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VáÏení pfiátelé a pfiíznivci brnûnské

zoologické zahrady!

KdyÏ se ohlíÏím za právû uplynul˘m

rokem 2012, kter˘ byl chovatelsky veli-

ce úspû‰n˘, napadá mne pfiímûr, Ïe to

byl rok medvûdÛ. Expozice kamãatsk˘ch

medvûdÛ, hlavní souãást komplexu

Beringie, se po otevfiení koncem roku

2010 stala nejpfiitaÏlivûj‰í a nejnav‰tûvo-

vanûj‰í ãástí zoo. Zvlá‰tû komentované

krmení kamãatsk˘ch medvûdÛ vefiejnost

nadchlo a upoutalo. Dominantní ãást

Beringie si je‰tû vût‰í oblibu získala v ro-

ce 2012, jelikoÏ v poslední lednov˘ den

se kamãatsk˘m medvûdÛm narodila

dvojãata. Náv‰tûvníci je poprvé spatfiili

na vlastní oãi 8. kvûtna pfii jejich kfitu

a poté je mohli pozorovat ve v˘bûhu ve

spoleãnosti matky Kamãatky aÏ do po-

zdního podzimu, neÏ v‰ichni tfii ulehli

ke krátkému zimnímu spánku. Rozlehl˘

v˘bûh jsme doãasnû rozdûlili na dvû pfii-

bliÏnû stejnû velké ãásti. V jedné se pfied-

stavovali Kamãatka s mláìaty, v druhé o-

tec mláìat Jelizar, kter˘ musel b˘t od ro-

diny z bezpeãnostních dÛvodÛ oddûlen.

Kamãatka a mláìata se s Jelizarem v o-

bou ãástech v˘bûhu stfiídali, aby v‰ichni

medvûdi mûli moÏnost vykoupat se v je-

zeru. Nové chovatelské zafiízení pro

medvûdy kamãatské absolvovalo zatûÏ-

kávací zkou‰ku, pfii které dobfie obstálo. 

Potû‰ili nás velice i lední medvûdi.

Samice Cora porodila dvojãata 24. listo-

padu a v˘voj mláìat bûhem prvních t˘d-

nÛ odchovu naznaãoval, Ïe by se tento-

krát mohl opakovat úspûch s dvojãaty,

která Cora porodila 23. listopadu 2007

a která pozdûji ode‰la posílit chovy v ji-

n˘ch zoologick˘ch zahradách. 

V roce 2012 jsme dokonãovali pfií-

pravu na stavbu africké vesnice, expozi-

ce klokanÛ a voliéry orlÛ bûlohlav˘ch.

V‰echny tfii projekty podpofiily fondy

Evropské unie. Expozice vyrostou na ex-

ponovan˘ch místech u stávající náv‰tûv-

ní trasy, a aby jejich stavba nenaru‰ila

prohlídku zoologické zahrady, zfiídili

jsme kolem staveni‰È tzv. obchÛzné trasy.

V prostoru budoucí expozice klokanÛ

jsme zbudovali nûkolik desítek metrÛ

dlouhou dfievûnou lávku, která zÛstane
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Lední medvûdi trávili valnou ãást roku 2012 v bazénu pfii vzájemném ‰kádlení / Polar bears spend much
of 2012 in a pool in mutual friendly banter
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trvale na místû, aby umoÏÀovala plynul˘

a pohodln˘ prÛchod náv‰tûvníkÛ obûma

smûry a vylouãila kolizi s provozem na

hlavní komunikaci. 

JelikoÏ zfiizovatel sníÏil zoologické za-

hradû pfiíspûvek na její chod o dvacet

procent, museli jsme pfiikroãit k vnitfiní

reorganizaci, pfii níÏ jsme poãet pracov-

ních míst sníÏili ze 112 na 77. Zahrada

se nadále chce více vûnovat propagaci,

hledání sponzorÛ a spolupráci s vefiej-

ností pfiedev‰ím v oblasti ekologické v˘-

chovy. Pfiivítali jsme, Ïe Rada mûsta

Brna v listopadu 2012 svûfiila zoologické

zahradû provoz ve Stfiedisku ekologické

v˘chovy Hlídka, které vznikne po re-

konstrukci památkovû chránûné budovy

v parku pod hradem ·pilberkem.

Rozhodnutí o pfiidûlení ekocentra nabí-

zí zoologické zahradû pfiíleÏitost k tomu,

aby dosavadní aktivity na poli osvûty

a ekologického vzdûlávání roz‰ífiila i do

míst poblíÏ centra Brna a aby pfiispûla

k ochranû Ïivotního prostfiedí mûsta

i kraje a zv˘‰ila vlastní prestiÏ v oãích ve-

fiejnosti.

Záchrannou stanici handicapovan˘ch

zvífiat se bohuÏel nepodafiilo opût uvést

do provozu. Stanice byla uzavfiena v ro-

ce 2011, jelikoÏ podle nové normy ne-

smí takové zafiízení pÛsobit uvnitfi areálu

zoo. Náhradní budovu se nám zatím ne-

podafiilo získat, i kdyÏ jsme se snaÏili

pronajmout nûkolik objektÛ na rÛzn˘ch

místech v okolí zahrady.

Dal‰ím úkolem, jehoÏ splnûní nás ãe-

ká v pfií‰tím období, je stavba parkovi‰tû

s nov˘m vchodem do zoo, kterou rovnûÏ

podpofiily fondy Evropské unie.

Doufám, Ïe v nastávajícím období se

dlouholet˘ nedostatek parkovacích míst,

kter˘ brzdí rozvoj zoologické zahrady,

podafií odstranit.

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
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Dear friends and supporters of
Brno’s Zoological Gardens!

When I look back at the recently ended
year of 2012, which was highly successful
from the animal breeding point of view, it
occurs to me that it was a good year for
bears. Our Kamchatka brown bear exhibit,
the main part of the Beringia complex, has
become the most attractive and most visited
section of the zoo since it opened at the end
of 2010. Particularly the feeding times,
which are accompanied by a live
commentary, have impressed and captivate
the public. The dominant part of Beringia
became even more popular in 2012, as the
Kamchatka brown bear mother gave birth to
twins on the last day of January. 

Visitors could see them with their own
eyes for the first time on 8th May during their
christening, and afterwards could view them
in the enclosure with their mother Kamchatka
until late in the autumn, when all three of
them headed off for a short period of
hibernation. We temporarily separated the
large enclosure into two parts of roughly the
same size. 

The first was inhabited by Kamchatka and
her young, while the second contained the
father, Jelizar, who had to be separated
from his family for safety reasons. Jelizar
took turns with Kamchatka and her young in
occupying each of the two parts of the
enclosure; all the bears thus had the
opportunity to bathe in the lake.The new
breeding facility for Kamchatka brown bears

had been put to the test for the first time, and
performed very well. 

Our polar bears also gave us cause for
joy. The female, Cora, gave birth to twins on
24th November and the progress of the cubs
during the first few weeks of nursing
indicated that the previous success with Cora
and twin cubs (born on 23rd November 2007
and later sent to strengthen other zoos’
breeding programmes) might be repeated. 

In 2012 we completed preparations for the
construction of an African village, a rock-
wallaby exhibit and an aviary to house bald
eagles. All three projects were supported by
funds from the European Union. 

The exhibits are being constructed in
highly frequented parts of the zoo along
existing visitor routes, and we have created
alternative routes in order to avoid disruption
to visitors’ viewing of the zoological gardens.
In the area of the future rock-wallaby exhibit
we have built a wooden footbridge several
tens of metres long which will remain
permanently at the location to enable visitors
to move fluidly and comfortably in both
directions and prevent any collisions with
visitor traffic on the main route. 

Because the establisher of the zoo has cut
their contribution to its operation by 20% it
was necessary to engage in internal
reorganisation, during which we reduced the
number of employees from 112 to 77. The
zoo plans to continue devoting more
resources to promotion, the search for
sponsors and cooperation with the public

particularly in the area of environmental
education. We welcomed the fact that in
November 2012 Brno City Council entrusted
us with the task of operating the Hlídka
Environmental Education Centre, which will
be created after the reconstruction of
a building with the status of a protected
monument in the park under Spilberk Castle.
This decision regarding the assignment of the
eco-centre offers our zoo the opportunity to
expand its current public awareness and
environmental education activities to
a location close to the centre of Brno. In this
way we will be able to contribute to the
protection of the living environment of the city
and surrounding region, as well as increase
our prestige in the public eye.  

We were unfortunately unable to bring our
Rescue Station for handicapped animals
back into operation. The station was closed
down in 2011 due to the introduction of new
standards which do not allow such facilities
to operate on the grounds of a zoo. We
haven’t managed to find a replacement
building yet, even though we have tried to
rent several buildings in various locations
near the zoo. 

Another task waiting for completion in the
near future is the construction of a car park
with a new entrance to the zoo, with the
support of European Union funds. We hope
that very soon the long-term lack of parking
places, which is an obstacle to the further
development of the zoo, can be solved. 

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
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Zoologická zahrada mûsta Brna cho-

vala k poslednímu dni roku 2012 cel-

kem 1 306 zvífiat 250 druhÛ. 

Z toho bylo 351 savcÛ 69 druhÛ, 146

ptákÛ 47 druhÛ, 176 plazÛ 39 druhÛ,

21 obojÏivelníkÛ ãtyfi druhÛ, 416 ryb

56 druhÛ a 196 bezobratl˘ch 35 druhÛ. 

Pfiehled poãtu zvífiat chovan˘ch

v Zoo Brno na zaãátku a na konci roku

2012 uvádí následující tabulka:

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT
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Medvûdi kamãat‰tí / Kamchatka brown bears

Poãty zvífiat chovan˘ch v Zoo Brno na zaãátku a na konci roku 2012

Bezobratlí (Invertebrata) 33 138 35 196

Ryby (Pisces) 56 498 56 416

ObojÏivelníci (Amphibia) 6 28 4 21

Plazi (Reptilia) 38 188 39 176

Ptáci (Aves) 48 161 47 146

Savci (Mammalia) 72 387 69 351

Celkem (Total) 253 1 400 250 1 306

Poãet zvífiat/
Number of animals

1. 1. 2012

Druh/Species Jedinec/Specimen

31. 12. 2012

Druh/Species Jedinec/Specimen



Jako nejvût‰í událost roku 2012 nejen

na chovatelském úseku, ale i v celé zoo,

lze oznaãit narození dvojãat medvûdÛ

ledních (Ursus maritimus). 

Samice Cora porodila první mládû

24. listopadu ve 14.36 hod. ve venkov-

ním v˘bûhu (v té dobû se uÏ chovatelé

k expozici ledních medvûdÛ nepfiibliÏo-

vali, pfiesnou dobu narození známe díky

kamerovému systému, kter˘ pfiená‰el

obraz i zvuk z porodního boxu.

Medvûdice poté potomka uchopila do

tlamy a pfienesla do porodního boxu

v objektu vnitfiních ubikací (brlohu).

Tam po hodinû a pÛl pfiivedla na svût

druhé mládû. Medvíìata se od poãátku

projevovala témûfi nepfietrÏit˘m kfiikem

a matka se o nû starala velice intenzivnû.

PÛvodnû jsme pfiedpokládali, Ïe samici

ve vhodn˘ okamÏik, v dobû asi t˘den

pfied pfiedpokládan˘m porodem, uzavfie-

me v brlohu, aby se v klidu a niãím ne-

ru‰ena mohla pfiipravit na svoje v˘sostné

poslání (i v pfiírodû samice ledních med-

vûdÛ zalézají do zimního úkrytu pfiibliÏ-

nû t˘den pfied porodem). Vysoce bfiezí

Cora ale zÛstávala stále venku, neboÈ na

konci listopadu 2012 panovalo neobvy-

kle teplé poãasí, a dovnitfi se odebrala aÏ

s prvním mládûtem v tlamû. Vchod do

ubikace jsme tedy nechali trvale otevfie-

n˘, nechtûli jsme samici ru‰it. Obav

z nízk˘ch teplot v porodním boxu jsme

se zbavili po konzultaci s chovateli z ji-

n˘ch zahrad. Ti nás ubezpeãili, Ïe i kdyÏ

v doupûti klesne teplota hluboko pod

bod mrazu, medvûdice dokáÏe mláìa-

tÛm vytvofiit vhodné mikroklima vlast-

ním tûlem. Cora to sama potvrdila i tím,

Ïe v poãáteãní fázi odchovu stále leÏela

zády k chodbû vedoucí k v˘chodu

z brlohu a mláìata tak chránila pfied

prÛvanem.

Celkem se v brnûnské zoo v roce

2012 narodilo 228 mláìat, napfiíklad:

2.0 medvûd kamãatsk˘ (Ursus arctos be-

ringianus), 4.1 vlk arktick˘ (Canis lupus

arctos), 1.2 bobr kanadsk˘ (Castor cana-

densis), 2.0 li‰ka polární (Vulpes

lagopus), 0.0.7 mara stepní (Dolichotis

patagonum), 1.1 orel kamãatsk˘

(Haliaeetus pelagicus), 0.0.5 pu‰tík

obecn˘ (Strix aluco), 3.0.2 s˘ãek obecn˘

(Athene noctua), 0.1 zebra Grévyho

(Equus grevyi), 0.1 zebra Chapmanova

(Equus quagga chapmani), 0.1 klokan

BennettÛv (Macropus rufogriseus  fruti-

cus), 0.2 pakÛÀ modr˘ (Connochaetes

taurinus taurinus), 2.1 bizon (Bison bi-

son), 0.1 tapír jihoamerick˘ (Tapirus

terrestris), 1.0 koãka pou‰tní (Felis mar-

garita), 0.0.2 aguti AzarÛv (Dasyprocta

azarae), 0.0.6 kosman zakrsl˘ (Cebuella

pygmaea), 0.0.1 kotul veverovit˘

(Saimiri sciureus), 0.0.8 dvojjazyãník

haitsk˘ (Celestus warreni), 0.0.2 leguán

kubánsk˘ (Cyclura nubila), 1.4 jelen

milu (Elaphurus davidianus), 1.1 wapiti

sibifisk˘ (Cervus canadensis sibiricus),

1.0 takin indick˘ (Budorcas taxicolor ta-

xicolor), 0.3 sob polární (Rangifer taran-

dus), 0.1 vikuÀa (Vicugna vicugna),

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Kfitiny kamãatsk˘ch medvíìat (8. kvûtna), vlevo primátor Brna Roman Onderka / Kamchatka brown bears christening (8th May), on the left Brno Lord Mayor
Roman Onderka
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0.1 lama alpaka (Vicugna pacos), 1.3 pa-

ovce hfiivnatá (Ammotragus lervia),

2.2 kozoroÏec sibifisk˘ (Capra sibirica). 

Mezi dovozy zvífiat do na‰í zoo vyni-

kl v roce 2012 pfiíchod samce varana ko-

modského (Varanus komodoensis) ze

Zoo Praha. Dále jsme pfiivezli napfiíklad

tato zvífiata, která obohatí na‰i kolekci

nebo doplní a geneticky posílí na‰e cho-

vy: 3.2 papou‰ek patagonsk˘ (Cyanoli-

seus patagonus), 1.1 ledÀák obrovsk˘

(Dacelo novaeguineae), 2.0 ibis posvát-

n˘ (Threskiornis aethiopicus), 0.1 ara

ararauna (Ara ararauna), 1.0 krkavec vel-

k˘ (Corvus corax), 0.0.10 chameleon ob-

rovsk˘ (Furcifer oustaleti), 1.0 zebra

Chapmanova (Equus quagga chapmani),

1.1 kozoroÏec sibifisk˘ (Capra sibirica). 

Pfiíjmy a v˘daje zvífiat za rok 2012
DoplÀování druhové skladby chova-

n˘ch zvífiat probíhalo v souladu s dlouho-

dob˘m konceptem, Strategií rozvoje Zoo

Brno. Následující tabulka ukazuje souhrn

pfiíjmÛ a v˘dejÛ zvífiat za rok 2012.

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT
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Poãet zvífiat
Number of animals Narození

Birth
Jin˘ pfiíjem

Another income
Úhyn
Death

Jin˘ v˘daj
Another issue

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

Pozn.: Jin˘ pfiíjem (nákup, dar, v˘mûna, deponace, odchyt, vrácení deponace aj.) Jin˘ v˘daj (prodej, vy-

fiazení, vypu‰tûní, v˘mûna, deponace, únik, krádeÏ, ‰kodná, vrácení deponace, úbytek v deponaci aj.)

Stav k 31. 12. 2012 / State on the 31. 12. 2012

Savci (Mammalia) 258 77 33 366

Ptáci (Aves) 11 45 25 85

Plazi (Reptilia) 24 12 14 40

ObojÏivelníci (Amphibia) 0 3 9 0

Ryby (Pisces) 115 199 248 315

Bezobratlí (Invertebrata) 414 20 44 484

Celkem (Total) 822 356 375 1 290

Papou‰ek patagonsk˘ / Burrowing parrotVaran komodsk˘ / Komodo dragon                     Photo by Tomá‰ Dvofiák  



V kolekci Zoo Brno se k poslednímu dni roku 2012 nacházelo dvacet druhÛ ãi poddruhÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ, jejichÏ chov

fiídí Evropské záchovné programy pro ohroÏené druhy (EEP):

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2012 l9

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 0 0 1

klokánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata) 1 2 0 3

koãka pou‰tní (Felis margarita harrisoni) 2 1 0 3

korovec mexick˘ (Heloderma horridum) 1 1 0 2

kotul veverovit˘ (Saimiri sciureus) 1 3 0 4

kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii) 0 2 0 2

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

majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi) 1 1 0 2

medvûd lední (Ursus maritimus) 1 1 2 4

rosomák (Gulo gulo gulo) 1 1 0 2

tapír jihoamerick˘ (Tapirus terrestris) 1 2 0 3

varan komodsk˘ (Varanus komodoensis) 1 0 0 1

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

vikuÀa (Vicugna vicugna) 1 3 0 4

vlk hfiivnat˘ (Chrysocyon brachyurus) 0 1 0 1

zebra Grévyho (Equus grevyi) 1 5 0 6

Ïirafa síÈovaná (Giraffa camelopardalis reticulata) 1 3 0 4

Celkem / Total 21 28 3 52

Druhy chované v rámci EEP
EEP species

Samec
Male

Samice
Female

Neurãené pohlaví
Unknown

Celkem
Total



K poslednímu dni roku 2012 vedly Mezinárodní plemenné knihy (ISB) patnáct druhÛ a Evropské plemenné knihy (ESB) dva-

náct druhÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ chovan˘ch v Zoo Brno:

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT
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dÏelada (Theropithecus gelada) 3  0  0 3
jefiáb mandÏusk˘ (Grus japonensis) 1 1 0 2
kiang v˘chodní (Equus kiang holdereri) 3 3 0 6
klokánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata) 1 2 0 3
koãka pou‰tní (Felis margarita harrisoni) 2 1 0 3
korovec mexick˘ (Heloderma horridum) 1 1 0 2
kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii) 0 2 0 2
leguán kubánsk˘ (Cyclura nubila) 1 4 2 7
levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotyia) 1 1 0 2
medvûd lední (Ursus maritimus) 1 1 2 4
tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae) 1 1 0 2
varan komodsk˘ (Varanus komodoensis) 1 0 0 1
vikuÀa (Vicugna vicugna) 1 3 0 3
vlk hfiivnat˘ (Chrysocyon brachyurus) 0 1 0 1
zebra Grévyho (Equus grevyi) 1 5 0 6
Celkem / Total 18 25 5 48

Druhy vedené v ISB
ISB species

Samec
Male

Samice
Female

Neurãené pohlaví
Unknown

Celkem
Total

aguti AzarÛv (Dasyprocta azarae) 2 1 2 5
leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta) 1 0 0 1
nestor kea (Nestor notabilis) 0 1 0 1
medvûd hnûd˘ (Ursus arctos beringianus) 3 1 0 4
orel v˘chodní (Haliaeetus pelagicus) 1 1 0 2
orlície bornejská (Orlitia borneensis) 0 0 6 6
‰impanz (Pan troglodytes) 1 0 0 1
takin indick˘ (Budorcas taxicolor taxicolor) 2 3 0 5
tamarín Ïlutoruk˘ (Saguinus midas) 2 1 0 3
Ïelva amboinská (Cuora amboinensis) 0 1 0 1
Ïelva paprsãitá (Geochelone radiata) 0 1 0 1
Ïelva pavoukovitá (Pyxis arachnoides brygooi) 6 0 0 6
Celkem / Total 18 10 8 36

Druhy vedené v ESB
ESB species

Samec
Male

Samice
Female

Neurãené pohlaví
Unknown

Celkem
Total



Na chovatelském úseku nastala v roce

2012 dÛleÏitá organizaãní zmûna – ko-

lektivní fiízení, ustanovené bûhem roku

2006, bylo zru‰eno a nahradil je pÛvod-

ní, pfiím˘ model fiízení. V dÛsledku to-

hoto rozhodnutí zaniklo dûlení chova-

telského úseku na pût revírÛ, v jejichÏ

ãele stáli revírníci podfiízení provoznímu

zoologovi, kter˘ podléhal vedoucímu

chovatelského úseku. Cel˘ úsek byl roz-

dûlen na dva útvary. Horní zahrnul tfii

b˘valé revíry Parohatá, Dûtská zoo

a Kopytníci-Safari a v dolním se ocitly

dva b˘valé revíry ·elmy a Terárium-

-Ptaãinec-JiÏní Amerika. Práci chovatelÛ

zaãali fiídit dva provozní zoologové (je-

den pro horní a druh˘ pro dolní útvar),

podléhající vedoucímu úseku. Stfiední

management dále tvofiili krmiváfi, zoolog

specialista a kurátor. Funkce hospodáfiky

úseku byla zru‰ena, její povinnosti si

mezi sebou rozdûlili pracovníci stfiední-

ho managementu. Na úseku také vznik-

la dal‰í dvû pracovní místa kurátorÛ, za-

tím neobsazená. 

MVDr. Jaroslav DraÏan, vedoucí

chovatelského úseku, po uplynutí roãní

zku‰ební doby ze zoologické zahrady

ode‰el a jeho post k 1. 11. 2012 zaujal

MVDr. Petr Rozko‰n˘.

Dolní útvar
Hlavní podíl na zv˘‰ení zájmu vefiej-

nosti o na‰i zoo mûl v roce 2012 b˘val˘

revír ·elmy. Hned na zaãátku roku,

30. ledna, samice medvûda kamãatského

Kamãatka porodila dvojãata. Poãáteãní

fázi odchovu, kter˘ probíhal v jedné

z vnitfiních ubikací (v porodním boxu),

kde vládla témûfi úplná tma, mohli zá-

jemci sledovat na internetové adrese

www.zoobrno.cz prostfiednictvím kame-

ry pfievádûjící tepelné záfiení na viditelné

svûtlo. Slavnostní kfiest mláìat probûhl

8. kvûtna. Chovatelé vynesli desetikilové

medvídky v náruãi na pódium pfied

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT
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Medvûdi kamãat‰tí / Kamchatka brown bears
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Chovatelé házejí medvûdÛm kamãatsk˘m krmivo na bfieh jezera. Nevadí, kdyÏ nûkteré ovoce skonãí ve vodû. Vpravo samice Kamãatka sleduje dovádûní mláìat
pfii vytahování jablek z jezera / Breeders throw Kamchatka bears feed on the lake shore. Never mind if some fruit ends up in the water. Right female Kamchatka
watch cubs while pulling apples from lake
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KdyÏ byla medvíìata malá, lezla na stromy, kam za nimi jejich matka nemohla / When the little cubs were small, climbing trees
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Samice Kamãatka (vlevo) s odrostlej‰ími mláìaty Kubou a Tobim v fiíjnu 2012 / Female Kamchatka (on the left) with cubs Kuba and Tobi in October 2012
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vstupem do expoziãního souboru

Beringie, kde je pokfitili primátor Brna

Roman Onderka a zpûvaãka Ilona

Csáková. Malí sameãci dostali jména

Kuba a Tobi. Poté, co mláìata v dopro-

vodu matky zaãala chodit do v˘bûhu, tû-

‰ila náv‰tûvníky obzvlá‰tû bûhem ko-

mentovaného krmení, které jsme pofiá-

dali ãtyfiikrát v t˘dnu aÏ do pozdního

podzimu. Na zaãátku prosince

Kamãatka s mláìaty pfiestali chodit do

v˘bûhu a zÛstávali pfies den ve vnitfiní

ubikaci.  Od konce ledna, kdy se neãe-

kanû oteplilo, se trojice zaãala opût pra-

videlnû objevovat v expozici. 

V pfiírodû medvûdice odchovává mlá-

ìata sama, a pfied samcem, kter˘ by jim

mohl ublíÏit, je brání (samec v‰ak vût‰i-

nou Ïije na vzdáleném místû). Proto

jsme po narození Kuby a Tobiho pfiibliÏ-

nû pÛlhektarov˘ v˘bûh kamãatsk˘ch

medvûdÛ rozdûlili na dvû zhruba stejnû

velké ãásti. Jednu vyuÏívá samec, druhou

samice s mláìaty.

B˘val˘ revír ·elmy se ov‰em mÛÏe

pfiedev‰ím pochlubit narozením dvou

ledních medvûdÛ 24. listopadu – zprávu

o tom podáváme v pfiedchozím textu.

Na tomto místû bychom chtûli pfiipome-

nout, Ïe chovatelé cílenû pfiipravovali

vhodné podmínky pro pfiíchod mláìat

ledních medvûdÛ. Samice dostávala v lé-

tû zv˘‰enou krmnou dávku, v ãervnu

spofiádala dennû deset kilo masa (pfieváÏ-

nû hovûzího) a pÛl kila rybího tuku.

Dávky se postupnû sniÏovaly a pfiedtím,

neÏ se v polovinû listopadu samice trva-

le usadila v brlohu, uÏ neÏrala vÛbec.

Aby se v klidu mohla pfiipravovat na po-

rod, od 12. listopadu byl pfiíchod k ex-

pozici pro náv‰tûvníky i personál uza-

vfien.

Dále se v b˘valém revíru narodilo pût

vlkÛ arktick˘ch (1. kvûtna). Mnoho-

ãlennou skupinu vlkÛ, v níÏ byla odrost-

lá mláìata z pfiedchozích let, se nám po-

dafiilo zredukovat dvûma transporty.

Dva samci a ãtyfii samice ode‰li 10. bfiez-

na do Zoo Berdjansk na Ukrajinû a tfii

samce a jednu samici jsme odvezli do

Zoo Tábor-Vûtrovy 4. fiíjna. Vlãí smeãku

tvofiilo koncem roku tfiináct zvífiat. V b˘-

valém revíru ·elmy se dále narodili tfii

bobfii kanad‰tí (17. kvûtna), dvû li‰ky

polární (6. dubna), sedm mar stepních

(v období od 20. dubna do 12. srpna)

a dva orli kamãat‰tí (5. a 6. dubna).

Odchovat se podafiilo i pût s˘ãkÛ obec-

n˘ch, narozen˘ch 1. a 22. ãervna, a pût

pu‰tíkÛ obecn˘ch, narozen˘ch 10. kvût-

na. Odrostlá mláìata s˘ãkÛ a pu‰tíkÛ,

patfiících k pÛvodní faunû âeské repub-

liky, jsme vypustili do pfiírody. 

Chovn˘ pár orlÛ kamãatsk˘ch jsme

sestavili roku 2008 a po nûkolika neús-

pû‰n˘ch hnízdûních jsme první odchov

jednoho mládûte zaznamenali v roce

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Mládû kamãatského medvûda / A cub of the Kamchatka brown bear
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2011. V následujícím roce 2012 se mlá-

ìata vyklubala 5. a 6. dubna. Matka si

opût tvrdû hlídala teritorium, i pouhé

krmení bylo pro chovatele dobrodruÏ-

stvím. Dlouhé mûsíce po narození mlá-

ìat dospûlí dravci hlasitû bránili hnízdo

i celou voliéru. OrlÛm jsme pfiedkládali

krmivo v neomezeném mnoÏství. Jeho

základem byly kfiepelky, opefiená drÛbeÏ,

nekuchaní králíci a ryby. Zkrmování po-

travy i s pefiím, chlupy, vnitfinostmi

a kostmi je dÛleÏité pro zdárn˘ v˘voj

mláìat. Samice urãuje, co je pro nû nej-

vhodnûj‰í, kdyÏ pfiedloÏenou potravu

starostlivû porcuje a rozdûluje potom-

kÛm.  Zaãátkem ãervna se mláìata od

rodiãÛ je‰tû li‰ila dosud nevybarven˘m

opefiením a svûtlej‰ím zobákem, ale veli-

kostí uÏ dospûlé ptáky dohánûla, takÏe

zabrala skoro cel˘ prostor hnízda, které

ale zpoãátku je‰tû neopou‰tûla. Av‰ak

koncem ãervna se uÏ obû mláìata odvá-

Ïila podnikat procházky po bidlech roz-

veden˘ch od hnízda po skoro celé volié-

fie a krátce nato se uÏ mladí orli odváÏili

voliérou proletût. Koncem listopadu

jsme je odvezli do estonské Zoo Tallinn,

která fiídí záchrann˘ chov tohoto druhu.

Rodiãe se pak mohli v klidu pfiipravovat

na dal‰í hnízdûní. Ná‰ chovn˘ pár orlÛ

kamãatsk˘ch si neustále a se znaãnou vy-

nalézavostí hnízdo vylep‰uje, v roce

2012 poprvé pro jeho vystlání pouÏil

travní drny – vynalézavost pfii úpravách

hnízda jej charakterizuje snad nejlépe. 

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

·tûÀata vlkÛ arktick˘ch / The cubs of the polar wolfs

Bobfii kanad‰tí / Canadian beavers
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Odchov se bohuÏel nezdafiil u jefiábÛ

mandÏusk˘ch, i kdyÏ samice snesla dvû

snÛ‰ky po dvou vejcích. První snÛ‰ku

zniãila ‰kodná (nalezli jsme jedno vejce

s poru‰enou skofiápkou a vysát˘m obsa-

hem, druhé zmizelo beze stop), druhá

snÛ‰ka, pfienesená do líhnû, byla neoplo-

zená. Samice hoko ãerveného sice snesla

jedno oplozené vejce, ale vyvinutému

zárodku se nepodafiilo prorazit skofiápku

a proklubat se. 

Po mnoha letech se na Mni‰í horu

vrátil papou‰ek patagonsk˘. Tfii samce

a dvû samice brnûnská zoo získala od

soukromého chovatele v záfií 2012 a po

mûsíãním pobytu v karanténû skupinu

umístila do jedné z voliér lemujících ce-

stu od restaurace U Tygra ke správní bu-

dovû. I kdyÏ ostatní ptáci z této ãásti zoo

(vût‰inou jde o australské papou‰ky)

pfied pfiíchodem mrazÛ odcházejí do

chovatelského zázemí, papou‰ci pata-

gon‰tí v expozici zÛstali po celou zimu.

Dispozice získané v jejich domovinû to

bez jak˘chkoli nepfiízniv˘ch následkÛ

dovolují. Stfiednû velcí papou‰ci (dorÛ-

stající do témûfi pÛlmetrové délky), zbar-

vení vût‰inou v odstínech hnûdé, Ïluté

a oranÏové, pfiíchod náv‰tûvníkÛ vítají

charakteristick˘m siln˘m kfiikem.

B˘val˘ revír Terárium-Ptaãinec-JiÏní

Amerika charakterizovala pestrá skladba

druhÛ patfiících k rybám, obojÏivelní-

kÛm, plazÛm, ptákÛm i savcÛm.

Mimofiádnû v˘znamnou událostí ne-

jen tohoto b˘valého revíru, ale celé zoo

byl dovoz samce varana komodského

21. prosince ze Zoo Praha. Nejmohut-

nûj‰í je‰tûr, dosahující nûkdy váhy i pfies

sto kilogramÛ a délky více neÏ tfii metry,

je zvífie velmi populární, nûkdy naz˘vané

drak z Komoda. Jeho tlama je vybavena

velk˘mi ostr˘mi zuby a jedovou Ïlázou.

Patfií k nejvzácnûj‰ím zvífiatÛm chovan˘m

v zoo, smyslem péãe o nûj je zachování

ohroÏeného druhu, vyskytujícího se pou-

ze na malém indonéském ostrovû

Komodo a na nûkolika sousedních rovnûÏ

men‰ích ostrovech. Ve star‰í budovû terá-

rií jsme varanovi upravili velkou expoziã-

ní ubikaci o plo‰e 50 m2, vybavenou

vyhfiívan˘m bazénem, krmicím boxem

i rosicím zafiízením. Nezbytnû nutn˘ch

vysok˘ch teplot v expozici (aÏ 35–40 °C)

jsme docílili instalací sálav˘ch panelÛ do

stropu, betonové v˘hfievné desky se zali-

t˘m topn˘m kabelem a termostatem do

podlahy i rekonstrukcí pÛvodního teplo-

vodního systému. Vysok˘ komfort dopl-

Àují v˘konné zdroje UV záfiení. Samo-

zfiejmostí je rozãlenûní prostoru siln˘mi

vûtvemi a kofieny stromÛ. Ná‰ nov˘ sa-

mec varana komodského se narodil v Zoo

Praha v bfieznu 2011. Aãkoliv jde o od-

rostlé mládû zplozené partenogeneticky

(vyvinulo se z vajíãka, které nebylo oplo-

zeno samcem) a disponuje tedy stejnou

genetickou v˘bavou jako jeho matka, ne-

jedná se v Ïádném pfiípadû o ménûcenné-

ho jedince. I jeho chov v brnûnské zoo

znamená znaãn˘ pfiínos pro udrÏení zá-

chovné populace v lidské péãi. 

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Mlad˘ orel kamãatsk˘ / A young of the Steller’a
sea eagle

Mláìata orlÛ kamãatsk˘ch na hnízdû / Youngs of the Steller’s sea eagle in the nest
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Varan komodsk˘ / Komodo dragon                                                                                                                                                   Photo by Jan Hrdliãka

Varan komodsk˘ / Komodo dragon       Photo by Michal Balcar       
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Dal‰í úspûch jsme zaznamenali u ta-

pírÛ jihoamerick˘ch. Samice Neny pfii-

vedla 27. záfií na svût své tfietí mládû,

opût samiãku. Tapífiice, jejíÏ zvût‰ené ve-

meno signalizovalo vysoké stadium bfie-

zosti, se musela bránit pfied útoãícím

samcem, a tak ji chovatelé umístili

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Samice tapíra jihoamerického s mládûtem / A female of the South American tapir with her young 

Mládû tapíra jihoamerického / A young of the
South American tapir

Samice tapíra jihoamerického s mládûtem / A female of the South American tapir with her young
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v ubikaci. Tam po tfiech dnech porodila.

S mládûtem pak zÛstávala v porodním

boxu a chovatel se k nim poprvé pfiiblí-

Ïil, aby mj. zjistil pohlaví mládûte, 1. fiíj-

na. KdyÏ asi po t˘dnu zaãali pfies den

chodit na odstavn˘ dvorek, samec zÛstá-

val stále od nich oddûlen. Zapojení sami-

ce s mládûtem do skupiny dospûl˘ch ta-

pírÛ bylo odloÏeno na jaro pfií‰tího roku. 

Jihoameriãtí hlodavci aguti Azarovi,

které chováme v pavilonu Tropické krá-

lovství od roku 2009, se v roce 2012 po-

prvé rozmnoÏili. První Ïivotaschopné

mládû se narodilo 23. ãervence a dal‰ího

potomka samice porodila 6. prosince.

Matka mláìat, narozená v roce 2008

v Zoo Zlín-Le‰ná, mûla zprvu jiného

partnera. Samec pocházející z nizozem-

ské Zoo Amersfoort a vyznaãující se

znaãnû svûtlej‰í srstí ji ale nezaujal, vzá-

jemnému setkání se vyh˘bala, málokdy

je bylo vidût spolu. O tohoto samce ale

projevila zájem zoo ve Zlínû-Le‰né, kte-

rá nám za nûj v bfieznu 2011 poskytla ji-

ného, narozeného v roce 2004 v Zoo

Ústí nad Labem. Na‰e samice se k nové-

mu samci zaãala chovat vstfiícnûji a ne-

dlouho po jeho pfiíchodu jsme uÏ pozo-

rovali páfiení. 

V b˘valém revíru chováme kosmany

zakrslé na dvou místech. Ve skupinû u-

místûné v sousedství expozice varana ko-

modského se 18. ãervna narodila dvojãa-

ta a ve skupinû chované v pavilonu

Tropické království pfii‰la na svût dokon-

ce dvoje dvojãata, která porodila jedna

a tatáÏ samice (12. února a 2. listopadu).

Z plazÛ se rozmnoÏili leguáni kubán‰tí,

dvû mláìata se narodila 12. záfií, a dvoj-

jazyãníci hait‰í, kter˘ch se v srpnu naro-

dilo osm. V expozici koãek pou‰tních,

umístûné v atriu pavilonu Tropické krá-

lovství, se 26. dubna narodil sameãek.

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Samice kosmana zakrslého s mláìaty / A female of the Pygmy marmoset with youngs

Samice aguti Azarova (vpravo) se sv˘mi mláìaty / A female of the Azara’s agouti (on the right) with
her youngs
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Leguáni kubán‰tí / Cuban iguanas

Mládû leguána kubánského / A young of the
Cuban iguana

Dvojjazyãník haitsk˘ / Giant Hispaniolan galliwasp
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V jedné z expozicí pavilonu exotick˘ch

ptákÛ chováme kotuly veverovité, ktefií

mûli 18. ãervence jedno mládû.

K dolnímu útvaru patfií i kozoroÏci

sibifi‰tí a dva druhy lam. KozoroÏci se

v kvûtnu narodili ãtyfii (dva samci a dvû

samice). Sedm samcÛ narozen˘ch v na‰í

zoo jsme v dubnu odsunuli do soukro-

mého chovu a v ãervnu jsme ze Zoo

Nordhorn v Nûmecku dovezli nepfiíbuz-

n˘ pár. Lama alpaka se narodila jedna

(7. srpna) a vikuÀa také jedna. 

Malá samiãka, kterou její matka

porodila 9. srpna, se stala první vikuní

narozenou v Zoo Brno. Porod byl kom-

plikovan˘. Mládû, které se zaãalo vyno-

fiovat z rodidel, mûlo jednu pfiední kon-

ãetinu zapfiíãenou pod tûlem, takÏe pfii

jeho pfiíchodu na svût museli asistovat

chovatelé – mládû zasunuli zpût do dûlo-

hy, a pak je z matky vytáhli. Takov˘ zá-

krok je u hospodáfisk˘ch zvífiat bûÏn˘,

v zoo v‰ak ménû ãast˘. Situace v‰ak byla

i nadále sloÏitá: ihned po porodu zaãal

na samici sexuálnû útoãit samec a ohro-

Ïoval pfiitom i mládû. Chovatelé mládû

pfienesli a matku odvedli do ubikace

v sousední expozici lam alpak, kde viku-

nû v klidu pobyly pût dní, neÏ se vrátily

zpût do jejich v˘bûhu. Samec mezitím

„vychladl“, z útoãníka se stal ochránce

celého stáda vãetnû mládûte, kterému se

pak dafiilo dobfie. 

V novém v˘bûhu vikuní, vybaveném

pfiístfie‰kem a krmelcem, chybí odstavn˘

dvorek, do nûhoÏ by se dalo nûkteré ze

zvífiat oddûlit. Nedostatek bude tfieba co

nejdfiíve odstranit. 

Druh chováme teprve od roku 2010,

kdy jsme dovezli dvû samice z moskev-

ské zoologické zahrady a jednoho samce

ze Zoo Hannover.
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Horní útvar
Ve v˘bûhu Safari, umístûném v nejv˘-

‰e poloÏené ãásti zoo (poblíÏ vrcholu

Mni‰í hory), chováme Ïirafy síÈované,

zebry Chapmanovy, pakonû modré

a p‰trosy dvouprsté. Skupina pakoÀÛ se

rozrostla o dva pfiírÛstky: jedna samice

porodila 26. kvûtna, druhá 23. ãervence,

obû mláìata byly samiãky. Ve skupinû

zeber Chapmanov˘ch se koncem léta

pohybovalo osm jedincÛ (vãetnû jedno-

ho hfiíbûte), ale ke konci roku se skupi-

na ustálila ve sloÏení dva hfiebci a dvû

klisny (samci se vzájemnû dobfie sná‰ejí

patrnû díky tomu, Ïe jeden je uÏ star‰í,

usedl˘ dvacetilet˘ kmet a druh˘, teprve

dvoulet˘, se dosud vût‰inou je‰tû chová

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Îirafy síÈované / Reticulated giraffes

Mládû pakonû modrého / A young of the blue wildebeest
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jako mládû). Redukci stáda jsme proved-

li tak, Ïe hfiebec Aladin ode‰el 10. záfií do

ukrajinské Zoo Limpopo, mladou klis-

niãku, narozenou u nás 6. dubna, jsme

4. fiíjna odsunuli do Zoo Tábor-Vûtrovy

a hfiebce Obiho, kter˘ pfiibyl v srpnu do

na‰í zoo ze Zoo Bratislava, jsme spoleã-

nû s klisnou Fífou, narozenou u nás v ro-

ce 2011, odeslali do zoo v Rostovû na

Donu. Se dvûma takiny tam 20. prosin-

ce odcestovali jako v˘mûna za dva kam-

ãatské medvûdy, dovezené k nám

z Rostova uÏ v roce 2010. Skupinu Ïiraf

tvofiil samec M’Toto, samice Tosha

a Janette a jejich dvû mláìata, sameãek

a samiãka, narození v roce 2010.

Mladého Ïirafáka Versta, kter˘ by se

v blízké budoucnosti mohl stát konku-

rentem vÛdãího samce, jsme 29. srpna

pfiemístili do Zoo Amsterdam

v Nizozemí. S nadûjemi nyní oãekává-

me, Ïe se bude M’Toto o svoje samice

dostateãnû zajímat. 

V sousedství Safari se nacházejí v˘bû-

hy klokanÛ Bennettov˘ch a bizonÛ.

Klokaní mládû, které poprvé vykouklo

z matãina vaku 6. bfiezna, zÛstávalo aÏ

do konce roku nejradûji ve spoleãnosti

matky. Skupina bizonÛ se rozrostla o tfii

mláìata, narozená 24. bfiezna, 20. dub-

na a 25. fiíjna. Na v˘bûh bizonÛ navazu-

je v˘bûh jakÛ domácích, ktefií se rovnûÏ

rozmnoÏili – jejich stádo se rozrostlo

o dva malé sameãky a jednu samiãku. 
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Bizoni / Bisons Klokani Bennettovi / Red-necked wallabies
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Z kopytníkÛ, jejichÏ expozice sousedí

s Dûtskou zoo (kiangové v˘chodní, zeb-

ry Grévyho, velbloudi dvouhrbí, konû

Pfievalského a kulani), nás opût potû‰ily

„grévky“, malá samiãka se narodila

11. dubna. S o rok star‰í sestrou Luckou

by mûla posílit chovy v jin˘ch zoo.

B˘val˘ revír Parohatá byl v poãtu na-

rozen˘ch mláìat jako vÏdy nejúspû‰nûj-

‰í. Rodilo pût ze ‰esti na‰ich samic jelena

milu, a tak se skupina krátkodobû roz-

rostla o jednoho malého sameãka a ãtyfii

samiãky, narozené v dobû mezi 20. dub-

nem a 7. kvûtnem. V‰echna mláìata

jsme poté, co je matky odstavily, tran-

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Wapiti / Wapities

Umûle odchovávan˘ takin indick˘ / Hand-reared
Mishmi takin                     Photo by Pavel Hru‰ka

Mláìata sobÛ polárních / Calves of the reindeer
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sportovali do soukromého chovu v jiÏ-

ních âechách. V dubnu a kvûtnu

(23. 4., 30. 4. a 12. 5.) se také narodily

tfii samiãky soba polárního, dvû zatím

u nás zÛstávají, jedna ode‰la, spoleãnû

s jedním samcem narozen˘m v Zoo

Brno v roce 2010, do téhoÏ zafiízení jako

jeleni milu.  Jiné dvû dospûlé sobice jsme

transportovali do Zoo Mi‰kovec

v Maìarsku. U takinÛ se 18. února na-

rodil sameãek, kterého jsme museli od-

chovávat umûle. Odchov se zdafiil a sa-

meãka jsme i s jednou u nás narozenou

dvouletou samicí odvezli do ruské zoo

v Rostovû na Donu v˘mûnou za dva do-

spûlé kamãatské medvûdy, dodané

z Rostova do Brna uÏ v roce 2010.

Ve skupinû wapiti sibifisk˘ch zatím zÛ-

stávají dvû mláìata (samec a samiãka),

narozená 6. a 9. ãervna. âtyfii mláìata

paovcí hfiivnat˘ch se narodila mezi

10. únorem aÏ 4. dubnem. Chov losÛ,

v nedávn˘ch letech docela úspû‰n˘, mo-

mentálnû stagnuje, budeme muset dopl-

nit chovnou skupinu.

Dûtská zoo je velmi specifick˘m zafií-

zením zoologické zahrady. Náv‰tûvníci

tu pfiicházejí do pfiímého kontaktu

s chovan˘mi zvífiaty, proto na Dûtské

zoo chováme pfiedev‰ím takzvané kon-

taktní druhy (plemena hospodáfisk˘ch ãi

domácích zvífiat zvykl˘ch na lidi).

Povahové vlastnosti chovan˘ch jedincÛ

zaruãují, Ïe pfiípadn˘ stres, kter˘ by vy-

volalo setkání s náv‰tûvníkem, bude mi-

nimální. Náv‰tûvník Dûtské zoo má

moÏnost vstupovat do v˘bûhu králíkÛ

i do v˘bûhu morãat. Tûmto zafiízením,

obehnan˘m nízkou kamennou zídkou,

fiíkáme laguny. Vystlány jsou slámou

a dûti v nich mohou prolézat tunely

vedoucími do zvífiecích nor. Jezírko s Ïel-

vami nádhern˘mi, zakryté sítí a umístû-

né poblíÏ lagun, je urãeno pouze k po-

zorování. 

Náv‰tûvníkÛm pfiístupn˘ je také sel-

sk˘ dvorek s kozami a ovcemi. Veselo

bylo na dvorku, kde poskakovalo ‰est-
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náct barevn˘ch kÛzlátek, narozen˘ch

v lednu. V srpnu k nim pfiibyla dal‰í ãty-

fii. Pût jsme jich koncem roku deponova-

li do ústavu sociální péãe Kociánka, kde

dûlají radost postiÏen˘m dûtem. Na

dvorku se nachází i ohrada pro drÛbeÏ,

do níÏ uÏ náv‰tûvníci nevstupují, ale

dobfie si v ní mohou prohlédnout atrak-

tivní barevná drÛbeÏí plemena. V roce

2012 jsme dvorek obohatili o brahmán-

ky a farerolky (plemena kura domácího)

ãi perliãky obecné. V záfií jsme na

Dûtské zoo ustájili zakoupenou bfiezí ja-

lovici plemene Jerseysk˘ skot, její tele o-

ãekáváme v lednu pfií‰tího roku.  

Náv‰tûvník Dûtské zoo se dostává do

bezprostfiedního kontaktu i s koÀmi, dí-

tû i dospûl˘ si irského koba ãi shetland-

ského ponyho mÛÏe pohladit nebo se na

nûm i povozit. Charakterové vlastnosti

takzvan˘ch provozních koní jsou mimo-

fiádnû dÛleÏité. Kobové i poníci vozí dû-

ti nejen v zoo, ale i pfii akcích pro vefiej-

nost na rÛzn˘ch místech mimo ná‰

areál. V dubnu na‰i konû vozili dûti na

Farmáfisk˘ch trzích u Brnûnské pfiehra-

dy, v srpnu v Akvaparku v Kohoutovi-

cích, v dobû adventní vytvofiili Ïiv˘ bet-

lém v Bystrci. V˘jezdy mimo zoo pod-

nikly i na‰e ovce walliské a kozy kame-

runské, které se úãastnily Brnûnsk˘ch

vánoc na námûstí Svobody. Na‰i konû

zpestfiují i akce pro vefiejnost probíhající

v areálu zoo. Povozili pacienty kliniky

dûtské onkologie, ktefií k nám pfiicházejí

pravidelnû (v roce 2012 pfii‰li tfiikrát),

úãastníky Setkání adoptivních rodiãÛ,

Noci snÛ, akcí Hurá do ‰koly,

Rozsvûcení vánoãního stromu a dal‰ích.

V dubnu a kvûtnu se narodila dvûma

klisnám plemene miniappaloosa hfiíbata

– dva hfiebeãci. Drobn˘m vzrÛstem

a zvlá‰tním puntíkat˘m zbarvením jsou

miniappaloosy pro náv‰tûvníky velice

pfiitaÏlivé a hrající si dovádivá hfiíbata se

stala velk˘m lákadlem. Od ledna do ãer-

vence byly dvû na‰e fríské klisny dány do

vozatajského v˘cviku. V roce 2013 totiÏ

poãítáme s roz‰ífiením nabídky sluÏeb

Dûtské zoo o jízdy v koãáfie taÏeném prá-

vû tûmito klisnami.

V pfií‰tím roce v Dûtské zoo oãekává-

me narození hfiíbûte plemene pony shet-

landsk˘ a dal‰í „úrodu“ kÛzlátek. A také

zmínûné oãekávané telátko.

Ochrana s˘ãkÛ obecn˘ch 
na jiÏní Moravû

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

2012 pfii úãasti na projektu Ochrana

s˘ãkÛ obecn˘ch na jiÏní Moravû.

Partnerskou organizací zmínûného pro-

jektu je âesk˘ svaz ochrancÛ pfiírody, zá-

kladní organizace 56/02 Bfieclav, jejíÏ

kontaktní osobou je Mgr. Libor Oplu‰til

(724 578 678, libor.oplustil@email.cz),

ãlen Mezinárodní pracovní skupiny pro

v˘zkum a ochranu s˘ãkÛ obecn˘ch

ILOWG (International Little Owl

Working Group). Pfiedev‰ím pomocí pfii

vypou‰tûní odchovan˘ch s˘ãkÛ do volné

pfiírody pfiispûli k realizaci projektu také

pracovníci Záchranné stanice ÏivoãichÛ

v Barto‰ovicích na Moravû. Práce prove-

dené v roce 2012 navazují na dosavadní

aktivity Zoo Brno a jsou souãástí vícele-

tého zámûru, kter˘ má za cíl vyuÏívat

odborn˘ a chovatelsk˘ potenciál zoolo-

gické zahrady pro zachování a ochranu

ohroÏené populace s˘ãkÛ obecn˘ch na

jiÏní Moravû. 

Pfii práci na projektu byl v roce 2012

monitorován v˘skyt s˘ãkÛ na vybran˘ch

jihomoravsk˘ch lokalitách, na ãtyfiech

z nich byl potvrzen. Kromû deseti speci-

álních budek pro s˘ãky bylo vyrobeno

a na vybrané lokality instalováno dva-

náct men‰ích budek pro hnízdní konku-

renty. Pût mlad˘ch s˘ãkÛ odchovan˘ch

v Zoo Brno bylo pfiipraveno k samostat-

nému Ïivotu a úspû‰nû vypu‰tûno do

volné pfiírody. Byly získány námûty

z praxe a podklady pro modernizaci

chovn˘ch voliér. 

Zji‰Èování v˘skytu s˘ãkÛ obecn˘ch

probûhlo na vybran˘ch lokalitách pûti

okresÛ (Brno-mûsto, Brno-venkov,

Blansko, Vy‰kov, Hodonín a Bfieclav).

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT
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Kontrolována byla pfiedev‰ím místa, kde

byl v minul˘ch letech zji‰tûn v˘skyt s˘ã-

kÛ, a jejich okolí. PrÛzkum byl zamûfien

pfiedev‰ím na areály zemûdûlsk˘ch pod-

nikÛ a na ovocné vysokokmenné sady.

Terénní práce probûhly v období bfie-

zen–ãervenec zejména v noãních hodi-

nách, s vyuÏitím pfiehrávek magnetofo-

nového záznamu hlasÛ samcÛ s˘ãkÛ

a myslivecké vábniãky a dále anal˘zou

zvukov˘ch záznamÛ nahran˘ch v terénu

pomocí digitálních záznamníkÛ

Olympus. V bfieznu (v období toku) by-

ly pofiízeny také záznamy hlasov˘ch pro-

jevÛ s˘ãkÛ obecn˘ch chovan˘ch v Zoo

Brno. 

V˘skyt s˘ãkÛ obecn˘ch byl potvrzen

ve ãtyfiech lokalitách kvadrátu ã. 6966

jednotného zoologického mapování:

Nov˘ DvÛr u Kfiepic, Moutnice-

Jalovisko, Tû‰any a Újezd u Brna.

V‰echny se nalézají v prostfiedí zemûdûl-

sk˘ch podnikÛ. V˘skyt v Novém Dvofie

u Kfiepic mÛÏe souviset se ‰esti s˘ãky od-

chovan˘mi v Zoo Brno v roce 2011, kte-

fií se dostali do pfiírody v rámci pfiípravy

na vypou‰tûní na podzim 2011 z voliéry

umístûné v areálu zemûdûlského podni-

ku v Kfiepicích, v lokalitû vzdálené od

Nového Dvora pfiibliÏnû 1,5 km.

V Novém Dvofie byli ale s˘ãci zazname-

náni i v minulosti. V samotn˘ch

Kfiepicích se nepodafiilo ani opakovan˘-

mi náv‰tûvami a ani s vyuÏitím rÛzn˘ch

metod monitoringu prokázat v˘skyt s˘ã-

kÛ, pobytové stopy po s˘ãcích nebyly za-

znamenány v Ïádné z instalovan˘ch bu-

dek. Pfiesto se Kfiepice jeví jako jedno

z vhodn˘ch míst a biotopÛ ve sledova-

ném území, a proto sem budou nadále

soustfiedûny dal‰í ochranné aktivity a sle-

dování. Hnízdûní nebylo v zájmovém

území ãtyfi uveden˘ch lokalit bohuÏel

prokázáno Ïádné, pro zajímavost lze

uvést, Ïe v roce 2012 nezahnízdili s˘ãci

ani ve dvou tradiãnû obsazovan˘ch bud-

kách v okrese Bfieclav. 

V rámci projektu bylo vyrobeno deset

speciálních budek pro s˘ãky obecné

s rÛznou konstrukcí vletového otvoru

a vnitfiní pfiepáÏky (pût standardních bu-

dek na stromy a pût budek na budovy –

v‰echny s vnitfiními ochrann˘mi pfiepáÏ-

kami proti vniknutí kun). Budky na

budovy byly rozmístûny na základû prÛ-

zkumu vytipovan˘ch lokalit s v˘skytem

s˘ãkÛ a instalovány s cílem zv˘‰it prav-

dûpodobnost zahnízdûní s˘ãkÛ v bez-

peãném prostfiedí, zaji‰tûném pfied pre-

dátory. Budky na stromy je moÏné

umístit variabilnû podle potfieby, z po-

hledu v˘bûru místa k instalaci jsou uni-

verzálnûj‰í. PrÛmûr vletového otvoru je
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u v‰ech budek totoÏn˘ (67 mm). Kromû

budek pro s˘ãky byly vyrobeny také po-

kusné budky pro hnízdní konkurenty

s˘ãkÛ (zejména ‰paãky obecné a vrabce

polní). Tûchto dvanáct mal˘ch budek

bylo je‰tû pfied hnízdní sezónou umístû-

no do tûsné blízkosti s˘ãkovníkÛ instalo-

van˘ch v pfiedchozích letech v terénu.

Potvrdil se pfiedpoklad, Ïe ‰paãci obecní

a vrabci polní preferovali hnízdûní

v men‰ích budkách. 

Pracovníci Zoo Brno v roce 2012 pfii-

pravili pro vypu‰tûní do volné pfiírody

pût mlad˘ch s˘ãkÛ pocházejících od

dvou chovn˘ch párÛ. Na základû vyhod-

nocení nejvhodnûj‰ího postupu byla na-

vázána spolupráce se Stanicí pro záchra-

nu ÏivoãichÛ v Barto‰ovicích, protoÏe

toto zafiízení má ãasovû neomezenou v˘-

jimku pro vypou‰tûní s˘ãkÛ obecn˘ch.

Tento postup umoÏnil pfieklenout oãe-

kávané obtíÏe se získáváním potfiebného

povolení na území Jihomoravského kra-

je (proti vypou‰tûní s˘ãkÛ do volné pfií-

rody obecnû vystupuje jihomoravská po-

boãka âeské spoleãnosti ornitologické). 

Mladí s˘ãci byli uÏ v brnûnské zoolo-

gické zahradû v prÛbûhu léta pfiemístûni

do spoleãné rozletové voliéry v sadu, kde

jim byla pfiedkládána Ïivá potrava a kde

mûli více prostoru pro zaji‰tûní dobré le-

tové kondice. V záfií vytipovali v cílové

oblasti CHKO Poodfií odborníci âSOP

Bfieclav a Záchranné stanice Barto‰ovice

lokality vhodné pro vypou‰tûní s˘ãkÛ.

âlenové âSOP Bfieclav pfievezli 19. záfií

pût mlad˘ch s˘ãkÛ z brnûnské zoologic-

ké zahrady do Barto‰ovic, kde je umísti-

li do velké voliéry. Bûhem následujících

dní byla kontrolována jejich kondice, le-

tové vlastnosti, reakce na lidi a schop-

nost chytat si Ïivou potravu (my‰i

v krmn˘ch bednách). Mladí s˘ãci mûli

uÏ z voliéry v brnûnské zoologické za-

hradû velmi slu‰nou kondici, která se

pobytem v barto‰ovické velké voliéfie

o rozmûrech 15 m × 3 m × 3 m je‰tû

zlep‰ila, a proto mohli b˘t uÏ 3. fiíjna vy-

pu‰tûni do volné pfiírody. K vypu‰tûní

bylo vybráno k. ú. Mankovice a s˘ãci

tam byli vypu‰tûni okolo 19. hodiny.

V období vypou‰tûní s˘ãkÛ bylo velmi

teplé poãasí, bez sráÏek a s dostatkem

potravy (drobn˘ch hlodavcÛ). To v‰e vy-

tváfielo pfiíznivé podmínky pro to, aby a-

klimatizace mlad˘ch s˘ãkÛ na nové pod-

mínky probûhla co nejlépe.   

V Chránûné krajinné oblasti Poodfií

existuje populace s˘ãkÛ obecn˘ch, kte-

rou v posledních letech  úspû‰nû posilu-

jí odchovy z barto‰ovické záchranné

stanice. Pfii pobytu v této stanici byly

projednány technické parametry chovu

s˘ãkÛ, nároky na jejich krmení a také

dal‰í souvislosti spojené s biologií a cho-

vem druhu (napfi. oddûlování jedincÛ

z páru po vyhnízdûní). Poznatky byly

spolu s fotodokumentací pfiedány pra-

covníkÛm Zoo Brno jako podklad pro

v˘stavbu nov˘ch chovn˘ch voliér. 

SluÏby poskytované v kooperaci 
s firmou Alibest

Tûsnûj‰í styk s vefiejností umoÏÀují

dva typy placené sluÏby, kterou Zoo

Brno nabízí od roku 2009 ve spolupráci

s firmou Alibest: O‰etfiovatelem v zoo

a Zákulisní prohlídka zoo. 

Kdo si zaplatí první typ sluÏby, stráví

v zoo jeden den jako o‰etfiovatel zvífiat.

Vystfiídá pfiitom nûkolik pracovi‰È.

Napfiíklad uklidí v˘bûh africk˘ch kopyt-

níkÛ Safari a úãastní se vypou‰tûní zvífiat

ze stájí, pfiitom se mu naskytne pfiíleÏitost

nakrmit Ïirafu z ruky. Pak uklidí i stáj. 

V pavilonu Tropické království nakr-

mí kajmany, piranû, Ïelvy, leguány a dal-

‰í je‰tûry a oãistí nûkterá terária. Osobní

setkání proÏije i s dal‰ími zvífiaty, jako

jsou tapífii, divocí konû ãi divocí osli.

Pfiím˘ kontakt se zvífiaty umocní i roz-

hovory s chovateli, od nichÏ se dozví za-

jímavosti spojené s chovem zvífiat i pro-

vozem zahrady.

Zákulisní prohlídka samozfiejmû umoÏ-

ní mnohem hlub‰í poznání zoo, neÏ jaké-

ho se dostane bûÏnému náv‰tûvníkovi.

V doprovodu prÛvodce zoologickou za-

hradou zájemce zavítá do chovatelského

zázemí, kde se mÛÏe blíÏe seznámit s pfií-

pravou krmiva, se zpÛsobem krmení

a s dal‰ími chovatelsk˘mi úkony. 

O‰etfiovatelem v zoo je sluÏba, o niÏ

byl i v roce 2012 nejvût‰í zájem.

Zaplatilo si ji 24 zájemcÛ, 22 jednotliv-

cÛ a dvû dvojice. Zákulisní prohlídku si

zaplatili ãtyfii zájemci, tfii dvojice a jeden

jednotlivec. 

MVDr. Petr Rozko‰n˘, 

vedoucí chovatelského úseku

CHOVATELSK¯ ÚSEK / ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

S˘ãci obecní / Little owls
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SUMMARY: On the last day of 2012 Brno
Zoo had 1306 animals from 250 species in
its charge. The greatest event of 2012, and
not just for the animal breeding department
but for the whole zoo, can be said to be the
birth of polar bear twins. The promising
progress made by the young cubs during the
first weeks of nursing indicated that the
previous success with the mother, Cora, and
twin cubs (born on 23rd November 2007 and
later sent to strengthen other zoos’ breeding
programmes) might be repeated.  

We were also very pleased by an event in
the lives of our brown bears. The two little
male cubs born on 31st January could be
admired by visitors in their beautiful new
enclosure and with their mother from the
spring until the late autumn, when the bears
headed off for a short period of hibernation.
Other breeding successes included two
Steller’s sea eagle chicks and the first birth of
a young vicuna at Brno Zoo. Our Haitian
galliwasps again multiplied, producing eight
young. This species is currently one of the
most endangered reptile species in the
world. Other significant new additions to the
zoo include four Père David's deer, a South
American tapir, a Chapman’s zebra and
a Grevy’s zebra. Brno Zoo cares for twenty-
one species whose breeding forms part of
the preservation programmes (known as
EEPs) run by the European Association of
Zoos and Aquaria. We were successful in
breeding many of these species in 2012 at
Brno Zoo; aside from the previously

mentioned polar bears, Grevy’s zebra,
vicuna and South American tapir our
common squirrel monkeys and sand cats also
managed to breed. 

Further successes in this area include our
Arctic wolves, which have been breeding
regularly since 2008; in 2012 a litter of five
wolf pups was born. We were able to reduce
the size of our large group of wolves, which
contained grown up young wolves from
previous years, by transporting some of them
away to two different zoos. Two males and
four females went to Berdyansk Zoo in
Ukraine, while three males and one female
were taken to Tábor-Vûtrovy Zoo. At the end
of the year our wolf pack contained thirteen
animals.

Brno Zoo doesn’t, however, only take care
of exotic species but is also attempting to
rescue several fauna species native to the
Czech Republic. We released five Tawny owl
young, born in the year 2012, into the
countryside around the zoo. Brno Zoo has
been contributing, together with members of
the Bfieclav branch of the Czech Union for
Nature Conservation and workers at the
Barto‰ovice na Moravû Rescue Station, to
a long-term project for the protection of little
owls in south Moravia. The owl protection
work includes e.g. monitoring of the species
via the recording of the owl’s calls, the
hanging up of nesting boxes, the provision of
safe nesting sites, the breeding of little owls in
captivity, and the building of public
awareness. In 2012 at Brno Zoo our two

breeding pairs produced five chicks, which
eventually learned to fly in our aviary and
were taught to hunt live prey by zoo workers.
After this preparation the little owls were
released into the wild. 

A fundamental organisational change was
made in the animal breeding department in
2012 – the system of collective management
existing since 2006 was changed back to the
direct management system which had been
previously used. As a result of this decision
the breeding department is no longer divided
into five sections with section heads
responsible to a zoologist/operations
manager who in turn reports directly to the
head of the breeding department. The whole
department was divided into two divisions.
The upper division contains the three ex-
sections Antlered Animals, Children’s Zoo
and Ungulates-Safari and the lower
comprises Mammalian Predators and
Terrarium-Aviary-South America. The work
of zookeepers now falls under the control of
two zoologist/operations managers (one
each for the upper and lower divisions)
reporting to the head of department. The
middle management continued to comprise
a feed specialist and a specialised zoologist.
The function of department housekeeper was
abolished; her duties were divided up
between the members of the middle
management. Two new positions were
created, for curators, which have yet to be
filled. 
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kmen: ãlenovci (Arthropoda)
tfiída: hmyz (Insecta)
fiád: stra‰ilky (Phasmatoptera)
ãel.: Phasmatidae 
pakobylka rohatá Baculum extradentatum 0.0.96         0.0.96    

stra‰ilka Eurycantha calcarata 0.0.1     0.0.1        

tfiída: kor˘‰i (Crustacea)
fiád: desetinoÏci (Decapoda)
ãel.: Parastacidae                
rak mramorov˘ Procambarus fallax 0.0.21 0.0.1   0.0.20    

tfiída: mnohonoÏky (Diplopoda)
fiád:  (Spirostreptida)
ãel.: Spirostreptidae                
mnohonoÏka obrovská Archispirostreptus gigas 0.2         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 huÀat˘ Avicularia avicularia 0.2     0.1   0.1    

sklípkan kadefiav˘ Brachypelma albopilosum 0.1         0.1    

sklípkan korálkov˘ Acanthoscurria geniculata 0.1         0.1    

sklípkan královsk˘ Poecilotheria regalis 0.1         0.1    

sklípkan modrav˘ Haplopelma lividum 0.1     0.1        

sklípkan ohniv˘ Psalmopoeus irminia 0.1         0.1    

sklípkan potuln˘ Brachypelma vagans 0.1         0.1    

sklípkan rÛÏov˘ Grammostola rosea 0.2.2         0.2.2    

sklípkan stfiedoyucatansk˘ Brachypelma epicureanum 0.0.1         0.0.1    

kmen: krouÏkovci (Annelida)
tfiída: mnoho‰tûtinatci (Polychaeta)
fiád:  (Sabellida)
ãel.: Sabellidae                
rournatec Sabellastarte sp. 0.0.1         0.0.1    
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kmen: mûkk˘‰i (Mollusca)
tfiída: plÏi (Gastropoda)
fiád:  (Anaspidea)
ãel.: Aplysiidae                
zej Dolabella sp.     0.0.2 0.0.1   0.0.1    

fiád:  (Monotocardia)
ãel.: Nassariidae                
vr‰atka Nassarius sp.     0.0.23     0.0.23    

fiád:  (Diotocardia)
ãel.: Trochidae                
kotouã indick˘ Trochus niloticus 0.0.3     0.0.3    

ãel.: Turbinidae                
donka zahalená Astraea tecta 0.0.5     0.0.5    

kmen: ostnokoÏci (Echinodermata)
tfiída: hvûzdice, hadice (Stelleroidea)
fiád:  (Valvatida)
ãel.: Archasteridae                
hvûzdice Archaster angulatus 0.0.7     0.0.7    

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

kmen: Ïahavci (Cnidaria)
tfiída: korálnatci (Anthozoa)
fiád: korálovníci (Corallimorpharia)
ãel.: Discosomatidae                
korálovník Rhodactis sp. 0.0.1         0.0.1    

fiád: laloãníci (Alcyonaria)
ãel.: Alcyoniidae                
laloãnice Sarcophyton sp. 0.0.3         0.0.3    

laloãnice Sinularia sp. 0.0.1     0.0.1        

laloãnice Sinularia dura 0.0.1         0.0.1    

fiád: sasankovci (Zoantharia)
ãel.: Zoanthidae                
sasankovec Palythoa sp. 0.0.1         0.0.1    

sasankovec Zoanthus sp. 0.0.1         0.0.1    

fiád: sasanky (Actiniaria)
ãel.: Actiniidae                
sasanka ãtyfibarevná Entacmaea quadricolor 0.0.1         0.0.1    
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ãel.: Stoichactidae                
sasanka velkolepá Heteractis magnifica 0.0.4     0.0.4    

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

vûtevník Acropora sp. 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Agariciidae                
houbovník kaktusov˘ Pavona cactus 0.0.1         0.0.1    

houbovník lupenit˘ Pavona decussata 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Caryophylliidae                
turbinatka Euphyllia sp. 0.0.1   0.0.1     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: ryby (Pisces)      
fiád: mnohoploutví (Polypteriformes)
ãel.: Polypteridae                
bichir pruhoploutv˘ Polypterus ornatipinnis 0.0.2         0.0.2    

fiád: ostnojazyãní (Osteoglossiformes)
ãel.: Osteoglossidae                
arowana dvojvousá Osteoglossum bicirrhosum 0.0.1     0.0.1    

ãel.: Notopteridae                
noÏovec velk˘ Chitala chitala 0.0.3         0.0.3    

fiád: holobfii‰í (Anguilliformes)
ãel.: Muraenidae                
muréna pfiíãnopruhá Echidna zebra 0.0.1     0.0.1    

fiád: máloostní (Cypriniformes)
ãel.: Cyprinidae                
kapr obecn˘ - nishikigoi Cyprinus carpio 0.0.16     0.0.2   0.0.14    

parmiãka purpurová Puntius nigrofasciatus 0.0.10 0.0.3   0.0.7    

parmoun siamsk˘ Crossocheilus siamensis 0.0.3     0.0.3    
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parmiãka ãtyfipruhá Puntius tetrazona     0.0.10 0.0.3   0.0.7    

ãel.: Gyrinocheilidae                
pfiísavka thajská var. gold Gyrinocheilus aymonieri 0.0.1         0.0.1    

fiád: trnobfii‰í (Characiformes)

ãel.: Characidae                
tetra ãerná Gymnocorymbus ternetzi 0.0.11     0.0.6   0.0.5    

neonka ãervená Paracheirodon axelrodi 0.0.20     0.0.16   0.0.4    

piaraktus plodoÏrav˘ Piaractus brachypomus 0.0.2         0.0.2    

piraÀa hrbatá Serrasalmus gibbus 0.0.2         0.0.2    

piraÀa stfiíbfiitá Serrasalmus rhombeus 0.0.3         0.0.3    

fiád: sumci (Siluriformes)
ãel.: Pangasiidae                
pangas dolnook˘ Pangasianodon hypophthalmus 0.0.2         0.0.2    

ãel.: Loricariidae                
krun˘fiovec mnohotrnn˘ Ancistrus multispinis 0.0.45     0.0.25   0.0.20    

glyptoper velkoploutv˘ Glyptoperichthys gibbiceps 0.0.4   0.0.2 0.0.1   0.0.5    

ãel.: Callichthyidae                
pancéfiníãek zelen˘ Corydoras aeneus 0.0.2     0.0.2    

pancéfiníãek kropenat˘ Megalechis thoracata 0.0.2     0.0.2    

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

pefiovec ãelnat˘ Synodontis frontosus 0.0.3         0.0.3    

fiád: gavúni (Atheriniformes)
ãel.: Melanotaeniidae                
duhovka Boesemanova Melanotaenia boesemani 0.0.60     0.0.35   0.0.25   RDB

duhovka Melanotaenia parkinsoni 0.0.4     0.0.4        

duhovka duhová Melanotaenia maccullochi 0.0.40     0.0.19   0.0.21    

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

fiád: halanãíkovci (Cyprinodontiformes)
ãel.: Poeciliidae                
meãovka mexická Xiphophorus hellerii 0.0.14     0.0.14    

Ïivorodka duhová Poecilia reticulata 0.0.42     0.0.11   0.0.31    

fiád: ostnoploutví (Perciformes)
ãel.: Monodactylidae                
okatec stfiíbfiit˘ Monodactylus argenteus 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Toxotidae                
stfiíkoun lapav˘ Toxotes jaculatrix 0.0.7         0.0.7    
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ãel.: Cichlidae                
tlamovec Aulonocara sp. 0.0.15         0.0.15    

tlamovec "Fire fish red dragon" Aulonocara sp. 0.0.6     0.0.1   0.0.5    

kanãík perleÈov˘ Nandopsis octofasciatus 0.0.1   0.0.2     0.0.3    

tlamovec CH44 Astatotilapia sp. 0.0.5     0.0.2   0.0.3    

tlamovec ãelnat˘ Cyphotilapia gibberosa 0.0.9     0.0.5   0.0.4    

tlamovec ãernoploutv˘ Labidochromis caeruleus 0.0.4         0.0.4    

tlamovec SocolofÛv - albino Pseudotropheus socolofi 0.0.6     0.0.1   0.0.5    

tlamovec Ïlutoploutv˘ Pseudotropheus acei 0.0.4     0.0.2   0.0.2   RDB

akara modrá Aequidens pulchrus 0.0.25 0.0.20     0.0.45    

akara potoãní Aequidens rivulatus 0.0.2     0.0.1   0.0.1    

pestfienec Ïlutohlav˘ Altolamprologus compressiceps 0.0.5     0.0.5    

kanãík citronov˘ Amphilophus citrinellus 0.0.1         0.0.1    

cichlidka papou‰ãí Apistogramma cacatuoides 1.1.5     0.0.3   1.1.2    

kanãík ãervenook˘ Heros severus 0.0.1         0.0.1    

pestfienec Neolamprologus similis 0.0.24     0.0.9   0.0.15    

skalára amazonská Pterophyllum scalare 0.0.17     0.0.11   0.0.6    

tlamovec Pseudotropheus hajomaylandi 0.0.6     0.0.1   0.0.5    

tlamovec DemasonÛv Pseudotropheus demasoni 0.0.14         0.0.14   RDB

tlamovec modroÏlut˘ Metriaclima estherae 0.0.12    0.0.3   0.0.9    

tlamovec MooreÛv Tropheus moorii 0.0.20 0.0.2   0.0.18    

tlamovec DuboisÛv Tropheus duboisi 0.0.15     0.0.5   0.0.10   RDB

vrubozubec paví Astronotus ocellatus 0.0.38         0.0.38    

kanãík Cichlasoma sp. "Red parrot" 0.0.3     0.0.3        

tlamovec Haplochromis sp. "Rock Kribensis" 0.0.10     0.0.10        

kanãík texask˘ Herichthys carpintis 0.0.1     0.0.1        

tlamovec pfiíãnopruh˘ Maylandia zebra 0.0.10     0.0.6   0.0.4    

kanãík ãervenohlav˘ Vieja synspila 0.0.1     0.0.1        

ãel.: Pomacentridae                
sapínek modr˘ 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        

ãel.: Gobiidae               
lezec obojÏiveln˘ Periophthalmus barbarus 0.0.1     0.0.1        

hlaváã dívãí Valenciennea puellaris 0.0.2     0.0.2        

ãel.: Ephippidae                
netop˘rník velk˘ Platax orbicularis 0.0.2     0.0.2    

ãel.: Siganidae                
králíãkovec li‰ãí Siganus vulpinus 0.0.1         0.0.1    
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ãel.: Acanthuridae                
bodlok Ïlut˘ Zebrasoma flavescens 0.0.1         0.0.1    

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.: Tetraodontidae                
ãtverzubec Tetraodon nigroviridis 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Balistidae                
ostenec ãervenozub˘ Odonus niger 0.0.1     0.0.1        

tfiída: obojÏivelníci (Amphibia)    
fiád: Ïáby (Anura)
ãel.: Hylidae                
listovnice ãervenooká Agalychnis callidryas 0.0.5         0.0.5 II  

ãel.: Pipidae                
drápatka vodní Xenopus laevis 1.1.4         1.1.4    

ãel.: Pelodryadidae                
rosniãka vãelí Phrynohyas resinifictrix 0.0.1     0.0.1        

rosnice siná Pelodryas caerulea 0.0.8     0.0.1   0.0.7    

fiád: ocasatí (Caudata)
ãel.: Salamandridae                
Ïebrovník WaltlÛv Pleurodeles waltl 0.0.3         0.0.3    

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

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 1.1.17     0.0.1   1.1.16    

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

orlicie bornejská Orlitia borneensis 0.0.6         0.0.6 II ESB,RDB

ãel.: Testudinidae                
Ïelva paprsãitá Astrochelys radiata 1.1     1.0   0.1 I ESB,RDB

Ïelva pavoukovitá Pyxis arachnoides brygooi 6.0         6.0 I ESB,RDB

Ïelva zelenavá Testudo hermanni boettgeri 0.0.5     0.0.1   0.0.4 II  

Ïelva ãtyfiprstá Testudo horsfieldii 0.1     0.1     II RDB



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2012 l40

SEZNAM CHOVAN¯CH ZVÍ¤AT / LIST OF ANIMAL KEPT

Ïelva uhlífiská Chelonoidis carbonaria 1.2.2     0.1   1.1.2 II  

Ïelva pardálí Stigmochelys pardalis 0.0.4         0.0.4 II  

ãel.: Chelidae                
vousivka pestrá Phrynops geoffroanus 1.0         1.0    

fiád: krokod˘li (Crocodylia)
ãel.: Crocodylidae                
kajmánek trpasliãí Paleosuchus palpebrosus 1.2         1.2 II  

fiád: ‰upinatí (Squamata)
ãel.: Iguanidae                
ãukvala zavalitá Sauromalus obesus obesus 2.1         2.1    

anolis obrovsk˘ Anolis equestris 2.4     1.1   1.3    

bazili‰ek zelen˘ Basiliscus plumifrons 0.1         0.1    

bazili‰ek páskovan˘ Basiliscus vittatus 0.1         0.1    

leguán kubánsk˘ Cyclura nubila 1.4 0.0.4   0.0.2   1.4.2 I ISB,RDB

leguán zelen˘ Iguana iguana 2.2     1.0   1.2 II  

leguánek ostnit˘ Sceloporus magister 1.2.6     0.2.1   1.0.5    

oplurus Oplurus cuvieri cuvieri 2.3.2     0.1   2.2.2    

leguánovec obojkov˘ Crotaphytus collaris 1.0         1.0    

leguán nosoroh˘ Cyclura cornuta 1.0         1.0 I ESB,RDB

ãel.: Agamidae                
trnorep skalní Uromastyx acanthinura 0.0.43     0.0.1 0.0.14 0.0.28 II  

ãel.: Chamaeleonidae                
chameleon obrovsk˘ Furcifer oustaleti 0.0.10 0.0.2   0.0.8 II  

ãel.: Gekkonidae                
gekonãík noãní Eublepharis macularius 1.2.1     1.0   0.2.1    

ãel.: Scincidae                
tilikva scinkovitá Tiliqua scincoides 1.0         1.0    

ãel.: Teiidae
dracena krokod˘lovitá Dracaena guianensis 1.1 1.0 0.1 II

ãel.: Anguidae
dvojjazyãník haitsk˘ Diploglossus warreni 3.2.22 0.0.8 0.1 3.1.30

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

ãel.: Varanidae
varan komodsk˘ Varanus komodoensis 1.0 1.0 I EEP,ISB,RDB

ãel.: Boidae
hrozn˘‰ovec kubánsk˘ Epicrates angulifer 1.0 1.0 II EEP

anakonda velká Eunectes murinus 1.2 1.2 II

hrozn˘‰ královsk˘ Boa constrictor 0.1 0.1 II

hrozn˘‰ovec duhov˘ Epicrates cenchria maurus 1.0 1.0 II
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krajta královská Python regius 0.1.1 0.1.1 II

krajta tygrovitá Python molurus 0.1 0.1 II

ãel.: Colubridae
uÏovka ãervená Pantherophis guttatus 0.0.2 0.0.1 0.0.1

korálovka sedlatá Lampropeltis triangulum 0.0.2 0.0.2

korálovka sedlatá Lampropeltis triangulum campbelli 0.1 0.1

uÏovka domácí Lamprophis fuliginosus 0.0.1 0.0.1

tfiída: ptáci (Aves)
fiád: p‰trosové (Struthioniformes)
ãel.: Struthionidae
p‰tros dvouprst˘ Struthio camelus 1.3 0.3 1.0 I

fiád: nanduové (Rheiformes)
ãel.: Rheidae
nandu pampov˘ Rhea americana 2.0 1.0 1.0 II

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

ãel.: Dromaiidae                
emu hnûd˘ Dromaius novaehollandiae 1.1         1.1    

fiád: brodiví (Ciconiiformes)
ãel.: Threskiornithidae                
ibis posvátn˘ Threskiornis aethiopicus 2.6   2.0     4.6 III  

fiád: vrubozobí (Anseriformes)
ãel.: Anatidae                
labuÈ koskoroba Coscoroba coscoroba 1.1       1.1   II  

ostralka ‰tíhlá Anas acuta 0.2         0.2 III  

kachniãka mandarinská Aix galericulata 2.1 0.0.1   1.0.1   1.1    

kajka mofiská Somateria mollissima 1.3     1.0   0.3    

kachna domácí - ruanská Anas platyrhynchos f. domestica 1.1         1.1    

fiád: dravci (Falconiformes)
ãel.: Accipitridae                
orel v˘chodní Haliaeetus pelagicus 1.1 0.0.2     0.0.2 1.1 II ESB,RDB

ãel.: Falconidae                
raroh velk˘ Falco cherrug 1.1     0.1   1.0 II RDB

sokol stûhovav˘ Falco peregrinus 0.1         0.1 I  

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

ãel.: Phasianidae                
páv korunkat˘ Pavo cristatus 3.4       1.0 2.4    
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kur domácí Gallus gallus f. domestica 0.3       0.3      

kur domácí - koãinka Gallus gallus f. domestica 1.2     1.1   0.1    

perliãka domácí Numida meleagris f. domestica 0.2     0.1   0.1    

kur domácí - brahmánka Gallus gallus f. domestica 1.1     1.1    

kur domácí - faverolka zakrslá Gallus gallus f. domestica 1.2     1.2    

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 0.0.1         0.0.1    

ãel.: Scolopacidae                
jespák bojovn˘ Philomachus pugnax 0.0.3         0.0.3    

fiád: mûkkozobí (Columbiformes)
ãel.: Columbidae                
hrdliãka chechtavá Streptopelia roseogrisea 2.2 0.0.1       2.2.1 III  

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

kakadu palmov˘ Probosciger aterrimus 1.0         1.0 I EEP

kakadu rÛÏov˘ Eolophus roseicapillus 1.0         1.0 II  

kakadu GoffinÛv Cacatua goffiniana 3.0         3.0 I  

korela chocholatá Nymphicus hollandicus 5.1.2     1.0   4.1.2    

ãel.: Psittacidae                
nestor kea Nestor notabilis 1.1     1.0   0.1 II ESB,RDB

Ïako velk˘ Psittacus erithacus erithacus 0.4     0.2 0.2   II  

Ïako ‰ed˘ Psittacus erithacus 0.0.3   0.1     0.1.3 II  

ara ararauna Ara ararauna 2.0   0.1     2.1 II  

papou‰ek zpûvav˘ Psephotus haematonotus 5.1     2.0   3.1 II  

kakariki rudoãel˘ Cyanoramphus novaezelandiae 1.1     1.0 0.1   I RDB

ara marakana Primolius maracana 1.0     1.0    I  

papou‰ek patagonsk˘ Cyanoliseus patagonus 3.2     3.2 II  

papou‰ek rÛznobarv˘ pestr˘ Eclectus roratus polychloros 1.1         1.1 II  

vaza velk˘ Coracopsis vasa 1.1         1.1 II  

ara zelenokfiídl˘ Ara chloroptera 1.1         1.1 II  

amazoÀan modrobrad˘ Amazona festiva 1.0         1.0 II  

amazoÀan oranÏovokfiídl˘ Amazona amazonica 0.1         0.1 II  

papou‰ek vlnkovan˘ Melopsittacus undulatus 10.9.6     2.1   8.8.6    



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2012 l43

SEZNAM CHOVAN¯CH ZVÍ¤AT / LIST OF ANIMAL KEPT

fiád: sovy (Strigiformes)
ãel.: Strigidae                
pu‰tík obecn˘ Strix aluco 2.1 0.0.5     0.0.5 2.1 II  

s˘ãek obecn˘ Athene noctua 3.4 3.0.2   0.0.2 3.0 3.4 II  

v˘r velk˘ Bubo bubo 1.2         1.2 II  

sovice snûÏní Nyctea scandiaca 1.1         1.1 II  

pu‰tík vousat˘ Strix nebulosa 1.1         1.1 II  

kalous u‰at˘ Asio otus 3.0         3.0 II  

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

fiád: pûvci (Passeriformes)
ãel.: Estrildidae                
zebfiiãka pestrá Taeniopygia guttata 7.2     3.0   4.2    

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

ãel.: Corvidae                
krkavec velk˘ Corvus corax 1.1     1.1    

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 2.2 1.0   0.1 1.1 2.0    

fiád: letouni (Chiroptera)
ãel.: Pteropidae                
kaloÀ plav˘ Eidolon helvum 3.4     0.1   3.3    

fiád: primáti (Primates)
ãel.: Lemuridae                
lemur bûloãel˘ Eulemur albifrons 2.1         2.1 I  

ãel.: Callithrichidae                
tamarín Ïlutoruk˘ Saguinus midas 2.2     0.1   2.1 II ESB

kosman bûlovous˘ Callithrix jacchus 1.1         1.1 II  

kosman zakrsl˘ Callithrix pygmaea pygmaea 2.4.4 0.0.6   0.0.1 0.2 2.2.9 II  

ãel.: Cebidae                
kotul veverovit˘ Saimiri sciureus 5.3 0.0.1   0.0.1 4.0 1.3 II EEP

ãel.: Cercopithecidae                
dÏelada Theropithecus gelada 3.0         3.0 II EEP,ISB
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mandril Mandrillus sphinx 0.1       0.1   I EEP,RDB

pavián anubi Papio anubis 1.4       1.0 0.4 II  

ãel.: Pongidae                
‰impanz Pan troglodytes 1.1     0.1   1.0 I ESB,RDB

fiád: ‰elmy (Carnivora)
ãel.: Canidae                
vlk arktick˘ Canis lupus arctos 10.7 4.2     5.5 9.4 I  

li‰ka polární Alopex lagopus 1.6 2.0   0.1   3.5    

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

ãel.: Ursidae                
medvûd lední Ursus maritimus 1.1 0.0.2       1.1.2 II EEP,ISB,RDB

medvûd kamãatsk˘ Ursus arctos beringianus 1.1 2.0       3.1 II ESB

ãel.: Procyonidae                
nosál ãerven˘ Nasua nasua 3.3 4.2   3.0 1.2 3.3    

ãel.: Mustelidae                
tchofi tmav˘ Mustela putorius 0.2     0.2    

fretka Mustela furo 2.1     1.0   1.1    

rosomák Gulo gulo gulo 1.1         1.1   EEP

skunk pruhovan˘ Mephitis mephitis 2.1         2.1    

ãel.: Viverridae                
binturong Arctictis binturong 1.0         1.0 III  

ãel.: Herpestidae                
surikata Suricata suricatta 2.5     1.0   1.5    

ãel.: Felidae                
koãka pou‰tní Felis margarita harrisoni 1.1 1.0.1   0.0.1   2.1 II EEP,ISB

levhart cejlonsk˘ Panthera pardus kotiya 1.0   0.1     1.1 I EEP,ISB,RDB

rys kanadsk˘ Lynx canadensis 1.1         1.1 II  

jaguarundi Herpailurus yagouaroundi 1.2       0.1 1.1 I  

tygr sumatersk˘ Panthera tigris sumatrae 1.1         1.1 I EEP,ISB,RDB

ãel.: Otariidae                
lachtan jihoafrick˘ Arctocephalus pusillus 0.1         0.1 II  

fiád: lichokopytníci (Perissodactyla)
ãel.: Equidae                
zebra Chapmanova Equus quagga chapmani 3.3 0.1 1.0   2.2 2.2    

kÛÀ domácí - frísk˘ Equus caballus 0.2         0.2    

kÛÀ domácí - mini appaloosa Equus caballus 3.3 2.0     2.0 3.3    

kÛÀ domácí - pony Equus caballus 1.1      1.0 0.1    

kÛÀ domácí - shetlandsk˘ pony Equus caballus 2.1       1.0 1.1    

kÛÀ domácí - irsk˘ kob Equus caballus 2.0         2.0    
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kÛÀ Pfievalského Equus przewalskii 0.3     0.1   0.2 I EEP,ISB

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

zebra Grévyho Equus grevyi 2.4 1.1   1.0 1.0 1.5 I EEP,ISB,RDB

kiang v˘chodní Equus kiang holdereri 2.3   1.0     3.3 II ISB

ãel.: Tapiridae                
tapír jihoamerick˘ Tapirus terrestris 1.2 0.1    0.1 1.2 II EEP,RDB

fiád: sudokopytníci (Artiodactyla)
ãel.: Suidae                
prase domácí - mini Sus domesticus 1.1       1.1      

ãel.: Tayassuidae                
pekari bûlobrad˘ Tayassu pecari 4.11 5.4.3   0.0.3 3.7 6.8 II  

ãel.: Camelidae                
vikuÀa Vicugna vicugna 1.2 0.0.1       1.2.1 I EEP,ISB

velbloud dvouhrb˘ Camelus ferus 1.3 0.1   0.1   1.3    

lama krotká Lama glama 0.1   0.1      

alpaka Vicugna pacos 4.2 0.1   1.0   3.3    

ãel.: Giraffidae                
Ïirafa síÈovaná Giraffa camelopardalis reticulata 2.3       1.0 1.3   EEP

ãel.: Cervidae                
sob Rangifer tarandus 2.8 0.3     1.4 1.7    

wapiti sibifisk˘ Cervus canadensis sibiricus 3.3 1.1       4.4    

jelen milu Elaphurus davidianus 1.6 1.4    1.4 1.6   RDB

los evropsk˘ Alces alces 2.2       1.0 1.2    

ãel.: Bovidae                
bizon Bison bison 1.6 2.1     2.2 1.5    

jak domácí Bos grunniens 3.6 2.1   0.1 2.1 3.5    

tur domácí - jerseysk˘ Bos taurus 0.1     0.1    

kozoroÏec sibifisk˘ Capra sibirica 9.5 2.3 1.1 1.1 7.1 4.7    

koza domácí - kamerunská Capra hircus 0.10 9.13   0.1 8.16 1.6    

paovce hfiivnatá Ammotragus lervia 3.4 2.3   2.1   3.6 II RDB

pakÛÀ modr˘ Connochaetes taurinus taurinus 2.4 0.2.1   0.1.1 1.0 1.5    

ovce domácí - Jákobova Ovis aries aries 1.2 1.1   0.1 2.2      

ovce domácí - cápová Ovis aries aries 1.1         1.1    

ovce domácí - walliská Ovis aries aries 0.2         0.2    

takin indick˘ Budorcas taxicolor taxicolor 2.4 2.0   1.0 1.1 2.3 II ESB,RDB

fiád: hlodavci (Rodentia)
ãel.: Sciuridae                
ratufa ãernoprstá Ratufa macroura 0.1    0.1     II RDB

psoun prériov˘ Cynomys ludovicianus 1.1.5         1.1.5    
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ãel.: Castoridae                
bobr kanadsk˘ Castor canadensis 3.4 0.0.6   0.0.2 2.1.1 1.3.3    

ãel.: Muridae                
pískomil mongolsk˘ Meriones unguiculatus 1.3         1.3    

ãel.: Chinchillidae                
ãinãila vlnatá Chinchilla lanigera 2.1.1     1.0   1.1.1 I RDB

ãel.: Caviidae                
mara stepní Dolichotis patagonum 4.8.4 3.1.9   0.1.2 5.4.1 2.4.10    

morãe domácí Cavia porcellus 2.4.32 0.0.20     0.0.32 2.4.20    

ãel.: Hydrochaeridae                
kapybara Hydrochaeris hydrochaeris 1.1         1.1    

ãel.: Dasyproctidae                
aguti AzarÛv Dasyprocta azarae 2.1 0.0.3   0.0.1   2.1.2   ESB,RDB

ãel.: Octodontidae                
osmák degu Octodon degus 0.0.3 0.0.3   0.0.1   0.0.5    

fiád: zajíci (Lagomorpha)
ãel.: Leporidae                
králík domácí Oryctolagus cuniculus v. edulis 1.7.2 0.0.28     0.2.27 1.5.3    

králík domácí - zakrsl˘ Oryctolagus cuniculus v. edulis 1.2.7   1.0 0.0.1   2.2.6    
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Veterinární, preventivní a léãebná pé-

ãe probíhala, stejnû jako v minul˘ch le-

tech, i v roce 2012 ve tfiech oblastech. 

Preventivní péãe 
spoãívala v dÛsledné sanaci areálu

i objektÛ expozic dle roãního plánu de-

ratizace, dezinfekce a dezinsekce, ale

i podle aktuální potfieby. Jarní a podzim-

ní parazitologické depistáÏe, provádûné

ve spolupráci s Ústavem parazitologie

Fakulty veterinárního lékafiství (FVL

VFU), jmenovitû s pfiednostou ústavu

doc. MVDr. Davidem Modr˘m, Ph.D.,

prokázaly úãinnost plo‰ného jarního

a podzimního odãervení, ale i dlouho-

dobé problémy akcentující nutnost trva-

lé kontroly zoohygieny a zacházení s od-

pady Ïivoãi‰ného pÛvodu. Nejvy‰‰í po-

zornost musíme nadále vûnovat efektu

dehelmintizace u koÀovit˘ch z dÛvodu

opakovaného záchytu Parascaris equo-

rum. Antiparazitika jsme aplikovali aÏ

6x roãnû, u hfiíbat individuálnû a od tfie-

tího t˘dne Ïivota kaÏd˘ mûsíc. Zv˘‰en˘

dÛraz dále klademe na dehelmintizaci

a sanaci prostfiedí koãek pou‰tních

(Toxocara cati) a losÛ evropsk˘ch (rodu

Trichuris). Hlístice tenkohlavec ovãí

(Trichuris ovis) byla importována s kon-

stituãnû slabou samicí ze ‰v˘carské zoo-

logické zahrady a v˘raznû komplikuje

zdravotní stav losího stáda. Trichurózu

potlaãujeme opakovan˘m podáváním

bendazolov˘ch preparátÛ v pûtidenních

cyklech. Z fiady individuálnû i plo‰nû

pouÏit˘ch preparátÛ jsme k léãbû i pre-

venci endo- a ektoparazitóz v roce 2012

u nejvût‰ího poãtu zvífiat medikovali

krmnou dávku pfiípravkem  Fenbenda-

zol Bioveta 4 % plv., Panacur gran., pfií-

padnû Levamisole 30 % plv. Pfii moÏ-

nosti individuálního podání jsme apli-

kovali injekãnû pfiedev‰ím Dectomax

inj., Biomec inj., perorálnû pak Equest

pramox oral gel, Telmin pasta,

Noromectin Equine pasta a Pana-cur

10 % susp. Díky preventivnímu podává-

ní pfiípravku Baycox 5 % susp. mláìa-

tÛm vybran˘ch druhÛ t˘den po jejich

narození jsme se vyhnuli ztrátám zpÛso-

ben˘m kokcidiózou, která pfiesto altero-

vala zdravotní stav zvífiat pfiedev‰ím na

úseku Parohatá. Vy‰etfiení trusu prÛjmu-

jících paovcí a kozoroÏcÛ prokázalo

kokcidiózu. Obû skupiny zvífiat byly

pfieléãeny pfiípravkem Sulfacox T sol.

s dobr˘m v˘sledkem. Terénní cviãení

studentÛ VFU v zoologické zahradû pod

vedením doc. Modrého je cennou pfiíle-

Ïitostí k diskusi o aktuálních parazitolo-

gick˘ch problémech.

Opatfiení v oblasti deratizace, dezin-

fekce a dezinsekce probíhala dle aktuali-

zovaného plánu. V˘skyt potkanÛ jsme

v roce 2012 nezaznamenali, patrnû

i v dÛsledku opakované plo‰né deratiza-

ce. Proto jsme na jednotliv˘ch úsecích

rozmístili staniãky s pfiípravky Racumin

pasta, Lanirat a Baraki granule. V expo-

zicích s rizikem roznesení návnady se

nám osvûdãil pfiípravek Ratimor ve vos-

kov˘ch blocích. Vysok˘ v˘skyt drob-

n˘ch hlodavcÛ komplikoval provoz v pa-

vilonu exotick˘ch ptákÛ a v expozici

vodních ptákÛ na úseku Beringie.

Kromû kladení návnad se také snaÏíme

zabránit pfiístupu drobn˘ch hlodavcÛ do

objektu a ochránit uskladnûná krmiva

pomocí plastov˘ch, uzavírateln˘ch ná-

dob. Velké mnoÏství drobn˘ch hlodavcÛ

bylo odchyceno do pastí a dále zpraco-

váno pro v˘zkumné úãely ve spolupráci

s Ústavem ekologie a chorob volnû Ïijí-

cích zvífiat. Pro hubení ‰vábÛ v pavilonu

Tropické království jsme opût pouÏili,

a to s patrn˘m efektem, preparáty Neo-

stomosan, Goliath gel,  Maxforce white

a Schwabex fog. Kromû moÏného pfie-

nosu infekce ‰vábi komplikují u plazÛ

hojení ran, ãasto vznikl˘ch pfii páfiení.

V˘skyt létavého hmyzu eliminujeme po-

mocí lepov˘ch pastí i larvicidních po-

stfiikÛ podest˘lky, pfiedev‰ím s ohledem

na pohodu Ïiraf síÈovan˘ch. Vybrané

druhy zvífiat jsme vakcinovali v kvûtnu,

po dokonãení plo‰né dehelmintizace.

Psovité a koãkovité ‰elmy vakcinujeme

proti v‰em nebezpeãn˘m infekcím vy-

jma infekãní peritonitidy koãek, vel-

bloudovité proti tetanu, koÀovité proti

tetanu a chfiipce, Ïirafy a soby proti klo-

stridiím, lachtany proti leptospiróze. 

Kvalitu krmiv kontrolujeme v koope-

raci se Státním veterinárním ústavem

(SVÚ) Olomouc. Vy‰etfiení biologické-

ho materiálu provádíme ve spolupráci

s VFU, SVÚ Olomouc, V˘zkumn˘m ú-

stavem veterinárního lékafiství (VÚVL)

Brno i soukrom˘mi laboratofiemi. S fir-

mou Genservis spolupracujeme pfii vy-

tváfiení perspektivních chovn˘ch skupin,

urãování pohlaví, archivaci DNA vybra-

n˘ch jedincÛ a pfii diagnostice závaÏn˘ch

onemocnûní ptákÛ, jako jsou chlamydi-

ózy ãi PBFD (papou‰ãí nemoc zobáku

a pefií). Urãit pohlaví bobrÛ kanadsk˘ch

metodou anal˘zy DNA nám druh˘m

rokem pomáhají odborníci z Ústavu bi-

ologie obratlovcÛ Akademie vûd âeské

republiky (klasické morfologicko-fyzio-

logické metody se nám totiÏ ukázaly ja-

ko nespolehlivé). DodrÏování zákona

o veterinární péãi a zákona na ochranu

zvífiat proti t˘rání kontrolovali v prÛbû-

hu roku ‰estkrát pracovníci Krajské vete-

rinární správy pro Jihomoravsk˘ kraj.

Kontroly kladly dÛraz na vedení doku-

mentace v souladu s legislativou EU, na

pohodu zvífiat v chovech i pfii pfiesunech.

Mohu konstatovat, Ïe nám nebyly vy-

tknuty závaÏnûj‰í nedostatky.

VETERINÁRNÍ PÉâE /VETERINARY CARE
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Léãebnou péãi 
jsme soustfiedili po zru‰ení záchran-

ného centra pfieváÏnû na kmenová zvífia-

ta (kromû bûÏn˘ch zákrokÛ jsme pro-

vedli 67 zákrokÛ v anestezii, z toho

15 pfiípravkem Immobilon LA). Nároã-

nou imobilizaãní akcí je tradiãnû manu-

ální a farmakologická imobilizace vlkÛ

arktick˘ch z dÛvodu prohlídky, preven-

tivních opatfiení a transportÛ. Po roz-

hodnutí ministerstva zemûdûlství jsme

museli v areálu zoo ukonãit péãi o han-

dicapované Ïivoãichy z volné pfiírody.

Pfiesto jsme pomohli fie‰it s vyuÏitím

imobilizaãní techniky nûkolik pfiípadÛ

na Ïádost obecních úfiadÛ i soukrom˘ch

chovatelÛ. Nejãastûji se jedná o úniky

skotu, farmovû chované parohaté a zví-

fiat z lesních obor. Namátkou mohu

uvést pfiípad, kdy jsme v prosinci v roz-

lehlém zookoutku mûstské ãásti Brno-

VETERINÁRNÍ PÉâE /VETERINARY CARE

Imobilizace vlkÛ pfied transportem do jiné zoo / The wolves immobilization before a transport to another zoo
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âernovice imobilizovali daÀka s drátem

namotan˘m v paroÏí, coÏ b˘vá u paro-

haté zvûfie ãastá nehoda. 

Z celkového mnoÏství zákrokÛ pfiipa-

dá na preventivní opatfiení a interní zá-

kroky pfiibliÏnû 70 % pfiípadÛ, naproti

tomu na poruchy bfiezosti, porodní a po-

porodní komplikace pfiipadá pouze 5 %

zákrokÛ. Zbylá procenta pfiípadÛ napl-

Àují zákroky chirurgické vãetnû korekcí

paznehtÛ a kopyt. V 17 pfiípadech jsme

diagnózu stanovili na základû rentgeno-

logického a endoskopického vy‰etfiení.

Po v˘razn˘ch úpravách krmné dávky

v minul˘ch dvou letech se nám dafií

drÏet v dobré kondici soby polární a od-

chovávat Ïivotaschopná mláìata. Tato

skuteãnost není ve vût‰inû evropsk˘ch

zoo úplnû bûÏná. K zlep‰ení kondice so-

bÛ velice pfiispívá z Finska dovezen˘ li-

‰ejník, kter˘ je v pfiírodû hlavní sloÏkou

jejich potravy. Trvalé podávání roboran-

cií, probiotick˘ch kmenÛ bakterií, de-

helmintizace, vakcinace, individuální

odbûry krve a její anal˘zy vedou k upev-

nûní zdraví stáda. Také u men‰ích druhÛ

exotick˘ch zvífiat pfiidáváme do krmné

dávky probiotika. Je prokázáno, Ïe pro-

biotika pÛsobí ve prospûch pozitivní

mikroflóry, ale dokáÏou také ,,vytûsnit“

endoparazity, pfiedev‰ím kokcidie.

K imunomodulaci v prÛbûhu nemoci

i pfii prevenci pouÏíváme u ptákÛ a ma-

l˘ch primátÛ s dobrou odezvou

Imunoglukan sirup, popfi. pfiípravky fia-

dy Sangrim. Ani v˘bûr nejkvalitnûj‰ího

krmiva, imunomodulace a následná te-

rapie nezabránily úhynu papou‰ka

Ludvíka, patfiícího k druhu nestor kea.

Exaktnû prokázanou pfiíãinou úhynu

byla neuropatická gastrická dilatace, te-

dy nemoc, u níÏ neznáme pÛvodce

a která je v souãasnosti neléãitelná. Po

nûkolikahodinovém páfiení vlkÛ hfiivna-

t˘ch jsme oddûlili nepohyblivého samce.

Vyspûlá diagnostika vãetnû CT neproká-

zala zlomeniny konãetin, ani poranûní

pátefie. Následná laboratorní vy‰etfiení

potvrdila nevratné po‰kození svalÛ a vlk

musel b˘t utracen. (Pfii déle trvající zátû-

Ïi zvífiat mÛÏe dojít pÛsobením stresové

reakce k myopatiím – trvalému po‰koze-

ní svalÛ s následnou imobilitou.)

S uspokojením musím konstatovat,

Ïe v prÛbûhu roku 2012 nedo‰lo k úhy-

nu zvífiete v souvislosti s distanãní imo-

bilizací a anestezií. Pfii zlomeninách kos-

tí upfiednostÀujeme po fiadû zku‰eností

externí fixaci pomocí odlehãen˘ch mate-

riálÛ. Pfiedev‰ím u mar stepních jsme

mûli vysoké procento úspû‰nosti. Ze ãtyfi

poranûn˘ch mar se mohly tfii vrátit zpût

do v˘bûhu. Dobfie dopadla i rekonstruk-

ce Achillovy ‰lachy u paovce hfiivnaté.

VáÏné poranûní spoleãného svalového ú-

ponu zpÛsobil paovci ve smí‰ené expozi-

ci samec paviána dÏelady. V záfií 2012

jsme diagnostikovali u samce tapíra jiho-

amerického Cuzca v˘razn˘ zánût tfietího

víãka. Konzervativní terapie nebyla pfiíli‰

úspû‰ná, a proto jsme se rozhodli pro o-

perativní zákrok. Po odstranûní zbytnûlé

tkánû a sutufie sliznice jsme aplikovali

pod spojivku antibiotika a antiflogistika.

Tapír byl svoln˘ i k zevní aplikaci mastí

a kapek chovatelem. Vlivem svûdivosti

se zaãal Cuzco otírat hlavou o stûny ex-

pozice, kmeny stromÛ atd. Do‰lo

k chronické zánûtlivé reakci a hrozivé

fibroplazii. Po operativním odstranûní

zmûnûné tkánû jsme nechali na míru

zhotovit kuklu s klapkou pro aplikaci lé-

ãiv. Po zákroku nás del‰í dobu znepoko-

joval otok spodního víãka, ale nyní je ta-

pír bez následkÛ a spoleãnû se samicemi

ozdobou na‰í jihoamerické expozice.

VETERINÁRNÍ PÉâE /VETERINARY CARE

Operace oka tapíra jihoamerického / The eye surgery of the South American tapir Photo by Michal Balcar
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Veterinární servis zaji‰Èoval dennû

soukrom˘ veterinární lékafi. V rámci úz-

ké spolupráce s Ústavem ekologie a cho-

rob volnû Ïijících zvífiat se na léãebné pé-

ãi v Zoo Brno podílí prof. MVDr. Jifií

Pikula, PhD., aby i v dobû nepfiítom-

nosti kmenového pracovníka byla zaji‰-

tûna plnohodnotná veterinární péãe. 

Vûdeckov˘zkumná 
a kulturnû propagaãní práce  

byla orientována pfiedev‰ím na pfied-

ná‰kovou ãinnost provádûnou ve pro-

spûch dvou ústavÛ VFU. Lektoruji dva

typy kvalifikaãních kursÛ a okrajovû se

podílím na v˘uce studentÛ stfiedních od-

born˘ch ‰kol (obor veterináfiství, zemû-

dûlství). Oponoval jsem dvû odborné

práce  zab˘vající se problematikou volnû

Ïijících zvífiat. Jsem ãlenem Oborové ra-

dy VFU pro choroby volnû Ïijících zví-

fiat, ptákÛ a mal˘ch savcÛ, a proto jsem

zasedal v komisích pro obhajobu dizer-

taãních prací ãi v komisích pro vykoná-

ní státní doktorské zkou‰ky. Oponoval

jsem ãtyfii projekty Interní grantové a-

gentury VFU Brno. V fiíjnu 2010 jsme

s kolegou MVDr. Tomá‰em Fichtlem,

Ph.D., z VFU resekovali ãtyfii zuby vãet-

nû ‰piãáku u medvûda ledního Umky

a odstranili tak pfiíãinu sníÏeného pfiíj-

mu potravy. Pfiípad jsme prezentovali na

konferenci Evropské asociace veterinár-

ních stomatologÛ (1.–2. 9. 2011, ¤ec-

ko) a publikovali v ãasopise Veterináfi-

ství v prosinci 2011. Praktická ukázka

péãe o zvífiata v Zoo Brno, odborn˘ v˘-

klad a pfiedná‰ka pro nûmecké studenty

byly tradiãnû kladnû hodnocenou sou-

ãástí programu v˘mûny studentÛ mezi

VFU Brno a Lipskou univerzitou. V ro-

ce 2012 do‰lo k pfiestávce ve v˘uce stu-

dentÛ Purdue University (garantem pra-

xe byl Steve Thompson, DVM, dipl.

ABVP). Se studenty i garantem projektu

jsem v písemném styku a jsme informo-

váni o zájmu AmeriãanÛ studijní pobyt

na jafie 2013 zopakovat.

MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D.,

veterinární lékafi Zoo Brno 
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SUMMARY: Having made significant
alterations to feed dosage in the previous
two years, we are now successful in keeping
our reindeer in good condition and breeding
viable young. This fact is not so common in
most European zoos. Lichen imported from
Finland greatly contributes to the
improvement of reindeer health as it is the
main component of their food in the wild.
Continuous application of roborants,
probiotic families of bacteria, dehel-
mintization, vaccination, the taking of
individual blood samples and their analyses
all lead to the strengthening of the health of
the herd. We also add probiotics to feed
given to smaller species of exotic animals. It
has been proved that probiotics have an
effect on positive microflora and that they
can also “push out” endoparasites, mainly
coccidia.

During 2012, no animals died in
connection with distant immobilization and
anesthesia. In the case of bone fractures, we
prefer external fixation with the help of light-
weight materials. We have had a high
success rate particularly with Patagonian
maras. Three out of four injured maras were
able to return to their run. The reconstruction
of an Achilles tendon in a Barbary sheep
was also successful. The serious injury to the
sheep’s muscle attachment was caused by
a gelada baboon male which lives with it in
a mixed exhibit.

In September 2012, we diagnosed
a distinct inflammation of the third eyelid in
our South American tapir male, Cuzco.
Conservative therapy wasn’t very successful
and therefore we decided for surgical
intervention. After the removal of the
hypertrophic tissue and a suture of the

mucous membrane, we applied antibiotics
and antiflogistics under the conjunctiva. The
tapir was also willing to put up with the
external application of ointments and drops
by the keeper. Due to itchiness, Cuzco
started to rub his head on the walls of the
enclosure, tree trunks, etc. A chronic
inflammatory reaction occurred, with
appalling fibroplasia. After the surgical
removal of the altered tissue, we had
a special hood tailor-made with a flap for
the application of medicine. We were
troubled for quite a long time after the
procedure by the swelling of the bottom lid,
but the tapir is now free of problems and is
once again, together with the females,
a beautiful part of our South American
exhibits.
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Pracovníci Zoo Brno v roce 2012,

stejnû tak jako v pfiede‰l˘ch letech, ne-

chybûli na vût‰inû pravideln˘ch jednání

profesních organizací, podíleli se na me-

zinárodních ochranáfisk˘ch projektech

a organizovali a uskuteãÀovali transpor-

ty pfii v˘mûnách zvífiat. V rámci úspor-

n˘ch opatfiení na‰e zahrada nevyslala

Ïádného zástupce na konferenci Svûtové

asociace zoo a akvárií (WAZA), která se

v roce 2012 konala ve vzdálené

Austrálii. Nicménû stále platí, Ïe bez sty-

kÛ se zahraniãím nelze ohroÏené zvífiecí

druhy úspû‰nû chovat.

¤editel zoo MVDr. Martin Hovorka,

Ph.D., vykonal ve dnech 18.–23. dubna

sluÏební cestu do Zoo Jalta na

Ukrajinû, kam byl pozván na slavnostní

otevfiení lvího parku Tajgan. Lví safari

v Bieligorodû na Krymu je souãástí Zoo

Jalta a jeho slavnostního otevfiení se

úãastnilo na 850 hostí a náv‰tûvníkÛ

vãetnû pfiedstavitelÛ krymské samosprá-

vy. Dr. Hovorka se v Bieligorodû sezná-

mil s chovem lvÛ v mimofiádnû rozleh-

l˘ch v˘bûzích a s vedoucími pracovníky

zoologick˘ch zahrad v Jaltû, Nikolajevu,

Kyjevû, Rovnu, Sevastopolu (Ukrajina),

Ki‰inûvû (Moldova), Minsku (Bûlorus-

ko), Pemze a Moskvû (Rusko) hovofiil

o zpÛsobech chovu nûkter˘ch vzácn˘ch

a nesnadno chovateln˘ch druhÛ, jako je

drop velk˘, kuna charza, sobol sibifisk˘,

lachtan medvûdí, mroÏ severní, a o moÏ-

n˘ch v˘mûnách zvífiat. Na Krymu si

prohlédl Zoo Jalta, Akvárium Jalta, skal-

ní mûsta âukut Kala a Bachãisaraj a pfii

exkurzi v Krymském národním pfiírod-

ním parku vystoupil na horu Aj Petri

(1 234 m n. m.). 

Na sluÏební cestû konané ve dnech

17. kvûtna aÏ 4. ãervna se ãtyfii  pracov-

ZAHRANIâNÍ KONTAKTY / FOREIGN CONTACTS

Dûtská zoo v Zoo Sankt-Petûrburg / Chidren’s zoo at the Sankt-Petersburg Zoo                                                                                    Photo by Jana Hadová
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níci zoo – fieditel MVDr. Martin

Hovorka, Ph.D., vedoucí úseku propa-

gace a vzdûlávání Bc. Jana Hadová, ve-

doucí chovatelského úseku MVDr.

Jaroslav DraÏan a asistent fieditele

RNDr. Bohumil Král, CSc. – úãastnili

v˘roãního zasedání Unie ãesk˘ch

a slovensk˘ch zoo v Zoo Ko‰ice a v˘-

roãní konference Euroasijské asociace

zoo a akvárií v Zoo Jaroslavl v Rusku.

Nav‰tívili i 15 dal‰ích zoologick˘ch za-

hrad a akvárií na Ukrajinû, v Rusku,

Finsku, Estonsku Loty‰sku, Litvû

a v Polsku, kde se seznamovali se zpÛso-

by chovu zejména tûch zvífiat, která pat-

fií k v˘znamn˘m druhÛm v expozicích

Zoo Brno. Na konferenci v Jaroslavli mj.

prezentovali dokument o odchovu mlá-

ìat medvûdÛ kamãatsk˘ch a pfiítomné

pozvali na pfií‰tí zasedání EARAZA, kte-

ré se uskuteãní v kvûtnu 2013 v Zoo

Brno. S fiediteli institucí zúãastnûn˘ch na

konferenci v Jaroslavli i s vedoucími pra-

covníky nav‰tíven˘ch zoo a akvárií do-

hodli podmínky dal‰í spolupráce, zejmé-

na pfii v˘mûnû zvífiat a organizování spo-

leãn˘ch chovÛ (napfi. ledních medvûdÛ,

sobÛ, losÛ, jelenÛ sibifisk˘ch, ovcí mod-

r˘ch, lachtanÛ medvûdích, rosomákÛ,

sobolÛ, kun charz a svi‰ÈÛ ãernohlav˘ch). 

Na‰i pracovníci zkontrolovali bûhem

sluÏební cesty zpÛsob chovu vlkÛ arktic-

k˘ch dovezen˘ch z Brna do Zoo Rovno.

V Zoo Kyjev pfiedali jejímu fiediteli ide-

ov˘ návrh na pfiestavbu nûkter˘ch expo-

zicí a na vybudování nového expoziãní-

ho celku Afrika. V NiÏním Novgorodû si

prohlédli Zoo Limpopo, s jejímÏ fiedite-

lem probrali moÏnosti spoleãného chovu

lachtanÛ medvûdích a dal‰ích druhÛ,

nav‰tívili Zoo ·vajcarija a mûstské exotá-

rium. Ve mûstû si také prohlédli jeho

historickou ãást s niÏnûnovgorodsk˘m

kremlem. V Zoo Moskva se zamûfiili

pfiedev‰ím na prohlídku oddûlení led-

ních medvûdÛ a seversk˘ch zvífiat, kde

získali dal‰í informace o nárocích bfie-

zích a kojících medvûdic a o krmn˘ch

dávkách. S pracovníky metodického od-

dûlení Zoo Moskva a sekretariátu

EARAZA projednali nûkteré podrob-

nosti pfiípravy konference EARAZA

v Brnû (napfi. problematiku pozvání

a víz). Ve Velkém Novgorodu si prohléd-

li novû budovanou zoo, skanzen, kde

ãerpali inspiraci pro architektonické do-

plÀky brnûnsk˘ch expozicí seversk˘ch

zvífiat, klá‰ter sv. Jiljí a velkonovgorod-

sk˘ kreml. Také v Zoo Sankt Petûrburg,

kde mohli pozorovat samici ledního

medvûda (matku na‰í Kory) s mládûtem,

konzultovali krmné dávky ledních med-

vûdÛ. Podrobnû si tam prohlédli chovná

zafiízení pro rosomáky, kuny charza, lo-

sy, soby ãi maraly a novû vybudované

exotárium. V Zoo Helsinky vûnovali

zvlá‰tní pozornost provedení velkého v˘-

bûhu medvûdÛ hnûd˘ch a chovu divo-

k˘ch lesních sobÛ, moÏnost zisku toho-

to vzácného poddruhu soba polárního

diskutovali s kurátorkou savcÛ. V Zoo

Tallinn hovofiili s fieditelem a jeho ná-

mûstkem o moÏném dovozu skupiny ov-

cí modr˘ch do Brna. V Zoo Riga jedna-

li se zoologem o pfiípadném zisku sobÛ

lesních a tuleÀÛ kuÏelozub˘ch.

V GdaÀsku mluvili s fieditelem tamní

zoo pfiedev‰ím o poskytnutí mladého

samce losa.

¤editel zoo MVDr. Martin Hovorka,

Ph.D., podnikl ve dnech 20. ãervence aÏ

8. srpna sluÏební cestu do Indonésie,

jejímÏ cílem byla kontrola pfiipravenosti

projektu záchranné stanice Ïelv Kura-

Kura, která postupnû vzniká v obci Toya

Pakeh na ostrovû Nusa Penida, leÏícím

v provincii Bali. Stanici buduje indonés-

ká nadace Kura Kura Nusa Penida ve

spolupráci se Zoo Brno, Zoo Praha

a Unií ãesk˘ch a slovensk˘ch zoo.

V Denpasaru, hlavním mûstû Bali,

kde také sídlí zmínûná nadace, se

dr. Hovorka a zástupci nadace úãastnili

mnoha jednání s úfiady a institucemi

ochrany pfiírody. Pfiedev‰ím ‰lo o licenci

na provoz stanice Kura Kura (zpÛsob je-

jího získání konzultovali s institucí Balai

Konservasi Sumber Daya Alam),

o vytipování mnoÏn˘ch dodavatelÛ

zdravotnického zafiízení pro tuto stanici

a o návrh smlouvy o spolupráci stanice

s veterinární fakultou místní univerzity,

projednan˘ s dûkanem fakulty. Na Bali

dr. Hovorka také nav‰tívil dvû záchranné

stanice mofisk˘ch Ïelv a seznámil se s je-

jich provozem. Nav‰tívil rovnûÏ zoolo-

gickou zahradu v Denpasaru. V zá-

chranné stanici Ïelv v Toya Pakeh na

Nusa Penidû probûhla spoleãnû s pfied-

staviteli nadace prohlídka vybudova-

ZAHRANIâNÍ KONTAKTY / FOREIGN CONTACTS

Manul (Otocolobus manul) v Zoo Helsinky /
Pallas's cat (Otocolobus manul) at the Helsinki
Zoo in Finland                       Photo by Jana Hadová
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n˘ch prostor pro umístûní zdravotnic-

k˘ch zafiízení, kontrola ubikací pro

zabavená zvífiata a zázemí pro pracovní-

ky stanice a jejich pomocníky z fiad dob-

rovolníkÛ. Na Nusa Penidû fieditel

Zoo Brno nav‰tívil také záchrannou sta-

nici majn Rothschildov˘ch, kde projed-

nal moÏnou budoucí spolupráci pfii zá-

chranû místní fauny. Poté odcestoval na

ostrov Sulawesi, kde si prohlédl dal‰í zá-

chrannou stanici Ïelv a národní park

Tanghoko. Závûreãné jednání se zástup-

ci nadace Kura Kura v Denpasaru vyty-

ãilo cíle spoleãného projektu.

Na v˘roãní konferenci Evropské

asociace zoo a akvárií (EAZA) v ra-

kouském Innsbrucku reprezentovali ve

dnech 28.–30. záfií na‰i zoo fieditel

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., jeho

asistent MVDr. Zvi Friedman, vedoucí

chovatelského úseku MVDr. Petr

Rozko‰n˘ a zoolog-specialista Ing. Ilona

P‰enková, Ph.D. Dr. Hovorka se úãast-

nil uzavfieného jednání (EAZA AGM),

urãeného pouze fieditelÛm ãlensk˘ch

zoo, kde se probíraly stanovy a rozpoãet

asociace a také otázky legislativy a pod-

mínek chovu zvífiat v zoologick˘ch za-

hradách sdruÏen˘ch v asociaci. S prezi-

dentem Unie ãesk˘ch a slovensk˘ch zoo

MVDr. Davidem Nejedlem v Innsbruc-

ku také pfiipravil podklady pro konfe-

renci WAZA v australské Sydney.

Dr. P‰enková se úãastnila plenárních

jednání v‰ech sekcí EAZA i vybran˘ch

zasedání odborn˘ch komisí EAZA, ev-

ropsk˘ch záchovn˘ch programÛ (EEP)

a skupin specialistÛ (TAG). DÛraz klad-

la na rokování o druzích, které chová

i Zoo Brno. Zvlá‰tû je tfieba zdÛraznit je-

jí úãast na jednání Evropského záchov-

ného programu dÏelad, kde se podílela

na vytváfiení nové strategie chovu druhu

(Zoo Brno se stala od roku 2012 ãlenem

komise EAZA pro chov dÏelad).

Dr. P‰enková v Innsbrucku dále jednala

se zoology a kurátory domácích i zahra-

niãních zoologick˘ch zahrad o manage-

mentu chovu tygrÛ sumatersk˘ch, orlÛ

kamãatsk˘ch, kozoroÏcÛ sibifisk˘ch, dÏe-

lad, medvûdÛ ledních, ‰impanzÛ uãenli-

v˘ch, lemurÛ kata a mnoha dal‰ích dru-

hÛ, které Zoo Brno buì jiÏ chová, nebo

se na jejich chov chystá. 

Bûhem roku 2012 brnûnská zoo

uskuteãnila desítky dovozÛ ãi v˘vozÛ

zvífiat. K nejdÛleÏitûj‰ím lze zafiadit

transport orlÛ kamãatsk˘ch do eston-

ské Zoo Tallinn, kter˘ provedl sluÏeb-

ním automobilem Mercedes-Vito ve

dnech 22.–25. listopadu fieditel zoo

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. Dva or-

ly kamãatské, ktefií se v na‰í zoo narodi-

li 5. a 6. dubna 2012, jsme koncem ro-

ku oddûlili od chovného páru, aby se

dospûlí dravci mohli pfiipravit na dal‰í

hnízdûní. Mláìata jsme odvezli do Zoo

Tallinn, která fiídí záchrann˘ chov orlÛ

kamãatsk˘ch. Cestu do Estonska fieditel

Hovorka vyuÏil i k setkání se zoologem

Zoo Tallinn a viceprezidentem Euro-

asijské regionální asociace zoo a akvárií

(EARAZA) Vladimírem Fajn‰tejnem,

s nímÏ projednal program v˘roãní kon-

ference EARAZA, která se má uskuteã-

nit v kvûtnu 2013 v Zoo Brno.

Pro zdárné pokraãování na‰eho ús-

pû‰ného chovu vlkÛ arktick˘ch mûly zá-

sadní v˘znam dva transporty odchova-

n˘ch vlãat. V bfieznu si pro ‰est mlad˘ch

vlkÛ pfiijeli pracovníci Zoo Berdjansk na

Ukrajinû a v fiíjnu si odvezli ãtyfii odcho-

vané vlky pracovníci Zoo Tábor-Vûtrovy.

Eduard Stuchlík

ZAHRANIâNÍ KONTAKTY / FOREIGN CONTACTS

Zábûr z Alpenzoo v rakouském Innsbrucku, kde se v roce 2012 konala konference EAZA / A shot of the
Alpenzoo in Innsbruck, Austria, where in 2012 was held the EAZA conference         Photo by Ilona P‰enková
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SUMMARY: Brno Zoo employees in 2012,
just as in previous years, were present at the
majority of regular meetings of professional
organisations, contributed to international
animal protection projects and carried out
the transport of animals being exchanged
between zoos. Due to cost-cutting measures
our zoo didn’t send a representative to the
conference of the World Association for
Zoos and Aquariums (WAZA) which was
held in 2012 in far-off Australia.
Nonetheless, it remains true that it
isn’t possible to successfully care for
endangered animal species without being in
contact with institutions abroad. 

Four representatives of our zoo took part
in a business trip lasting from 17.5.–4.6.
2012 – zoo director MVDr. Martin Hovorka,
Ph.D., the head of the publicity and
education department Bc. Jana Hadová, the
head of the animal-keeping department
MVDr. Jaroslav DraÏan, and the assistant
director of Brno Zoo RNDr. Bohumil Král,
CSc. They attended the annual meeting of
the Union of Czech and Slovak Zoos at
Ko‰ice Zoo and the annual conference of the
Euro-Asian Regional Association of Zoos
and Aquariums (EARAZA) at Jaroslavl Zoo
in Russia. They also visited 15 other
zoological gardens and aquariums in
Ukraine, Russia, Finland, Estonia, Latvia,
Lithuania and Poland, where they observed
in particular how the zoos cared for animals
that are significant species in Brno
Zoo’s collection. During the trip, our
employees checked on the methods used at
Rovno Zoo in caring for arctic wolves

brought there from Brno. At Moscow Zoo
they primarily focused on the section for
polar bears and other northern animals,
where they gained new information about
the difficulties involved with gestation and
nursing in female polar bears, and about
feed portions. They also discussed some
details regarding the preparation of an
EARAZA conference in Brno with employees
from Moscow Zoo’s methodology department
and from the EARAZA secretariat. 

Zoo director MVDr. Martin Hovorka,
Ph.D. went on a business trip to Indonesia
between 20.7.–5.8. with the aim of checking
the preparedness of the Kura-Kura turtle
rescue station project, which is gradually
being created in the Toya Pakeh area on the
island of Nusa  Penida, which lies in Bali
province. The station is being built by the
Indonesian charity Kura Kura Nusa Penida
in cooperation with Brno Zoo, Prague Zoo
and the Union of Czech and Slovak Zoos.

At the annual conference of the European
Association of Zoos and Aquaria (EAZA) in
Innsbruck, Austria (28.–30.9.) our zoo was
represented by the director, MVDr. Martin
Hovorka, Ph.D., his assistant MVDr. Zvi
Friedman, head of the animal breeding
department MVDr. Petr Rozko‰n˘ and
specialised zoologist Ing. Ilona P‰enková,
Ph.D. Dr. Hovorka participated in a closed-
door meeting (EAZA AGM) for the directors
of member zoos only, in which the
regulations and budget of the association
was discussed, alongside issues connected
with legislation and the conditions for animal
care at the association’s member zoos. He

also worked with the president of the Union
of Czech and Slovak Zoos MVDr. David
Nejedlo in Innsbruck to prepare the
groundwork for the WAZA conference in
Sydney, Australia. 

During 2012 Brno Zoo employees
undertook tens of journeys conveying
animals to and from the zoo. One of the
most important was the transport of
Steller’s sea eagles to Tallinn Zoo in Estonia,
which was carried out by the zoo director
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. using the
zoo’s Mercedes Vito van on 22.–25.11. At
the end of the year we separated the two
Steller’s sea eagles, which were born at our
zoo on 5th and 6th April 2012, from their
parents, so that the adult birds of prey could
prepare for nesting once again. We took the
young birds to Tallinn Zoo, where they have
a breeding programme aimed at saving the
species. Director Hovorka used the occasion
of his visit to Estonia to also visit Tallinn Zoo
zoologist and vice-president of the Euro-
Asian Regional Association of Zoos and
Aquariums (EARAZA) Vladimir Fainstein,
with whom he discussed the programme for
the annual EARAZA conference which is to
take place in May 2013 at Brno Zoo.

The transportation of two groups of arctic
wolves bred at our zoo was of great
significance for the auspicious continuation
of our successful arctic wolf breeding
programme. In March, employees of
Berdyansk Zoo in Ukraine arrived to take
charge of six young wolves, and in October
employees of Tábor-Vûtrovy Zoo came for
four more of the predators born at Brno Zoo.
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Pracovníci technického úseku se v ro-

ce 2012 vûnovali, stejnû jako v letech

minul˘ch, investiãní ãinnosti, práci na

studiích a projektov˘ch dokumentacích,

sbûru podkladÛ pro nové expozice, jed-

nání se zfiizovatelem i dotãen˘mi orgány,

realizaci nov˘ch expozicí, dopravû do

zoo i mimo ni, v˘sadbám zelenû a údrÏ-

bû budov i areálu.  

Nová organizaãní struktura zoologic-

ké zahrady, která zaãala platit v prÛbûhu

roku 2012, se dotkla i technického úse-

ku. Znamenala pro nûj zejména zmûnu

útvaru dopravy na útvar logistiky, kter˘

novû zodpovídá za sluÏební vrátnici,

ostrahu areálu, sklad a nákup zboÏí pfies

sklad. Dal‰í zmûny doznal útvar úpravy

zelenû, kde se slouãilo oddûlení zahrad-

nictví a lesního hospodáfiství. Z fieditel-

ského úseku pfie‰el na technick˘ úsek in-

formaãní technik. Organizaãní zmûna

pfiinesla technickému úseku také zánik

nûkter˘ch pracovních míst.

V oblasti investic jsme dokonãovali

pfiípravy k realizaci vefiejné zakázky Zoo

Brno, t˘kající se stavby tfií nov˘ch cho-

vatelsk˘ch zafiízení – expozice klokanÛ

skalních, voliéry orlÛ bûlohlav˘ch

a africké vesnice zvané Sambura, která se

stane souãástí expoziãního komplexu

Kalahari. Samozfiejmû také pokraãovaly

práce na projektu nového vstupního are-

álu s parkovi‰tûm. Na financování tûch-

to ãtyfi akcí se podílejí fondy Evropské

unie spoleãnû s mûstem Brnem.

Díky pfiíspûvkÛm zfiizovatele byla

zpracována projektová dokumentace na

uvedení vodního díla do ne‰kodného

stavu – jedná se o nevyuÏívan˘ a zastara-

l˘ pfiivadûã DN 600 z pfiehrady Brno do

b˘valého areálu VUT. Zahájení vlast-

ních prací na tomto díle se pfiedpokládá

v polovinû roku 2013. Z pfiíspûvku zfii-

zovatele byla dále dokonãena akce

„Kamãatka – elementy nauãné stezky“,

která doplnila informaãní poutaãe a na-

uãné prvky ve vstupní ãásti expoziãního

komplexu Beringie.

Z vlastních finanãních zdrojÛ zoo

hradila projekãní práce na návrhu ven-

kovního v˘bûhu paviánÛ anubi, prÛcho-

zí expozice drobného ptactva s úpravou

objektÛ b˘valého psího útulku, expozice

lvÛ v horní ãásti zahrady a úprav vnitfi-

ních prostor pavilonu ‰impanzÛ. 

Zahájili jsme instalaci fiady sladko-

vodních akvárií v náv‰tûvnickém prosto-

ru pavilonu exotick˘ch ptákÛ, dokonãili

TECHNICK¯ ÚSEK / TECHNICAL DEPARTMENT

Dfievûná lávka zbudovaná v místû budoucího v˘bûhu klokanÛ umoÏní prÛchod náv‰tûvníkÛ bûhem stavby
a po jejím dokonãení zajistí bezpeãn˘ provoz po hlavní komunikaci / The wooden bridge built in the site of
the future will run kangaroos passage of visitors during construction and after completion to ensure safe
operation of the main road
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jsme úpravu expozice pro varana ko-

modského, jemuÏ zaji‰Èuje maximální

komfort vyhfiívan˘ bazén, krmicí box,

rosicí zafiízení, v˘konné zdroje UV záfie-

ní, stropní sálavé panely, betonové v˘-

hfievné desky v podlaze i opraven˘ pÛ-

vodní teplovodní systém. Postavili jsme

venkovní expozici koãek jaguarundi

a roz‰ífiili v˘bûh lam vikuní. 

Na podzim jsme zfiídili vyhlídkovou

cestu u budoucí expozice klokanÛ, kde

jsme také vymûnili ãást starého Ïiviãné-

ho povrchu náv‰tûvní trasy za zámkovou

dlaÏbu. Nová dfievûná lávka, kopírující

horní úsek pátefiní komunikace, v této

ãásti zoo umoÏní plynul˘ a pohodln˘

prÛchod náv‰tûvníkÛ obûma smûry.

Externí dodavatelé upravili nástupní

plochu pfied pavilonem Tropické králov-

ství tak, Ïe Ïiviãn˘ povrch nahradili mla-

tem a pfiipravili místo pro stavbu ven-

kovní expozice koãek pou‰tních. Také

zajistili svah u voliéry orlÛ kamãatsk˘ch,

opravili kotelnu v pavilonu Tropické

království, vymûnili kotel na veterinární

o‰etfiovnû, rekonstruovali osvûtlení stájí

u v˘bûhu Safari (coÏ vedlo ke sníÏení ná-

kladÛ na energii), vymûnili ãerpadla

vodního systému expozice bobrÛ, zapo-

ãali s rekonstrukcí terasy u expozice

lachtanÛ, provedli profylaxi optického

vedení, vymûnili plynov˘ ohfiívaã vody

v restauraci U Tygra, opravili stûnu u ex-

pozice lachtanÛ, vymalovali ãást prostor

správní budovy, v budovû centrální pfií-

pravny krmiv vymûnili okna, opravili

stfie‰ní plá‰È a zbudovali kanceláfi krmi-

váfie. Ve Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

rovnûÏ vymûnili okna a místnosti vyma-

lovali.

Útvar logistiky vykázal o 35 % ménû

kilometrÛ najet˘ch sluÏebními vozidly

oproti roku 2011. Vyfiazen byl jeden o-

sobní vÛz. 

Útvar úpravy zelenû osadil novû

vznikl˘ val z 1 350 m3 zeminy, umístûn˘

podél komunikace nad v˘bûhem medvû-

dÛ kamãatsk˘ch, dokonãil v˘sadbu

pfii pátefiní komunikaci, omladil v˘sadby

u pavilonu exotick˘ch ptákÛ, u volié-

ry orlÛ a na dal‰ích místech areálu,

profiezal stromy pfii hlavní náv‰tûvni-

cké trase.

Útvar správy majetku mûl na starosti

v˘kon vefiejné sluÏby, vefiejnû prospû‰n˘ch

prací, obecnû prospû‰n˘ch prací, stravova-

ní pro zamûstnance, úklid areálu a prová-

dûní interních oprav a údrÏby od kapající-

ho kohoutku po v˘robu nejrÛznûj‰ích

prototypÛ dle poÏadavkÛ chovatelÛ. 

V nastávajícím období se pracovníci

úseku zamûfií pfiedev‰ím na budování

nov˘ch expozicí, a to jak samostatnû, tak

i ve spolupráci s externími dodavateli.

Dokonãit chtûjí instalaci sladkovodních

akvárií v pavilonu exotick˘ch ptákÛ, re-

konstrukci terasy u lachtanÛ, kde také

chtûjí vysadit novou zeleÀ, a stavbu prÛ-

chozí voliéry drobného ptactva v místû

b˘valého psince i venkovní expozice ko-

ãek pou‰tních. âeká je také úprava stá-

vajících venkovních expozicí u pavilonu

Tropické království, roz‰ífiení v˘bûhu

mar stepních, zastfie‰ení rampy centrální

pfiípravny krmiv a poloÏení nov˘ch areá-

lov˘ch rozvodÛ uÏitkové vody.

Doufáme, Ïe v nastávajícím období

budeme moci zahájit ãtyfii zmínûné vel-

ké investiãní akce (parkovi‰tû s nov˘m

vstupem, expozice klokanÛ, voliéra orlÛ

a africká vesnice). Vypracovat hodláme

dokumentaci pro územní fiízení k v˘bû-

hu pro paviány anubi a k expozici lvÛ.

Bude také tfieba zhotovit návrhy a studie

pro voliéry dravcÛ v místû starého pta-

ãince, pro venkovní v˘bûh ‰impanzÛ

i vnitfiní úpravy v jejich pavilonu.  

Ing. Miroslav Janota,

vedoucí technického úseku

TECHNICK¯ ÚSEK / TECHNICAL DEPARTMENT
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SUMMARY: In the area of investment we
have completed preparations for the
building of three new animal keeping
facilities – a rock-wallaby exhibit, an aviary
for bald eagles and Sambura, an African
village. Work has also continued on the
project to create a new zoo entrance area
with a car park. Funds from the European
Union and the City of Brno are being used to
support these projects. The zoo used its own
financial resources to pay for design work
for a new outdoor run for Anubis baboons,
a walk-through small bird exhibit involving
the adaptation of a building previously used
for a dog sanctuary, a lion exhibit in the
upper part of the gardens and alterations to
the interior space of the chimpanzee
pavilion. 

We have begun the installation of a series
of freshwater aquariums in the visitor area of
the exotic birds pavilion, and have
completed the adaptation of the building
housing the Komodo dragon exhibit in order
to provide the animal with maximum
comfort. The facility contains a heated pool,
a feeding box, a misting system, a powerful
source of UV radiation, ceiling-mounted
heating panels, heated concrete panels in
the floor and also the original hot water
system, which has been repaired. We have
built an outdoor jaguarundi exhibit and
extended the vicuna enclosure. We have
also prepared a visitors’ route by the future
rock-wallaby exhibit. A new wooden
footbridge, which follows the line of the
upper part of the main visitors’ route,

enables the fluid and comfortable movement
of visitors in both directions in this part of the
zoo. 

We hope that in the coming period we
will be able to start work on the four
previously-mentioned investment activities
(the car park and new zoo entrance, the
rock-wallaby exhibit, the bald eagle aviary
and the African village). We intend to
prepare documentation for the land
administration proceedings for the Anubis
baboon enclosure and the lion exhibit. It will
also be necessary to prepare designs and
studies for a bird-of-prey aviary at the
location of the old aviary, for an outdoor
chimpanzee enclosure and alterations to the
interior of the chimpanzee pavilion. 
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Velká organizaãní zmûna, kterou v ro-

ce 2012 pro‰la celá brnûnská zoologická

zahrada, se projevila i v novém ãlenûní

b˘valého propagaãnû vzdûlávacího úse-

ku. Na zaãátku roku mûl sedm pracov-

níkÛ, z toho dvû pracovnice byly na ro-

diãovské dovolené. K 1. fiíjnu vznikl

nov˘, samostatn˘ vzdûlávací úsek a ob-

last propagace pfie‰la pod novû slouãen˘

obchodnû ekonomick˘ úsek.

Na vzdûlávacím úseku vznikly dva

útvary – útvar vzdûlávacích programÛ,

jehoÏ hlavní náplní jsou v˘ukové progra-

my nabízené ‰kolám v‰ech stupÀÛ,

a útvar praktického vzdûlávání, kter˘ má

na starosti v‰echny mimo‰kolní aktivity

dûtí a mládeÏe. K poslednímu dni roku

2012 pracovalo na vzdûlávacím úseku

pût zamûstnancÛ, z toho jedna pracovni-

ce byla na rodiãovské dovolené.

AÏ do 30. záfií tvofiily hlavní náplÀ

prací na propagaãnû vzdûlávacím úseku

v˘ukové programy, probíhající vût‰inou

v zoo, a pofiádání exkurzí dûtí a mládeÏe

do zoo, dále pak pfiíprava a doprovod

pravideln˘ch náv‰tûv pacientÛ kliniky

dûtské onkologie i klientÛ Domova pro

osoby se zdravotním postiÏením Srdíãko

v na‰í zoo a pravidelné v˘jezdy s kon-

taktními zvífiaty do speciální ‰koly Elpis.

K dal‰ím aktivitám úseku patfiila ãinnost

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, pfii níÏ

pracovalo osm odborn˘ch skupin, devá-

tou byl Nízkoprahov˘ klub. Pracovníci

úseku se také podíleli na pfiípravû

a vedení prázdninového pfiímûstského

tábora a pfiipravovali rÛzné akce pro ve-

fiejnost. Vût‰inu z nich doprovázela sou-

tûÏní stezka ãi kulturní vystoupení.

Úkolem propagace byla hlavnû starost

o adoptivní rodiãe a sponzory a opome-

nout nelze vydání dvou ãísel periodika

Zooreport, kter˘ distribuujeme do sféry

podnikatelské i politické, adoptivním

rodiãÛm, sponzorÛm, ‰kolsk˘m a kul-

turním organizacím a odborné vefiejnos-

ti u nás i v zahraniãí (ãasopis vychází

v ãeské i anglické mutaci). 

Sérií tfiiadvaceti pfiedná‰ek v Brnû

a okolí brnûnská zoo pfiedstavila a vefiej-

nosti pfiiblíÏila nov˘ expoziãní soubor

Beringie. Pokraãovala také spolupráce

s brnûnsk˘mi vysok˘mi ‰kolami –

s Pedagogickou a Ekonomicko-správní

fakultou Masarykovy univerzity, s ústa-

vem marketingu Provoznû ekonomické

fakulty Mendelovy univerzity a s Fakul-

tou architektury Vysokého uãení tech-

nického. Studenti pfiicházeli do zoo na

stáÏe a exkurze, které byly souãástí bûÏné

v˘uky, ale zoo jim byla nápomocna i pfii

tvorbû bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch

prací. Studentka fakulty architektury

Lucie Matulová mohla tedy na pÛdû

Zoo Brno zaãít zpracovávat téma di-

plomní práce s názvem „Projekt vzdûlá-

vacího centra ve správní budovû Zoo

Brno“ a studentka ekonomicko-správní

fakulty Monika Straková se pustila do

psaní diplomní práce „Zoo – specifick˘

turistick˘ produkt“. V témÏe roce úspû‰-

nû ukonãila s pomocí Zoo Brno bakaláfi-

skou práci „Chov vlka hfiivnatého

(Chrysocyon brachyurus) v ãesk˘ch zoo-

logick˘ch zahradách s ohledem na v˘-

skyt cystinurie“ studentka Zemûdûlské

fakulty Jihoãeské univerzity v âesk˘ch

Budûjovicích Emilie Bublincová. K ba-

kaláfiské práci studenta Provoznû ekono-

mické fakulty Mendelovy univerzity

Michala BartÛÀka „Návrh marketingo-

vého projektu pro Zoo Brno“ na‰e za-

hrada zpracovala i oponentsk˘ posudek.

Studenti Mendelovy univerzity s námi
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Na Den Zemû, kter˘ jsme pofiádali 21. dubna, nechybûla soutûÏní stezka s tematikou kampanû na záchra-
nu velk˘ch zvífiat jihov˘chodní Asie. Na snímku: dûti pfiifiazují obrázky zvífiat k místÛm na mapû, odkud jed-
notlivé druhy pocházejí / On Earth Day which we organized 21st April held a competition to the EAZA
Southeast Asia Campaign                                                                                  Photo by Pavel Hru‰ka
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spolupracovali i na akci pofiádané u pfií-

leÏitosti Dne Zemû – pfiipravili soutûÏní

program pro náv‰tûvníky, tematicky vû-

novan˘ kampani Evropské asociace zoo-

logick˘ch zahrad a akvárií (EAZA) na

záchranu velk˘ch savcÛ jihov˘chodní

Asie.

Rada mûsta Brna na listopadovém za-

sedání schválila, Ïe brnûnská zoologická

zahrada bude v budoucnu provozovat

nové Stfiedisko ekologické v˘chovy

Hlídka, které vznikne ze zchátralého ob-

jektu b˘valé prachárny hradu ·pilberk.

Nyní musí Zoo Brno zvládnout v‰echny

organizaãní náleÏitosti nutné ke spu‰tûní

provozu centra, kde budou probíhat jed-

nodenní v˘ukové programy zamûfiené na

vefiejnou zeleÀ a ekologii mûsta, ‰kolní

programy ekologicko-historické, v˘uka

centra pro rodiãe s dûtmi pfied‰kolního

vûku, osvûtové akce pro vefiejnost, vzdû-

lávání pro vysoko‰kolské studenty, eko-

logické kluby ãi víkendy a o prázdninách

pfiímûstské dûtské tábory. Rekonstrukce

objektu Hlídka 4 má b˘t dokonãena

v ãervnu 2013.

V˘ukové programy 
Vzdûlávací pracovníci Zoo Brno na-

bízeli v roce 2012 ‰kolám rÛzn˘ch typÛ

dvanáct v˘ukov˘ch programÛ. I nadále

byly v nabídce takzvané samoobsluÏné

listy, které umoÏní exkurzi zoologickou

zahradou pouze za doprovodu vyuãující-

ho (asistence pracovníka zoo není nut-

ná). O zmínûné pracovní listy byl velk˘

zájem, pfii exkurzi do zoo jich vyuÏilo

1 803 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.

Vzdûlávací pracovníci v roce 2012

sestavili v˘ukov˘ program „KampaÀ na

záchranu velk˘ch zvífiat jihov˘chodní

Asie“, urãen˘ ÏákÛm základních ‰kol

i studentÛm ‰kol stfiedních. Program se-

znamuje Ïáky s nov˘mi a ménû znám˘-

mi druhy zvífiat, ale také s negativními

daty o vybíjení tûchto zvífiat i pfiemûnû

pralesÛ na plantáÏe palmy olejné. Îáci se

také dozvûdûli o moÏnosti zapojení do

ochrany a prohlédli si zvífiata dané ob-

lasti, chovaná v zoo. 

Základní a stfiední ‰koly projevovaly

nejvût‰í zájem o v˘ukové programy Od

rovníku k pólu, Etologie a U nás na dvo-

reãku, které se t˘kají fauny a flóry rÛz-

n˘ch podnebn˘ch pásÛ, zpÛsobu chová-

ní zvífiat a Ïivota zvífiat chovan˘ch na

Dûtské zoo. V roce 2012 probûhlo

v Zoo Brno 98 v˘ukov˘ch programÛ,

kter˘ch se zúãastnilo 2 863 ÏákÛ (sníÏe-
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ní poãtu v˘ukov˘ch programÛ v porov-

nání s minul˘mi léty je dáno také sníÏe-

ním poãtu pracovníkÛ po organizaãní

zmûnû zoo). Spoleãnû se samoobsluÏn˘-

mi listy vyuÏilo vzdûlávacích programÛ

4 666 ÏákÛ. 

V roce 2012 zaãaly pracovnice úseku

nabízet ÏákÛm základních ãi stfiedních

‰kol vedle v˘ukov˘ch programÛ i takzva-

né soutûÏní stezky, které jinak pofiádáme

jako souãást akcí pro vefiejnost. Na rÛz-

n˘ch místech zoo, vût‰inou u hlavních

expozicí, jsme rozmístili formuláfie zna-

lostních testÛ, které si soutûÏící samo-

statnû vyplÀovali a jejich pedagogové je

pak vyhodnocovali. Tuto sluÏbu vyuÏily

dvû ‰koly. Z jedné (Z· v Oslavanech) se

pfiihlásily dvû tfiídy, z druhé (Z· v Brnû

na Tuháãkovû ul.) pfii‰ly tfiídy v‰echny,

na stezce si celkem zasoutûÏilo pfiibliÏnû

350 ÏákÛ. 

Pro studenty vysok˘ch ‰kol pfiipravu-

jeme pfiedná‰ky a prohlídky zoo s odpo-

vídajícím odborn˘m v˘kladem. O prak-

tickou v˘uku studentÛ Veterinární

a farmaceutické univerzity se stará vete-

rináfi Zoo Brno MVDr. Stanislav

Mazánek, Ph.D. Na odborné exkurze

pfii‰li do zoo studenti Pfiírodovûdecké

a Pedagogické fakulty Masarykovy uni-

verzity. V roce 2012 probûhlo v zoo

16 odborn˘ch programÛ pro vysoké ‰ko-

ly, kter˘ch se zúãastnilo 879 studentÛ. 

Narozeninové párty
Do sluÏeb nabízen˘ch vefiejnosti jsme

také zafiadili dûtskou narozeninovou

párty, pofiádanou pro minimálnû tfii

a maximálnû deset dûtí ve vûku od ‰esti

do desíti let. Oslavy se konaly v netra-

diãním prostfiedí zoo od pondûlí do   pát-

ku mezi 14. a 16. hodinou. Tato aktivita

zahrnuje voln˘ vstup do zoo pro osla-

vence, prÛvodce po dané trase, obãer-

stvení a mal˘ „narozeninov˘“ dárek.

Skupiny doprovázely nejv˘‰e tfii dospûlé

osoby (podle poãtu dûtí), které mûly

vstup do zoo zdarma. V roce 2012 vyu-

Ïilo tuto sluÏbu 54 dûtí (v jednom z ter-

mínÛ se párty zúãastnilo 18 spoluÏákÛ

oslavenkynû).

Program narozeninové párty má dvû

varianty. Po cel˘ rok mohou úãastníci

volit náv‰tûvu Tygfiích skal a pavilonu o-

pic, kde od chovatelÛ usly‰í zajímavé

pfiíbûhy ze Ïivota zvífiat. Následuje po-

ho‰tûní v restauraci U Tygra, kde poté

papou‰ek Eda pfiedá oslavenci dárek.

Skupina mÛÏe posléze podniknout indi-

viduální prohlídku zoo. Sezonní varian-

ta pfiichází v úvahu jen za pfiíznivého po-

ãasí. Dûti vyjíÏdûjí vláãkem k Dûtské

zoo, kde si prohlédnou stáje a povozí se

na ponících. Po projíÏìce odcházejí do

indiánské vesnice, kde zapálí táborov˘ o-

heÀ, opékají ‰pekáãky, zhotovují indián-

ské ãelenky a zdobí obliãeje indiánsk˘mi

motivy. Oslavenec i v tomto pfiípadû do-

stává pfii rozlouãení mal˘ narozeninov˘

dárek. Také úãastníci této varianty mo-

hou pokraãovat v individuální prohlídce

zoo aÏ do konce náv‰tûvních hodin. 

KampaÀ na záchranu velk˘ch zvífiat 
jihov˘chodní Asie

S desátou kampaní Evropské asociace

zoo a akvárií (EAZA), vyhlá‰enou na ob-

dobí 2011/13 a zamûfienou na záchranu

velk˘ch zvífiat (váÏících více neÏ 1 kg) ji-

hov˘chodní Asie, jsme vefiejnost sezná-

mili pfii Dni Zemû 21. dubna. VyuÏili

jsme k tomu pódium U Velblouda, na

nûmÏ jsme o pfiestávkách mezi rÛzn˘mi

kulturními vystoupeními rozvinuli in-

formaãní panely, a pracovnice úseku pak

ve dvou vstupech podrobnû seznámila

náv‰tûvníky s tím, co zvífiata jihov˘chod-

ní Asie ohroÏuje. Posluchaãi se dozvûdû-

li o ménû znám˘ch druzích, jako je na-

pfiíklad saola, kahau nosat˘ a dal‰í. Také

byli informováni o tom, jak chránit je-

jich pfiirozené prostfiedí a jak se do jejich

záchrany zapojit. 

Brnûnská zoo se pfii úãasti na kampa-

ni evropské asociace snaÏí pomáhat pfie-

dev‰ím v oblasti osvûty. Tabule informu-

jící o kampani jsme umístili v prosto-

rách Tygfiích skal a na zaãátku náv‰tûvní

trasy. Sestavili jsme v˘ukov˘ program

s tûsn˘m vztahem na kampaÀ (blíÏe

o nûm pí‰eme v kapitole V˘ukové pro-

gramy). Ochrana zvífiat jihov˘chodní

Asie byla také tématem soutûÏní stezky

pfiipravené pro Ïáky základních ‰kol.

V prodejnû suven˘rÛ nabízíme pfiívûsky

na klíãe v podobû velk˘ch jihoasijsk˘ch

zvífiat – deset procent z ceny jde na kon-

to záchrann˘ch programÛ. KampaÀ je

podrobnû popsána webové stránce

www.zoobro.cz.

Umíte se postarat 
o svého miláãka?

O pololetních, velikonoãních a pod-

zimních prázdninách Zoo Brno zavedla

nov˘ nauãn˘ program pro dûti Umíte se

postarat o svého miláãka? Urãen byl pro

skupiny pûti aÏ deseti dûtí ve vûku osmi

aÏ dvanácti let. Pro úãastníka worksho-

pu tato aktivita zahrnovala voln˘ vstup

do zoo, obûd s nápojem a dal‰í nápoje,

konzultaci lektora, zdravotní dozor, tex-

tové materiály a mal˘ dárek. Bûhem jed-

nodenního prázdninového pobytu v zoo

(od 8 do 16 hod.) se dûti dozvûdûly,  jak

peãovat o zvífiátka, které mají doma, co

jim prospívá a co naopak ‰kodí, jaké

krmení jim pfiipravit apod. Tuto sluÏbu,

zavedenou v roce 2012, vyuÏilo 38 dûtí.
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Noc snÛ
Mezinárodní akce Dream Night at

the Zoo – Noc snÛ probûhla v roce 2012

v Zoo Brno poosmé. Handicapované

a dlouhodobû nemocné dûti v doprovo-

du pfiíbuzn˘ch hostila na‰e zoo v pátek

1. ãervna od 18 do 22 hod. Pfiipravili

jsme pro nû komentovaná krmení, po

soumraku byly expozice nasvícené, stej-

nû jako cesty vedoucí areálem, a na

pódiu U Velblouda probíhal zábavn˘

program. Pfiichystáno bylo obãerstvení,

v˘tvarná dílna a dûti dostaly mal˘ dárek

– upomínku na mimofiádnou náv‰tûvu

zoologické zahrady. 

O oblíbenosti Noci snÛ v Zoo Brno

svûdãí ãasté dotazy, kladené jiÏ od dubna

a zji‰Èující, zda a kdy se tato akce opût u-

skuteãní, jak˘ bude program a jestli ne-

zapomeneme tazatele opût pozvat.

Pozvání na Noc snÛ obdrÏeli napfiíklad

klienti SdruÏení pro pomoc mentálnû

postiÏen˘m (SPMP Brno), Sjednocené

organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch

(SONS Brno), klienti domovÛ pro oso-

by se zdravotním postiÏením

Neumánek, Tereza, Srdíãko, Domino,

Gaudium a dal‰í. Je sice pravda, Ïe

v‰ichni pozvaní nakonec nedorazili, ale

zato jsme pfiivítali i hosty ze Z·

Palackého, z Poradny rané péãe Dorea,

Stacionáfie Gaudium, ústavu sociální pé-

ãe pro tûlesnû postiÏenou mládeÏ

Kociánka, jakoÏ i dûti z matefiské, zá-

kladní a praktické ‰koly Elpis.

Pro úãastníky Noci snÛ byl pfiipraven

kulturní program. Od 18 do 22 hod.

hrála country kapela Noví Kaskadéfii,

vystoupilo divadlo Koráb a taneãní sku-

piny Abanico a Mimi Fortunae, dûtsk˘

soubor KomíÀáãek. Dále mohli úãastní-

ci sledovat práci psovodÛ Mûstské poli-
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Vystoupení hudebnû taneãního divadla Mimi Fortunae / Performance of the Mimi Fortunae, music-dan-
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Tale of Sindibad performed theater Koráb

Pfiedstavení taneãního divadla Abanico / Performance of the Abanico, the dance theatre
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cie, pfiíslu‰níkÛ Policie âR a prohléd-

nout si dravé ptáky ze záchranné stanice

v Rajhradû. Na ponydromu v reÏii spo-

leãnosti Equicom probíhaly ukázky prá-

ce s koÀmi a rÛzné soutûÏe s „koÀskou“

tematikou. Dûti si mohly v prostorách

Dûtské zoo pohladit králíky, morãata,

kozy, ovce a dal‰í zvífiátka. Dále bylo pro

nû pfiipraveno kontaktní místo s pfiírod-

ninami, kde si mohly napfi. potûÏkat pa-

rohy ãi p‰trosí vejce nebo si prohlédnout

svleãky hadÛ. Pro ty odváÏnûj‰í byla pfii-

pravena jízda na ponících. Na památku

si odná‰eli ve v˘tvarné dílnû vlastnoruã-

nû vyroben˘ dárek a na obliãeji namalo-

vané zvífiátko. U v˘bûhÛ surikat, bizonÛ,

pekariÛ, tygrÛ, kotulÛ, nestorÛ a spoleã-

ného v˘bûhu zeber, Ïiraf, pakoÀÛ a p‰t-

rosÛ probíhalo komentované krmení. 

Úãastníky Noci snÛ vozil po zoo vlá-

ãek, takÏe se do horních partií zahrady,

kde probíhalo hlavní dûní, dostali i mé-

nû pohybliví a vozíãkáfii. 

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

vûnována v˘letu do jiné zoo. V roce

2012 se náv‰tûvy v Zoo Brno usku-

teãnily 3. kvûtna, 20. ãervna, 26. záfií

a 4. prosince, úãastnilo se jich 70 dûtí

v doprovodu 109 dospûl˘ch (pfiíbuz-

n˘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 vÏdy tû‰í na

obãerstvení v restauraci U Tygra, kde

jim v˘bornû chutná. Tam dûti také do-

stávají mal˘ dáreãek jako upomínku na

náv‰tûvu zoo. 

Kromû pracovníkÛ propagaãnû vzdû-

lávacího úseku se dûtem rádi vûnují také

chovatelé. Chovatelka Eli‰ka Lotreková

dûtem ukázala trénink skupiny surikat

Víti, Eli‰ky, Milo‰e, Janiãky, ·majdalfa

a Lubo‰e. Surikaty dûtem pfiedvádûly

hledání potravy, která byla ukryta po ce-

lé expozici, mistrnû prolézaly prÛhled-

nou trubkou, kde na nû na konci ãekala

nastraÏená laskomina – mouãní ãervi.

Chovatel Franti‰ek Ptáãek pfiivedl vel-

bloudici Majdu, kterou mohly dûti na-

krmit a pohladit si ji. Na Safari dûti vi-

dûly Ïirafy síÈované a zebry, chovatelka

Jitka ·afafiíková jim sdûlila spoustu zají-

mavostí o tûchto africk˘ch zvífiatech.

Velkou atrakcí byla náv‰tûva expozice

Beringie, kde na nû ãekala medvûdice
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Pracovníci mûstské policie pfiedvedli práci se psy / Police dogs training show

Malé pacienty kliniky dûtské onkologie, ktefií pfii‰li do zoo na Mikulá‰skou nadílku, jsme uvítali v kinosá-
le / Small patients of  the oncology clinic who came to Saint Nicolas party, we welcomed in the educatio-
nal hall of the zoo
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Kamãatka s nedávno narozen˘mi kluky,

Kubou a Tobym. Samice pfiedvedla, jak

je ‰ikovná, kdyÏ ryby házené chovatelem

Milanem ·ebestou chytala pfiímo do hu-

by. Dûti nav‰tívily indiánskou chalupu

kmene Haida Gwai, ze které pozorovaly

smeãku vlkÛ arktick˘ch. Od chovatele

Jaroslava Jasínka se dozvûdûly, Ïe ve sku-

pinû vlkÛ panuje pfiísná hierarchie a sa-

mec Atilla je vÛdcem smeãky. Nahlédly

také do bobfiího hradu, kde za sklem po-

zorovaly bobfií rodinu i s mláìaty. Na

oblíbené dûtské zoo chovatelka Lenka

Zelinková seznámila dûti se v‰emi zvífiát-

ky, která tam Ïijí, a poté dostaly dûti mû-

ly moÏnost svézt se na statn˘ch koních –

irsk˘ch kobech. Náv‰tûvu dûti zakonãily

v restauraci U Tygra, kde pfii obãerstvení

pozorovaly pár tygrÛ sumatersk˘ch,

samce Duu a samici Satu, a na památku

si odnesly mal˘ dáreãek.

V záfií jsme s dûtmi uspofiádali v˘let

do zoologické zahrady v Ostravû, kde

nás pfiivítala tisková mluvãí a vedoucí

propagace ·árka Kalousková, která pfie-

vzala drobné dáreãky a dar pro zvífiátka,

ovoce a zeleninu. Zahradou dûti proved-

la Mgr. Dana ·korÀáková.  Byl nádher-

n˘ podzimní sluneãn˘ den a dûti tak

mohly vidût majestátní troubení samce

jelena sibifiského, pobavila je skupina

krásn˘ch tygrÛ ussurijsk˘ch, mezi nimiÏ

dovádûla odrostlá mláìata. Nav‰tívily

pavilon s v˘hledem na hulmany a med-

vûdy u‰até, kde byla nachystána komen-

tovaná ukázka pfiírodnin. Hlubok˘ záÏi-

tek si odnesly ze zázemí pavilonu slonÛ,

kde mohly krmit slonici Johti, která si

chobotem brala mrkev pfiímo z jejich ru-

ky. V˘let dûti zakonãily na oblíbené dût-

ské zoo se spoustou domácích zvífiat

a selskou stodolou.

Poslední náv‰tûva v roce probíhá vÏdy

ve znamení blíÏících se vánoãních svátkÛ.

Mikulá‰ská besídka, které se v doprovo-

du rodiãÛ a zdravotníkÛ úãastnilo 28 dû-

tí, probûhla 4. prosince nejprve v pfied-

ná‰kovém sále správní budovy. ¤editel

zoo MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., pfii-

vítal dûti a dal‰í hosty a na promítacím

plátnû díky kamerovému systému „pfie-

nesl“ dûti do porodního boxu ledních

medvûdÛ, takÏe mohly sledovat medvûdi-

ci Coru se dvûma mláìaty.
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Malí pacienti kliniky dûtské onkologie na v˘letû v Zoo Ostrava /  Small patients of  the oncology clinic on
a trip in Ostrava Zoo                                                                                         Photo by Lenka Bochníãková
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Divadelní pfiedstavení na Mikulá‰ské nadílce /
Theater performance on the Saint Nicholas party

Andûl, Mikulá‰, ãert a jejich pomocníci / Angel,
Saint Nicholas, devil and their helpers

Andûlská tváfi / The angel face 

Pracovníci zoo se vracejí do správní budovy po skonãení Mikulá‰ské nadílky / Zoo staff is returning to the
administration building after Saint Nicholas party

Miniappaloosa a lamy na Mikulá‰ské nadílce / Miniappaloose and lamas on the Saint Nicholas party
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Pravou vánoãní atmosféru navodil

zpûvem vánoãních koled sbor studentÛ

pedagogické fakulty, veden˘ PhDr.

Blankou Knopovou. V‰echny v sále po-

bavila Eva Lesáková z divadla Radost,

která se sv˘mi loutkami zahrála pohád-

kové pfiedstavení o narození JeÏí‰ka „Jak

‰li zajíãci do Betléma.“ Dûti si v pohád-

ce spoleãnû s hvûzdou Kometou a se za-

jíci Lojzou a U‰ákem zazpívaly vánoãní

koledy. Následovala pfiestávka vyhrazená

poho‰tûní.

Druhá ãást vánoãního setkání se ode-

hrála na prostranství pfied expozicí

Beringie, kam chovatelé Lenka

Zelinková, Olga Wiederlechnerová,

Milo‰ Walter a dûvãata ze skupiny domes-

tikace Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ pfii-

vedli irského koba Dannyho, lamy a po-

níky. Za dûtmi pfii‰el Mikulá‰, andûl a ãert

a obdarovali je dáreãky. Spoleãnû

s Mikulá‰em slavnostnû rozsvítili krásn˘

vánoãní strom. Dûti pfiinesly zvífiátkÛm

dárek – ko‰ pln˘ ovoce a zeleniny, a poté

samy ãtvernohé pfiátele nakrmily. Vánoãní

besídku uzavfielo spoleãné foto, zazvonûní

zvoneãku a pfiání zdraví v roce 2013. 

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 74 náv‰tûv mal˘ch pacientÛ, dva-

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

kovû úãastnilo 1075 dûtí. 

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 Brno, kde je rovnûÏ vo-

zí po areálu zahrady. 
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Spoleãné foto úãastníkÛ Mikulá‰ské nadílky / Group photo of participants on the Saint Nicholas party
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Prázdniny v zoo 
Brnûnská zoo jiÏ del‰í dobu organizu-

je velice úspû‰nou akci – prázdninov˘

pfiímûstsk˘ tábor. T̆ denní pobyty o let-

ních prázdninách mûly v brnûnské zoo

premiéru v roce 1997. Do osmi t˘den-

ních turnusÛ, které pokryjí oba prázdni-

nové mûsíce, pfiijímáme kolem pûtadva-

ceti dûtí ve vûku od 7 do 11 let. Také

v roce 2012 (od 9. 7. do 31. 8.) pfiichá-

zely dûti do zoo od pondûlí do pátku

v 8 hodin ráno a rodiãe si je vyzvedli je‰-

tû t˘Ï den v 17 hodin. NáplÀ jednotli-

v˘ch dnÛ pfiipravili a o dûti se starali

pracovnice propagaãnû vzdûlávacího

úseku a v roli pomocn˘ch pedagogÛ jim

pomáhaly studentky z Pedagogické fa-

kulty Masarykovy univerzity v Brnû.

Rodiãe pfiihla‰ovali dûti na tábor na in-

ternetov˘ch stránkách Zoo Brno. V roce

2012 se tábora zúãastnilo 201 dûtí. 

Dûtem, které v zoo tráví ãást prázd-

nin, vÏdy pfiedem pfiipravujeme velmi

pestr˘ program, k nûmuÏ patfií pozoro-

vání zvífiat pfiímo v areálu zoo, soutûÏe,

hry, zábavné kvizy, celotáborová hra,

soutûÏní stezka o zvífiatech. Dûti se mo-

hou projevit i v rÛzn˘ch v˘tvarn˘ch dis-

ciplínách. V pfiedná‰kovém sále sledují

populární kreslené pohádky o zvífiatech,

ale i pfiírodopisné filmy, které pfiibliÏují

Ïivot zvífiat v‰ech svûtadílÛ. Po promítá-

ní se mohou seznámit s oblíben˘m pa-

pou‰kem Edou.  Velmi populární je ma-

lování na obliãej, tzv. facepainting, kte-

r˘m se dûti louãí s táborem pfii indián-

ském odpoledni.

Bûhem t˘dne dûti poznají celou za-

hradu a nahlédnou i do jejího zákulisí.

V pavilonu Tropické království jim

chovatelka Lenka Pacíková vytáhla z ex-

pozice malého je‰tûra "varanovitého vze-

zfiení", ãukvalu zavalitou. Dûti se dozvû-

dûly, Ïe tito malí je‰tûfii, pokud nemají

moÏnost úniku, zastra‰ují nepfiítele v˘-

razn˘m nafouknutím tûla a hlasit˘m sy-

ãením a dokáÏou ocasem zasadit i citel-

né údery. Dûti zaujalo, Ïe ãukvaly se

dají dobfie ochoãit a brzo svého chovate-

le zaãlení "do své skupiny" a jeho dotyk

zaãnou sami vyhledávat. V pavilonu
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Dûti, které v zoo tráví ãást prázdnin, mají k dispozici i indiánskou vesniãku / Children who spend part of the holidays in zoo, are available to the Indian village
Photo by Pavel Hru‰ka
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opic jim chovatelka Marcela Nûmeãková

sdûlila spoustu zajímavostí o ‰impan-

zech, napfiíklad i o to, k ãemu v expozi-

ci primátÛ slouÏí kovové bed˘nky.

Pozorovaly samce Fábena, kter˘ si z dfie-

vité vaty udûlal hnízdo a nanosil si do

nûho oblíbené dobroty – buráky a baná-

ny. Pfii prohlídce expozice JiÏní Ameriky

dûti pozorovaly samici Neny a její dceru

Bibinku – tapíry jihoamerické, ktefií ma-

jí místo nosu mal˘ chobot. Chovatel

Pepík Kolesa tapíry nalákal na jejich ob-

líbené laskominy, jablka, mrkev, banány,

a zatímco si na dobrotách pochutnávali,

nechali se od chovatele podrbat za

uchem. V pavilonu ptákÛ se dûti sezná-

mily s nûkolika druhy papou‰kÛ a zblíz-

ka pozorovaly krmení dovádivé rodinky

kotulÛ veverovit˘ch (pavilon exotick˘ch

ptákÛ totiÏ hostí i dva druhy savcÛ). Od

chovatele se dozvûdûly, Ïe oblíbenou

stravou tûchto men‰ích opiãek jsou, kro-

mû ka‰iãek a ovoce, i mouãní ãervi. 

Dûti se po zoo svezly vláãkem, na

Dûtské zoo si pohladily domácí zvífiata

a vydovádûly se na prolézaãkách. V této

ãásti zoo je oblíbenou atrakcí jízda na

ponících. Nejvíce dûti nadchlo plemeno

„puntíkat˘ch“ miniappaloos, obdiv skli-

dili i krásnû strakatí ir‰tí kobové Clif

a Danny, na nichÏ si dûti také zajezdily.

Obrovsk˘m záÏitkem bylo, kdyÏ mohly

s chovatelem Jaroslavem Jasínkem na-

hlédnout do zázemí expozice tygrÛ su-

matersk˘ch a pozorovat tygra Duu, jak

si pochutnává na masu, které mu tam

chovatel nachystal. Dûti také nav‰tívily

expozici Beringie, kde si pro‰ly tzv. kam-

ãatské chalupy, postavené ve stylu ruské

lidové architektury a pfiedstavující dvÛr

lovce medvûdÛ. V jedné z chalup mohly

vidût ukázku toho, jak tenkrát lovci Ïili,

pfiedstavovaly si, jak se asi spalo na peci

pokryté koÏe‰inami, kdyÏ venku pano-

vala krutá zima. V expozici na dûti ãekal

chovatel Milan ·ebesta, kter˘ jim pfied-

vedl ukázku krmení medvûdÛ kamãat-

sk˘ch, samice Kamãatky a jejích dvou

potomkÛ, Kuby a Tobiho. Medvûdí klu-

ci dûti pobavili svou hbitostí, s níÏ napo-

dobovali matku a snaÏili se házené ryby

chytat pfiímo do tlamy.
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Také o jarních prázdninách mohly dûti okusit jízdu na koni / Also on spring holidays break children could
try horseback riding                                                                                              Photo by Pavel Hru‰ka

Prázdninov˘ pobyt v zoo konãí tzv. Indiánsk˘m dnem / Holidays in the zoo ends with Indian Day
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Jeden den Prázdnin v zoo dûti proÏily

na v˘letû do Zoo Zlín-Le‰ná, kde moh-

ly poznat dal‰í, dosud jim neznámé dru-

hy zvífiat. Dûti se nejvíce pobavily u ex-

pozice JiÏní Ameriky, kde sledovaly

ukázku v˘cviku lachtanÛ hfiivnat˘ch,

samce Oscara a samic Mary, Betty

a Fany. V pavilonu slonÛ nad‰enû pozo-

rovaly v˘cvik slonÛ africk˘ch, samic

Kálí, Zoly a Ulu. V˘cvik je pro zvífiata

i chovatele uÏiteãn˘ hlavnû pfii kaÏdo-

denní péãi o slony a také pfii veterinár-

ním vy‰etfiení. Pobyt v le‰enské zoo dûti

zakonãily náv‰tûvou prodejny suven˘rÛ,

kaÏd˘ touÏil odnést si nûco na památku.

Obûd na nû ãekal pod pergolami restau-

race s v˘hledem na jezírko s plameÀáky

a pohádkov˘ zámek.

Závûr Prázdnin v zoo patfiil jako ob-

vykle Indiánskému dni se soutûÏní stez-

kou, na níÏ si dûti provûfiily znalosti

o zvífiatech, které bûhem t˘dne získaly

od sv˘ch vedoucích a chovatelÛ.

Nejúspû‰nûj‰í soutûÏící dostali drobnou

odmûnu. Ve srubu indiánÛ kmene

Haida Gwaii, postaveném u v˘bûhÛ

vlkÛ a bobrÛ, se pak dûti dozvûdûly zají-

mavosti ze Ïivota indiánÛ, pomalovaly si

po indiánsku obliãeje a odnesly si vlast-

noruãnû vyrobenou ãelenku a dáreãky

na památku.

Podobnû probíhají i jarní prázdniny,

které zoologická zahrada pofiádá od roku

1992. V roce 2012 probûhly od 6. do

10. února. K pobytu o jarních prázdni-

nách mohli rodiãe pfiihlásit své dûti tfie-

ba jen na jeden den. Bûhem jarních

prázdnin, kdy v zoo je‰tû panovalo zim-

ní poãasí, mohly dûti spatfiit v‰echna zví-

fiata nejen ve vytápûn˘ch pavilonech, ale

i ve venkovních expozicích. Dûti na uví-

tanou pozdravil i s jeho chovatelkou pa-

pou‰ek Eda, kter˘ pfiitom zamával kfiíd-

lem. Pak se ‰lo do pavilonu Tropické

království na ukázku krmení kajmanÛ

a do pavilonu exotick˘ch ptákÛ, pavilo-

nu opic a do chovatelského zázemí v˘bû-

hu Tygfií skály. Dûti nahlédly i do zázemí

expozice Safari, kde je chovatel Franti‰ek

Ptáãek seznámil s „jeho“ Ïirafami, zebra-

mi, pakoni a p‰trosy. Jeden den dûti strá-

vily se zvífiátky ve Stanici mlad˘ch pfiíro-

dovûdcÛ, kde se seznámily se základy

péãe o domácí mazlíãky. Dûti si zvífiátka

nejen prohlédly, ale mohly se dozvûdût,

jak je mohou samy doma chovat a jak se

o nû postarat. Spoleãnû zvífiátkÛm vyãis-

tily klece a nakrmily je. Dûti byly mile

pfiekvapené, kdyÏ ve stanici vidûly tolik

rÛzn˘ch zvífiat – samce leguána zeleného
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Také o jarních prázdninách mohly dûti okusit jízdu na koni / Also on spring holidays break children could
try horseback riding                                                                                         Photo by Pavel Hru‰ka
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jménem Oberon, králíãky, morãata, ro-

dinku pískomilÛ mongolsk˘ch, ãinãily,

papou‰ky korelu chocholatou a andulky,

fretky Pusinku a Arno‰ta, hady korálov-

ky ãervené a skunka Obelixe. Jarních

prázdnin v zoo se úãastnilo 39 dûtí.

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ
Od roku 1978 tato zájmová organiza-

ce poskytuje dûtem a mládeÏi moÏnosti

vyuÏití volného ãasu v atraktivním pro-

stfiedí zoologické zahrady. Jejím hlavním

cílem a posláním je nauãit své ãleny

vztahu k pfiírodû, k její ochranû a k zís-

kávání vûdomostí v rozliãn˘ch pfiírodo-

vûdn˘ch oborech. Stanice je urãena pro

dûti a mládeÏ ve vûku od 5 do 18 let

a pro svoji ãinnost má k dispozici tfii klu-

bovny, ve kter˘ch jsou umístûny i zá-

jmové chovy plazÛ, ptákÛ a savcÛ.

O zvífiata ze stanice se starají ãlenové vy-

bran˘ch odborn˘ch skupin. Stanice pra-

covala v roce 2012 v osmi odborn˘ch

skupinách, do nichÏ pravidelnû docháze-

lo celkem 103 ãlenÛ. 

Skupinu Tygfiíci nav‰tûvovalo 19 dû-

tí ve vûku od 5 do 7 let. Tygfiíci se zají-

mali pfiedev‰ím o pfiírodu Mni‰í hory,

ale i o zvífiata v zoo, jejich pÛsobení do-

plnily hry a soutûÏe. Pfiírodovûdn˘ krou-

Ïek Vlãata, kter˘ nav‰tûvovalo 11 dûtí ve

vûku od 7 do 9 let, se zamûfiil na pfiíro-

du âeské republiky, zvífiata v zoo a péãi

o zájmové chovy zvífiat ze stanice.

Skupinu Zooindiáni nav‰tûvovalo

14 dûtí ve vûku od 9 do 12 let. âinnost

této skupiny byla zamûfiena na pfiírodu

jednotliv˘ch svûtadílÛ a podnebn˘ch pá-

sÛ a na péãi o zájmové chovy zvífiat ze

stanice. Skupina Zoologická, v níÏ bylo

11 dûtí ve vûku od 12 do 15 let, se v ro-

ce 2012 zamûfiila na pfiírodu jednotli-

v˘ch svûtadílÛ a podnebn˘ch pásÛ, zví-

fienu jednotliv˘ch biomÛ, globální

biodiverzitu a ekologii a na péãi o zá-

jmové chovy zvífiat ze stanice. Název

Domestikace nese skupina, ve které se

základÛm zootechnick˘ch praktik v cho-

vu lam a poníkÛ vûnovalo 12 ãlenÛ ve

vûku od 12 do 18 let. Znalosti zoologic-

kého charakteru, dokumentaristika, v˘-

pomoc pfii akcích pofiádan˘ch stanicí

a zoologickou zahradou, zájezdy do ães-

k˘ch zoologick˘ch zahrad, prÛvodcov-

ská ãinnost – to byla náplÀ skupiny

Mladí prÛvodci, ve které pracovalo

10 ãlenÛ ve vûku od 10 do 18 let.

Skupinu Pfiírodovûdnou, urãenou pro

mládeÏ ve vûku od 10 do 15 let, nav‰tû-

vovalo 10 ãlenÛ. Zamûfiili se na zvífiata

jednotliv˘ch svûtadílÛ, získávání základ-

ních znalostí o jednotliv˘ch biomech

a na péãi o zvífiata ze stanice. Skupina

Teraristicko-chovatelská se zab˘vala zvífia-

ty chovan˘mi v zoo i volnû Ïijícími v pfií-

rodû Mni‰í hory a rovnûÏ peãovala o zví-

fiata, která jsou umístûna v zájmov˘ch

chovech stanice. Tuto skupinu nav‰tûvo-

valo 16 ãlenÛ ve vûku od 8 do 12 let.

Devátou skupinou je Nízkoprahov˘

klub, o nûmÏ tato zpráva informuje

v následující kapitole.

Nízkoprahov˘ klub
Nízkoprahov˘ klub, zaloÏen˘ jako

souãást Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

(SMP) Zoo Brno v prosinci 2001, slou-

Ïí dûtem ve vûku 8–18 let, které pochá-

zejí ze znev˘hodnûného prostfiedí, z ro-

din sociálnû slab˘ch ãi jinak rizikov˘ch.

Frekventanty klubu jsou vût‰inou cho-

vanci dûtsk˘ch domovÛ ãi diagnostic-

k˘ch ústavÛ. Scházejí v klubovnû SMP

ve správní budovû zoo a v areálu zahrady
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Dûti v klubovnû  Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ  / Chidren in the clubroom of the Young Scientists Station 
Photo by Pavel Hru‰ka
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kaÏdé úter˘ od 15.30 do 18 hodin.

Klienti klubu se pohybují v areálu zoo

vÏdy s doprovodem pracovníkÛ klubu.

NáplÀ ãinnosti klubu je orientována na

pfiírodu, Ïivotní prostfiedí, zvífiata Ïijící

ve volné pfiírodû i chovaná v zoologic-

k˘ch zahradách. Klienti vyuÏívají osobní

poãítaãe s tiskárnou s pfiipojením na in-

ternet. K dispozici mají videohry a vide-

oprogramy od zábavn˘ch her pro men‰í

dûti, pfies strategické hry, jako napfi. bu-

dování vlastní zoologické zahrady, aÏ po

nauãné videoprogramy a encyklopedie

zamûfiené pfiedev‰ím na pfiírodu. Klub

jsme vybavili znaãn˘m poãtem pfiírodo-

vûdn˘ch knih. Náv‰tûvníci klubu mají

k dispozici také videopfiehrávaã ãi kino-

sál s bohatou kolekcí videokazet a DVD,

s pracovníky klubu poznávají areál

a zákulisí zoo, besedují s odborníky.

VyuÏívat také mohou areál Dûtské zoo.

V roce 2012 jsme pro potfieby dûtí za-

koupili PC sestavu, která nahradila pÛ-

vodní jiÏ nefunkãní. Klub v roce 2012

nav‰tûvovalo 197 klientÛ z tûchto orga-

nizací: Dûtsk˘ diagnostick˘ ústav

Hlinky, Diagnostick˘ ústav pro mládeÏ

Veslafiská, Obãanské sdruÏení Ratolest

a Domov mládeÏe Údolní. 

Kontaktní zvífiata
ve sluÏbách lidského zdraví

Nezprostfiedkovan˘, pfiím˘ kontakt

ãlovûka se zvífietem má mnohdy blaho-

dárn˘ vliv na lidské zdraví. Náv‰tûvníci

Zoo Brno si mohou pohladit nûkteré

z domácích zvífiat chovan˘ch na Dûtské

zoo, v souãasné podobû fungující od ro-

ku 2006. A pro vybrané skupiny dûtí

i dospûl˘ch se zdravotním postiÏením ãi

pro klienty domovÛ dÛchodcÛ poskytu-

je na‰e zoo speciální sluÏbu poskytující

moÏnost blíÏe se seznámit se zvífiaty, kte-

rá zoo chová ve Stanici mlad˘ch pfiíro-

dovûdcÛ. Pracovníci zoo buì zajíÏdûjí

s kontaktními zvífiaty do rÛzn˘ch ústa-

vÛ, nebo skupiny klientÛ pfiijíÏdûjí do

zoo. Nûkdy lze obû formy kombinovat.

•Elpis 
Od poãátku ‰kolního roku 2004/05

aÏ do souãasnosti spolupracuje Zoo

Brno se státní Speciální ‰kolou pro Ïáky

s více vadami Elpis v Brnû-Îidenicích,

na ulici F. Skaunicové 17. V tomto zafií-

zením se nacházejí dvû tfiídy matefiské

‰koly speciální a ‰est tfiíd základní ‰koly

speciální, ve kter˘ch se vzdûlávají dûti

mentálnû a tûlesnû postiÏené, dûti

s Downov˘m syndromem a dûti s autis-

tick˘mi rysy. 

Pracovnice vzdûlávacího úseku jezdily

i v roce 2012 jedenkrát mûsíãnû do

Elpisu a pfiiváÏely s sebou kontaktní zví-

fiata chovaná ve Stanici mlad˘ch pfiíro-

dovûdcÛ. Dûti se pozvolnû seznamovaly

s králíky, morãaty a fretkami Arno‰tem

a Pusinkou. Bezprostfiední kontakt se

zvífietem pozitivnû ovlivÀuje proÏitky

a chování zejména mentálnû ãi tûlesnû

postiÏen˘ch dûtí. U v‰ech dûtí v Elpisu

se postupnû dafiilo vytváfiet emotivní

vztah ke zvífiatÛm, v jejich pfiítomnosti

dûti projevují kladné emoce – radost,

úsmûv apod. U jednotlivcÛ se dafiilo

uvolnit svalov˘ tonus rukou (bez cizí po-

moci narovnali prsty na rukou), navazo-

vat verbální i neverbální komunikaci,

udrÏet oãní kontakt, plnit jednoduché

pokyny, nemluvit ve tfietí osobû, ne‰ep-

tat, tvofiit jednoduché vûty, mizely i mi-

movolní pohyby a obavy ãi strach ze zví-

fiete. Dûti se nauãily vzít zvífie na klín,

pochovat je a pohladit. Pfii náv‰tûvách

Elpisu bylo znát, Ïe se dûti na zvífiátka ze

zoo vÏdy velmi tû‰í.

VZDùLÁVACÍ ÚSEK / EDUCATIONAL DEPARTMENT

Dûti z Elpisu se zvífiaty ze zoo / Children from Elpis with animals from the zoo             Photo by Jana Galová
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•Srdíãko 
Obdobná spolupráce jako s Elpisem

probíhá i s Domovem pro osoby se zdra-

votním postiÏením Srdíãko, sídlícím

v ulici Tábor 22. Do Stanice mlad˘ch

pfiírodovûdcÛ v areálu Zoo Brno jednou

mûsíãnû pfiijíÏdí skupina 6–8 klientÛ

Srdíãka trpících pohybov˘m, mentál-

ním nebo kombinovan˘m postiÏením,

nûktefií z nich jsou nevidomí. Ve stanici

se usadí kolem stolu a postupnû se se-

znamují s kontaktními zvífiaty – s králí-

ky Kvídou, Bublinou, Tedym a Fandou,

s morãaty, kfieãky, skunkem, fretkami

Arno‰tem a Pusinkou a s dal‰ími zvífiát-

ky. Klienti se zvífiat dot˘kají, hladí je,

coÏ u nich navozuje kladné emoce a u-

volÀuje svalov˘ tonus rukou. Velk˘m zá-

Ïitkem b˘vá jízda elektrovozíkem po are-

álu zoo, provázená v˘kladem o chova-

n˘ch zvífiatech, sledováním komentova-

ného krmení medvûdÛ kamãatsk˘ch

a náv‰tûvou Dûtské zoo, kde se mohou

povozit na kobech Danym a Clifovi.

•Domovy pro seniory 
V roce 2005 se zoologické zahradû

podafiilo navázat spolupráci s nûkter˘mi

brnûnsk˘mi domovy seniorÛ. Spolupráce

spoãívá v náv‰tûvách pracovnic vzdûláva-

cího úseku v domovech pro seniory, ale

i v exkurzích seniorÛ do zahrady. Do zoo

pfiijeli v roce 2012 na exkurzi seniofii

z Domu dÛstojného stáfií v Brnû-

Malomûfiicích. Pravidelnû spolupracuje-

me s Domovem pro seniory na Mikulá‰-

kovû námûstí, kde si seniofii adoptovali

papou‰ka Edu, na jehoÏ chov finanãnû

pfiispívají. Do tohoto domova vyjíÏdíme

na pfiátelské besedy s kontaktními zvífia-

ty – králíky, morãaty a fretkami

Arno‰tem a Pusinkou. Seniofii zhlédnou

filmov˘ dokument o zvífiatech, poté po-

besedujeme o novinkách v zoo a násle-

duje závûreãné oblíbené hlazení zvífiátek.

Poãet náv‰tûv v roce 2012
Elpis: 21. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 5. 6.,

2. 10., 6. 11., 18. 12.

Srdíãko: 1. 3., 29. 3., 19. 4., 10. 5.,

21. 6., 11. 10., 1. 11., 22. 11.

Seniofii: 16. 3., 18. 9.

Bc. Jana Hadová,

vedoucí vzdûlávacího úseku

VZDùLÁVACÍ ÚSEK / EDUCATIONAL DEPARTMENT

SUMMARY: The great organizational
change that the whole zoo underwent in
2012 also applied to the new division of the
former promotion and education section. As
of 1st October, a new, independent
education section was created, and the area
of promotion became part of the newly-
merged business and finance section. Two
divisions were created in the education
section - the educational programmes
division, which is mainly concerned with the
offering of educational programmes to
schools of all levels, and the practical
education division, which is in charge of all
after-school activities for children and young
people.

Up to 30th of September, the main work of
the promotion and education department
consisted of educational programmes which
mainly took place at the zoo, the
organization of excursions to the zoo for
children and young people, as well as the

preparation and accompaniment of regular
visits by child oncology patients and the
clients of the Srdíãko home for handicapped
persons to our zoo, and regular trips with
contact animals to Elpis Special School.
Other activities conducted by the department
included the operation of the Young
Scientists’ Station, which involved the work
of eight specialized groups; a ninth group
was the Youth Club. The department
employees participated in the preparation
and leadership of the summer ‘city camp’
and prepared various events for the public.
Most of these included a route with
competitive tasks or a cultural event. The aim
of these promotional activities was mainly to
build good relationships with adopters and
sponsors. The publication of two issues of the
Zooreport periodical should also be
mentioned. It is distributed to individuals
working both in business and politics, as well
as to adopters, sponsors, educational and

cultural organizations and specialized
members of the public in the Czech Republic
and abroad (Czech and English versions are
published). 

A series of 23 lectures in Brno and the
surroundings of Brno Zoo were held to
present the new Beringia exhibit complex
and familiarise the public with it.
Cooperation with Brno’s universities also
continued. Students came to the zoo for
internships and excursions as a standard
part of their studies, but the zoo also aided
students during the creation of
bachelor’s and master’s theses. Mendel
University students also worked with us on
events held to commemorate Earth Day –
they prepared a programme with
competitions for visitors on the theme of the
campaign by the European Association of
Zoos and Aquaria (EAZA) to save the large
mammals of south-east Asia. 
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SEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOST / LIST OF PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Datum Akce pro vefiejnost – interní

Datum Akce pro vefiejnost – externí

3. 3.  Ma‰karní bál pro dûti
2. 4. Ptaãí den pro ‰koly
7. 4. Jarní otevírání zoo – zahájení sezony s kulturním programem
7. 4.  Bílá sobota v zoo – velikonoãní dílna, ukázky paliãkování, zdobení kraslic
9. 4.  Velikonoãní pondûlí – ukázky velikonoãních mláìat, soutûÏní stezka

21. 4. Den Zemû
8. 5. Kfitiny medvíìat 

12. 5. Kurs fotografování zvífiat se spoleãností Nicom
19. 5. Brno zdravé mûsto – Zvífiátka také nekoufií, S vyslouÏilci do zoo
27. 5. Canon Zoom 2012
1. 6. Noc snÛ. Prohlídka expozic, komentované krmení a kulturní program pro 

pozvané handicapované dûti a jejich rodiãe
16. 6. Tom a Jerry v Zoo Brno – zábavné odpoledne pro dûti
17. 6. Den s poji‰Èovnou Modrá pyramida – zábavn˘ den pro dûti¨
3. 11. Stra‰idelná zoo aneb Halloween 2012
18. 9. Náv‰tûva klientÛ Domu dÛstojného stáfií v Brnû-Malomûfiicích
1. 12. Rozsvûcení vánoãního stromu 

24. 12. ·tûdrodopolední krmení zvífiat

2. 2. Pfiedná‰ka o pfiírodû Krymu, divadlo Husa na provázku                            
16. 3. V˘jezd s kontaktními zvífiaty do Domova dÛchodcÛ 

na Mikulá‰kovû námûstí v Brnû

Pfiedná‰ky o Beringii 
3. 5.       Z· Mokrá-Horákov

10. 5.     Veterinární a farmaceutická  univerzita (univerzita tfietího vûku)
5. 6.        Z· Újezd u Brna

12. 6.      Domov pro seniory v Zastávce u Brna
21. 6.      Klub pro seniory, Mokrá-Horákov
18. 7.      Domov seniorÛ v Sokolnicích
10. 9.      Domov seniorÛ v Rosicích
10. 9.      Domov seniorÛ na Folt˘novû ulici v Brnû
19. 9.      Domov seniorÛ v Ti‰novû-Pfiedklá‰tûfií 
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SEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOST / LIST OF PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

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

12. 10.    Grand Residence v Modfiicích
30. 10.    Domov seniorÛ na ulici KosmonoutÛ v Brnû

1. 11.      DÛm pro seniory na Podpûrovû ulici v Brnû
1. 11.      DÛm pro seniory na ulici Kociánka v Brnû
6. 11.      Domov pro seniory na ulici Vûstonické v Brnû
6. 11.      Domov pro seniory v Suchohrdlech u Miroslavi
8. 11.      Domov pro seniory na Nopovû ulici v Brnû

13. 11.    DÛm nadûje v Brnû-Vinohradech
13. 11.     Klub seniorÛ na Erbenovû ulici v Brnû
20. 11.     âerná Hora
27. 11.     Stacionáfi na Hapalovû ulici v Brnû

4. 12.       Denní stacionáfi na Arménské ulici v Brnû
5. 12.       Domov pro seniory na OkruÏní ulici v Brnû

Prezentace kontaktních zvífiat mimo zoo
15. 4.                  Farmáfiské trhy na Brnûnské pfiehradû
srpen Akvapark v Kohoutovicích

25. 12. Îiv˘ betlém v Bystrci
4. 12. Îiv˘ betlém v Îabovfieskách

9., 16. 
a 23. 12.   Vánoce na námûstí Svobody, Vánoce na radnici 

V˘ukové programy pro matefiské ‰koly 6/126
V˘ukové programy pro základní ‰koly 69/2106
V˘ukové programy pro stfiední ‰koly 11/319
SamoobsluÏné pracovní listy 1803
Exkurze pro stfiední, základní a matefiské ‰koly 12/312
Exkurze pro vysoké ‰koly 16/879

3. 2. Umíte se postarat o svého miláãka?
6.–10. 2. Jarní prázdniny v zoo

15. 2. Pfiedná‰ka o ochranû s˘ãkÛ (Mgr. Libor Oplu‰til z âSOP Bfieclav)
16. 2. Náv‰tûva klientÛ Ústavu pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Srdíãko
1. 3. Náv‰tûva klientÛ Ústavu pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Srdíãko
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SEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOST / LIST OF PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Datum Akce pro dûti a mládeÏ – externí    

5.–6. 4. Umíte se postarat o svého miláãka?
10. 4. Narozeninová párty v zoo
13. 4. Narozeninová párty v zoo
24. 4. Náv‰tûva dûtí z Dûtského domova Tereza 
27. 4. Narozeninová párty v zoo
3. 5. Náv‰tûva pacientÛ kliniky dûtské onkologie

10. 5. Náv‰tûva klientÛ Ústavu pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Srdíãko
10. 5. Narozeninová párty v zoo
8. 6. Narozeninová párty v zoo

20. 6. Náv‰tûva pacientÛ kliniky dûtské onkologie
21. 6. Náv‰tûva klientÛ Ústavu pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Srdíãko

9. 7.–31. 8. Prázdniny v zoo – t˘denní turnusy pfiímûstského dûtského tábora
11. 10. Náv‰tûva klientÛ Ústavu pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Srdíãko
16.10. Náv‰tûva dûtí z Dûtského domova Tereza

25. 10. Umíte se postarat o svého miláãka?
26. 10. Umíte se postarat o svého miláãka?
1. 11. Náv‰tûva klientÛ Ústavu pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Srdíãko

22. 11. Náv‰tûva klientÛ Ústavu pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Srdíãko
4. 12. Mikulá‰ská besídka pro pacienty kliniky dûtské onkologie

21. 2. V˘jezd s kontaktními zvífiaty do Speciální ‰koly Elpis
6. 3. V˘jezd s kontaktními zvífiaty do Speciální ‰koly Elpis
3. 4. V˘jezd s kontaktními zvífiaty do Speciální ‰koly Elpis

15. 5. V˘jezd s kontaktními zvífiaty do Speciální ‰koly Elpis
1. 6. V˘jezd s kontaktními zvífiaty do dûtské nemocnice
5. 6. V˘jezd s kontaktními zvífiaty do Speciální ‰koly Elpis 

2. 10. V˘jezd s kontaktními zvífiaty do Speciální ‰koly Elpis
6. 11. V˘jezd s kontaktními zvífiaty do Speciální ‰koly Elpis

18. 12. V˘jezd s kontaktními zvífiaty do Speciální ‰koly Elpis 
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SEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOST / LIST OF PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Folklorní soubor KomíÀáãek vystupuje ãasto v zoo na akcích pro vefiejnost. Ná‰ zábûr je z pódia pfied vstupem do Beringie, kde soubor zahájil kulturní pofiad pfii
Rozsvícení vánoãního stromu / KomíÀáãek folk ensemble performs frequently in the zoo at public events. Our snapshot is from the stage before entering Beringia,
where began a cultural event during the Lighting of the Christmas tree

Dûtsk˘ ma‰karní bál, 3. bfiezna 2012 / Children’s fancy ball, 3 March 2012                                                                                               Photo by Pavel Hru‰ka



V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2012 l77

SEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOST / LIST OF PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Mezi publikum slavnostního Rozsvícení vánoãního stromu pfii‰la na prostranství pfied vchodem do Beringie i zvífiata. Nahofie lamy alpaky, vlevo velbloud dvouhr-
b˘, vpravo irsk˘ kob / On the Lighting of the Christmas tree came also animals
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Kulturní pofiad zakonãil swingov˘ zpûvák Laìa
Kerndl / The cultural program ended swing singer
Laìa Kerndl

Odpoãítávání pfied rozsvícením stromu provedli (zleva) Laìa Kerndl, námûstkynû primátora Brna Jana
BohuÀovská a fieditel zoo Martin Hovorka / Countdown before the lighting of the tree made (left) Laìa
Kerndl, Deputy Mayor of Brno Jana BohuÀovská and Brno Zoo’s Director Martin Hovorka

Dûtsk˘ sbor Brno se sbormistryní Valerií âernohlávkovou-MaÈa‰ovou vystoupil v kulturním pofiadu pfied rozsvícením vánoãního stromu jako druh˘, hned po
KomíÀáãku / Children’s Choir Brno sang after KomíÀáãek folk ensemble
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Publikum si prohlíÏí a fotografuje rozsvícen˘ vánoãní strom / Audience viewing and photographing the lit
Christmas tree

Zpûváci Dûtského sboru Brno / Singers of the
Children’s Choir Brno

Publikum sleduje odpoãítávání pfied rozsvícením stromu / The audience follows the countdown before the Christmas tree lighting

Rozsvícení vánoãního stromu 
v roce 2012 probûhlo v Zoo Brno podruhé a opût
pfiilákalo znaãn˘ poãet divákÛ. Ozdoben˘ strom
pak po slavnosti nûkolik t˘dnÛ zdobil prostranství
pfied vstupem do expoziãního komplexu Berigie.

Lighting of the Christmas tree
in 2012 held in Brno Zoo for the second time and
again attracted a significant number of viewers.
Ornate tree then a few weeks after the celebration
decorated space before entering the exposition
complex Berigia.
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Obchodnû ekonomick˘ úsek vznikl

slouãením b˘val˘ch úsekÛ obchodního

a ekonomického, z b˘valého úseku pro-

pagaãnû vzdûlávacího byla k nûmu pfii-

ãlenûna i oblast propagace, styku s vefiej-

ností a práce s adoptivními rodiãi

a sponzory. Nov˘ úsek dûlíme na tfii

útvary: ekonomick˘, sluÏeb zákazníkÛm

a marketingu. Popsané zmûny nastaly

v prÛbûhu roku 2012 v dÛsledku reorga-

nizace fiízení celé zoologické zahrady.

Reorganizace byla nutná poté, co mûsto

Brno sníÏilo pfiíspûvek na chod zoologic-

ké zahrady o dvacet procent.

Ekonomick˘ útvar
Hospodafiení zahrady skonãilo zlep‰e-

n˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem ve v˘‰i

20 251,85 Kã. 

V roce 2012 si zakoupilo vstupenku

do Zoologické zahrady mûsta Brna cel-

kem 247 513 náv‰tûvníkÛ.

OBCHODNù EKONOMICK¯ ÚSEK / MARKETING DEPARTMENT

Náv‰tûvnost (poãet osob)

V˘nosy

Poãet náv‰tûvníkÛ celkem 247 513
âlenûní náv‰tûvnosti podle jednotliv˘ch skupin 
Skupina                                                       poãet osob
Dospûlí, seniofii                                        128 127
Dûti + studující                                            119 386
Celkem                                                       247 513

Celkové v˘nosy ãinily v roce 2012             62 192 827,85 Kã
âlenûní hlavních v˘nosov˘ch poloÏek 
Pfiíspûvek zfiizovatele  33 509 000,00 Kã
Neinvestiãní dotace z Mûstského programu
„Prevence kriminality“                                                                 20 000,00 Kã
Neinvestiãní transfer na ãásteãné pokrytí v˘dajÛ spojen˘ch
se zaji‰tûním pfiedávání informací „PAP“                                    65 000,00 Kã
Neinvestiãní dotace na dokumentaci
k projektu „Uvedení vodního díla do ne‰kodného stavu“           184 992,00 Kã         
Úãelová dotace MÎP v rámci programu „Pfiíspûvek
zoologick˘m zahradám“ v roce 2012                                         727 400,00 Kã
Dotace od Úfiadu práce Brno-mûsto                                           312 398,00 Kã
V˘nosy za vlastní v˘kony a zboÏí                                         21 982 807,92 Kã
- z toho trÏby ze vstupného do zoo                                        16 305 988,08 Kã

foto, video                                                                172 900,00 Kã
poníci                                                                         114 675,00 Kã
psi                                                                                 99 690,00 Kã
vláãek                                                                         630 860,00 Kã
trampolíny                                                                       176 970,00 Kã 
nájmy                                                                      1 813 164,67 Kã 
prodej zboÏí (suven˘ry, obãerstvení)                            2 227 021,75 Kã
ostatní                                                                      441 538,42 Kã
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Náklady

Ostatní v˘nosy                                                               5 391 229,93 Kã
- z toho dûtské prázdninové tábory                                              434 400,00 Kã

reklama                                                                     678 509,79 Kã
pfiíspûvky SMP                                                           45 850,00 Kã
zúãtování fondÛ                                                     3 609 025,97 Kã
úroky                                                                         14 596,78 Kã
plnûní od poji‰Èovny                                                        15 700,00 Kã  
trÏby z prodeje zvífiat                                              318 743,39 Kã
ostatní                                                                               274 404,00 Kã

Celkové náklady ãinily v roce 2012 celkem             62 172 576 Kã
âlenûní hlavních nákladov˘ch poloÏek 
Spotfieba materiálu                                                                    6 555 953,66 Kã
- z toho krmivo                                                                   3 960 404,49 Kã

veterinární léky a materiál                                          260 040,00 Kã
osivo, hnojivo, kvûtiny                                                333 439,61 Kã
technick˘ materiál                                                     988 658,30 Kã
propagaãní materiál                                                         65 241,29 Kã
nákupní cena zvífiat                                                        93 293,00 Kã
pohonné hmoty                                                          437 774,64 Kã
kanceláfiské potfieby                                                   292 306,76 Kã
ostatní                                                                        124 795,57 Kã

Spotfieba energie                                                                    5 739 429,10 Kã
Nákupní cena prodaného zboÏí                                             1 382 713,36 Kã
Aktivace obûÏného majetku                                                      - 326 624,00 Kã
Zmûna stavu zásob vlastní v˘roby                                            - 192 493,25 Kã  
Opravy a udrÏování                                                               2 528 677,97 Kã
Cestovné                                                                                      430 161,76 Kã
Náklady na reprezentaci                                                             75 696,44 Kã
Ostatní sluÏby                                                                        5 946 028,18 Kã
Mzdové náklady                                                                21 603 587,00 Kã
Zákonné sociální poji‰tûní                                                    6 930 470,00 Kã
Zákonné sociální náklady                                                            517 057,91 Kã  
Jiné sociální náklady                                                                   114 151,00 Kã
Danû a poplatky                                                                        555 297,43 Kã
Ostatní náklady z ãinnosti                                                            871 185,91 Kã
Odpisy DHM a DNM                                                               8 777 201,06 Kã
Opravné poloÏky                                                                            34 080,20 Kã
Náklady z DDHM                                                                        496 442,27 Kã
DaÀ z pfiíjmu                                                                                133 560,00 Kã  
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Nejvût‰í ãást v˘nosÛ (54,21 %) 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, zmûna stavu zvífiat

a ostatní v˘nosy pfiedstavovaly 44,02 %

z celkov˘ch v˘nosÛ. V pfiípadû úãelové

dotace od ministerstva Ïivotního pro-

stfiedí to bylo 1,17 % a pfiíspûvek Úfiadu

práce Brno-mûsto a státní pokladny ãinil

0,60 % v˘nosÛ. 

Zájem sponzorÛ a dárcÛ z fiad organi-

zací a obyvatel mûsta Brna a okolí byl

opût velk˘. Na finanãních darech ado-

ptivních rodiãÛ a sponzorÛ zoo získala

celkem 880 214,75 korun.

SníÏení pfiíspûvku na provoz zoolo-

gické zahrady od zfiizovatele o 20 %

oproti roku 2011 jsme vyrovnávali pou-

Ïitím fondÛ organizace. Na posílení

zdrojÛ urãen˘ch na údrÏbu a opravy ma-

jetku jsme pouÏili prostfiedky fondu re-

produkce ve v˘‰i 2 528 677,97 Kã

a na ãasové pfieklenutí doãasného nesou-

ladu mezi v˘nosy a náklady jsme pouÏi-

li prostfiedky rezervního fondu ve v˘‰i

630 000 Kã.

V ekonomické oblasti splnila zoolo-

gická zahrada prakticky v‰echny pláno-

vané úkoly roku 2012.

Útvar sluÏeb zákazníkÛm 
Do náplnû ãinnosti útvaru spadá ze-

jména zaji‰tûní prodeje vstupenek, pro-

dej upomínkov˘ch pfiedmûtÛ a proná-

jem voln˘ch ploch v areálu zoo rÛzn˘m

podnikatelsk˘m subjektÛm za úãelem

zpestfiení a roz‰ífiení sluÏeb pro náv‰tûv-

níky. Restauraci i stánky s obãerstvením

od 1. dubna 2012 neprovozujeme ve

vlastní reÏii, tuto ãinnost zaji‰Èuje firma,

která vyhrála poptávkové fiízení.

Nájemní smlouva s ní byla uzavfiena na

dobu deseti let.

Vysly‰eli jsme mnoÏící se poÏadavky

náv‰tûvníkÛ na moÏnost uplatnûní ban-

kovní karty pfii úhradû vstupného a tuto

sluÏbu poskytujeme od poloviny roku

2012. Dále jsme zavedli do prodeje dár-

kové poukázky na vstupné do zoo – ze-

jména v pfiedvánoãním období byl o nû

velk˘ zájem. Také jsme roz‰ífiili moÏnost

uplatnûní  benefitních  poukázek pro

platbu vstupného, vedle ticketÛ

Edenredu akceptujeme novû i poukázky

Sodexo a Cheque déjeneur.

Velk˘ zájem byl jiÏ tradiãnû o tzv. po-

jízdné vstupenky (opravÀující k náv‰tûvû

zoo i plavbû v˘letní lodí po Brnûnské

pfiehradû), nárÛst trÏeb jsme zaznamena-

li také pfii prodeji jízdenek na turistick˘

vláãek jezdící v areálu zoo. 

Do sortimentu nabízen˘ch upomín-

kov˘ch pfiedmûtÛ jsme zafiadili tzv. turis-

tické vizitky, které se, vedle jiÏ mnoho

let zaveden˘ch turistick˘ch známek, stá-

vají vyhledávan˘m suven˘rem náv‰tûv-

níkÛ-sbûratelÛ. K oslavû kfitin mláìat

medvûda kamãatského jsme uvedli do

prodeje celou kolekci upomínkov˘ch

pfiedmûtÛ – samolepky, plakáty, ply‰ová

zvífiata, hrnky, magnety, triãka.

V prÛbûhu roku jsme se samozfiejmû

podíleli na organizování a prÛbûhu akcí

pro vefiejnost, konan˘ch v na‰í zoo.

OBCHODNù EKONOMICK¯ ÚSEK / MARKETING DEPARTMENT

Poãet náv‰tûvníkÛ zoo                                          247 513 osob 
(s v˘jimkou roku 2008 – 306 850 osob v zoo, je to nejvût‰í náv‰tûvnost od roku 1989 – 251 000 osob v zoo) 

mûsíc s nejvy‰‰í náv‰tûvností:  srpen        44 212 osob 
mûsíc s nejniÏ‰í náv‰tûvností:   leden       1 682 osob 
den s nejvy‰‰í náv‰tûvností:     8. 5. 2012  5 454 osob
den s nejniÏ‰í náv‰tûvností:    1. 2.  2012  0 osob

poãet koãárkÛ, které projely branou zoo:          16 376 ks
poãet psích náv‰tûvníkÛ:                                       3 323

trÏby z prodeje upomínkov˘ch pfiedmûtÛ, vãetnû DPH                2 339 849 Kã
trÏby z prodeje obãerstvení, vãetnû DPH                                    270 425 Kã
(prodej pouze do 31. 3. 2012)
Celkem :                                                                           2 610 274 Kã

Poãet náv‰tûvníkÛ v roce 2012
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Adoptivní rodiãe a sponzofii
Pfiíspûvky adoptivních rodiãÛ a spon-

zorÛ jsou nezanedbatelnou pomocí pfii

zaji‰Èování bûÏného chodu zoo. Sponzofii

zahradû pomáhají uÏ od jejího zaloÏení

a adoptivní rodiãe se k nim pfiidali pfied

patnácti lety. Souãasná bilance je v‰ak,

nejspí‰e v dÛsledku ekonomické krize,

ponûkud ménû pfiíznivá. Souhrn v‰ech

pfiíspûvkÛ adoptivních rodiãÛ a sponzo-

rÛ za rok 2012 je bohuÏel niÏ‰í neÏ

v pfiedchozích letech. Zoologická zahra-

da je v‰ak vdûãná za kaÏdou pomoc, za

dary finanãní i vûcné, k nimÏ mohou

patfiit tfieba i hraãky pro zvífiata nebo po-

mÛcky pouÏívané pfii v˘ukov˘ch progra-

mech.

V roce 2012 jsme zaznamenali pokles

pfiispûvatelÛ jak z fiad soukrom˘ch, tak

i právnick˘ch osob. Úhrn finanãních da-

rÛ, kter˘ v roce 2011 ãinil 958 493 Kã,

klesl v roce 2012 na 880 214 Kã.

Dopad obecného poklesu v˘konnosti

ekonomiky na chod zoo chceme v roce

2013 zmírnit v˘zvou k zasílání dárcov-

sk˘ch krátk˘ch zpráv DMS na pomoc

chovu a záchranû ohroÏen˘ch druhÛ zví-

fiat v Zoo Brno. Prostfiednictvím sluÏby

DMS mohou neziskové organizace

transparentním zpÛsobem získávat fi-

nanãní prostfiedky od uÏivatelÛ mobil-

ních telefonÛ i pevn˘ch linek.

V‰em adoptivním rodiãÛm a sponzo-

rÛm je tfieba podûkovat za laskavou po-

moc na‰í zahradû. Vûfiíme, Ïe nám i na-

dále zachovají milou pfiízeÀ.

PhDr. Miroslav Kfiivánek,

vedoucí obchodnû ekonomického úseku

OBCHODNù EKONOMICK¯ ÚSEK / MARKETING DEPARTMENT

SUMMARY: In 2012, 247 513 visitors came
to visit Brno Zoo and the financial
management of the zoo resulted in an
improved financial balance amounting to 20
251.85 CZK. The greatest part of the profit
(54.21 %) was a contribution towards the
zoo’s operating costs from the establisher,
i.e. the City of Brno. The profits from the
zoo’s own efforts, income from sold goods
and services, other gains, activation,
changes in the status of animals and other
profits formed 44.02% of total gains. The
interest of sponsors and donors from the
ranks of organizations and the citizens of
Brno and its surroundings was high once

again. The zoo obtained a total of 880
214.75 CZK in financial gifts from adopters
and sponsors. We balanced out the 20%
decrease in the contribution to the
zoo’s operating costs from the establisher, in
comparison with the year 2011, by using the
organization’s funds. To strengthen the
resources intended for the financing of
maintenance work and repairs to zoo
property we drew a sum from the
reproduction fund which amounted to 2 528
677.97 CZK, and 630 000 CZK was taken
from the reserve fund in order to overcome
the temporary discrepancy between income
and expenditure. From the financial point of

view the zoo fulfilled practically all of the
tasks planned for the year 2012.

Our new business and finance section was
created by merging the former business and
economic sections; the areas of promotion,
public relations and work with adopters and
sponsors formerly dealt with by the
promotion and education section were also
incorporated. The new section is divided into
three divisions: finance, customer service
and marketing. The changes described
above took place during 2012 as a result of
the reorganization of the management of the
whole zoo. 

Kfitiny medvíìat (8. kvûtna) byly náv‰tûvnicky nejúspû‰nûj‰ím dnem roku 2012 / Most visitors came in
2012 on 8th May, when we are baptized Kamchatka brown bear cubs
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ADOPTIVNÍ RODIâE DO 500 Kã
Alena Rosendorfová Páv korunkat˘

Ale‰ Hranick˘ Hrdliãka chechtavá

Daniela a Marko Tu‰anovi  Hrdliãka chechtavá

Dûlnická mládeÏ o.s.  Zebfiiãka ‰edá

Eli‰ka Procházková Trnorep severoafrick˘

Eva Habartová KoÏnatka floridská

Filip Urbánek  Îelva paprsãitá

Hana ·eveãková Rosniãka vãelí

Helena Poulová Îelva paprsãitá

Jana Sedláãková PiraÀa

Katka VoÀková Rosnice siná

Ladislav Hlousek  Zebfiiãka ‰edá

Maiselová Barbora  Piranû

Marek Vy‰inka  Rosnice siná

Marta Svobodová Trnorep severoafrick˘

Martin Kozlovsk˘ PiraÀa

Martina a Michal Holubovi  Hrdliãka chechtavá

Mazák Petr  Vlk arktick˘

Michal PerÛtka  Páv korunkat˘

Michal ·emora  Rosniãka vãelí

MUDr. Libor Komínek  Rosniãka vãelí

Petr Linhart  Trnorep severoafrick˘

Radim Rada a Lenka Veselá Hrdliãka chechtavá

Radka Hofiínková Osmák degu

Radka Trávníãková Îelva zelenavá

Rodina Lape‰ova  Osmák degu

Rodina Matejova  Vrubozubec paví

Sjednocená org. Nevidom˘ch a slabozrak˘ch  Îelva ostnitá

Toãev Ivan  Páv korunkat˘

Tomá‰ Dohnal Trnorep severoafrick˘

Tfiída 3.B4, Gymnázia Kfienová Papou‰ek zpûvav˘

Václav Psota Rosnice siná

Veselá kavárna, Brno  Hrdliãka chechtavá

Veterinární klinika AXA, 

zastoupená MVDr. Ivou Packovou  Îelva uhlífiská

Îáci 1.A Z· a M· Pastviny  Páv korunkat˘

Z· Námûstí 28. fiíjna, 6.A.  Osmák mdegu

Z· Riegrova  Osmák degu

Z· Zbraslav, V.tfiída  Îelva pavouãí, papou‰ek zpûvav˘

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ / 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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ADOPTIVNÍ RODIâE DO 2 000 Kã
Mityskova Marie  Klokánek králíkovit˘

Ale‰ Vá‰a  Vasa velk˘

Anna Marková Li‰ka polární

Anna Marková Li‰ka polární

Dagmar P˘‰ová Ostralka ‰tíhlá

Dana Navrátilová Ara ararauna

Dana Pohanková Îeva uhlífiská

Daniel Olszyna  Li‰ka polární

Darina Ryglová AmazoÀan modrobrad˘

Dring Consulting s.r.o.  Bazili‰ek zelen˘

DÛm dÛstojného stáfií Brno-Malomûfiice  Îelva pardálí

Haiãmanová Jana   Ara ararauna

Helena Komínková Vousivka Ïabohlavá

Helena S˘korová Papou‰ek ‰ed˘ - Ïako

HorÀáková Milu‰e  Kachniãka mandarinská

Ija Kalá‰ek  AmazoÀan modrobrad˘

Ivana Riesová Kachniãka mandarinská

Jan Humpolíãek  Îelva paprsãitá

Jana a Ludovít Fagulovi  Klokánek králíkovit˘

Jana Kopfiivová Leguán zelen˘

Jaroslav Zelinka  Majna Rothschildova

Jitka Handová Klokánek králíkovit˘

Jitka Kotzianová Li‰ka polární

Jóga Eva - Eva Filípková Klokánek králíkovit˘

Jolana Navrátilová Leguán madagaskarsk˘

Katefiina Hlou‰ková Îevla pardálí

Kolektiv zamûstnancÛ ABB Brno  Trnorep skalní

Kristian a Valentino Capizzi  Kajka mofiská

Kristina Kuãerová Li‰ka polární

Krist˘na Mikulíková Ara ararauna

Kvûtoslav a Krist˘na Reinhardovi  Bazili‰ek zelen˘

Lenhart David   Jespák bojovn˘

Lenka a Zbynûk Îáãkovi  Ibis posvátn˘

Lenka Boháãková Ibis posvátn˘

Lenka Fialová Jespák bojovn˘

Lenka Haluzová - Rauty Brno  Ara zelenokfiídl˘

Lentus agilis, spol. s.r.o.  Ara ararauna

Marcela Dokoupilová Klokánek králíkovit˘

Marek Tich˘ Leguán madagaskarsk˘

Mária Ëápalová Ostralka ‰tíhlá

Markéta Kopeãná Îelva ãtyfiprstá, Ïelva nádherná, Ïelva pavouãí

Martin Koudelka  Ara marakana

Martin Michalko  Papou‰ek ‰ed˘ - Ïako

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ / 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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Monika Chromãáková Tapír jihoamerick˘

M· Na kopeãku u zvoneãku  Kachniãka mandarinská

Ondfiej Fridrich Kulan

Pavel Nehyba  Vousivka Ïabohlavá

Petr Krejãifiík  Psoun prériov˘

Radmila ¤ehulková Koãka pou‰tní

Richard Viduna  Leguán madagaskarsk˘

SdruÏení rodiãÛ pfii Z· nám. 9. kvûtna  Îelva pardálí

Simona Pospí‰ilová Anolis rytífisk˘

SoÀa Matulová Leguán kubánsk˘

SoÀa Poli‰enská AmazoÀan modrobrad˘

Toms Václav  Li‰ka polární

Tfiída 1.A6, Gymnázia Kfienová Klokánek králíkovit˘

Tfiída 1.B4, Gymnázia Kfienová Klokánek králíkovit˘

Tfiída 1.E4, Gymnázia Kfienová Ara ararauna

Tfiída 2.B4, Gymnázia Kfienová Leguán madagaskarsk˘

Tfiída 2.C4, Gymnázia Kfienová Klokánek králíkovit˘

Tfiída 2.E4, Gymnázia Kfienová Ara ararauna

Tfiída 3.A6, Gymnázia Kfienová Klokánek králíkovit˘

Tfiída 3.C4, Gymnázia Kfienová Hrozn˘‰ovec kubánsk˘

Tfiída 3.D4, Gymnázia Kfienová Klokánek králíkovit˘

T̆ m Air Bank a.s. - Jo‰tova, Brno  Bazili‰ek zelen˘

Veronika BartoÀková Psoun prériov˘

Vy‰inková Eva  âukvala zavalitá

Zamûstnanci M· pfii FN âernopolní, Brno  Ara ararauna

Z· BosonoÏská, tfiída 3.A.  Klokánek králíkovit˘

Z· Gajdo‰ova - tfi. 4.B  Leguán madagaskarsk˘

Z· Tyr‰ova, Kufiim - tfiída 5.A  Ara ararauna

ADOPTIVNÍ RODIâE DO 5 000 Kã
Aneta a Juliánnka Hartmannovi  Kulan

Anna a Jifií Lefnerovi  Vlk arktick˘

Bedfiich âíÏek  Vlk arktick˘

Brnûnské písniãkové tetiny Klotylda a Matylda  Koza kamerunská

Byznys servis s.r.o.  Koãka pou‰tní

Dalibor Kocich  Rosomák sibifisk˘

Daniel Orel  Orel kamãatsk˘

David Polach  Vlk arktick˘

Dûtsk˘ divadelní soubor Brnkadla  Sovice snûÏní

Dore Luth  Kiang

Drahomíra a Ludûk Fadrhoncovi  Koãka pou‰tní

Eva Cejnarová Binturong

Eva Drozdová Koãka pou‰tní

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ / 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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Filip Nov˘ Kakadu bíl˘

Hana a Martin Hromadovi  Osmák degu, psoun prériov˘

Hana Ma‰lanová Tamarín Ïlutoruk˘

Helena Cvilinková Li‰ka polární, dvojjazyãník haitsk˘

Helena For‰tová Kulan

Ing. Lucie Zumrová PhD.  Li‰ky polární

Ing. Pavel Hanzl - Ajdul  Lemur bûloãel˘

Ivana Langerová Surikata

Jana a Honzík ¤motovi  Li‰ka polární

Jana Trávníãková Lemur bûloãel˘

Jindra âurdová Pekari bûlohlav˘

Jifií Komínek  Ostralka ‰tíhlá, ãukvala zavalitá

Jifií Kostelník a Lucie Bene‰ová Klokan BennettÛv

Josef ¤ídk˘ Sovice snûÏní

Klub zastupitelÛ mûsta Brna zvolen˘ch za KSâM  Surikata

Kohnova Lenka  Surikata

Krojovaná skupina KomíÀáãek  Surikata

Ladislav Chrást  Lemur bûloãel˘

Ludûk Fadrhonc  Koãka pou‰tní

Marie Hutáková Surikata

Mgr. Bc. Ivo Nejezchleb, advokátní kanceláfi Vlk arktick˘

Miroslav ·i‰ák  Surikata

MUDr. Hamtilová Irena  Koãka pou‰tní

MUDr. Luká‰ PantÛãek, Ph.D.  Kajmánek trpasliãí

MUDr. Vladimír ·koda  Kalous u‰at˘

Nekvapilová Helena   Kakadu rÛÏov˘

Nikol PantÛãková Nosál ãerven˘

Obãanské sdruÏení ABANICO  Surikata

Obchodní partnefii rádia Kiss Hády  Kakadu palmov˘

Oddûlení lékafiské genetiky FN Brno  Anakonda velká, jespák bojovn˘

Pavel Hutafi Bobr kanadsk˘

Pavla Plánská a Jaroslav ·voma  Koãka pou‰tní

Petr Kotaãka  Hrozn˘‰ duhov˘

Pfiichystal Martin  Klokan rudokrk˘

Pfiírodní prostfiedky ORGANIC, 

zast. Leopoldem Sobotkou  Ovce domácí - Jákobova

REISSWOLF s.r.o.  Vlk arktick˘

Scholasterová Viktorie  Kapybara

·D pfii Z· Úvoz   Surikata

SdruÏení pfiátel ‰koly pfii Z· TGM Zastávka u Brna  Li‰ka polární, piraÀa

·ilerová Jana  Surikata

Studenti PdF MU, obor uãitelství pfiírodopisu 1. roãník, 

zast. Ing. Helenou Jedliãkovou  Mara stepní, lama alpaka, jelen milu, nosál   ãerven˘ 

·ubrtová Zuzana   Kotul veverovit˘

SEZNAM ADOPTIVNÍCH RODIâÒ A SPONZORÒ / 
LIST OF ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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Tau‰ová Olga  Bobr kanadsk˘

Televizní kanál MINIMAX  Pekari bûlobrad˘

Tercie B Gymnázium Brno-¤eãkovice Lemur bûloãel˘

Trdelnik.com zast. Ing. Radkem Lukou  Kulan

Tfiída 1.C4, Gymnázia Kfienová Klokan BennettÛv

Tfiída 1.D4, Gymnázia Kfienová Klokan BennettÛv

Tfiída 2.A6, Gymnázia Kfienová Lemur bûloãel˘

Vûra Kselíková Vousivka Ïabohlavá, Ibis posvátn˘

Veronika ·i‰áková Koãka pou‰tní

Veterinární klinika AXA, zastoupená MVDr. Irenou Packovou  Koãka pou‰tní

Viktorie Scholasterová Kapybara

Vladûna Obrová Lama vikuÀa

VODÁK sport, s.r.o.  Li‰ka polární, piranû

Vojtûch Damek  Anakonda velká

Vranováãek – Junior, DÛm dûtí a mládeÏe Nezadáno

Wanke Nikola  Vlk arktick˘

Îáci a pedagogové Z· Palackého, Brno  Lemur bûloãel˘

ZdeÀka a Eva ·tûpánkovy  Klokánek králíkovit˘

ZU· a M· Lomnice  Vlk arktick˘

ADOPTIVNÍ RODIâE DO 10 000 Kã
ACAIMANIA - nejvût‰í dovozce mraÏeného acai  Nestor kea

Diana Wieczorková Ratufa cejlonská,Vlk arktick˘, Psoun prériov˘

Divadlo KORÁB Pavián anubi, Kakadu palmov˘, Papou‰ek Ïako

DRAKAS, zast. Jifiím Nûmeãkem Nosál ãerven˘, Psoun prériov˘

Hana Tichá Sob polární

Ing. Milo‰ Zeman - Strana Práv ObãanÛ ZEMANOVCI  Rosomák sibifisk˘

Jan Kmuníãek  Tapír jihoamerick˘

Jana Mazálková KÛÀ Pfievalského

Jana ¤epa Kuãerová Tapír jihoamerick˘

Jitka Babáková Vlk arktick˘, bobr kanadsk˘

JUDO SK Královo Pole o.s.  Rosomák sibifisk˘

JUDr. Zuzana Malaníková V˘r velk˘

Measurement Technic Moravia Ltd.  Jaguarundi

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

NovomanÏelé Petra a Petr Dohnalovi Paviáni anubi (pár)

Bc. Onderka Roman  Orel kamãatsk˘

Oriflame  Surikata

Polá‰ková Jana  Rys kanadsk˘

PPG Industries Czech Republic s.r.o.  Zebra Chapmanova, eklektus rÛznobarv˘

Rafaela ·imková Ústfiiãník velk˘, tapír jihoamerick˘

Taneãní divadlo MIMI FORTUNAE  PakÛÀ modr˘

Vladimír Kendík  Vlk arktick˘
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ADOPTIVNÍ RODIâE DO 20 000 Kã
Country and western NOVÍ KASKADÉ¤I  Zebra Grévyho

Faster CZ spol. s.r.o.  Lama vikuÀa, vlk arktick˘, surikata, leguán kubánsk˘, jespák bojovn˘

Gratcl s.r.o., voda, topení plyn Takin indick˘

Lubo‰ Cvilinek  Bizon americk˘

MUDr. Lenka DoleÏalová Kakariki rudoãel˘, lemur bûloãel˘, ratufa cejlonská, 

nosál ãerven˘, sovice snûÏní, tapír jihoamerick˘, s˘ãek obecn˘

Revmacentrum MUDr. Mostera s.r.o.  ·impanz

·IMEK 96 spol. s.r.o.  Mara stepní, lama alpaka, surikata, Ïelva paprsãitá 

SO· a SOU strojírenské 

a elektrotechnické, Trnkova, Brno  Vlk arktick˘, kajmánek trpasliãí, surikata, tamarín Ïlutoruk˘

Îáci a uãitelé Z· Sirotkova  Pavián anubi

Îáci I. a II. stupnû Z· Rosice  Páv korunkat˘, klokánek králíkovit˘, ara zelenokfiídl˘, 

labuÈ koskoroba, rys kanadsk˘, psoun prériov˘

ADOPTIVNÍ RODIâE DO 50 000 Kã
KVV âSSD Jihomoravského kraje  Surikata

TOI TOI sanitární systémy s.r.o.  Mandril r˘holící, lachtan jihoafrick˘

ADOPTIVNÍ RODIâE NAD 100 000 Kã
SPP CZ,a.s.  Medvûd kamãatsk˘ - mláìata

P¤ISPùVATELÉ NA CHOV - DO 500 Kâ
âerná Eli‰ka  Tapír jihoamerick˘

Dagmar Prchalová Anakonda velká

Dana Vondráková Vlk arktick˘

doc. MUDr. Ivan âundrle, CSc.  Medvûd lední

Ing. Pavlína Trajtûlová Medvûd kamãatsk˘

JUDr. Tomá‰ Truschinger - AK Kuãera a Truschinger  Medvûd lední

Julie a ·tûpán TÛmovi  Surikata

Krist˘na PíÏová Psoun prériov˘

Markéta MojÏy‰ková Surikata

Martin Zattoviã Medvûd kamãatsk˘

Milan Jaro‰ Koãka pou‰tní

Nikola a Roman Ho‰kovi  Koza kamerunská

Nikoleta Pfefferová Zebra Chapmanova

Radka Îáková Medvûd kamãatsk˘

·kolní druÏina pfii Z· Novomûstské 21  Kapybara

Vavrová Jaroslava  Pu‰tík obecn˘
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DO 2 000 Kâ
Adélka Juraãková Levhart cejlonsk˘

Andrejka Chocholáãová KÛƒ domácí - shetlandsk˘ pony

Angela Krüger  ·impanz

Bc. Zuzana Trávníãková Medvûd lední

Dagmar a Radomír Bortlovi  Jaguarundi

Dominika Kfienková Vlk arktick˘

Erik Mûkyna  Leguán madagaskarsk˘

Hana a Jindfiich TÛmovi  Levhart cejlonsk˘

Helena Adámková Surikata

Ing. Petra ·kolníková Medvûd kamãatsk˘

Ivana Kuzmiaková Koãka pou‰tní

Jana Bartíková Medvûd lední

Jana Macháãková Levhart cejlonsk˘

Jaromír Mitá‰ Levhart cejlonsk˘

Jifií Povoln˘ Tygr sumatersk˘

Jitka Nûmcová Îirafa síÈovaná

Josef ·embera  Tygr sumatersk˘

Klára a Hana ·kopkovy  Hoko ãerven˘

Ladislav Krupica Rosomák sibifisk˘

Láska David  Rosomák sibifisk˘

Luká‰ BrÀák a Zuzanka Hambalková Leguán madagaskarsk˘

MandÏukova Jarmila  Jefiáb mandÏusk˘

Marek Va‰íãek  KaloÀ plav˘

Martin Rezler  Kotul veverovit˘

Milan Vrzal  Pu‰tík obecn˘

M· Studánka, zast Janou Zrostovou  Klokan BennettÛv

MUDr. Jana Novosadová Sovice snûÏní

MUDr. NadûÏda Formánková Vlk arktick˘

Ondfiej Burian  Vlk arktick˘

ORIFLAME - Eva Ludvová Surikata

Pavlína Pla‰ilová Psoun prériov˘

Petr Zarivnij  Medvûd kamãatsk˘

Pracovníci laboratofií Povodí Moravy s.p.  Ara ararauna

prof. Ale‰ RÛÏiãka  Medvûd kamãatsk˘

Radek PeÀáz  Vlk arktick˘

René Ragas  Tapír jihoamerick˘

Rodina BroÏkova  Li‰ka polární

Rodina Chrástova  Mara stepní

Roman RÛÏiãka  Lachtan jihoafrick˘

ROYAL COM, s.r.o.  KÛÀ domácí - pony domácí

SoÀa Ottová Sovice snûÏní

Václav Kundera  Vlk arktick˘

Vlasta Plochová Koãka pou‰tní
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Vojtûch a Alena Wichovi  Lama vikuÀa

ÎVS Vesna, o.s.  Tamarín Ïlutoruk˘

DO 5 000 Kâ
Dagmar a Jifií Kuncovi  Surikaty

Gabriela Brázdová Îirafa síÈovaná

Jaroslav a Jifiina VaÀatkovi  Sovice snûÏní

Klára Girgleová Tygr sumatersk˘, piraÀa

Kolektiv ÏákÛ Z· Kanice  Tygr sumatersk˘

Lucie Mokrej‰ová a Ondfiej Zmund  Lama alpaka

Ondfiej Pí‰tûk  Velbloud dvouhrb˘

Petra Cibulková Sob polární

Stanislav Strubl  Leguán madagaskarsk˘, tygr sumatersk˘

Tomá‰ Böhm  Levhart cejlonsk˘

Îáci 1.tfiídy Z· Pramínek  Kotul veverovit˘

Îáci Z· Mutûnické 23  Medvûd lední

Îirafka Brentwood s.r.o., dûtská obuv  Îirafa síÈovaná

DO 10 000 Kâ
Dûti ze Z· Masarova   Lachtan jihoafrick˘

Ladislava Hradilová Bazili‰ek zelen˘, dvojjazyãník haitsk˘, bobr kanadsk˘, lemur bûloãel˘

SuperVyprodej.cz - Sales Growth Czech s.r.o.  Psoun prériov˘, p‰tros dvouprst˘, mara stepní, tygr sumatersk˘

P¤ISPùVATELÉ NA CHOV - DO 20 000 Kâ
EXPA - nails, s.r.o.  Medvûd lední

JIN¯ ZPÒSOB PODPORY - DO 10 000 Kâ
L-KONTAKT s.r.o.  Pfiíspûvek na chov zvífiat v Zoo Brno

Úãastníci socializaãních kurzÛ pro ‰tûÀata 

pfii Veterinární klinice AXA  Pfiíspûvek na chov zvífiat v Zoo Brno

NAD 100 000 Kâ
Unilever âR, spol. s.r.o.  Pfiíspûvek na projekt KURA KURA - 

záchranná stanice pro Ïelvy na ostrovû

Nusa Penida v Indonésii
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Zoologická zahrada mûsta Brna,
pfiíspûvková organizace

(zfiizovatel: Statutární mûsto Brno)
U Zoologické zahrady 46

635 00 Brno
tel.: 546 432 311
fax: 546 210 000

e-mail: zoo@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz

Otevírací doba:
listopad aÏ únor 9–16 hod.

bfiezen a fiíjen 9–17 hod.
duben aÏ záfií 9–18 hod.

Vstupné:
dospûlí 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
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