
Mráz zvířatům nevadí 
 Mrazivá vlna těchto dní přinesla 
určité zpřísnění denního režimu 
teplomilných zvířat – délka jejich 
pobytu ve venkovním výběhu musela 
být snížena. Týká se to hlavně obyvatel 
deštných pralesů. Šimpanzi a další 
opice opouštějí vytápěnou ubikaci jen 
na nezbytně dlouhou dobu, než 
chovatelé uklidí jejich příbytek. Také 
tapír zůstane venku pouze asi hodinu, 
která se využije pro úklid. Doba 
vycházky i otužilejších zvířat ze savan, 
jako jsou žirafy a zebry, připadá 
samozřejmě na období kolem poledne, 
kdy je venkovní teplota nejvyšší. Tato zvířata, stejně jako tygři či levharti, chodí i 
v současných mrazech na několikahodinové procházky po výběhu. K aktuálním opatřením 
patří také to, že jsme pro jistotu přenesli výrečky malé do zatepleného prostoru mimo 
expozici. Vzácné drobné sovičky sice severním okrajem svého přirozeného areálu zasahují na 
území našeho státu, v zimě se však stěhují více na jih. 
 Pokud se dodržují výše zmíněná pravidla, mráz zvířatům v zoo neškodí. Podle 
zkušeností veterináře Zoo Brno se v tomto období nemocnost zvířat nezvyšuje. Dbá se ale na 
to, aby měly dostatek vitamínů, odolnost také zvyšuje kvalitní, energeticky bohatší krmivo – 
například u některých kopytníků vojtěška. Více než mráz mohou zvířatům škodit teploty 
kolem nuly při vysoké vzdušné vlhkosti. 
 
Příznivci věnovali zoologické zahradě téměř dva miliony korun  
 Téměř dvěma miliony korun přispěli loni na chod brněnské zoologické zahrady 
adoptivní rodiče a sponzoři. Svou pomoc poukázali buď přímo penězi, nebo věcnými dary – 
přesná suma činí 1 905 249 Kč. 
 V roce 1997 měla brněnská zoo jen 15 adoptivních rodičů či sponzorů; jejich počet 
pak téměř plynule narůstal. V následujícím roce jich bylo 35, v roce 2002 324 a v závěru roku 
2005 se zoologické zahradě podařilo dopracovat k databázi 367 adoptivních rodičů a 
sponzorů. Pokud jde o úhrn finančních a věcných darů, ten se v roce 1997 odrazil od sumy 96 
940 Kč (ten rok byly dary pouze peněžní), v roce 2002 překročil hranici jednoho milionu 
korun a v  roce právě uplynulém, jak už jsme předeslali, mu chybělo necelých 95 000 Kč do 
dvou milionů.  
 Brněnská zoo si od roku 1997 vypracovala dobře fungující metodu oslovování a 
následné komunikace s adoptivními rodiči. Adopční listiny se nabízejí na všech akcích pro 
veřejnost, pracovnice, která má adopci a sponzorství na starosti, je s přispěvateli ve stálém 
styku. Pravidelně jim zasílá čtvrtletník Zooreport, jedenkrát ročně – vždy koncem léta, kdy 
zoo slaví výročí svého otevření – je zve na společné setkání do zoologické zahrady. 
Před plesovou sezónou jim posílá pozvánku na Zoobál, pořádaný zoologickou zahradou. 
  Smlouvy o adopci se uzavírají na rok, přitom se adoptivní rodiče sami ohlašují, když 
chtějí nadále na svá oblíbená zvířata přispívat, sami nám dělají reklamu a hledají další 
příznivce zoo. Většinou se jedná o takzvané drobné přispěvatele – především jsou to žáci 
základních škol, dospělí jedinci či rodiny s dětmi – z etického hlediska je však v tomto 
případě přívlastek drobný zavádějící. I sebemenší dar je vyjádřením blízkého vztahu k přírodě 
a vypovídá o tom, že existuje hodně lidí, kterým není lhostejný osud zvířat obývajících s námi 
tuto planetu. 



 Za nejnižší příspěvek 500 Kč si lze adoptovat například páva korunkatého, želvu 
nádhernou, osmáka degu či piraňu, nejdražší jsou mimo jiných tygr sumaterský, levhart 
cejlonský či lachtan jihoafrický, jejichž adopce přijde ročně na 40 000 Kč. Větší částky obdrží 
zoo od sponzorů formou věcných darů. Mezi nimi se objevuje krmivo, jako jsou třeba 
vitaminy, kuřata nebo pečivo, a dále pak různé technické vybavení: napaječka, mobilní WC, 
dataprojektor, antivirový program… Z téměř dvoumilionové sumy za rok 2005 připadlo na 
věcné dary  475 360 Kč.  
 V současné době je většina finančních darů obecně určena na chov zvířat. Rádi 
bychom však docílili toho, aby především firmy směřovaly své peníze účelově na určité 
projekty zoologické zahrady. Proto se v dalších letech chceme zaměřit na užší spolupráci se 
sponzory, seznámit je se záměry nové strategie rozvoje zoo a nadchnout je pro realizaci 
projektů, které přispějí k dobré pohodě zvířat, ale také k větší spokojenosti návštěvníků. 
 
 
Jarní prázdniny v zoo 
 Brněnské děti mohou letos opět strávit jarní prázdniny v zoo. Rodiče dětí od 7 do 12 
let mohou přihlásit potomka k pobytu v zoo od 8 do 16 hod. na jeden, dva, tři čtyři nebo 
celých pět dní v týdnu od 6. února. Cena za jeden den činí 200 Kč a zahrnuje oběd, pitný 
režim, program pod vedením pedagoga a pomůcky k soutěžním hrám. Přihlášky přijímá 
vedoucí Stanice mladých přírodovědců Bc. Jana Hadová, tel. 603 562 134. 
 
V audiovizuálním sále zoo se uskuteční potápěčská konference  
 Brněnské zastoupení americké potápěčské agentury TDI/SDI (Technical Diving 
International/Scuba Diving International) pořádá 20. ledna 2006 v audiovizuálním sále 
správní budovy Zoo Brno 2. mezinárodní konferenci technického potápění, které se účastní 
odborníci z Česka, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Referáty se budou týkat první pomoci, 
dekompresní nemoci, výcviku potápění a průzkumu a dokumentaci jeskyní. Potápěčská 
výcviková agentura s celosvětovou působností TDI/SDI disponuje 10 000 instruktory a 
poskytuje veškerý výcvik od základního rekreačního potápění až po náročné technické 
potápění do hloubek pod 100 m.                                                                                  E. Stuchlík 
 
 
 


