
Oba poslední transporty zvířat, uskutečněné 14. 3., proběhly hladce a bez komplikací. 
Losice narozená před rokem na Mniší hoře se zabydlela v belgické zoo Monde Sauvage 
Safari, stejně dobře se v berlínské zoo daří pěti kozorožcům z našeho chovu. Ať už jde 
odvozy z naší do jiné zoo, či dovozy z jiných zoo do naší, jejich smyslem je zabránit 
příbuzenské plemenitbě a sestavit perspektivní chovné páry či skupiny. 

Z transportů plánovaných na následující období přesná data zatím neznáme, 
definitivně je domluvena (na 28. 3.) zatím jen výměna samice kapybary za samce téhož druhu 
ze Zoo Plzeň. Hodláme si také vyměnit samice bizonů, a to s farmou v Kašperských Horách. 
Plánů na další přesuny je hodně: v nejbližší době obdržíme ze Zoo Olomouc pár nejmenších 
opiček světa kosmanů zakrslých (pár tohoto druhu sice v naší zoo máme, ale teprve pomocí 
jedinců z Olomouce můžeme sestavit nepříbuzný chovný pár), na přelomu března a dubna 
odvezeme samici jelena milu do francouzské Zoo Trégomaire, do Zoo Košice odešleme 
jednoho pakoně. Samec zebry Chapmanovy a pár vlků kanadských čekají na odchod do 
některé ruské zoo, ze Zoo Tallinn očekáváme samici orla kamčatského (která s naším samcem 
utvoří nepříbuzný pár). Co nejdříve bychom chtěli k našim dvěma samicím dovézt samce vlka 
polárního, jednáme se Zoo Paříž a Zoo Sóstó v Maďarsku. Do Sóstó povezeme začátkem 
května samce surikaty a samici losa. Samce vlka hřivnatého očekáváme ze Zoo Amsterdam, 
transport oddaluje přechodný zákaz vývozu zoozvířat z Holandska. Samec zebry Grévyho 
Houmer musí odejít až za oceán – do americké St. Louis. Stane se tak na doporučení 
koordinátora evropského záchranného programu, protože Houmer vykazuje příliš těsnou 
příbuzenskou vazbu k evropské populaci daného druhu.  

K nejvýznamnějšímu transportu má dojít na podzim, kdy očekáváme příchod samice 
levharta cejlonského ze Zoo Colombo na Srí Lance. Z této zoo jsme v závěru roku 2004 
získali pár levhartů i se slibem, že nám v Colombu, kde se každoročně narodí několik mláďat, 
rezervují další samici. Protože se pár v Brně dosud nerozmnožil, potřeba druhé samice se stala 
aktuální. Mladá samice na Srí Lance bude schopná transportu už na podzim, Colombo si 
náhradou žádá dva klokany rudé. Ty sice Zoo Brno nechová, vypomohou však zahrady 
v Jihlavě a Praze.  

Přesuny zvířat probíhají většinou formou takzvané otevřené výměny, kdy jednotlivé 
zahrady evidují dodaná zvířata a domlouvají budoucí vzájemně výhodné transporty. Zahrady 
mezi sebou zásadně neobchodují. Přímá výměna zvířat, k níž došlo a má dojít při spolupráci 
Brna s Colombem, je méně častá. Zoologické zahrady si také někdy jedna druhé zvířata 
darují. Při deponaci zůstává přesunuté zvíře v majetku původní zoo, která si je v případě 
potřeby vyžádá zpět. Deponace se však po čase většinou mění v dary. 

Do zoologických zahrad, které fungují také jako tzv. záchytná CITES-centra, se také 
dostávají zvířata zabavená celníky a inspekcí životního prostředí. Po vyřízení právních 
okolností bývají někdy taková zvířata převedena do majetku zoo. V roce 2006 bylo do našeho 
záchytného CITES-centra dovezeno 234 kožnatek čínských, které Česká inspekce životního 
prostředí (ČIŽP) zabavila na letišti v Praze. I přes veškerou snahu chovatelů a veterináře se 
z původního počtu podařilo zachránit pouze 78 kusů. Naděje na záchranu většího počtu byla 
minimální v důsledku nízkého věku želviček (jednalo se o několikadenní mláďata) a teplého 
počasí při transportu. Přeživší jedinci byli po prokázání legálního nabytí předáni zpět 
původnímu majiteli. Další větší skupinou, předanou do zoo inspektory ČIŽP,  bylo 78 ptáků 
34 druhů zabavených soukromé osobě v tuzemsku. Tito ptáci, náležející k fauně České 
republiky, byli v dobrém zdravotním stavu, ale chovatel je držel bez řádného povolení. Po 
vyřízení legislativních náležitostí budou ptáci označeni kroužky a vypuštěni do volné přírody. 
V držení Zoo Brno nadále zůstává 48 kusů želv zelenavých zabavených inspekcí v roce 2004. 
Do majetku zoo přešla již dříve skupina papoušků žako, zabavených v roce 2002 na letišti 
v Praze, a 10 želv orlícií bornejských a čtyři želvy osinaté, zabavené v roce 2001 
v Hongkongu. 



 
 

 
 
Transporty uskutečněné v roce 2006 (výběr) 
 
19. 1. kočka pouštní   samec   odvoz do Zoo Novosibirsk 
20. 1. jelen sibiřský   výměna samců    mezi Zoo Brno a Zoo Olomouc 
20. 1. kozorožec sibiřský   samec     odvoz do Zoo Olomouc 
3. 4. medvěd hnědý     samec a dvě samice   odvoz do útulku ve Veresegyházu  
5. 5. lama krotká   tři samice   odvoz do Zoo Hodonín 
13. 4. lama krotká    samec  odvoz do Zoo Veszprém  
24. 5. jeřáb mandžuský  samec  dovoz ze Zoo Vídeň 
24. 5. nandu pampový    pár    dovoz ze Zoo Vídeň 
24. 5. paovce hřivnatá   tři samice   dovoz ze Zoo Vídeň 
25. 5. kasuár přilbový   samec   dovoz ze Zoo Ústí nad Labem 
15. 6. kočka pouštní   samec    dovoz ze Zoo Londýn 
29. 6. orel kamčatský   samec   odvoz do Zoo Jihlava 
4. 8. velbloud dvouhrbý   samice  odvoz do Zoo Poznaň 
5. 9.  los evropský   samice  odvoz do Zoo Praha 
18. 10. leguánek ostnitý   sedm mláďat   dovoz ze Zoo Praha 
18. 10. leguánovec obojkový  čtyři mláďata   dovoz ze Zoo Praha 
16. 11. vlk arktický   dvě samice   dovoz ze Zoo Amnéville 
22. 11. tapír jihoamerický   samice   dovoz ze Zoo Riga 
 

 
Ptačí den pro návštěvníky a Ptačí den pro školy 

V neděli 1. dubna budou mít Vorlíčci, Kosové a další nositelé ptačího příjmení vstup 
do Zoo Brno zdarma. Zahrada v ten den pořádá soutěžní stezku určenou především pro rodiny 
dětmi a nazvanou Ptačí den pro návštěvníky. Od 10 do 16 hod. bude v areálu zoo vytyčeno 20 
stanovišť se soutěžními otázkami, start a cíl bude ve vestibulu správní budovy. Odpovědní 
lístek s mapkou zoo, na níž bude vyznačena soutěžní stezka, si návštěvníci mohou vyzvednout 
na třech místech: v pokladně, ve správní budově či ve stánku U  Tygra. Po absolvování stezky 
soutěžící odevzdají vyplněný odpovědní lístek ve správní budově. Všichni obdrží malý dárek, 
třem vylosovaným navíc pošta doručí volnou rodinnou vstupenku do zoo. 

Ptačí den pro školy proběhne v pondělí 2. dubna od 9 do 13 hod. Na stejné trase budou 
soutěžit čtyřčlenná družstva žáků základních škol, na stezku budou vyrážet ve zhruba 
tříminutových intervalech. Po vyhodnocení odpovědí bude sestaven žebříček družstev, první 
tři dostanou diplom a dárky.                                                                               Eduard Stuchlík 


