
Prázdniny v zoo začaly 
První účastníci letošních prázdninových pobytů dětí přišli do Zoo Brno 9. července, do 

konce srpna se vystřídá osm týdenních turnusů, v každém je přibližně 25 dětí ve věku 7 až 12 
let. Všechny turnusy jsou plně obsazeny, týdenní pobyt jednoho dítěte stojí 1300 Kč. V ceně 
je zahrnuto mj. stravování v restauraci U Tygra, jízdenky na tramvaj a na loď, vstupné do 
muzeí a na hrad Veveří. 

Rodiče přivádějí své potomky do zoo v 8 hod. ráno a v 17 hod. si je tamtéž 
vyzvednou. Program jednotlivých dnů (pondělí až pátek) je předem stanoven (viz příloha) a o 
děti se během něj stará jeden zaměstnanec zoo a dva pomocní pedagogové, kterými většinou 
bývají studenti pedagogické fakulty. Jako zázemí, využitelné např. i při špatném počasí, 
dětem slouží klubovna ve správní budově. Během týdne děti poznají zoo nejen z pohledu 
návštěvníka, ale dostanou se i do „zákulisí“, kde jim chovatelé podají zasvěcený výklad o 
zvířatech a o chovatelských zásadách. Pro děti jsou připraveny i různé hry a soutěže a čeká je 
návštěva pavilonu Anthropos a hradu Veveří. 

Prázdniny v zoo zahrada pořádá již podesáté a je o ně stále větší zájem. Počet 
přihlašovaných dětí v současné době bohužel nelze zvýšit, muselo by se především rozšířit 
zázemí nutné pro pořádání takových akcí (důležitým ukazatelem hygienických norem je např. 
poměr počtu WC k počtu účastníků pobytu). Dalším úskalím je obsazování turnusů 
pomocnými pedagogy, těchto brigádníků je totiž velký nedostatek. 

I přes omezenou kapacitu zařízení se zoo letos rozhodla tři turnusy rozšířit. Tento 
týden dochází do zoo navíc skupina dětí z Domu dětí a mládeže v Řečkovicích. Zázemí jsme 
jim poskytli v kinosále ve správní budově a také se mohou stravovat v restauraci v zoo. Tyto 
děti mají svůj vlastní program (většinou se však v zoo s dalšími dětmi setkají) a svůj vlastní 
pedagogický dozor. Doprovází je také jeden pracovník zoo. V týdnu od 16. 7. jsme umožnili 
účastnit se Prázdnin v zoo patnácti dětem ze Stanice mladých přírodovědců. Jako zázemí 
využívají svoje klubovny v budově veterinární ošetřovny. A v týdnu od 6. 8. se Prázdnin 
v zoo navíc účastní deset dětí ze Speciální školy Elpis. Jako zázemí jim slouží opět klubovny 
Stanice mladých přírodovědců. 

 

Třetí mládě kianga 
Divoké asijské osly kiangy východní Zoo Brno chová od roku 2000, kdy získala ze 

Zoo Berlín samce Suma a samici Ulriku, k nimž se zakrátko přidružila samice Irbe ze Zoo 
Kaunas. První mládě, sameček Honzík, se narodilo v roce 2005, samička Hanka pak přišla na 
svět před dvěma lety a letos 4. července se narodil opět sameček, který dosud jméno nemá. 
Zatímco Honzík stádo před dosažením pohlavní dospělosti opustil a odcestoval do Zoo 
Hodonín, Hanku můžeme dodnes vidět, jak se prohání po výběhu. Vůdčí hřebec je v současné 
době od skupiny oddělen. 

Kiangové žijí v přírodě v menších skupinách samic vedených hřebcem, který stádo 
chrání jak před přirozenými nepřáteli, jako jsou vlci, tak před jinými hřebci, kteří žijí buď 
samotářsky či v takzvaných mládeneckých skupinách. Vůdčí hřebci bývají proto agresivní a 
napadají i klisny a mláďata. V přírodě se samice před porodem, k němuž dochází na jaře, 
vzdalují ze stáda a hříbata přivádějí na svět mimo skupinu. Zpět se vracejí až v létě. Kiangové 
dorůstají v kohoutku do výšky 150 cm a vážit mohou až 500 kg, jsou tedy větší než koně 
Převalského. Březost trvá 11 až 12 měsíců a pohlavní dospělosti dosahují klisny ve třech a 
hřebci ve čtyřech letech.  
 Domovinou kiangů jsou náhorní plošiny Tibetu, Nepálu a přilehlých oblastí Indie a 
Číny v nadmořské výšce od 4100 do 4800 metrů, do nižších poloh nesestupují. Tvrdé 
podmínky z nich učinily nenáročná zvířata. Spokojí se s chudou vegetací a mohou pít i vodu 
s vyšším obsahem solí, kterou by pohrdli i skromní a nevybíraví velbloudi. Před sněhovými 



bouřemi se ukrývají v horských údolích a v dlouhém zimním období jsou schopni pokrýt 
potřebu vody požíráním sněhu. Tibeťané kiangy uctívali jako posvátná zvířata, naopak Číňané 
je lovili pro kůži a maso. Lov společně s rozvojem pastevectví a zabíráním napajedel pro 
hospodářská zvířata vedl k hromadnému úbytku dříve stohlavých stád.  

Dnes jsou kiangové kriticky ohroženi a v zoo patří k nejvzácnějším zvířatům. V 
sedmdesátých letech dvacátého století je v Evropě chovaly pouze zoo v Rize a Kaunasu, 
v poslední době se však chov kiangů poměrně rychle rozvíjí. V Česku chová kiangy šest 
zoologických zahrad, největší evropská skupina, která se nachází v Zoo Riga, čítá 30 jedinců 
(13 samců a 17 samic). V zajetí si kiangové záhy získali pověst plachých zvířat, udržujících si 
od člověka odstup. Při pocitu ohrožení neváhají zaútočit – koušou a kopou. Kiangy se nikdy 
nepodařilo domestikovat. 

 
Narodil se bizon 

Bizony, známé turovité sudokopytníky ze Severní Ameriky, chová Zoo Brno již od 
svého založení a za tu dobu se na Mniší hoře narodila řada mláďat. Současná chovná skupina 
se skládá ze tří samic původem z Brna – nejstarší se narodila v roce 1983 a dvě mladší v roce 
2001. K nim jsme přidali samce narozeného v roce 2002 v Zoo Praha. Ten se vzápětí osvědčil 
jako schopný zakladatel nového chovu. První přírůstek se objevil 11. června 2005, další malá 
samička se narodila 18. srpna loňského roku a letos 3. července přišla na svět třetí malá 
samice. 

 


