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Po zimní přestávce otvírá zoo pobočku psího útulku                                                              
Po zimní přestávce Zoo Brno opět otvírá pobočku městského Útulku pro opuštěná 

zvířata v Brně-Komíně. Čtyři vybraní psi obsadí své výstavní kotce v zoo dnes, návštěvníci si 
je ještě týž den budou moci odvést domů, a to po podpisu opatrovnické smlouvy, při němž je 
vždy přítomen pracovník útulku.  

Podle této smlouvy musí opatrovník například nést náklady na výživu a veterinární 
péči svěřeného psa. Vlastníkem psa se může stát až později, pokud se do jednoho roku 
nepřihlásí původní majitel zatoulaného zvířete. K převzetí psa potřebuje zájemce, který musí 
být starší 18 let, platný občanský průkaz s trvalým bydlištěm v Česku. Zvířata absolvovala 
zdravotní prohlídku a očkování proti psince, hepatitidě, parvoviróze a vzteklině. Zároveň je 
veterinář odčervil, tedy zbavil případných vnitřních cizopasníků, jako jsou škrkavky či 
tasemnice. Nový majitel za psa neplatí, pouze paušálně uhradí očkování a odčervení. Na 
oplátku za to, že dává zvířeti nový domov, je na rok osvobozen od poplatků za psa. Všichni 
psi, kteří projdou útulkem, jsou čipováni. Je to velmi důležité pro evidenci a eventuální 
identifikaci pro případ, že se zvíře novému majiteli ztratí. Komínský útulek se stará i o 
zatoulané kočky, na své „detašované“ pracoviště v zoo však půjčuje jen psy. 

Nový městský útulek, který se dokáže postarat o 250 psů a 60 koček, měl být původně 
celý zbudován přímo v zoo. Po jednání s magistrátem se dospělo ke kompromisu, kdy v zoo 
byla zřízena jen pobočka. Dvě moderní psí ubikace, zbudované zoologickou zahradou pro 
čtyři zvířata, slouží od března 2003. V tom roce útulek předal do zoo 46 psů, z nichž bylo 39 
osvojeno. Loni si návštěvníci zoo osvojili 7 psů z 19 dodaných.  

 
Nová zvířata: skunk a kočka divoká  

Zoologové Zoo Brno přivezli včera z Ostravy – v rámci dlouhodobé výměny s tamní 
zoo – tři zvířata: samičku skunka pruhovaného Štěpánku, narozenou  2003, kočku divokou 
Gertrudu, narozenou 2004, a samce labutě černé.  

Plánovaná expozice skunků, pocházejících ze Severní Ameriky, má doplnit nedávno 
zbudované výběhy vlků a bobrů kanadských, takže tento druh je pro Zoo Brno perspektivní a 
zkušenosti s jeho chovem přijdou vhod. Až si pořídí kocoura, chce brněnská zoo kočky 
divoké množit a připojit se ke snahám i jiných českých zahrad o návrat tohoto původního 
druhu do našich lesů. Labuť černá poslouží k výměně se Zoo Colombo. Bude třeba k ní 
sehnat samici a tento pár pak společně se dvěma klokany Bennettovými, odchovanými 
v Brně, letecky přepravíme na Srí Lanku. Opačným směrem pocestuje pár vzácných koček 
rybářských, jejichž brněnský chov potřebuje novou krev, a pár ratuf cejlonských. Ratufa,  
největší veverka na světě, bude v Zoo Brno novým, dosud nechovaným druhem.      

 
 

Na Ptačí den přišlo nejvíc Stehlíků 
O Ptačím dni, který se konal v neděli 3. dubna, přišlo do zoo něco přes 3000 lidí. 

Z nositelů ptačích příjmení, kteří měli vstup zdarma, jich přišlo 264, nejvíc bylo Stehlíků, a 
sice 35, přitom vloni ve stejný den to bylo jen 11 Stehlíků – tato statistika se ovšem týká i 
přechlených tvarů příjmení. Loňskými nejčastějšími ptačími jmény byli Strnad a Kos, kterých 
přišlo po 17. Strnadi svůj loňský výkon přesně zopakovali, Kosů bylo letos jen 7. Celkem 
přišlo loni o něco méně než 3000 lidí, z nich bylo 216 nositelů ptačích příjmení.     E. Stuchlík 
                                 


