
Vstup se psy je v Zoo Brno povolen od 1. listopadu 
 Zoo Brno povoluje od 1. 11. 2005 vstup návštěvníků se psy. Příplatek za psa činí 20 
Kč. Do pavilonů a na dětská hřiště či do dětské zoo však pejsci nesmějí. Při zakoupení 
vstupenky dostane návštěvník se psem leták se zásadami, které je nutno dodržet při procházce 
po zoo s domácím mazlíčkem. Poblíž restaurace U Tygra bude instalována psí napaječka. 
Další místa, kde se budou moci psi napít, rozmístíme v areálu zoo až zjara. Vstup se psy je 
v současné době povolen jen ve třech z patnácti českých zoo – v Praze, Dvoře Králové a 
Olomouci. V brněnské zoo se zatím jedná jen o zkušební provoz, který může být zrušen. 
K běžnému provozu zoo přistoupí až poté, co se přesvědčí, že například nedochází ke 
konfliktům mezi psy a zoozvířaty.  
 
Podzimní zootrofej 
 Tradiční soutěžní stezka s dvaceti kontrolním místy bude v areálu zoo vytyčena 
v neděli 23. října. Akce začíná v 11 hod. a potrvá do 16. hod. Vítězové obdrží ceny, kterými 
budou různé přírodniny. Program Podzimní zootrofeje bude letos obohacen o vyřezávání 
halloweenových dýní, kterého se budou moci zúčastnit rodiče s dětmi, které chtějí přispět 
k podzimnímu vyzdobení zoo. 
 
V New Yorku se konala výroční konference WAZA  
 Výroční konference Světové asociace zoo a akvárií (WAZA) se letos konala od 2. do 
5. října v New Yorku pod heslem Ochrana volně žijících živočichů – stěžejní  úkol 
zoologických zahrad. Důležitým tématem byla také tvorba Etického kodexu, který vzniká na 
základě schválené Strategie světových zoo při ochraně přírody (The World Zoo Conservation 
Strategy). V této souvislosti byla přínosná zpráva o činnosti komise pro etiku a pohodu zvířat 
WAZA, kterou přednesl její šéf Ed McAlister. 
 Pracovníci zoo se nikdy nesmějí bát vystoupit proti týrání zvířat, a to kdykoliv a 
kdekoliv – i mimo území vlastních institucí, prohlásil McAlister. Sám protestoval proti 
hroznému týrání zvířat v Pákistánu, k němuž tam dochází při chovu medvědů zaměřeném na 
exploataci medvědí žluči a také při ponižující drezúře takzvaných tančících medvědů. 
McAlister vyzval členy WAZA ke spolupráci se Světovou organizací na ochranu zvířat 
(World Society for the Protection of Animals – WSPA). Podle něj obě organizace chtějí pro 
zvířata chovaná v lidské péči jen to nejlepší. Momentálně je více věcí, které WAZA a WSPA 
sdružují, než které je rozdělují, řekl.  
 McAlister a jeden jeho kolega z komise se připojili ke skupině odborníků z WSPA, 
která navštívila tři japonské medvědí parky, z nichž dva jsou bohužel členy Asociace 
japonských zoo. To, co v parcích spatřili, je šokovalo: jednotvárné výběhy připomínající 
žaláře byly zvířaty přeplněny, rozmnožování se dělo bez jakékoliv kontroly, chyběla 
veterinární péče – bylo vidět neošetřené rány, bujela agrese. Medvědi žebrali o jídlo, každý 
používal vlastní způsob, jak přilákat pozornost, krmení nevhodnou, málo kvalitní stravou 
návštěvníkům nikdo nezakazoval. Zvířata nutili předvádět cirkusové kousky, jako např. 
ježdění na kole, medvědí maso bylo na prodej. Prakticky vůbec nebyla propagována idea 
ochrany ohrožených druhů. Společná zpráva WAZA a WSPA, která byla zaslána příslušným 
orgánům, by měla vést k likvidaci zařízení, která připomínají nejhorší zvěřince devatenáctého 
století, a také by měla dát těmto zvířatům šanci na lepší život. McAlister připomněl, že pokud 
by zoologické zahrady zůstaly netečné, padl by i na ně díl odpovědnosti za podobné nešvary. 
 Kromě šéfů jednotlivých komisí WAZA vystoupili na konferenci představitelé 
jednotlivých členských zahrad. Pražská zoo referovala o povodni, ostravská se představila 
jakožto nový člen. Indická Zoo Darjeeling, která se nachází v Západním Bengálsku poblíž 
hranic s Nepálem, informovala o posilování divoké populace pand červených jedinci 
odchovanými v zoo. Dvě samice narozené v zajetí vypustila Zoo Darjeeling v roce 2003 do 



volné přírody Národního parku Singalila. Jedné z vypuštěných samic během roku 2004 
narodilo mládě, druhá byla rovněz zpozorována při páření s divokým samcem, bohužel ji 
později zabil levhart. Další samice pandy červené byla vypuštěna v tomtéž roce. 
Reintrodukované jedince pracovníci zoo stále sleduji.                        E. Stuchlík 
 
 
 
  


