˘ch expozicí v Zoo Brno.

Návrat z Kamãatky pracovníci Zoo Brno

spojili s úãastí na v˘roãní konferenci

Euroasijské regionální asociace zoo

a akvárií (EARAZA) v Zoo IÏevsk

v Udmurtské republice, která se nachází

na v˘chodû evropské ãásti Ruské

federace.

Po pfiíletu do Petropavlovsku

Kamãatského 25. kvûtna ráno pracovní-

ci brnûnské zoo odjeli do nedalekého

mûsta Jelizova, které se stalo hlavním

sídlem jejich kamãatského pobytu.

V Jelizovu zahájili jednání s fieditelkou

tamní zoo S. ·evljaginovou a prohlédli si

jelizovskou zoologickou zahradu. T̆ Ï

den odpoledne navázali v Petro-pavlov-

sku Kamãatském jednání s fieditelem

Komondorské rezervace A. Strelniko-

vem a jeho zástupcem N. Pavlovem.

ZAHRANIâNÍ STYKY /FOREIGN CONTACTS

DVD Kamãatka – láska na druhé stranû planety / Cover of the DVD Kamchatka – a love on the other side
of the planet 
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Následujícího dne se brnûn‰tí zoologové

setkali se zástupcem vedoucího

Agentury pro ochranu a vyuÏití fauny

Kamãatského kraje V. Gordijenkem

a s vedoucím parku Vulkány Kamãatky

V. Komarovem. Oba slíbili pomoc pfii

získávání filmového materiálu o kamãat-

sk˘ch medvûdech. Odpoledne pracovní-

cí na‰í zoo náv‰tívili fieditelství

Kronocké rezervace v Jelizovu. ¤editel

rezervace T. ·piljonok, jeho zoologick˘

zástupce V. Mosolov, vûdeck˘ pracovník

A. Nikonorov a fotograf I. ·piljonok bû-

hem nûkolikahodinové diskuse pfiislíbili

ve‰kerou pomoc pfii budování brnûnské

expozice kamãatsk˘ch medvûdÛ, o niÏ

jevili Ïiv˘ zájem – zdála se jim vysoce

pfiitaÏlivá. Pfii veãerním pokraãování roz-

hovorÛ fieditel Kronocké rezervace T.

·piljonok a fotograf  I. ·piljonok nabíd-

li vlastní filmové materiály pro osvûtov˘

film o opu‰tûn˘ch medvíìatech. RovnûÏ

BrÀanÛm zprostfiedkovali náv‰tûvu

Údolí gejzírÛ. V této úchvatné unikátní

a tûÏko pfiístupné ãásti Kronocké rezer-

vace strávili skoro cel˘ 27. kvûten a v do-

provodu zoologického zástupce fieditele

rezervace V. Mosolova pozorovali cel-

kem sedm medvûdÛ kamãatsk˘ch. Veãer

je‰tû stihli dal‰í schÛzku s vedoucími

pracovníky Kronocké rezervace a do-

hodli se s nimi, Ïe do nové brnûnské ex-

pozice kamãatsk˘ch medvûdÛ spoleãnû

pfiipraví instalaci v˘stavy o jejich rezer-

vaci. Dal‰í den, 28. kvûtna, se v Jelizovu

konala schÛzka s V. Gordijenkem.

Pfiinesl audiovizuální záznam, kter˘ na-

toãil a z nûhoÏ si pracovníci Zoo Brno

mohli vybrat zábûry vhodné pro jejich

film. Poté odjeli do asi 30 km vzdálené-

ho skansenu, kde vyslechli a shlédli hu-

dební a taneãní vystoupení KorjakÛ, pÛ-

vodních obyvatel Kamãatky. Celé odpo-

ledne se pak ve skansenu seznamovali se

zvyky KorjakÛ, s jejich písnûmi a obyãe-

ji. S vedoucí skansenu N. âeãulinovou

projednali moÏnost pfiíjezdu malé folk-

lorní skupiny do Brna, kde by úãinkova-

la pfii slavnostním otevfiení nové expozi-

ce medvûdÛ kamãatsk˘ch. Do 650 km

vzdáleného mûsteãka Esso odjeli BrÀané

z Jelizova 29. kvûtna. Esso je stfiediskem

KorjakÛ i pfiíslu‰níkÛ dal‰í národnostní

men‰iny EvenÛ a tamní národopisné

muzeum a skansen, které si BrÀané po-

drobnû prohlédli, jsou vûnovány obûma

etnikÛm. V okolí Essa se také nalézají

velmi zajímavé ekosystémy, které BrÀané

zevrubnû prozkoumali. I lidská sídla

jsou v tomto kraji pozoruhodná, v obyt-

n˘ch domech chybûjí komíny, protoÏe

ve‰keré vytápûní obstarají pfiívody horké

vody z termálních pramenÛ. âasté jsou

také bazény u rodinn˘ch domÛ, v nichÏ

se dá celoroãnû koupat, aniÏ by byly za-

stfie‰eny. Dal‰í náv‰tûva fieditelství

Kronocké rezervace se v Jelizovu usku-

teãnila 31. kvûtna. Se zoologick˘m zá-

stupcem fieditele V. Mosolovem a vûdec-

k˘m pracovníkem A. Nikanorovem pro-

bûhla velmi tvÛrãí diskuse o specifikách

Ïivota medvûdÛ kamãatsk˘ch.

Odpoledne následovala prohlídka bioto-

pÛ v okolí Jelizova. Náv‰tûva Kamãat-

ského vlastivûdného muzea v Petropav-

lovsku Kamãatském se uskuteãnila

1. ãervna. Pracovníky brnûnské zoo zau-

jala expozice o pÛvodních obyvatelích

Kamãatky a jejich zvycích, zvlá‰tní po-

zornost vûnovali zejména tzv.

Medvûdímu svátku. Velmi zajímavá byla

i expozice o vzniku a prvním období his-

torie mûsta Petropavlovsku Kamãatské-

ho. S fieditelkou muzea V. Jefimovou by-

la dohodnuta moÏnost vytvofiení v˘stavy

v Zoo Brno o pÛvodních obyvatelích

Kamãatky. Odpoledne se BrÀané sezná-

mili se specifick˘mi biotopy pobfieÏí

Avaãinského zálivu. Druh˘ ãervnov˘

den byl vûnován vybírání sekvencí z ka-

zet poskytnut˘ch V. Gordijenkem a prá-

ci na kopírování fotosekvencí, které po-

kraãovalo je‰tû druh˘ den dopoledne.

Odpoledne 3. ãervna BrÀané opût zaví-

tali do Zoo Jelizovo, kde se rozlouãili

s jeho pracovníky, ktefií BrÀanÛm po ce-

lou dobu jejich pobytu na Kamãatce vel-

mi pomáhali. Odlet z Petropavlovsku

Kamãatského do Moskvy se uskuteãnil

4. ãervna. Následujícího dne bylo na

programu jednání s vedoucí plemenné

knihy orlÛ kamãatsk˘ch L. Kurilovião-

vou ze Zoo Moskva o pokraãování pro-

gramu na záchranu orla kamãatského,

úprava pfiedná‰ky na zasedání EARAZA

a prohlídka Zoo Moskva. Noãní pfiesun

vlakem z Moskvy do IÏevsku se uskuteã-

nil 6. ãervna. Zoo IÏevsk si BrÀané pro-

hlédli 7. ãervna a od 8. ãervna se úãast-

nili v˘roãní konference EARAZA, která

trvala do 10. ãervna. Po jejím skonãení,

11. ãervna, odjeli vlakem do Moskvy,

kam se dostali brzy ráno 12. ãervna.

Je‰tû t˘Ï den stihli letadlo do Prahy, kde

pfiistáli ve 12.10 hod., do Brna dorazili

v 15.49 hod. Plán sluÏební cesty byl beze

zbytku splnûn.

Základním cílem kamãatské cesty by-

la organizaãní pfiíprava transportu zvífiat

pro v Brnû budovanou novou ãást expo-

ziãního komplexu Beringie, s dominant-

ním druhem medvûdem kamãatsk˘m.

Za nejlep‰í variantu bylo moÏné povaÏo-

vat získání osifiel˘ch medvíìat, naroze-

n˘ch bûhem zimy 2009/10, která pfii‰la

z nûjakého dÛvodu o matku (mohl ji

skolit pytlák ãi nezku‰en˘ lovec nebo za-

bít zl˘ star˘ medvûdí samec apod.).

Podle informací zoologÛ ze Zoo Jelizovo

ZAHRANIâNÍ STYKY /FOREIGN CONTACTS
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a z kamãatsk˘ch rezervací nalézají lidé

na Kamãatce kaÏd˘ rok nûkolik osifie-

l˘ch medvíìat. Pracovníci Zoo Brno

chtûli dosáhnout toho, aby náv‰tûvníci

jejich zoo mohli v novém v˘bûhu pozo-

rovat, jak medvíìata rostou a dospívají.

Jako druhá varianta pfiicházel v úvahu

transport dospûl˘ch kapitálních kusÛ,

které by udivovaly svou mohutností.

Taková zvífiata bylo moÏné za urãit˘ch

podmínek získat v nûkteré ruské zoo.

První variantu se nepodafiilo uskuteãnit.

Je snad i dobfie, bohuÏel nikoli pro zoo,

Ïe v roce 2010 do pfiíjezdu brnûnsk˘ch

zoologÛ neosifiela na Kamãatce Ïádná

medvíìata. A tak se na konferenci EA-

RAZA v IÏevsku BrÀané snaÏili navázat

rozhovory s kolegy z jin˘ch zahrad o do-

vozu jejich kamãatsk˘ch medvûdÛ do

Brna. Nakonec se dohodli s fieditelem

zoo v Rostovû na Donu A. Baraniko-

vem, ker˘ nabídl pár dospûl˘ch jedincÛ.

V IÏevsku se pak uskuteãnila jednání

o dal‰ích dovozech pro expozici

Beringie: fieditel Zoo Moskva V. Spicin

slíbil samici rosomáka, ãtyfii aÏ ‰est je-

dincÛ (dva dospûlé vybarvené samce a aÏ

ãtyfii leto‰ní mláìata) kajky mofiské na-

bídnul hlavní zoolog estonské Zoo

Tallinn V. Feinstein, fieditel Zoo Praha

M. Bobek pfiislíbil v‰echna mláìata úst-

fiiãníkÛ velk˘ch, která se v roce 2010

v Praze vylíhnou.

V˘sledky sluÏební cesty pracovníkÛ

Zoo Brno do Ruské federace lze shr-

nout do devíti bodÛ:

1) Díky pomoci fieditele Kronocké re-

zervace T. ·piljonka a jeho zoologického

zástupce V. Molosova získali nepfieberné

mnoÏství principiálních i detailních po-

znatkÛ o Ïivotû kamãatsk˘ch zvífiat, ob-

zvlá‰tû medvûd a losÛ. 

2) Vedení Kronocké rezervace jim

k volnému pouÏití pfiedalo CD o Ïivotû

kamãatského medvûda a pfiislíbilo zaslat

film o medvídûti sirotkovi.

3) Kronocká rezervace jim slíbila, Ïe

k otevfiení nové brnûnské expozice

o kamãatsk˘ch medvûdech poskytne v˘-

stavu o této v˘znamné rezervaci a o Ïi-

votû medvûdÛ.

4) Vladimír Gordijenko jim pfiedal ãást

svého filmového materiálu o mláìatech

medvûdÛ, kter˘ bude pouÏit v na‰ich fil-

mech o medvûdech Kamãatky.

5) S vedoucí Korjatského národopisné-

ho souboru N. âuãulinovou se dohodli

na oboustranné snaze zorganizovat zá-

jezd do âR a vystoupení souboru pfii o-

tevfiení nové expozice kamãatsk˘ch

medvûdÛ v Zoo Brno.

6) S fieditelkou Kamãatského vlastivûd-

ného muzea v Petropavlovsku

Kamãatském V. Jefimovovou dohodli

moÏnost uspofiádat v roce 2011 v Zoo

Brno v˘stavu o pÛvodních obyvatelích

Kamãatky. 

7) ¤editel Zoo Brno i jeho asistent se

zúãastnili v‰ech zasedání i spoleãensk˘ch

akcí konference EARAZA v Zoo IÏevsk.

8) Na konferenci EARAZA pracovníci

Zoo Brno pfiednesli dvû pfiedná‰ky: o ge-

netickém v˘zkumu orlÛ kamãatsk˘ch

(o tzv. DNA prÛkazech) a o budování

expozice Kamãatky, která se v Zoo Brno

stala vstupní ãástí do komplexu

Beringie.

9) Pracovníci Zoo Brno nav‰tívili tfii

zoologické zahrady (v Moskvû, IÏevsku

a Jelizovu), Kronockou pfiírodní rezerva-

ci a ãtyfii muzea (v Petropavlovsku

Kamãatském, Jelizovu, Essu a IÏevsku).

¤editel Zoo Brno MVDr. Martin

Hovorka, Ph.D., jehoÏ doprovázel ve-

doucí chovatelského úseku MVDr. Zvi

Friedman, se úãastnil jarního zasedání

fieditelÛ ãlensk˘ch zahrad Evropské a-

sociace zoo a akvárií (EAZA

Director’s Day Spring Concil Meeting),

které se konalo od 6. do 10. kvûtna ve

francouzské zoologické zahradû

ZooParc de Beauval. Oba pracovníci

Zoo Brno se aktivnû úãastnili v‰ech akcí

spojen˘ch se zasedáním, s jeho úãastníky

diskutovali o moÏnostech budoucí spo-

lupráce a o náv‰tûvû Zoo Brno. Prohlédli

si ZooParc de Beauval a pfii zpáteãní ces-

tû i dal‰í francouzskou zoo – v Doué-la-

Fontaine.

Ochranáfiské fórum Evropské aso-

ciace zoo a akvárií (EAZA

Conservation Forum) probûhlo ve

dnech 29. ãervna aÏ 3. ãervence v kon-

gresovém centru Löwenberg poblíÏ ‰v˘-

carského mûsta Murten. Ze Zoo Brno se

fóra úãastnili fieditel MVDr. Martin

Hovorka, Ph.D., a vedoucí chovatelské-

ho úseku MVDr. Zvi Friedman. Fórum

projednávalo tfii hlavní témata: vymírání

druhÛ v jihov˘chodní Asii, evropské

ohroÏené druhy a ochrana primátÛ.

Pracovníci Zoo Brno se aktivnû úãastni-

li v‰ech odborn˘ch i spoleãensk˘ch akcí

fóra, s mnoh˘mi jeho úãastníky prodis-

kutovali témata moÏné budoucí spolu-

práce pfii v˘mûnû zvífiat i pfii úãasti na

ochranáfisk˘ch projektech podporujících

zachování biodiverzity. Pfii náv‰tûvû Zoo

Papiliorama ve mûstû Kerzers ve ·v˘car-

sku se dohodli na spolupráci pfii projek-

tu Shipstern, kter˘ se t˘ká ochrany pfií-

rody stfiedoamerického státu Belize. 

Na v˘roãní konferenci EAZA, která

se konala ve dnech 21. aÏ 26. záfií

v kongresovém centru v italské Veronû,

ZAHRANIâNÍ STYKY /FOREIGN CONTACTS
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brnûnskou zoo reprezentovali její fieditel

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., vedou-

cí chovatelského úseku MVDr. Zvi

Friedman, vedoucí investiãního oddûle-

ní technického úseku Ing. Hana

Václavková, vedoucí ekonomického úse-

ku Ing. Miroslava Pi‰kulová a vedoucí

propagaãnû vzdûlávacího úseku Bc. Jana

Hadová. Pracovníci Zoo Brno se úãast-

nili plenárního zasedání hodnotícího

kampaÀ EAZA na záchranu evropsk˘ch

‰elem, na níÏ participovala i Zoo Brno,

a vyhlá‰ení kampanû na rok 2011, za-

mûfiené na ochranu volnû Ïijících opic.

Dále se úãastnili jednání zab˘vajících se

legislativou a podmínkami chovu zvífiat

v zoo a administrativních, v˘zkumn˘ch

a odborn˘ch zasedání. Dr. Hovorka se

úãastnil plenárních zasedání orgánÛ

EAZA, které byly urãeny fieditelÛm

ãlensk˘ch zoo; na nich probíhala jedná-

ní o stanovách a rozpoãtech asociace.

Pracovníci Zoo Brno téÏ nav‰tívili safari

park Parco Natura Viva, leÏící poblíÏ je-

zera Lago di Garde, kde se seznámili

s rÛzn˘mi moÏnostmi zabezpeãení expo-

zic a jejich v˘stavby a úprav tak, aby od-

povídaly podmínkám chovu zvífiat

v zoo, stanoven˘m strategií ochranáfiské

práce zoologick˘ch zahrad, kterou vyda-

ly jak Svûtová asociace zoo a akvárií

(WAZA), tak ãeské ministerstvo Ïivotní-

ho prostfiedí.

Na 65. v˘roãní konferenci Svûtové

asociace zoo a akvárií (WAZA) v nû-

meckém Kolínû nad R˘nem, která probû-

hla v tamní zoo ve dnech 17.–22. fiíjna,

odjeli fieditel MVDr. Martin Hovorka,

Ph.D., jeho asistent RNDr. Bohumil

Král, CSc., a vedoucí chovatelského úse-

ku MVDr. Zvi Friedman. V prÛbûhu

konference absolvovali pfiedná‰ky a zase-

dání vûnovaná roli zoologick˘ch zahrad

v Mezinárodním roce biodiverzity 2010,

vyhlá‰eném Organizací spojen˘ch náro-

dÛ (téma biodiverzity prolínalo praktic-

ky v‰emi zasedáními a pfiedná‰kami

konference), úãastnili se nûkter˘ch work-

shopÛ a hlavních jednání zamûfien˘ch na

záchranné projekty in situ i ex situ, cíle-

né na zachování rozmanitosti Ïivotních

forem, a nav‰tívili tfii zoologické zahrady

(Zoo Kölln am Rhein, Zoo Wuppertal,

Zoo Düsseldorf ), kde jednali o moÏnos-

tech v˘mûn zvífiat.

Brnûnská zoo uskuteãnila v roce 2010

nûkolik desítek transportÛ zvífiat.

Nejv˘znamnûj‰ím byl dovoz páru med-

vûdÛ kamãatsk˘ch z Rostova na Donu

do Brna. Kombinovaná pfieprava (letec-

ky i kamionem) mûla z hlediska logisti-

ky hladk˘ prÛbûh. Vzhledem k mimo-

fiádné váze a objemu nakládan˘ch beden

– v jedné byla samice váÏící pÛl tuny, sa-

mec v druhé bednû váÏil tfii ãtvrtû tuny –

nebylo moÏné, aby letadlo s medvûdy na

palubû pfiistálo v âeské republice.

Transport medvûdÛ doprovázel provozní

zoolog Jifií Vítek. Z Prahy odletûl 14. zá-

fií veãer, v Rostovû pfiistál druh˘ den

brzy ráno. Následovalo pfiebírání doku-

mentÛ k pfiepravû a pfiíprava k odbavení

transportních beden. Ve dnech 19. aÏ

23. záfií probíhal transport beden

z Moskvy (kam byly dopraveny letecky

z âeské republiky) do Rostova. Dal‰í tfii

dny zabralo vyfiizování veterinárního

osvûdãení, dezinfekce beden, pfiíprava

k nakládce. Nakládka medvûdÛ do be-

den a beden na kamion probûhla 27. zá-

fií. Veãer t˘Ï den odjel kamion z Rostova

do Moskvy, kam dorazil brzy ráno

29. záfií. UÏ v 6 hod. ráno zaãalo celní fií-

zení na leti‰ti ·eremetûvo a v 5 hod. rá-

no druhého dne, 30. záfií, zaãalo vlastní

odbavení. Letadlo startovalo z Moskvy

v 11.55 hod. a pfiistálo ve Frankfurtu

nad Mohanem ve 14.55 hod. Bedny se

na kamion nakládaly od 20.10 hod.,

v 21.10 hod. kamion vyrazil na cestu do

Brna. V brnûnské zoo jsme zaãali bedny

pfiekládat z kamionu na traktor 1. fiíjna

v 7 hod. ráno. Pak uÏ zb˘valo jen nûko-

lik desítek metrÛ k ubikaci medvûdÛ. 

Provozní zoolog Jifií Vítek a revírník

Miloslav Walter ve dnech 29. ledna

aÏ 2. února odvezli pût (3.2) v na‰í zoo

odchovan˘ch vlkÛ arktick˘ch do Zoo

Rovno na Ukrajinû. 

Z estonské Zoo Tallinn a z loty‰ské

Zoo Riga jsme dovezli skupinu kajek

mofisk˘ch, seversk˘ch ptákÛ urãen˘ch

pro novou ãást expoziãního komplexu

Beringie. Z Tallinnu jsme také dovezli

pu‰tíka vousatého a z Rigy Ïáby listovni-

ce ãervenooké. Dovoz uskuteãnili ve

dnech 24. aÏ 28. srpna Jifií Vítek, provoz-

ní zoolog, a Robert Závodsk˘, vedoucí

oddûlení dopravy. V transportu byla také

zvífiata z na‰í a praÏské zoo, urãená pro

pobaltské zahrady, z Pobaltí jsme dovezli

také zvífiata pro Zoo Chomutov. RovnûÏ

jsme vypomohli pfii v˘mûnách zvífiat me-

zi pobaltsk˘mi zahradami. Pfiesuny shr-

nuje následující pfiehled: kasuár, komba

u‰atá (Praha–Riga), pelikán, surikaty

(Riga–Tallin, Tallin–Riga), paovce hfiiv-

naté, kozoroÏec sibifisk˘, klokan

BennettÛv (Brno–Tallin), rys ostrovid

(Riga–Kaunas), poletuchy (Riga–Cho-

mutov), pu‰tík vousat˘ (Tallin–Brno),

kajky mofiské (Tallin, Riga–Brno), listov-

nice ãervenooké (Riga–Brno).

Jifií Vítek a chovatelka Simona Bla-

hoÀovská dovezli ve dnech 4. aÏ 11. lis-

topadu z farmy v Neittävä ve Finsku

zásobu li‰ejníku, velmi vhodného krmi-

va pro soby. âást nákladu byla urãena

pro Zoo Olomouc a Zoo Chomutov.
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SUMMARY: An extraordinarily important
event of 2010, as far as foreign relations are
concerned, was a business trip to
Kamchatka which was undertaken by the
director of the zoo MVDr. Martin Hovorka,
Ph.D., his assistant RNDr. Bohumil Král,
CSc., and columnist Du‰an Binka. The
purpose of the trip was to organize the
importing of Kamchatka bear young for the
new Kamchatka exhibit at the Brno Zoo, to
gain a better knowledge of the landscape of
Kamchatka with an emphasis on the living
conditions of the bears, to get to know the
system of unique ecosystem preservation on
the peninsula, to launch cooperation with
experts from Kamchatka’s nature reserves,
particularly the Kronotsky and Komandorsky
ones, to broaden the present cooperation
with Yelizovo Zoo, which is located in the
second largest town of Kamchatka, and to
obtain further contacts for the import of
animals into planned exhibits at Brno Zoo.
Brno wished to acquire orphaned young
which were born during the winter of
2009/10 in Kamchatka and which had lost
their mother for some reason (she may have
been killed by a poacher or an
inexperienced hunter, by an evil old male
bear etc.) According to zoologists at
Yelizovo Zoo and at Kamchatka’s reserves,
several orphaned baby bears are found

every year in Kamchatka. The staff of Brno
Zoo wanted visitors to their zoo to watch the
baby bears grow and mature in the new
enclosure. The second option was the
transport of splendid adult individuals which
would amaze viewers with their massive
size. It was possible to obtain such animals
from some Russian zoos under certain
conditions. The first option failed. It is
perhaps good, unfortunately not for the zoo,
that no baby bears became orphans in
Kamchatka in 2010 before the arrival of
Brno zoologists. Thus, on returning from
Kamchatka Brno staff used the opportunity of
their attendance at the EARAZA conference
in Izhevsk to conduct discussions with their
colleagues from other zoos regarding the
importing of their Kamchatka bears to Brno.
They finally reached an agreement with the
director of Rostov-on-Don Zoo, A.
Baranikov, who offered a couple of adult
individuals. Negotiations regarding further
imports for the Beringia exhibit also took
place in Izhevsk: the director of the Moscow
zoo, V. Spicin, promised a wolverine female;
four to six Common Eider individuals (two
males with adult colouration and up to four
young born this year) were promised by the
main zoologist of the Tallinn Zoo (Estonia),
V. Feinstein, and the director of the Prague
Zoo, M. Bobek, promised all the Eurasian

Oystercatcher young which will hatch in
Prague in 2010. 

As we have already mentioned, the staff of
Brno Zoo used their return from Kamchatka to
take part in the annual conference of the
Eurasian Regional Association of Zoos and
Aquariums (EARAZA) at the Izhevsk Zoo in the
Udmurtsk Republic, which is located in the
European part of the Russian Federation. They
gave two lectures in Izhevsk: one concerning
genetic research into Kamchatka eagles (about
what are known as DNA certificates) and one
about the construction of the Kamchatka
exhibit which became the entrance area of the
Beringia complex. The zoo’s representatives
also took part in, among other events, the 65th
annual conference of the World Association of
Zoos and Aquariums (WAZA) in Koln am
Rhein, Germany; the annual EAZA conference
which took place in Verona, Italy; and the
EAZA Conservation Forum at the Löwenberg
congress centre near the Swiss town of Murten.

Brno zoo carried out several tens of
transportations of animals in 2010. The most
important was the import of a couple of
Kamchatka bears from Rostov on Don. The
combined transport (by air and by lorry)
went smoothly as far as logistics is
concerned.

V Neittävä se seznámili s farmou a zpÛ-

sobem skliznû li‰ejníku a prohlédli si je-

ho zpracovnu. Ve Finsku také navázali

kontakty s chovateli losÛ a sobÛ, od ni-

chÏ bude moÏné získat zvífiata pro na‰i

zahradu. Jifií Vítek ve dnech 12. a 13. li-

stopadu dovezl z praÏského leti‰tû sami-

ci rosomáka, kterou nám letecky poslala

moskevská zoo. Souãasnû s rosomákem

dopravil i dva severské ptáky ústfiiãníky

velké, které nám poskytla praÏská zoo.

Rosomák i ústfiiãníci byli urãeni pro no-

vou ãást Beringie.

Eduard Stuchlík
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Úsek propagace a vzdûlávání mûl

v roce 2010 devût pracovníkÛ, vãetnû je-

ho vedoucí. V útvaru spolupráce se ‰ko-

lami pracovali tfii, v útvaru styku s vefiej-

ností dva, ve Stanici mlad˘ch pfiírodo-

vûdcÛ, která tvofiila také jeden z útvarÛ,

rovnûÏ dva a v útvaru informatiky jeden.

V dubnu, po krátké, ale tûÏké nemoci

zemfiela na‰e dlouholetá kolegynû, ve-

doucí Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

Mgr. Svûtla Vítková, jejíÏ odchod nás

v‰echny velmi zasáhl. Aktivity spojené se

stanicí pfievzala vedoucí útvaru spolu-

práce se ‰kolami Mgr. Ing. Lenka

Bochníãková. Hlavní ãinnost úseku se

odvíjela, stejnû jako v pfiedcházejících le-

tech, ve dvou oblastech. Jednak pfii vzdû-

lávání formálního charakteru, prostfied-

nictvím v˘ukov˘ch programÛ nabíze-

n˘ch ‰kolám, jednak v oblasti neformál-

ního vzdûlávání, pfii práci odborn˘ch

skupin (krouÏkÛ) Stanice mlad˘ch pfií-

rodovûdcÛ.

V prÛbûhu roku jsme zaãali pracovat

na zmûnû organizaãní struktury úseku,

která ve‰la v platnost 1. 12. 2010.

Vznikly pouze dva útvary – útvar propa-

gace a útvar vzdûlávání. Formální i ne-

formální vzdûlávání jsme soustfiedili do

jednoho útvaru, obû formy vzdûlávání

jsou tak vzájemnû propojeny. Tato situa-

ce si ov‰em vyÏádala novou vzdûlávací

koncepci brnûnské zoo, na jejímÏ vytvá-

fiení jsme pracovali v roce 2011.

Hlavními aktivitami vzdûlávacího

útvaru byly v˘ukové programy a exkur-

ze, pfiíprava a doprovod pravideln˘ch

náv‰tûv pacientÛ kliniky dûtské onkolo-

gie v zoo a pravidelné v˘jezdy s kontakt-

ními zvífiaty do speciální základní a ma-

tefiské ‰koly Elpis. Do sféry neformální-

ho vzdûlávání spadala ãinnost Stanice

mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, pfii níÏ pracova-

lo sedm odborn˘ch skupin, osmou byl

Nízkoprahov˘ klub, kter˘ nav‰tûvují

Interaktivní tabule v pavilonu opic / Interactive board at the ape pavilion
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pfieváÏnû klienti diagnostick˘ch ústavÛ.

Pracovníci úseku se také podíleli na pfií-

pravû a vedení prázdninového pfiímûst-

ského tábora a na pfiípravû akcí pro

vefiejnost, probíhajících bûhem celého

roku.

V roce 2010 jsme nadále spolupraco-

vali s Pedagogickou fakultou Masaryko-

vy univerzity a novû i s Mendelovou ze-

mûdûlskou a lesnickou universitou

v Brnû, ústavem marketingu. Studenti

s námi dotváfieli v˘ukové programy

a zpracovávali návrhy marketingov˘ch

opatfiení, urãen˘ch pro brnûnskou zoo,

jak v rámci bûÏné v˘uky, tak i pfii zpra-

cování závûreãn˘ch bakaláfisk˘ch a ma-

gistersk˘ch prací.

Stejnû jako v minul˘ch letech se nám

i v roce 2010 podafiilo zhotovit interak-

tivní pomÛcky pro potfieby formálního

vzdûlávání, napfiíklad magnetické tabule

a modely potravních pyramid, a také na-

uãné tabule, rozmístûné v areálu zoo

a slouÏící k nenásilnému (neformální-

mu) vzdûlávání náv‰tûvníkÛ. Pro v˘robu

nauãn˘ch tabulí a interaktivních pomÛ-

cek jsme pouÏili peníze z dotace minis-

terstva Ïivotního prostfiedí. 

Pracovníci úseku bûhem témûfi celého

roku organizovali a pfiipravovali rÛzné

akce pro vefiejnost, od Jarního otvírání

zoo, pfies Den Zemû ãi Dûtsk˘ den aÏ po

·tûdrodopolení krmení. Vût‰inu z nich

doprovázela soutûÏní stezka ãi kulturní

vystoupení. Pfiehled akcí pro vefiejnost

uvádûjí tabulky na konci této v˘roãní

zprávy.

V˘ukové programy a exkurze
Vzdûlávací pracovníci Zoo Brno na-

bízeli v roce 2010 ‰kolám rÛzn˘ch typÛ

dvanáct v˘ukov˘ch programÛ: Od jara

do zimy, Od rovníku k pólu, U nás na

dvoreãku, V˘prava do Afriky, V˘prava

do Asie, V˘znam zoo, Tygfií skály, Na‰i

savci, Ptaãí svût, Etologie, Jak to vidí

‰elmy a Ryby. I nadále byly v nabídce

takzvané samoobsluÏné listy, které

umoÏní exkurzi zoologickou zahradou

pouze za doprovodu vyuãujícího (asi-

stence pracovníka zoo není nutná).

O zmínûné pracovní listy byl je‰tû vût‰í

zájem neÏ v roce pfiede‰lém a tyto listy

pfii exkurzi vyuÏilo 1142 ÏákÛ. 

V˘ukové programy jsme pfiipravili

pro dûti z matefisk˘ch ‰kol, Ïáky základ-

ních ‰kol a studenty ‰kol stfiedních.

Poslednû jmenovaní mûli k dispozici ãty-

fii v˘ukové programy, Ïáci z prvního

stupnû základních ‰kol osm, Ïáci druhé-

ho stupnû základních ‰kol rovnûÏ osm

a dûti z matefisk˘ch ‰kol dva v˘ukové

programy. KaÏd˘ program je koncipo-

ván do dvou ãástí, celková délka pfied-

stavuje dvû vyuãovací hodiny. První ãást

probíhá v audiovizuálním sále ve správní

budovû zoo. Pfiedná‰ku doplnûnou dota-

zy ÏákÛ pracovník zoo zpestfiuje ukázkou

Ïivého zvífiete a pfiírodnin, spou‰tí po-

werpointovou prezentaci ãi promítá vi-

deosnímek. Druhou ãást programu dûti

absolvují v areálu zoo, na závûr vyplní

pracovní list.

Îáci základních ‰kol i studenti ‰kol

stfiedních v roce 2010 nadále nav‰tûvo-

vali v˘ukov˘ program Jak to vidí ‰elmy,

kter˘ sestavili vzdûlávací pracovníci zoo

jiÏ v roce 2009 ke stejnojmenné kampa-

ni vyhlá‰ené Evropskou asociací zoo.

Program blíÏe seznamuje s dvanácti vy-

bran˘mi druhy ohroÏen˘ch evropsk˘ch

‰elem. Îáci a studenti se také dozvûdí,

jak jednotlivé druhy vypadají, kde Ïijí,

jak˘ mají pro pfiírodu v˘znam a co je

nutné udûlat pro to, aby z na‰í pfiírody

nezmizely. Základní a stfiední ‰koly pro-

jevovaly nejvût‰í zájem o v˘ukové pro-

gramy Na‰i savci, Etologie a U nás na

dvoreãku, které se t˘kají fauny âeské re-

publiky, zpÛsobu chování zvífiat a Ïivota

zvífiat chovan˘ch na dûtské zoo. V roce

PROPAGAâNù VZDùLÁVACÍ ÚSEK /PROMOTIONAL AND EDUCATIONAL DEPARTMENT

Pracovníci úseku pfiinesli na Den dûtí do Fakultní dûtské nemocnice kontaktní zvífiata / Workers of the sec-
tion brought contact animals to the university hospital during the Children”s Day 

Photo by Pavel Hru‰ka
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2010 probûhlo v Zoo Brno 135 v˘uko-

v˘ch programÛ, kter˘ch se zúãastnilo

4227 ÏákÛ a studentÛ. Spoleãnû se sa-

moobsluÏn˘mi listy vyuÏilo vzdûlávacích

programÛ 5369 ÏákÛ a studentÛ. 

Dûtem z matefisk˘ch ‰kol, ÏákÛm zá-

kladních a studentÛm stfiedních ‰kol ta-

ké nabízíme exkurze s odborn˘m v˘kla-

dem. V roce 2010 se dvaceti exkurzí

úãastnilo 620 dûtí. RovnûÏ pro studenty

vysok˘ch ‰kol pfiipravujeme pfiedná‰ky

a prohlídky zoo s odpovídajícím odbor-

n˘m v˘kladem. Na exkurze pfiicházeli

do zoo studenti Pfiírodovûdecké a Peda-

gogické fakulty Masarykovy univerzity,

studenti pedagogické fakulty si v rámci

seminární práce sestavili vlastní pracovní

list zamûfien˘ na domácí zvífiata, jeho vy-

plnûní si vyzkou‰eli pfiímo na Dûtské

zoo. V roce 2010 probûhlo v zoo dvacet

odborn˘ch programÛ pro vysoké ‰koly,

kter˘ch se zúãastnilo 1033 studentÛ.

O praktickou v˘uku studentÛ Veteri-

nární a farmaceutické univerzity se stará

veterináfi Zoo Brno MVDr. Stanislav

Mazánek, Ph.D.

âerpání dotací ministerstva 
Ïivotního prostfiedí 

Za pomoci dotace ministerstva Ïivot-

ního prostfiedí se nám podafiilo vytvofiit

nové interaktivní pomÛcky pro dûti.

Jedná se o magnetické mapy svûtadílÛ se

sadou pfiíslu‰n˘ch zvífiat a dvû sady kos-

tek znázorÀující potravní pyramidu.

Dále jsme vyuÏili dotaãní prostfiedky

k v˘robû nauãn˘ch tabulí. Jedná se

o vzdûlávací tabuli k mraveni‰ti v areálu

zoo a tabule o primátech, umístûné

v novû zrekonstruovaném pavilonu opic.

Také jsme sestavili broÏuru Ze Ïivota

zvífiat, informující o zajímavostech nû-

kter˘ch chovan˘ch druhÛ.   

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âes-

ké republiky kaÏdoroãnû poskytuje zoo-

logick˘m zahradám, které obdrÏely li-

cenci k provozování zoo, dotace na pod-

poru chovu ohroÏen˘ch druhÛ svûtové

fauny, na podporu zapojení do systému

ochrany pfiírody âeské republiky a na

podporu mezinárodní spolupráce.

Dotace jsou souãástí programu Pfiíspûvek

zoologick˘m zahradám. V roce 2010 br-

nûnská zoologická zahrada získala dotaci

na ‰est níÏe popsan˘ch projektÛ z tohoto

programu. Zamûfieny jsou jednak na rea-

lizaci vzdûlávacích programÛ, jednak na

osvûtu a zapojení vefiejnosti do vzdûlává-

ní v oblasti ochrany pfiírody, pfiedev‰ím

ve smyslu Úmluvy o biologické rozmani-

tosti (Convention on Biological Diver-

sity, zkrácenû CBD).

1. Pracovní listy ke vzdûlávacímu

programu Ekologie 

JelikoÏ brnûnská zoo zaznamenala

velk˘ zájem o vzdûlávací programy, nabí-

zené základním i stfiedním ‰kolám, vy-

tvofiila druhou sadu pracovních listÛ pro

oblíben˘ v˘ukov˘ program Ekologie.

První sada vznikla v roce 2009 a byla za-

mûfiena k nové kampani WAZA

„Count-down 2010 – Save Biodiversity

/ Zelená pro pfiírodu“. Nová sada tak

doplÀuje pracovní listy, které byly právû

na téma biodiverzita vytvofieny v roce

2009.

2. Nauãné tabule Opice 

Do novû rekonstruovaného pavilonu

opic jsme pofiídili tfii nauãné tabule po-

jednávající o biologii vy‰‰ích primátÛ.

Náv‰tûvníkÛm podávají obecné informa-

ce o primátech, vysvûtlují rozdíly mezi

nadãeleìmi ploskonos˘ch a úzkonos˘ch

opic a podrobnûji pfiibliÏují rod homi-

nidních primátÛ, ‰impanze. Nauãné ta-

bule, vybavené interaktivními prvky,

slouÏí nejen neformálnímu vzdûlávání,

ale jsou i souãástí v˘ukového programu

Jsou nám opravdu podobné?, jehoÏ ãást

probíhá i ve zmínûném pavilonu opic. 

3. Nauãná tabule Mraveni‰tû

umoÏní náv‰tûvníkÛm zoo pronik-

nout do Ïivota mravencÛ, nejhojnûji

roz‰ífieného hmyzu na Zemi. Tabule je

umístûna u rozlehlého lesního mraveni‰-

tû, které pfied po‰kozením chrání zábra-

na (plÛtek) z pfiírodního materiálu

(proutí). TakÏe je moÏné pozorovat Ïivot

tûchto tvorÛ v jejich pfiirozeném prostfie-

dí. Nauãná tabule je sestavena tak, Ïe

osloví nejen dûti pfied‰kolního a ‰kolní-

ho vûku, ale i ‰irokou laickou vefiejnost,

a vysvûtlí jim v˘znam ochrany mravencÛ

v pfiírodû.
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Nauãná tabule Mraveni‰tû / Formicary, the educa-
tional board
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4. Interaktivní pomÛcky pro potfieby

formálního i neformálního vzdûlávání 

Názorné tabule s magnetkami zvífiat

a sestavy kostek s tématem potravní py-

ramidy vhodnû doplÀují a zatraktivÀují

nabídku ãtyfi v˘ukov˘ch programÛ (Od

rovníku k pólu, V˘prava do Afriky,

V˘prava do Asie a U nás na dvoreãku)

a dále i nabídku neformálních vzdûláva-

cích aktivit (napfi. soutûÏí pro ‰koly ãi

vefiejnost). Tyto interaktivní pomÛcky

zatraktivÀují a roz‰ifiují na‰e dosavadní

vzdûlávací aktivity a navazují napfi. na

tvorbu pracovních listÛ pro v˘ukové

programy.

5. Neprodejná broÏura 

Ze Ïivota zvífiat 

je urãena pro potfieby formálního

a neformálního vzdûlávání, neboÈ nabízí

doplÀkovou aktivitu pro v˘ukové pro-

gramy a budou ji vyuÏívat i ãlenové od-

born˘ch skupin Stanice mlad˘ch pfiíro-

dovûdcÛ a spolupracující subjekty, napfi.

‰kolní druÏiny a rÛzná ‰kolská zafiízení.

BroÏura, vybavená interaktivními prvky

a fotografiemi, nenásilnou formou pfied-

staví zvífiata brnûnské zoo i s jejich „Ïi-

votními pfiíbûhy“.

6. filmov˘ dokument Kamãatka

– zemû medvûdÛ, 

pfiibliÏující divokou pfiírodu vzdále-

ného poloostrova oãima brnûnsk˘ch zo-

ologÛ, roz‰ifiuje nabídku vzdûlávacích

aktivit brnûnské zoo. Audiovizuální záz-

nam pracovníci zoo uplatÀují pfii v˘uko-

vém programu Jak to vidí ‰elmy a budou

jej moci vyuÏívat i v pfiipravovaném pro-

gramu Beringie. Upotfiebení najde i pfii

neformálním vzdûlávání, napfiíklad pfii

pfiedná‰kách pofiádan˘ch pro ‰irokou ve-

fiejnost ãi pfii víkendov˘ch soutûÏních

a zábavních akcích pro náv‰tûvníky.

Noc snÛ
Mezinárodní akce Dream Night at

the Zoo – Noc snÛ probûhla v roce 2010

v Zoo Brno po‰esté. Handicapované

a dlouhodobû nemocné dûti v doprovo-

du pfiíbuzn˘ch hostila na‰e zoo v pátek

4. ãervna od 18 do 22 hod. Byly pro nû

pfiipraveny expozice s komentovan˘m

krmením, po soumraku nasvícené, stej-

nû jako cesty vedoucí areálem, ãekal je

také zábavn˘ program s obãerstvením,

v˘tvarná dílna a mal˘ dárek – upomínka

na mimofiádnou náv‰tûvu zoo. 

O oblíbenosti Noci snÛ v Zoo Brno

svûdãí ãasté dotazy, kladené jiÏ od dub-

na, které zji‰Èují, zda a kdy se tato akce

opût uskuteãní, jak˘ bude program

a jestli nezapomeneme tazatele opût po-

zvat. Mezi pozvan˘mi byli v roce 2010

napfiíklad klienti SdruÏení pro pomoc

mentálnû postiÏen˘m (SPMP Brno),

Sjednocené organizace nevidom˘ch

a slabozrak˘ch (SONS Brno), klienti

domovÛ pro osoby se zdravotním posti-

Ïením Neumánek, Tereza, Srdíãko,

Domino, Gaudium a dal‰í. HostÛm

Noci snÛ jsme pfiipravili bohat˘ kultur-

ní program. 

Od 18 do 22 hod. se na pódiu

U Velblouda vystfiídali muzikanti count-

ry kapely Noví Kaskadéfii, herci

Absolutního divadla, judisté Sportovní-

ho klubu Královo Pole a taneãníci sku-

pin Abanico a KomíÀáãek.

Dále mohli hosté Noci snÛ sledovat

práci psovodÛ Mûstské policie Brno

a prohlédnout si dravce ze Záchranné

stanice pro dravé ptáky v Rajhradû.

V reÏii komunikaãní spoleãnosti

Equicom probíhaly na ponydromu

ukázky práce s koÀmi a rÛzné soutûÏe

s „koÀskou“ tematikou. Dûti si mohly

v prostorách Dûtské zoo pohladit králí-

ky, morãata, kozy, ovce a dal‰í zvífiátka

a bylo pro nû pfiipraveno kontaktní mís-

to s pfiírodninami, kde si mohly napfi.

potûÏkat parohy ãi p‰trosí vejce nebo si

prohlédnout svleãky hadÛ. Pro ty odváÏ-
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Ukázka westernového jeÏdûní na Noci snÛ / Show of the western riding during the Dreamnight 
Photo by Pavel Hru‰ka
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nûj‰í jsme pfiipravili jízdu na ponících.

Na památku si dûti odná‰ely na obliãeji

namalovaná zvífiátka a ve v˘tvarné dílnû

vlastnoruãnû vyroben˘ dárek. 

U v˘bûhÛ surikat, bizonÛ, tapírÛ, pe-

kariÛ a tygrÛ probíhalo komentované

krmení. Úãastníky Noci snÛ vozil po

zoo vláãek, takÏe se do horních partií za-

hrady, kde probíhalo hlavní dûní, dosta-

li i ménû pohybliví a vozíãkáfii. 

KampaÀ Jak to vidí ‰elmy 
V pofiadí jiÏ osmá kampaÀ na záchra-

nu ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ, kterou

Evropská asociace zoologick˘ch zahrad

a akvárií (EAZA) vyhlásila v roce 2008,

byla prodlouÏena aÏ do konce záfií roku

2010. Tato kampaÀ je, stejnû jako v ro-

ce minulém, zamûfiena v˘hradnû na fau-

nu z na‰eho kontinentu a t˘ká se ochra-

ny v‰ech ohroÏen˘ch evropsk˘ch ‰elem.

Oficiální název kampanû zní EAZA

European Carnivore Campaign

2008/2010 (v ãe‰tinû vût‰inou pouÏívá-

me termín Jak to vidí ‰elmy). 

Jako v‰echny pfiedcházející, i tato

kampaÀ klade dÛraz na osvûtu. O ohro-

Ïen˘ch evropsk˘ch ‰elmách informovala

na‰e zoo vefiejnost nûkolika zpÛsoby.

S rÛzn˘mi pfiíãinami ohroÏení evrop-

sk˘ch ‰elem i s prostfiedky a cestami,

které by mohly vést k nápravû, se ná-

v‰tûvníci mohli seznámit nejen na na-

‰em webu, ale i na panelech instalova-

n˘ch na nûkolika místech v areálu

zoologické zahrady. I nadále jsme zá-

kladním ‰kolám a gymnáziím nabízeli

v˘ukov˘ program speciálnû pfiipraven˘

k této kampani, kter˘ se zab˘val téma-

tem ochrany evropsk˘ch ‰elem, s dÛra-

zem na ‰elmy âeské republiky (v˘ukov˘

program Jak to vidí ‰elmy). 

V záfií 2010, na 26. v˘roãní konfe-

renci v italské Veronû, EAZA vyhlásila

novou kampaÀ na záchranu ohroÏen˘ch

ÏivoãichÛ, zamûfienou tentokrát na lido-

opy. Pfiipravili jsme devût vzdûlávacích

panelÛ, které budou zhotoveny v roce

2011. Vefiejnost jsme o pfiípravû nové

kampanû pro rok 2010/2011 informo-

vali na na‰em webu. 

Náv‰tûvy pacientÛ kliniky 
dûtské onkologie 

Zoo Brno spolupracuje s Klinikou

dûtské onkologie Fakultní dûtské ne-

mocnice v Brnû jiÏ od roku 1998.

Náv‰tûvy mal˘ch pacientÛ se konají od

bfiezna do prosince, s pfiestávkou o let-

ních prázdninách. Jedna z náv‰tûv b˘vá
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Mûstská policie pfiedvádí hostÛm Noci snÛ v˘cvik psÛ / Municipal police shows dog training to the guests of the Dreamnight                 Photo by Pavel Hru‰ka
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vûnována v˘letu do jiné zoo. V roce

2010 se náv‰tûvy v Zoo Brno uskuteãni-

ly 20. 4., 21. 9. a 7. 12., úãastnilo se jich

55 dûtí v doprovodu 49 dospûl˘ch (pfií-

buzn˘ch ãi zdravotnického personálu).     

Vzhledem k jejich zdravotnímu stavu

se dûti pohybují po areálu zoo mikrobu-

sem nebo na elektrick˘ch vozících, které

na zajímav˘ch místech zastaví a dûti si

pfiípadnû na urãitou dobu vystoupí. Po

prohlídce celé zahrady se obãerství v res-

tauraci U Tygra, kde jim v˘bornû chut-

ná. Tam dûti také dostávají mal˘ dáreãek

jako upomínku na náv‰tûvu zoo. 

Kromû pracovníkÛ propagaãnû vzdû-

lávacího úseku se dûtem rádi vûnují také

chovatelé. Revírník Milo‰ Waltr ukázal

dûtem tygry sumaterské, samce Duu

a samici Satu, vidûly jejich krmení a do-

zvûdûly se, jak ãasto a ãím se v zoo tato

‰elma Ïiví. Pfied náv‰tûvou zoo dûti v ne-

mocnici vyplÀovaly zábavn˘ testík

„Tygr“ a samotného chovatele pfiekvapi-

ly sv˘mi znalostmi o tygrech. Revírník

Michal Balcar dûti provedl pavilonem

Tropické království, kde si pohladily ha-

da a Ïelvu paprsãitou. V zázemí expozice

velbloudÛ se seznámily s celou velbloudí

rodinkou a slavnostnû pokfitily malého

velbloudího sameãka jménem Abdul,

kter˘ od dûtí dostal zeleninov˘ dort.

V záfií jsme uspofiádali v˘let do zoolo-

gické zahrady ve Vídni-Schönbrunnu,

kde nás pfiivítal vedoucí zoolog, kter˘ od

dûtí pfievzal dar pro zvífiátka, ovoce a ze-

leninu. V˘let se vydafiil, byl nádhern˘

sluneãn˘ den a dûti vidûly pandy, koaly,

tuãÀáky, gepardy, hrochy, sibifiské tygry.
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V˘let do zoologické zahrady ve Vídni-Schönbrunnu / A trip into the Schönbrunner Tiergarten                                                               Photo by Pavel Hru‰ka

Vezeme krmení pro zvífiata z Schönbrunnu / A fod-
der to the Schönbrunn animals 

Photo by Pavel Hru‰ka
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Mikulá‰ská nadílka pro pacienty kliniky dûtské onkologie zaãala v audiovizuálním sále, kde dûtem zazpí-
val dívãí sbor pedagogické fakulty, veden˘ doc. Blankou Knopovou (foto nahofie vlevo), a pásmo scének
a písniãek pfiedvedlo duo Brnûnské písniãkové tetiny. Rozdávání dárkÛ nastalo aÏ na prostranství pfied
vstupem do Beringie / St. Nicholas party for patients of the Children´s Oncological Clinic started in the
audiovisual hall, where girl´s chorus of the Faculty of Education lead by doc. Blanka Knopová was sin-
ging for them. A duo called Brno Ditty Aunties performed several scenes and sang songs. Children got
their presents in front of the entrance to Beringia.
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Nav‰tívily expozici orangutanÛ, kde by-

la celá rodinka, samec Vladimir a samice

Sol, Motu a Uli. Pobavily se u v˘bûhu

slonÛ, kde si hrála slÛÀata Abu a Ali,

a pro‰ly 300 let starou tyrolskou used-

lostí, kde si prohlédly domácí zvífiata,

která se dfiíve bûÏnû u hospodáfisk˘ch

stavení chovala – konû, krávy, prasata,

kozy.

Poslední náv‰tûva v roce probíhá vÏdy

ve znamení blíÏících se Vánoc.

Mikulá‰ská besídka, které se v doprovo-

du rodiãÛ a zdravotníkÛ úãastnilo 28 dû-

tí, probûhla 7. 12. nejprve v pfiedná‰ko-

vém sále správní budovy. ¤editel zoo

tam pfiivítal dûti a dal‰í hosty, mezi ni-

miÏ byli i zástupci pedagogické fakulty
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Mikulá‰ská nadílka pro pacienty kliniky dûtské onkologie / St. Nicholas party for patients of the Children’s Oncological Clinic
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Masarykovy univerzity. Pravou vánoãní

atmosféru navodil sbor pedagogické fa-

kulty pod vedením doc. Blanky

Knopové zpûvem vánoãních koled.

V‰echny v sále pobavily Brnûnské

písniãkové tetiny, které zahrály pohád-

kové pfiedstavení „S tetinami zpívání

o zimû“. Pro dûti a hosty bylo pfiiprave-

no poho‰tûní.
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Mikulá‰ská nadílka pro pacienty kliniky dûtské onkologie / St. Nicholas party for patients of the Children’s
Oncological Clinic

Spoleãné foto úãastníkÛ mikulá‰ské nadílky / A collective photo at the St. Nicholas party 
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Druhá ãást vánoãního setkání se ode-

hrála na prostranství pfied expozicí

Beringie, kam chovatelé pfiivedli irské

koby Cliva a Dannyho a velbloudy

Majdu a Alíka. Za dûtmi pfii‰el Mikulá‰,

andûl a ãert a obdarovali je dáreãky.

Spoleãnû s Mikulá‰em slavnostnû po-

kfitily malé lamy alpaky. Dûti pak samy

ãtvernohé pfiátele nakrmily. Vánoãní be-

sídku uzavfielo spoleãné foto, zazvonûní

zvoneãku a pfiání zdraví v roce 2011. 

Dûti s rodiãi i lékafisk˘m personálem

do zoo velmi rády jezdí, pobyt mezi zví-

fiaty na nû blahodárnû pÛsobí a v‰echny

zúãastnûné alespoÀ na chvíli vytrhne

z kaÏdodenních starostí. PfiestoÏe je or-

ganizace náv‰tûvy tûÏce nemocn˘ch dûtí

velmi nároãná, stojí za to v úsilí pokra-

ãovat a pomáhat tûm, ktefií pomoc po-

tfiebují. Od roku 1998 probûhlo v Zoo

Brno 71 náv‰tûv mal˘ch pacientÛ, jede-

náct v˘letÛ do jin˘ch zoo a akcí se cel-

kovû úãastnilo 1014 dûtí. 

Nejvût‰í zásluhu na organizaci ná-

v‰tûv onkologicky nemocn˘ch dûtí má

od samotného poãátku spolupráce s kli-

nikou prof. MVDr. Dagmar JeÏková,

DrSc., která sv˘m citliv˘m pfiístupem

pomáhá pfii hladkém prÛbûhu v‰ech ak-

cí a pfiiná‰í tím radost mal˘m pacien-

tÛm. Velk˘ dík patfií také Mgr. Ale‰i

Jaro‰kovi a Mgr. Pavlu Petrovi z cestovní

kanceláfie Al & Pa, ktefií od roku 2005

vozí dûti sponzorsky autobusem z ne-

mocnice do zoo, a tam je rovnûÏ vozí po

celém areálu k jednotliv˘m expozicím. 

Prázdniny v zoo 
Brnûnská zoo jiÏ del‰í dobu organizu-

je velice úspû‰nou akci – prázdninov˘

pfiímûstsk˘ tábor. Pobyty o letních

prázdninách mûly premiéru v roce 1997.

Do osmi t˘denních turnusÛ, které po-

kryjí oba prázdninové mûsíce, pfiijímá-

me kolem pûtadvaceti dûtí ve vûku od

7 do 12 let. Také v roce 2010 pfiicházely

dûti do zoo od pondûlí do pátku v 8 ho-

din ráno a rodiãe si je vyzvedli je‰tû t˘Ï

den v 17 hodin. NáplÀ jednotliv˘ch dnÛ

pfiipravili a o dûti se starali pracovnice

propagaãnû vzdûlávacího úseku a v roli

pomocn˘ch pedagogÛ jim pomáhali stu-

dentky z Pedagogické fakulty Masaryko-

vy univerzity v Brnû. Rodiãe pfiihla‰ova-

li dûti na tábor na internetov˘ch strán-

kách Zoo Brno. 

Podobnû probíhají i jarní prázdniny

v zoo. Rodiãe v‰ak v tomto pfiípadû mo-

hou své dûti pfiihlásit i tfieba jen na jeden

den v t˘dnu. Pobytové dny zaãínají

v 8 a konãí v 16 hodin.

Pro dûti trávící v zoo prázdniny vÏdy

pfiedem pfiipravujeme velmi pestr˘ pro-

gram, k nûmuÏ patfií pozorování zvífiat

pfiímo v areálu zoo, soutûÏe, hry, zábav-

né kvizy, celotáborová hra, soutûÏní stez-

ka o zvífiatech. V pfiedná‰kovém sále

sledují populární kreslené pohádky

o zvífiatech, ale i pfiírodopisné filmy z vy-

davatelství National Geographic, které

pfiibliÏují Ïivot zvífiat v‰ech svûtadílÛ. Po

promítání se mohou seznámit s kontakt-

ními zvífiaty v ãele s populárním pa-

pou‰kem Edou, papou‰kem Kokinkou

a stejnû oblíben˘m nosálem PéÈou.

Ve Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ si po-

hladí fretky, králíãky, sáhnou si na hady

a Ïelviãky. Dûti se mohou projevit

i v rÛzn˘ch v˘tvarn˘ch disciplínách.

Velmi populární je malování na obliãej,

tzv. facepainting, kter˘m se v poslední

den pobytu dûti louãí s táborem pfii

takzvaném indiánském odpoledni. 

Bûhem t˘dne dûti poznají celou za-

hradu a nahlédnou i do jejího zákulisí.

Zblízka napfiíklad uvidí, jak chutná

lachtanÛm. Chovatelé je na jednotliv˘ch

úsecích seznámí se svou prací a odpoví

na v‰echny zvídavé dotazy. Chovatelka

Lubica Hrdinivá jim v expozici JiÏní

Ameriky pfiivedla zblízka ukázat tapíry,

samiãku Nenynku a její dceru Adinku.

Dûti se dozvûdûly, Ïe se tapífií dûvãata rá-

da nechávají ‰krabat za uchem a mohly

je nakrmit jejich oblíben˘mi pamlsky.

V pavilonu Tropické království jim

chovatel Pepík Kolesa ukázal, co Ïerou

Ïelvy orlície bornejské, které byly za-

chránûny z pa‰erácké lodi, kotvící

v Hongkongu. Mohly se dotknout hroz-

n˘‰e královského a zjistit, Ïe hadí kÛÏe

není vlhká, ale teplá a krásnû hladká.

Dále vidûly nejmen‰í opiãky na svûtû,

kosmany zakrslé, rodinku tamarínÛ Ïlu-

toruk˘ch a u nás nepfiíli‰ známé malé

koãkovité ‰elmy jaguarundi. V pavilonu

ptákÛ, kde vidûly kromû jin˘ch exotÛ

i nenechavého a chytrého novozéland-

ského papou‰ka keu, jim chovatelka ·ár-

ka Klímová pfiímo z expozice ukázala, co

dobrého mají rády k snûdku drobné

opiãky kotulové veverovití (pavilon exo-

tick˘ch ptákÛ totiÏ hostí i dva druhy

savcÛ). Velk˘ záÏitek mûly s revírnicí

Jitkou ·afafiíkovou, která je zavedla do

zázemí k Ïirafám a dûti jim podávaly vût-

viãky s listím, tzv. okusy. Byly pfiekvape-

né, Ïe Ïirafa má aÏ 50 cm dlouh˘ jazyk.

Pak se dûti svezly vláãkem na Dûtskou

zoo, kde se pfiesunuly do sedel poníkÛ,

pohladily si domácí zvífiata a vydovádûly

se na dfievûn˘ch prolézaãkách. Obûdy

mûly zaji‰tûny v areálu zoo, v restauraci

U Tygra, ze které mohly prosklen˘m v˘-

hledem vidût do expozice tygrÛ sumater-

sk˘ch, na samce Dua a samici Satu. 

Jeden den Prázdnin v zoo dûti proÏily

na v˘letû do Zooparku Vy‰kov, kde

mohly vidût domácí a hospodáfiská zví-
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fiata z celého svûta, na která je zoo zamû-

fiena. Nejvût‰í záÏitek mûly, kdyÏ je paní

zooloÏka vzala do  zázemí expozice nosá-

lÛ ãerven˘ch, kde vidûly nedávno naro-

zené malé nosály. Poté se dûti vláãkem

svezly do Dinoparku, ve kterém jsou

ozvuãené robotické modely prehistoric-

k˘ch zvífiat a kde na nû d˘chla atmosfé-

ra tajemn˘ch druhohor. Zaujal je nejvût-

‰í masoÏravec Spinosaurus, kter˘ mûfiil

více neÏ 18 m, a je‰tûr Amphicoelias,

kter˘ mohl dosahovat délky i pfies 50 m. 

Také v roce 2010 dûti absolvovaly dva

turnusy pfiímûstského tábora nazvaného

Toulky Brnem s krokod˘lem. V nûm

mûly moÏnost poznat kromû na‰í zoo

i nûkteré známé brnûnské památky

a muzejní a vzdûlávací instituce.

Nav‰tívily hrad ·pilberk, kde je ãekal v˘-

tvarn˘ a animaãní program v rámci v˘-

stavy Dámská volenka a atraktivní pro-

hlídka kasemat. Po obûdû v Hradní res-

tauraci ‰ermífii pfiipravili soutûÏe, hry

a prohlídku zbraní a vojensk˘ch unifo-

rem z období gotiky a doby vlády Marie

Terezie. Na závûr je ãekala dûtská dílna

a v˘stup na hradní rozhlednu, odkud

bylo vidût celé mûsto i s blízk˘m okolím.

V dal‰ích dnech se dûti podívaly na Brno

z radniãní vûÏe a poslechly si známé

brnûnské povûsti o krokod˘lovi a kole.

Prohlédly si nádvofií Staré radnice, fres-

kov˘ a kfii‰Èálov˘ sál. Prodavaãky z knih-

kupectví Barviã a Novotn˘ pro nû

pfiipravily soutûÏ, po divadelním pfied-

stavení na nû ãekal workshop pro malé

Ïongléry a klauny. V Knihovnû Jifiího

Mahena se dûti promûnily v piráty a za-

hrály si hru O poklad Karla âapka.

Závûr Prázdnin v zoo patfiil jako

obvykle Indiánskému dni se soutûÏní

stezkou, na níÏ si dûti provûfiily znalosti,

které bûhem t˘dne získaly od sv˘ch ve-

doucích. Nejúspû‰nûj‰í soutûÏící dostali

drobnou odmûnu. V replice srubu indi-

ánÛ kmene Haida Gwaii, postavené

u v˘bûhÛ vlkÛ a bobrÛ, se pak dozvûdû-

ly zajímavosti ze Ïivota HaidÛ, pomalo-

valy si po indiánsku obliãeje a odnesly si

vlastnoruãnû vyrobenou ãelenku.

Nakonec dostali v‰ichni dáreãky na pa-

mátku. Tábora se bûhem 7 turnusÛ

úãastnilo 178 dûtí.

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ 
Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, zá-

jmová organizace pro dûti a mládeÏ od

5 do 18 let, sídlí v Zoo Brno jiÏ od zalo-

Ïení v listopadu 1978. Hlavním poslá-

ním stanice je – pomocí vybavení zoolo-

gické zahrady i jejího pfiírodního prostfie-

dí – nauãit  dûti a mládeÏ vyuÏívat voln˘

ãas k získávání vûdomostí a dovedností

v pfiírodovûdn˘ch oborech, orientovat se

v souãasném svûtû, chápat zákonitosti Ïi-

vé pfiírody a dÛvody její ochrany. Práce

ve stanici pomáhá mladé generaci ãelit

negativním vlivÛm, kter˘mi na nû mÛÏe

pÛsobit konzumní spoleãnost. 

V roce 2010 nav‰tûvovalo 92 dûtí

a dospívající mládeÏe ve vûku od 5 do

18 let tûchto sedm odborn˘ch skupin

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ: 

1. Tygfiíci (pfiírodovûdn˘, hrav˘ a tvofii-

v˘ krouÏek, zamûfien˘ na pfiírodu nejen

Mni‰í hory, hry, soutûÏe a tvofiivou ãin-

nost), 2. Vlãata (pfiírodovûdn˘ krouÏek,

zamûfien˘ na pfiírodu âeské republiky,

zvífiata zoologické zahrady, péãi o zájmo-

vé chovy zvífiat ve stanici a zajímavosti ze

svûta zvífiat), 3. Zooindiáni (pfiírodo-

vûdnû chovatelsk˘ krouÏek, zamûfien˘ na

pfiírodu jednotliv˘ch svûtadílÛ a pod-

nebn˘ch pásÛ, péãi o zájmové chovy zví-

fiat ze stanice), 4. Zoologická (pfiírodo-

vûdnû ekologick˘ krouÏek, zamûfien˘ na

pfiírodu rÛzn˘ch svûtadílÛ, zvífienu jed-

notliv˘ch biomÛ, celkovou biodiverzitu

a ekologii a péãi o zájmové chovy zvífiat

ze stanice), 5. Domestikace (základy zo-

otechnick˘ch praktik v chovu lam alpa-

ka a poníkÛ), 6. P.A.N. (péãe o zájmové

chovy savcÛ a ptákÛ v SMP, zvífiata cho-

vaná v zoo + pfiíroda Mni‰í hory, hry,

soutûÏe, zájezdy a exkurze do jin˘ch zoo
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âlenové Nízkoprahového klubu s oslem domácím / Members of the Low Threshold Club with a donkey   
Photo by Pavel Hru‰ka
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a zajímav˘ch nejen pfiírodních lokalit),

7. Mladí prÛvodci (znalosti o zvífiatech,

dokumentaristika, v˘pomoc pfii akcích

pofiádan˘ch zoo, zájezdy do zoologic-

k˘ch zahrad, prÛvodcovská ãinnost).

Odborné skupiny vedli dobrovolníci,

ktefií nehonorovanou práci vykonávali

velmi dobfie a s obrovsk˘m nad‰ením. 

Osmou odbornou skupinou byl

Nízkoprahov˘ klub, urãen˘ dûtem

a mládeÏi ze sociálnû a kulturnû znev˘-

hodnûného prostfiedí. Nav‰tûvují jej pfie-

váÏnû klienti diagnostick˘ch ústavÛ, kte-

fií se scházejí v knihovnû zoo, umístûné

ve správní budovû, kaÏdé úter˘ od 15.30

do 18 hodin. NáplÀ ãinnosti klubu je o-

rientována na pfiírodu, Ïivotní prostfiedí,

zvífiata Ïijící ve volné pfiírodû i chovaná

v zoologick˘ch zahradách. Klienti klubu

vyuÏívají osobní poãítaãe s tiskárnou

s pfiipojením na internet. K dispozici

mají videohry a videoprogramy od zá-

bavn˘ch her pro men‰í dûti, pfies strate-

gické hry, jako napfi. budování vlastní

zoologické zahrady, aÏ po nauãné video-

programy a encyklopedie zamûfiené pfie-

dev‰ím na pfiírodu. Klub jsme vybavili

znaãn˘m poãtem pfiírodovûdn˘ch knih,

k dispozici je také videopfiehrávaã ãi ki-

nosál s bohatou kolekcí videokazet

a DVD. Klienti klubu samozfiejmû cho-

dí i na exkurze do areálu zahrady, kde se

pohybují vÏdy v doprovodu pracovníkÛ

zoo i svého pedagogického dozoru.

Poznávají i zákulisí zoo, besedují s od-

borníky. VyuÏívat také mohou areál

Dûtské zoo. V roce 2010 jsme pro po-

tfieby klubu zakoupili fotoaparát a gra-

fick˘ program Corel X4. Dûti si tak

mohly vyfotografovat svá oblíbená zvífia-

ta a pofiízené fotografie pak, pomocí

programu Corel, zpracovat do rÛzn˘ch

návrhÛ.  Klub v roce 2010 nav‰tívilo

196 klientÛ z tûchto organizací: Dûtsk˘

diagnostick˘ ústav Hlinky, Diagnostick˘

ústav pro mládeÏ Veslafiská, Obãanské

sdruÏení Ratolest a Domov mládeÏe

Údolní. 
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Dívky z Domestikaãní skupiny se sv˘mi lamami / Girls from the Domestication group with their lamas 
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Setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ zahájil fieditel zoo Martin Hovorka, vlevo vedoucí propagaãního
úseku Jana Hadová, vpravo námûstek brnûnského primátora Martin Ander / Jana Hadová, the Head of
Promotional and Educational Department, Martin Ander (right), the Brno Deputy Mayor, and Martin
Hovorka, Zoo Director, strated the Meeting of Adoptive Parents and Sponzors

Na Setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ vyloso-
val jméno malé tapífiice zpûvák Laìa Kerndl  /
Meeting of Adoptive Parents and Sponzors: the
singer Laìa Kerndl is drawing lots to choose the
name for a young tapir



Adoptivní rodiãe a sponzofii
Sponzofii pfiispívají na chod Zoo Brno

jiÏ od jejího zaloÏení a adoptivní rodiãe

se k nim pfiidávají jiÏ dvanáct˘m rokem.

Aktuální statistika hodnotící v˘‰i pfiís-

pûvkÛ není sice pfiíli‰ pfiíznivá (patrnû

jde o dÛsledek ekonomické krize), zoo je

v‰ak vdûãná za kaÏdou snahu pomoci,

vÏdyÈ nemusí vÏdy jít jenom o peníze:

smyslem adoptivního rodiãovství je také

budování tûsnûj‰ího vztahu mezi zoo

a vefiejností, provázené ‰ífiením znalostí

o ochranû pfiírody.

V roce 2010 jsme zaznamenali pokles

pfiispûvatelÛ z fiad soukrom˘ch osob, je-

jich celkov˘ poãet ãinil 182 oproti 235

v roce 2009. Stejnû tak ve stejném obdo-

bí mírnû poklesl poãet pfiispívajících fi-

rem – z 30 na 26. Mírn˘ pokles jsme za-
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Absolutního divadlo (O perníkové chaloupce) /
Fairy tale performance (Babes in the Wood)

Opékáním ‰pekáãkÛ konãí Setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ / A barbecue, the end of the Adoptive
Parents and Sponzors Meeting 

Z vystoupení taneãnû divadelního tûlesa Mimi
Fortunae / Entrance of Mimi Fortunae ballet-dancers 
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Pohádkové pfiedstavení Absolutního divadla pro dûti adoptivních rodiãÛ (Císafiovy nové ‰aty) / Fairy tale
performance for children of adoptive parents (The Emperor’s New Clothes)
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znamenali také u pfiispûvatelÛ z fiad ‰kol-

ních kolektivÛ a neziskov˘ch organizací:

z 67 v roce 2009 a 53 v roce 2010. SluÏ-

bami poskytovan˘mi zdarma pfiispûlo za-

hradû 12 firem, coÏ je o tfii ménû neÏ v ro-

ce 2009. Úhrn finanãních a vûcn˘ch darÛ,

kter˘ v roce 2009 ãinil 1 142 717 Kã,

poklesl v roce 2010 na 1 014 603 Kã. 

Stále pfiib˘vá pfiípadÛ, kdy adopce

zvífiátka poslouÏí jako dárek blízké oso-

bû, pfiedev‰ím v období Vánoc. Doufá-

me, Ïe nastanou lep‰í ãasy v celé spoleã-

nosti a tím také v zoo. V‰em adoptivním

rodiãÛm a sponzorÛm je tfieba podûko-

vat za laskavou pomoc na‰í zahradû.

Vûfiíme, Ïe nám i nadále zachovají milou

pfiízeÀ.

Bc. Jana Hadová,

vedoucí propagaãnû vzdûlávacího úseku

SUMMARY: During the year, we started
working on a change in the organizational
structure of the sections. It became valid on
1st December 2010. Only two divisions
were created – a promotion division and an
education division. We concentrated formal
and informal education into one section, thus
interconnecting both forms of education.

The main activities of the education
division were tuition programmes and
excursions, the preparation and
accompaniment of regular visits of patients
from the children’s oncology clinic to the
zoo, and regular trips with therapy animals
to the Elpis special basic and nursery school.
The activities of the Young Naturalist Station,
where seven specialized groups were
working, are also part of the non-formal
education sphere, as is an eighth group - the
Outreach club – which is visited mainly by
the clients of diagnostic institutes. The section
staff also took part in the preparation and
leadership of the summer suburban holiday
camp and in the preparation of events for
the public which take place all through the
year. In 2010, we continued our
cooperation with the Pedagogical Faculty of
Masaryk University and newly also began
working with the marketing department of
Mendel University of Agriculture and
Forestry. The students assisted us with the
completion of tuition and processed the
proposals for marketing measures designed

for Brno Zoo both within the framework of
everyday tuition and as part of the
production of their bachelor’s and
master’s theses. As in previous years, we
have managed to produce interactive aids to
meet the needs of formal education in 2010,
for example magnetic boards and models of
food pyramids, as well as educational
boards placed within the area of the zoo
which are intended for the unforced (non-
formal) education of visitors. Staff in charge
of education offered thirteen different
educational programmes to schools of
various types in 2010. What are termed
‘self-service sheets’, which enable an
excursion through the zoological gardens
only with a teacher (the assistance of a zoo
staff member isn’t necessary), continued to
be offered. 

The international event Dream Night at
the Zoo took place for the sixth time at Brno
Zoo in 2010. Handicapped children and
children with long-term illnesses,
accompanied by their relatives, were guests
at our zoo in the evening of Friday 4th June
from 6pm to 10pm. They were treated to
exhibits with commented feeding sessions
which were lit up after it got dark, as were
the paths leading through the premises, and
enjoyed an entertainment programme with
refreshments, a creative workshop and
a small present – a souvenir of their
extraordinary visit to the zoo.

What is already the eighth campaign for
the preservation of endangered animals,
which was launched by the European
Association of Zoological Gardens and
Aquaria (EAZA), was extended until the end
of September 2010. As in all the previous
campaigns, this one also placed its emphasis
on education.  Our zoo informed the public
about endangered European predators in
several ways. Our visitors could learn about
various causes of endangerment affecting
European predators as well as about the
ways and means that could lead to
improvement both on our web site as well as
on panels installed at several locations within
the zoological gardens. An educational
programme prepared especially for this
campaign continued to be offered to basic
and grammar schools.

Brno Zoo has been cooperating with the
Clinic of Children’s Oncology of the Faculty
Children’s Hospital in Brno since as long ago
as 1998. Young patients’ visits take place
from March till December, with a break
during the summer holidays. One of the visits
is usually a trip to a different zoo. In 2010,
visits to Brno Zoo took place on 20. 4., 21.
9. and 7. 12; 55 children and 49
accompanying adults (relatives or medical
personnel) participated in them.

Brno Zoo has been organizing a very
successful event for a long time – a suburban
holiday camp. These summer stays had their
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premiere in 1997. We accept about 25
children aged 8 to 12 per weekly course, of
which there are eight, covering both holiday
months. This was again the case in 2010;
children came to the zoo at 8 a.m. and their
parents collected them at 5 p.m. on the same
day. The programme for the individual days
was prepared by the staff of the promotion
and education section, and they also looked
after the children with the aid of students of
the Pedagogical faculty of the Masaryk
University in Brno, who were in the role of
helping teachers.

The Young Naturalist Station, a hobby
organization for children and youths aged 5
to 18, has been based at Brno Zoological
Gardens since its foundation in November
1978. The main aim of the station is to teach
children and youths how to use their free
time to gain knowledge and skills in fields of
natural science, find their way around
today’s world, understand the laws of the
natural world and the reasons for its
protection. The work at the station helps
members of the young generation to deal
with the negative influences which

consumerist society may have on them. In
2010, the seven specialized groups of the
station were attended by a total of 92
children and adolescents aged 5 to 18. The
specialized groups were lead by volunteers
who do this unpaid work very well and with
great enthusiasm. One of the specialized
groups is the ‘Outreach club’ intended for
children and youths from socially and
culturally disadvantaged environments.
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Hvûzdiãka (*) pfied jménem oznaãuje dárce, kter˘ pfiispívá opakovanû

ADOPTIVNÍ RODIâE DO 500 Kâ

*Mgr. Hana ·eveãková, Brno rosniãka vãelí

*Helena Mare‰ová, Brno piraÀa

*Radka Lízalová, Brno osmák degu

*Sjednocená organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch âR, Brno Ïelva ostnitá

*SFK Pochmurná nedûle, Brno piraÀa colosoma sp.

*Duhové paliãky, CVâ Junior – Vranováãek páv korunkat˘

*Îáci ·D pfii Z· Na Mûsteãku, Veverská Bít˘‰ka rosela pestrá

*Radim Rada a Lenka Veselá, Hodûjice hrdliãka chechtavá

*Lenka Fialová, Brno tereka hnûdá

*Jana ÎitÀáková, Svitavy Ïelva ãtyfiprstá

*Matefiské centrum Studánka, Ti‰nov rosniãka vãelí

*Radka Trávníãková, Brno Ïelva zelenavá

*Tomá‰ Kozlovsk˘, Brno osmák degu

*Martin Kozlovsk˘, Brno rosniãka vãelí

*Sourozenci Habartovi, Vojkovice kakariki rudoãel˘

*Eva Habartová, Îidlochovice  agapornis FischerÛv

Dominique Krusche, Jifiíkovice osmák degu

Radka Hofiínková, Brno osmák degu

Pavlína Odehnalová, Kufiim páv korunkat˘

Markéta Kosová, Brno neoféma ozdobná

Martina Talianová, Prievidza osmák degu

*Martin Koudelka, Mohelnice kakariki rudoãel˘

Tomá‰ Chylík, Brno papou‰ek zpûvav˘

Tomá‰ Slanina, Brno  surikata              

Jifií Bednáfi, Nesvaãilka papou‰ek zpûvav˘

Radka Trávníãková Ïelva zelenavá

Marek Studnafi, Bohdalice kakariky rudoãel˘

Hana Slepiãková Ïelva nádherná

ManÏelé Jarmila a Jaroslav Jelínkovi, Brno páv korunkat˘

MUDr. Ludûk Ryba piraÀa

Miroslav Dosedûl, Brno osmák degu

Pavel ¤ezáã, Troubsko Ïelva nádherná

Kamila Sedláková, Bukovinka Ïelva paprsãitá

Alena Koneãná agapornis Fi‰erÛv

Eva Voráãková a Petr Hájek, Uherské Hradi‰tû osmák degu

Adam Husták, Brno rosniãka 

Dominique Krusche, Jifiíkovice osmák degu

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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Radka Hofiínková, Brno osmák degu

Pavlína Odehnalová, Kufiim páv korunkat˘

Markéta Kosová, Brno neoféma ozdobná

Martina Talianová, Prievidza osmák degu

*Martin Koudelka, Mohelnice kakariki rudoãel˘

Tomá‰ Chylík, Brno papou‰ek zpûvav˘

Tomá‰ Slanina, Brno  surikata              

Jifií Bednáfi, Nesvaãilka papou‰ek zpûvav˘

Radka Trávníãková Ïelva zelenavá

Marek Studnafi, Bohdalice kakariky rudoãel˘

Hana Slepiãková Ïelva nádherná

ManÏelé Jarmila a Jaroslav Jelínkovi, Brno páv korunkat˘

MUDr. Ludûk Ryba piraÀa

Miroslav Dosedûl, Brno osmák degu

Pavel ¤ezáã, Troubsko Ïelva nádherná

Kamila Sedláková, Bukovinka Ïelva paprsãitá

Alena Koneãná agapornis Fi‰erÛv

Eva Voráãková a Petr Hájek, Uherské Hradi‰tû osmák degu

Adam Husták, Brno rosniãka vãelí

Jan ÎiÏlavsk˘  a Zuzana Trutnová, Hustopeãe rosniãka vãelí

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 5. A8 osmák degu

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 2. B4 piraÀa

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 7. A8 kakariki rudoãel˘

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 3. D4 Ïelva paprsãitá

Pavel ·táf, Brno páv korunkat˘

Jakub ·kamrada, Brno papou‰ek andulka

Rodina Lape‰ova páv korunkat˘

Martina Paulenová, Brno piraÀa

Joná‰ Kon˘vka, Brno hrdliãka chechtavá

Z· Tyr‰ova, Brno páv korunkat˘

SdruÏení pfiátel ‰koly pfii Z· a M· T. G. M., Zastávka u Brna Ïelva paprsãitá

Veronika Trkanová, Malhostovice Ïelva uhlífiská

Eva La‰ková, Brno Ïelva nádherná

NovomanÏelé Hauserovi, Mûnín hrdliãka chechtavá

Helena a Ivan Lehcí, Brno hrdliãka chechtavá

Durcová Valérie, Rajhrad piraÀa

Drozdi, Velatice Ïelva ãtyfiprstá

ManÏelé Sedmákovi, Brno osmák degu

Nordic  Support Team, DSG Internatinal SSC, s. r. o., Brno páv korunkat˘

ZdeÀka a Luká‰ Pelánkovi, Brno rosela pestrá

Petr Kfietínsk˘, Lovãice páv korunkat˘

Petra Vykopalová, Brno Ïelva paprsãitá

Mgr. Milo‰ Kalenda, Brno perliãka kropenatá

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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Dûti ‰kolní druÏiny Na Bílém potoce, Veverská Bít˘‰ka rosela pestrá

Dûlnická mládeÏ, Praha 6 korela chocholatá

Îáci 4. tfiídy Z· Sokolnice Ïelva nádherná

Martin Pokorn˘, Brno hrdliãka chechtavá

Roman Sís, Brno korálovka sedlatá

Edita Zatloukalová, Veverská Bít˘‰ka  rosniãka vãelí

Hana Pospí‰ilová, Doloplazy páv korunkat˘

MVDr. Alois Coufalík, Doloplazy piraÀa

Libor Komínek, Brno rosniãka vãelí

Iva a Petr Janov‰tí, Brno korela chocholatá

Mojmír Janovsk˘, Brno Ïelva nádherná

Rodina BroÏkova, Brno trnorep skalní

Jan Kratochvíl, Brno Ïelva pardálí

Rodina Jaen, Brno páv korunkat˘

Jifií Slezák, Dlouhá Tfiebová piranû

ADOPTIVNÍ RODIâE DO 2000 Kâ

*Klára a Hana ·kopkovy, Brno hoko ãerven˘

*JUDr. Helena S˘korová, Brno papou‰ek ‰ed˘ – Ïako 

*Ing. Lubomír Fojt, Brno ãukvala zavalitá

*Paintball Club Brno, Botanická 2, Brno papou‰ek ‰ed˘ – Ïako 

*Darja Klementová, Brno pu‰tík obecn˘

*Rodina Mityskova, Tû‰any u Brna mara stepní

*Eva a ZdeÀka ·tûpánkovy, Brno klokánek králíkovit˘

*Mgr. Richard Viduna, Brno leguán madagaskarsk˘

*SdruÏení Práh, Tufianská 12, Brno klokánek králíkovit˘

*Ing. Erik Mûkyna, Píseãná u Jeseníku kakariki rudoãel˘, Ïelva pavouãí

Michal Masafiík, Bílovice nad Svitavou psoun prériov˘

Radka Böhmová, Brno Ïelva pardálí

*VíÈa Pospí‰il, Brno Ïelva pardálí

*Krist˘na a Kvûtoslav Reinhardovi, Brno Ïelva ostnitá

*Jitka Kotzianová, Brno li‰ka polární

*Ondfiej Mendl, Brno Ïelva pardálí

*Robin Novotn˘, Omice li‰ka polární

*Z· Nedvûdice, tfiída 5. A klokánek králíkovit˘

*Z· nám. 28. fiíjna, tfiída 7. A, Ti‰nov Ïelva pardálí (samiãka)

*Z· Riegrova, Svitavy osmák degu

Dring Consulting s.r.o, Olomoucká 80, Brno bazili‰ek zelen˘

Alexandr Klement, Brno hoko ãerven˘

*rodina Strublova, Brno leguán madagaskarsk˘

Sylva Posádková, Brno Ïelva pardálí

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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Jifií Povoln˘, Brno kachniãka mandarínská

Z· Zeiberlichova, Brno Ïelva pardálí

*Ing. Hana Novotá, Brno anolis rytífisk˘

Barbora Kozová, Îele‰ice psoun prériov˘

Ing. Jindra Bezvodová, Brno agapornis Fi‰erÛv

Patreal, s. r. o., Brno ara ararauna,

kakadu bíl˘

a papou‰ek Ïako

âenda a Lotka Najserovi, Brno ara zelenokfiídl˘

Îáci Z· Havlíãkova, Opava bazili‰ek zelen˘

Michaela Kuklová, Brno ara ararauna

Lucie KomÛrková, Jevi‰ovice ara ararauna

Franti‰ek Valíãek, ·itbofiice leguán madagaskarsk˘

Milu‰e HorÀáková, Brno kachniãka mandarínská

Ing. Dana Bubníková, Brno neoféma ozdobná

Michala VaÀková, Buchlovice klokánek králíkovit˘

Svatava Kube‰ová, Brno orlície bornejská

Romana Klime‰ová, Vranovice Ïelva amboinská

Pracovníci laboratofií Povodí Moravy, s. p., Brno klokánek králíkovit˘

·D pfii Z· Úvoz 55, Brno anolis rytífisk˘

Z· ¤ehofiova 3, Brno klokánek králíkovit˘

Dana Navrátilová, Brno ara ararauna (Edík)

Z· Mutûnická, Brno zast. Dagmar Flekovou leguánek ostnit˘

M· Pastelky, zast. Hanou Kratochvílovou psoun prérovit˘

ZÚ Environmentální v˘chovy, DM âichnova, Brno leguán madagaskarsk˘

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 1. A6 ara ararauna

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 2. A6 ara ararauna

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 1. D4 ara marakána

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 2. D4 klokánek králíkovit˘

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 3. B4 ara zelenokfiídl˘

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 3. C4 ara zelenokfiídl˘

Veronika BartoÀková, Brno aguti AzarÛv

Eva Hepplerová, Brno ãukvala zavalitá

Lada Nováková, Praha klokánek králíkovit˘

Alexand Krupafi, Brno mara stepní

Aniãka Burianová, Roudnice nad Labem majna Rothschildova

Ing. Martin Michalko, Praha papou‰ek ‰ed˘ – Ïako 

Ivo Papou‰ek, Brno papou‰ek ‰ed˘ – Ïako 

Ema a Ada Rak‰ány, Brno papou‰ek ‰ed˘ – Ïako 

Petr Macháãek, Brno bazili‰ek zelen˘

Tfiída 4. A, Z· Vejrostova, Brno Ïelva pardálí

Marek Tich˘, Brno vousivka Ïabohlavá

Aneta Hyláková, Mûnín leguánovec obojkov˘

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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Jitka a Karel Svaãinovi, Brno klokánek králíkovit˘

Hana Novotná, Brno anolis rytífisk˘

Nordic  Support Team, DSG Internatinal SSC, s. r. o., Brno leguán madagaskarsk˘

Zuzana Galandáková, Brno klokánek králíkovit˘

Jifií Dvofiák, Brno kachniãka mandarinská

Playground, s. r. o., Praha 2 kachniãka mandarinská

Jan Lancouch, Rozdrojovice klokánek králíkovit˘

Pavel Nehyba korálovka sedlatá

Simona Pospí‰ilová, Brno anolis rytífisk˘

Jan Humpolíãek, Brno Ïelva paprsãitá

Îáci 6. A, Z· Újezd u Brna, p. o. leguán madagaskarsk˘

Robert Vaníãek, Praha-Braník psoun prériov˘

Mgr. Jifií Klusáãek, Brno leguán madagaskarsk˘

Jana Haiãmanová, Hru‰ovany nad Jevi‰ovkou ara ararauna

David Spáãil, Brno papou‰ek ‰ed˘ – Ïako

Tomá‰ Kozlovsk˘, Brno po‰tolka obecná

Jifií a Ludmila Jeviãtí, Brno mara stepní

ADOPTIVNÍ RODIâE DO 5 000 Kâ

*Dagmar StrachoÀová, Znojmo moták pochop

*Helena Nekvapilová, Brno kakadu GoffinÛv

*Radomír a Hana Hanákovi, Brno ara zelenokfiídl˘

*MUDr. Irena Hamtilová, Brno koãka pou‰tní

*Jifií, Marcela, Maru‰ka a Amálka Hole‰ov‰tí, Brno nestor kea

*Ing. Blanka âerná, Brno bobr kanadsk˘

*Z· Boskovice, nám. 9. kvûtna 8 papou‰ek ‰ed˘ – Ïako 

*Drakas, s. r. o., Plachty 2, Brno nosál ãerven˘, psoun prériov˘

*Byznys servis, s. r. o., E. Krásnohorské 18, Brno koãka pou‰tní

*Molex B. V., Pfiíkop 4, Brno bobr kanadsk˘

*Katefiina Hlou‰ková, Brno ovce kamerunská

*MUDr. Vladimír ·koda, Buãovice kalous u‰at˘

*Dûtská krojovaná skupina KomíÀáãek, Brno surikata 

*RNDr. Eva Drozdová, Ph.D., Brno koãka pou‰tní

Jitka Bahulová, Bechynû kotul veverovit˘

*Studenti VFU Brno, Palackého 1/3, Brno vlk arktick˘

SoÀa Matulová, Brno leguán kubánsk˘

Ing. Ondfiej Macek a Vendula Macková, Brno kotul veverovit˘

Ale‰ Vá‰a, Kufiim vasa velk˘

*MUDr. Jifií Komínek, Brno ostralka ‰tíhlá, ãukvala zavalitá

*Obãanské sdruÏení Abanico, Brno surikata

ManÏelé Turkovi, Brno surikata

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS

Kolektiv cytogenetické laboratofie pfii OLG FN Brno ratufa cejlonská

Kolektiv pracovníkÛ DM Drogerie, filiálka Brno-Olympia nosál ãerven˘

*Z· a M· Pastviny 70, Brno, tfiída 5. A papou‰ek Ïako

Milan a RÛÏena Merlíãkovi, Ostopovice nosál ãerven˘

GRIL, spolek pfiátel zvífiat, Brno rys kanadsk˘

Linda Svobodová, Brno kosman zakrsl˘

Klub zastupitelÛ mûsta Brna a brnûnsk˘ch ãástí, zvolen˘ch za KSâM surikata

Pfiírodní prostfiedky Organic, zast. Leopoldem Sobotkou ovce domácí – Jákobova

Diana Wieczorková, Letovice ratufa cejlonská, psoun prériov˘

OS Rajhradická pohoda, Rajhradice surikata

Ing. Radek Luka, www.trdelnik.com kulan

Hana Ma‰lanová, Svitavy tamarín Ïlutoruk˘

POnPS a Veterinární klinika MVDr. Ho‰ka, Brno surikata

MUDr. Emil Koza, Bystré koãka pou‰tní

Pavel Hutafi, Brno bobr kanadsk˘

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 1. C4 anakonda velká

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 2. C4 kapybara

Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 1. B4 lemur bûloãel˘

Z· Tyr‰ova, Kufiim, zast. Mgr. Ladou DoleÏalovou leguán zelen˘

Veterinární klinika AXA a její klienti, Rosice u Brna koãka pou‰tní, Ïelva uhlífiská

Mgr. Susan Hamadehová, Vranov vlk arktick˘

Ivan Hausner, Praha 4 bobr kanadsk˘

Milo‰ a Katefiina Klementovi, Brno surikata

Martina KfiíÏová, Veverská Bít˘‰ka koãka pou‰tní

Ing. Petr Kotaãka, Veverské Knínice hrozn˘‰ duhov˘

Ludmila ·rotífiová, Brno sovice krahujová

Filip Nov˘, Brno kakadu bíl˘

Pavel ·tûpánek, âeská Tfiebová surikata

ADOPTIVNÍ RODIâE DO 10 000 Kâ
*Taneãní divadlo Mimi Fortunae, Brno pakÛÀ modr˘

*Brnûnské písniãkové tetiny Klotylda a Matylda, Brno koza kamerunská

*Z· Rosice, Ïáci 1. a 2. stupnû klokánek králíkovit˘, ara zelenokfiídl˘, 

páv korunkat˘, labuÈ koskoroba

*JUDr. Zuzana Malaníková, advokátní kanceláfi, Brno pár pu‰tíkÛ obecn˘ch

*JUDr. Jifií S˘kora, Brno orel kamãatsk˘

*Îáci Z· J. Babáka 1, Brno lama alpaka

*Dagmar Hrubá, Brno rys kanadsk˘

*Jarmila KafoÀková, Brno kasuár pfiilbov˘

Jan Kmuníãek, Bílovice nad Svitavou tapír jihoamerick˘

Rafaela ·imková, Brno kalous u‰at˘, korovec mexick˘

Hanka Tichá, âebín sob polární
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Ing. Emílie Nûmcová, Brno Ïelva pardálí, Ïelva ostnitá, tereka hnûdá, surikata

Vladimír Kendík, Nosislav vlk arktick˘

Vífiivky Arctic-SPAS, zast. Vlastimilem Zhofiem, Ledce rys kanadsk˘

Ing. Ester Vãeláková, Brno pár Ïelv nádhern˘ch

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor mûsta Brna orel kamãatsk˘

OS Absolutní divadlo, Brno – zast. Radkem Petrá‰em  sovice snûÏní

Z·, ZU· a M· Lomnice u Ti‰nova vlk arktick˘

Mgr. Stanislava ·tencová, Chrudim  vlk arktick˘, li‰ka polární

ADOPTIVNÍ RODIâE DO 20 000 Kâ

*C & W kapela Noví Kaskadéfii, Ondra Brablc, Brno zebra Grévyho (·aráda)

*Tomá‰ Zeman, Kufiim los evropsk˘, ledÀák obrovsk˘

*P¤EMYSL VESEL ,̄ stavební a inÏen˘rská ãinnost, s. r. o.  ‰impanz, sokol stûhovav˘

*·IMEK 96, spol. s r. o., Herãíkova 17, Brno lama alpaka, surikata

mara stepní, Ïelva paprsãitá

*MUDr. Lenka DoleÏalová, Brno nosál ãerven˘, lemur bûloãel˘, 

ratufa cejlonská, sovice snûÏní

tapír jihoamerick˘

*Lubo‰ Cvilinek, Brno bizon americk˘

Novaservis, a. s., vybavení koupelen, zast. V. ·ildem, Brno jaguarundi, kapybara

nosál ãerven˘, binturong

SO· a SOU strojírenské a elektrotechnické, Trnkova 113, Brno vlk arktick˘, anakonda velká,

leguán kubánsk˘

Wellness Kufiim, s. r. o. lachtan jihoafrick˘

Vafr, spol. s. r. o., zast. Franti‰kem Va‰íãkem, Kobylnice orel kamãatsk˘, rys kanadsk˘, 

koãka pou‰tní

ADOPTIVNÍ RODIâE DO 50 000 Kâ

*Tereza a Ladislav KERNDLOVI, Brno levhart cejlonsk˘

*TOI TOI sanitární systémy, s. r. o., OkruÏní 21, Slan˘  lachtan jihoafrick˘, 

mandril r˘holící

*KVV âSSD JM kraje, Masarykova 31, Brno surikata

*Faster CZ, spol. s r. o., Obfianská 60, Brno nestor kea, bazili‰ek zelen˘,

pu‰tík obecn˘, lama krotká, surikata

Anet – Advanced Network Tech., s. r. o., ·umavská 35, Brno medvûd lední

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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P¤ISPùVATELÉ NA CHOV
P¤ISPùVATELÉ NA CHOV DO 500 Kâ

*Vendula Turková, Brno Ïelva nádherná

*M· Studánka, Brno klokan BennettÛv

*Rodina ·trosova, Brno p‰tros dvouprst˘

ÎVS Vesna, o. s., Údolní 10, Brno tamarín Ïlutoruk˘

Eva, Adámek a Miroslav Králíkovi, Brno kotul veverovit˘

*Marek Mûfiinsk˘, Opatovice tereka hnûdá

Lenka Branná, Brno Ïelva nádherná

JUDr. Jaroslav Prachman, Bzenec psoun prériov˘

Karel âern˘, Sejfiek ‰impanz

Dagmar Prchalová, Brno papou‰ek ‰ed˘ – Ïako

Miroslav Kohl, BoÏatov bizon americk˘

Jana Mikulínová, Francova Lhota kotul veverkovit˘

Luká‰ Janáã, R˘mafiov pekari bûlobrad˘

Michal Hrnãifiík, Brno páv korunkat˘

Durcová Petra, Kufiim tygr sumatersk˘

Lenka Pazderová, Brno koãka pou‰tní

Jindra âurdová, Vranov pekari bûlobrad˘

Simona Miãianová, Uniãov lachtan jihoafrick˘

Krist˘na Marvanová, Lomnice koãka pou‰tní

Milan Jaro‰, Brno koãka pou‰tní

Pavel Bûlohoubek, Brno vlk arktick˘

Kamil ¤ezáã, Brno emu hnûd˘

Jan Delsoir lemur bûloãel˘

Krist˘na PíÏová, Brno pu‰tík obecn˘

Markéta Îáková, Brno takin indick˘

Hana Zaplatílková, Moravské Bránice ãukvala zavalitá

P¤ISPùVATELÉ NA CHOV DO 2 000 Kâ

*Mgr. Pavla Tomanová Petrová, PhD., Valtice kulan

*Ing. Vladimíra Petrová, Brno sovice snûÏní

*Marek Perniãka, Brno surikata

*Roman RÛÏiãka, Brno lachtan jihoafrick˘

*Dagmar a Jifií Kuncovi, Brno s urikata

*Ing. ·tûpán ·tarha, ·tûpánov nad Svratkou moták pochop

*Jarmila S˘korová, Brno surikata

*Monika Pelcová a Filip Pfiidal, Brno koãka pou‰tní

SdruÏení pfiátel ‰koly pfii M· Ostopovice Ïirafa síÈovaná

*Studentsk˘ parlament pfii IS·-COP, Olomoucká 61, Brno kosman zakrsl˘

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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*Josef Joná‰, Ivanãice-Letkovice surikata

*rodina Strublova, Brno tygr sumatersk˘

Jifií Povoln˘, Brno tygr sumatersk˘

Z· nám. 28. fiíjna, Ti‰nov, tfiída 8. B klokánek králíkovit˘

Kouzelnická spoleãnost Duo Logarex, Glöcknerovi, Brno kosman zakrsl˘

Markéta Kopeãná, Brno ovce kamerunská

Studenti PdF MU, zast. Mgr. H. Jedliãkovou, Brno jelen milu, mara stepní, 

lama alpaka, leguán kubánsk˘, paovce hfiivnatá

Dominika Kfienková, Poliãka vlk arktick˘

Ing. Miroslav Los, Lomex Blansko los evropsk˘

Václav Kundera, Brno vlk arktick˘

Rodina Chalupníková, Brno Ïirafa síÈovaná

Vítûzslav P˘‰a li‰ka polární

Dana Pohanková, Nové Mûsto na Moravû sova pálená

ManÏelé Gorãíkovi, Praha v˘r velk˘

Lucie Forejtová, Ti‰nov Ïirafa síÈovaná

Rodina Chrástova, Brno mara stepní

Ing. Jana Bártíková medvûd lední

Roman Vesel˘ vlk arktick˘

Markéta Hudcová los evropsk˘

*M· Na kopeãku u zvoneãku, tfiídy Mot˘lci, Veverky, Zajíãci, Brno medvûd lední

Andrea a Faisal Husseinovi, Brno kapybara

âlenové místní org. âSSD, Brno-Medlánky shetlandsk˘ pony

Dagmar a Radomír Bortlovi, Brno jaguarundi

âlenové místní org. âSSD, Brno-Bohunice shetlandsk˘ pony

Vojtûch a Alena Wichovi, Rousínov lama vikuÀa

Jan Kadlec, Brno rys kanadsk˘

Jaroslava Brıcknerová, Brno lachtan jihoafrick˘

Îáci Z· Mikulov, zast. Ivetou Hondlovou sokol stûhovav˘

Barbora Krejãová, Bratislava  koãka pou‰tní

P¤ISPùVATELÉ NA CHOV DO 5 000 Kâ

*MUDr. NadûÏda Formánková s rodinou,  Blansko vlk arktick˘

*Z· Kanice, p. o., Bílovice nad Svitavou tygr sumatersk˘

*PdF MU Brno, studenti 1. roãníku uãitelství pro první stupeÀ Z· nosál ãerven˘

*Dore Luth, Berlin kiang

Obchod Îirafka – Brentwood, s. r .o., Brno Ïirafa síÈovaná

Tomá‰, Gabriela a Kry‰tÛfek Chaloupkovi kozoroÏec sibifisk˘

MUDr. Dagmar DoleÏalíková a MUDr. Jaroslav DoleÏalík, Brno ‰impanzice dadula

Vlasta Plochová a Radmila ¤ehulková, Brno koãka pou‰tní

Îáci 1. tfiídy Z· a M· Pramínek koãka pou‰tní

Anna Chapãáková, Brno jelen milu

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS



K úãastníkÛm slavnostního vypou‰tûní dÏelady Heika do novû upraveného v˘bûhu promluvil fieditel zoo
Martin Hovorka. V popfiedí námûstek brnûnského primátora Ladislav Macek a jeho kÛÀ. Ladislav Macek
vûnoval na úpravu Heikova v˘bûhu 100 000 Kã / Mr. Martin Hovorka, the Brno Zoo director, spoke to the
participants of the ceremonial releasing of gelada Heiko into a newly adapted run out. In front
Ladislav Macek, the Brno Deputy Mayor, and his horse. Ladislav Macek donated 100 000 CZK for the
reconstruction.

Kapitánka ãeského reprezentaãního druÏstva bas-
ketbalistek Hana Horáková oznámila, Ïe její t˘m si
vybral Heika za Ïivého maskota / Hana Horáková,
the captain of the Basketball Representation Team,
annouced the her team has chosen Heiko
as a mascot
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P¤ISPùVATELÉ NA CHOV DO 20 000 Kâ
*Country kapela Zimour, Brno hudební vystoupení, 

surikata

*JUDr. Hana Klusáãková, Brno pfiíspûvek na chov

P¤ISPùVATELÉ NA CHOV DO 50 000 Kâ

*Arktida, spol. s r. o., Hviezdoslavova 47, Brno medvûd lední

Gratcl, s. r .o., Îabãice takin indick˘

BALLI, s. r. o., Mádrova 3030, Praha pfiíspûvek na projekt 

Kura-Kura

Ing. Oliver Pospí‰il, námûstek primátora mûsta Brna medvûd lední

P¤ISPùVATELÉ NA CHOV DO 100 000 Kâ
Bc. Ladislav Macek, námûstek primátora mûsta Brna pfiíspûvek na úpravu expozice dÏelad

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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Hana Horáková pfiinesla Heikovi do v˘bûhu míã / Hana Horáková served the ball for Heiko Míã ãeká na Heika / Ball awaiting Heiko

Hana Horáková pfiedala zoologické zahradû 10 000 Kã na úpravu Heikova v˘bûhu.  Vlevo primátor mûsta
Brna Roman Onderka, vpravo fieditel zoo Martin Hovorka / Hana Horáková handed over a symbolic cheque
to the zoo representatives. Roman Onderka, the Brno Mayor, on the left, Martin Hovorka, the Zoo Director,
on the right

Primátor Brna pfiedal diplom Katefiinû Kuchafiové,
vítûzce dûtské v˘tvarné soutûÏe na téma Pomozte
s námi Heikovi / Brno mayor handed the diploma
to Katefiina Kuchafiová, which was winner of the
child competition  named Help Heiko
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13. 3. Ma‰karní bál pro dûti
21. 3. Jarní otevírání zoo, vãetnû slavnostního vypu‰tûní opiãáka Heika 

do zrekonstruovaného v˘bûhu
1. 4.  Den ptactva pro náv‰tûvníky. SoutûÏní stezka
3. 4.  Velikonoãní dílna. Ukázky paliãkování ozdob, zdobení kraslic
5. 4.  Velikonoãní pondûlí. Ukázky velikonoãních mláìat, soutûÏní stezka, zábavn˘ program 

v kinosálu
25. 4. Den Zemû. Pokraãování kampanû Jak to vidí ‰elmy

8. 5.  Den se ZP Metal Aliance
22. 5. Zvífiátka také nekoufií. Osvûtov˘ a zábavn˘ program ke Svûtovému dni bez tabáku

pod zá‰titou kanceláfie Brno – zdravé mûsto Magistrátu mûsta Brna
23. 5. Canon zoom, fotografick˘ den se soutûÏí 

4. 6. Noc snÛ. Prohlídka expozic, komentované krmení a kulturní program pro 
pozvané handicapované dûti a jejich rodiãe

30. 6. Za vysvûdãení zdarma do zoo 
28. 8. Setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ 

5. 9. Den s Oriflame
18. 9. Den se ZP Metal Aliance
24. 9.  Setkání adoptivních rodiãÛ ze ‰kol 
1. 10. Otevfiení zrekonstruovaného pavilonu opic
9. 10. Otevfiení nové ãásti Beringie

24.– 25. 10. Dny otevfien˘ch dvefií
30. 10. Halloween. SoutûÏ o nejhezãího Dobrého ducha zoo, vyrobeného z d˘nû
24. 12.  ·tûdrodopolední krmení zvífiat

22. 1.  X. zoobál
21.–25. 3. Prezentace zoo na v˘stavi‰ti pfii veletrhu TechAgro

8. 5. Presentace zoo pfii zahájení plavební sezony na Brnûnské pfiehradû
24. 6. Îelezn˘ Empík – akce Policie âR

14. 7.–14. 8. V˘stava o Beringii v Urbancentru
16. 9.–19. 9. Prezentace zoo v  shoping parku Avion
26. 8.–29. 8. Prezentace zoo v  shoping parku Avion

23. 12. Prezentace zoo na Nové radnici v Brnû

SEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOST /PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Datum Akce pro vefiejnost – interní

Datum Akce pro vefiejnost – externí
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SEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOST /PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Datum Akce pro dûti a mládeÏ – interní     Poãet akcí/poãet úãastníkÛ

Datum Akce pro dûti a mládeÏ – externí     Poãet akcí/poãet úãastníkÛ

1. 3.–5. 3.  Jarní prázdniny v zoo              48
6. 4. Den ptactva pro ‰koly                                                     112

5. 7.–27. 8. Letní prázdniny v zoo                                                 8/178
7. 12. Mikulá‰ská besídka pro pacienty kliniky dûtské onkologie            41

V˘ukové programy pro matefiské ‰koly                    11/264
V˘ukové programy pro základní ‰koly                       85/2776

V˘ukové programy pro stfiední ‰koly                       19/570
SamoobsluÏné pracovní listy                           1133
Exkurze pro stfiední, základní a matefiské ‰koly         20/620
Exkurze pro vysoké ‰koly                                  20/1033

1. 6. Den dûtí ve Fakultní dûtské nemocnici 1/200
V˘jezd s kontaktními zvífiaty (a promítání filmu o zoo) 2/114
do domova dÛchodcÛ, Mikulá‰kovo nám.                             
V˘ukové programy pro Základní ‰kolu pfii Ústavu sociální  4/136
péãe pro tûlesnû postiÏenou mládeÏ Kociánka 
V˘ukové programy v M· a Z· speciální Elpis 16/656



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 100 Kã

rodinné vstupné (2 dospûlí + 2-3 dûti 3-15 let) 270 Kã
seniofii, dûti od 3 do 15 let, studenti, drÏitelé prÛkazu ZTP 70 Kã

dûti do 3 let, ZTP/P, doprovod skupiny (1 osoba na 10 osob) zdarma

V˘roãní zpráva Zoo Brno, 2010
Vydala: Zoologická zahrada mûsta Brna

Editor: Bc. Eduard Stuchlík
DTP: Ledok, spol. s r. o.

Fotografie (pokud neni uvedeno jinak): Eduard Stuchlík
První strana: medvûd kamãatsk˘ (foto Miloslav Walter)

Poslední strana: kakadu palmov˘ (foto Eduard Stuchlík)
Potisk CD: medvûd kamãatsk˘ (foto Eduard Stuchlík)
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