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Největší sympatie si získali medvědi  
   
 Podle počtu dárcovských SMS jsou nejpopulárnějšími zvířaty 
brněnské zoo medvědi. Chlupatí bručouni původem z našich lesů i jejich 
mohutnější příbuzní z arktických plání obdrželi za období od 23. 4. 2005 do 
20. 7. 2006 celkem 246 DMS. Údaj se týká medvědů hnědých i ledních, 
protože heslo pro zaslání daru smělo být jen jednoslovné. Zprávy ve tvaru 
DMS ZOOBR MEDVED (odeslané na číslo 87 777) tak byly do letošního 
března, kdy jsme medvědy hnědé odsunuli do jiné zoo, adresovány oběma 
druhům. Na druhou nejvyšší příčku pomyslného žebříčku obdarovaných se 
vyšplhali levharti – elegantní velké štíhlé kočky dostaly 217 déemesek. Třetí 
místo obsadili tygři se 152 DMS, následují surikaty (95 DMS), kočky 
divoké, rybářské, krátkouché a pouštní (85 DMS), vlci (82 DMS) a žirafy (82 
DMS).  
 Upozornění na možnost zaslání dárcovské SMS 
naleznou návštěvníci zoo u jmenovek 130 vystavených druhů. 
Všechny dostaly nejméně dvě déemesky. Tento nejmenší počet 
obdržely husice, kožnatky, majny a ovíječi. Husice magellánské 
čas od času přenášíme do zázemí, protože houser bývá v toku 
agresivní a pronásleduje ostatní zvířata ve společném výběhu, 
kožnatky floridské patří k želvám – našich 12 druhů želv 
obdrželo 19 DMS, neposedné majny Rotschildovy bývají také 
občas v zázemí, protože ve společné voliéře ruší ostatní hnízdící 

ptáky, a ovíječi skvrnití jsou drobné šelmy s převážně noční aktivitou. 
 Největší nárůst došlých DMS zaznamenáváme v letních měsících. Po odeslání daru obdrží dárce 
potvrzení ve formě poděkování od zvířete. Odpovědní SMS může vypadat například takto: „Medvedi v Zoo 
Brno Vam dekuji za prispevek. Informace o stavu DMS konta medvedu i o vyuziti daru naleznete na 
www.zoobrno.cz“.  
 Zvířatům v brněnské zoo došlo dosud 2211 dárcovských SMS, což představuje částku přibližně 65 000 Kč. Příspěvek na 
chov zvířat lze odesílat prostřednictvím operátorů T-Mobile, Eurotel, Oskar a Český Telecom (dle smlouvy z ledna t. r.). 
Operátoři původně připočítávali k tarifní ceně 30 Kč daň z přidané hodnoty, od 1. 1. 2006 jsou DMS od daně osvobozeny, na 
vybraný druh chodí 27 Kč. V současné době je do projektu DMS zapojeno šest zoo – pražská, brněnská, liberecká, 
královédvorská, plzeňská a ostravská.  
 Posílání darů prostřednictvím SMS zpráv z mobilních telefonů je českým vynálezem,  první 
dárcovská SMS byla odeslána 12. dubna 2004 a tento způsob solidarity se rychle rozšířil. Lidé takto 
přispívali především na pomoc jihovýchodní Asii, kterou na konci loňského roku zasáhlo rozsáhlé 
zemětřesení provázené vlnou cunami. 
 
  
Úprava výběhu bizonů 
 
si vyžádala velké stěhování zvířat, ovšem jen v rámci zoo a také bez toho, že bychom museli nějakého 
jedince uspávat. Aby mohli dělníci vstoupit k bizonům, musejí zvířata přejít do sousedního výběhu. V něm 
žijí guanaka a velbloudi, odděleni lehkým ohradníkem. Stěhování začalo tím, že jsme v sousedním souboru 
expozic koňovitých  přehnali divoké osly kulany do výběhu koní Převalského, s nimiž se kulani dobře 
snesou. Do výběhu kulanů přešli improvizovaným koridorem velbloudi, guanaka musela cestovat 
v transportních bednách trochu dál, do momentálně neobsazeného výběhu sobů. Vstup do prostoru po 
guanakách a velbloudech jsme ze strany bizonů nechali volný, počkali jsme, až tam zvířata sama přejdou. 
Zpočátku nad zvědavostí vítězil pocit bezpečí vlastního teritoria, bizoni váhali, na výpravy do neznáma se 
vydávalo jen mládě. Po dvou dnech se dospělí nechali nalákat na ztvrdlý chleba. Nyní je všech pět bizonů 
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v prostoru po velbloudech odděleno od starého výběhu lešenářskými trubkami. Pracovníci technického 
úseku zoo už mohou odříznout nevzhledné kovové zábradlí, bizoní výběh bude podél návštěvní trasy 
ohraničovat již hotový příkop. Na zbývající zábradlí na protilehlé straně výběhu zavěsíme dřevěnou ohradu. 
Seník u bizoního výběhu dostane novou podobu, aby korespondoval s navazující plánovanou indiánskou 
vesnicí. 
 
Zoo přijala skupinu zabavených ptáků 
  
 Pracovníci České inspekce životního prostředí dopravili 19. 7. 2006 za asistence policie do Zoo Brno 
78 ptáků zabavených soukromému chovateli. Ve skupině bylo zastoupeno 34 druhů z řádů hrabaví, dravci, 
sovy a pěvci. Všechny druhy patří do fauny České republiky. Zoo ptáky ubytovala ve voliérách vlastní 
veterinární ošetřovny.  
 U dvou krahujců obecných a jednoho kaně lesního veterinář diagnostikoval odřené křídlo nebo 
odřenou hlavu a ozobí, tito jedinci nyní dostávají s pitím vitaminy podporující růst peří. Brkoslavu 
severnímu veterinář odstranil nádor na křídle, je možné, že po doléčení bude pták opět létat. Slavík 
modráček tundrový měl deformované nohy, ztěží chodil pouze po pahýlech bez prstů, jeho stav nedovoloval 
obrat k lepšímu a musel být utracen. Zdravotní stav ostatních ptáků byl uspokojivý až na to, že museli být 
zbaveni ekto- a endoparazitů. Zdá se, že soukromý chov fungoval jako ptačí útulek, avšak bez možnosti 
odborné péče. O dalším osudu zabavených ptáků patrně rozhodne soud, informace o okolnostech zadržení 
podává pouze inspekce životního prostředí. 
 Příjem tak velké skupiny ptáků zoologickou zahradu nezaskočil. Na podobné případy je zařízena, 
neboť je členem celostátní sítě stanic handicapovaných živočichů a funguje též jako takzvané CITES-
centrum, které se stará o zvířata zabavená celníky. Připomeňme například skupinu asi osmdesáti papoušků 
žako, zabavených na letišti v Praze, které Zoo Brno  přijala v roce 2002. Tyto papoušky můžeme nyní vidět 
na dvou místech brněnské zoo: v expozici pavilonu exotických ptáků a ve voliéře v takzvané aleji ptáků 
poblíž správní budovy. 
                                                                                                                                                    Eduard Stuchlík 
 
 


