
Výběh vlků expozicí roku 2006 
Výběh vlků v Zoo Brno a pavilon Indonéská džungle v Zoo Praha obdržely ceny Bílého slona 

za nejlepší expozici roku 2006 v českých a slovenských zoologických zahradách. Komplexní 
přestavba expozice vlků, kterou do soutěže Expozice roku 2006 přihlásila brněnská zoo, zvítězila 
v kategorii Rekonstrukce. Vítězným objektem v kategorii Nové expozice se stal pavilon Indonéská 
džungle v pražské zoo. Výsledky soutěže vyhlášené občanským sdružením Česká zoo byly oficiálně 
oznámeny 2. 5. 2007 na zámku v Praze-Tróji. 

Autorem záměru přestavby expozice vlků je RNDr. Bohumil Král, CSc., asistent ředitele Zoo 
Brno. Za brněnskou zoo se v dané kategorii umístila Zoo Olomouc s rekonstrukcí pavilonu hyen na 
Jihoamerický pavilon a Zoo Praha s rekonstrukcí pavilonu vodních ptáků na expozici Sečuan. V druhé 
soutěžní kategorii se za pražskou Indonéskou džunglí umístila liberecká Kontaktní zoo. Podle pravidel 
soutěže mohou do ní být přihlašovány jen ty nové expozice, které byly nejméně jeden rok v provozu – 
výběh vlků byl v Zoo Brno otevřen 6. 6. 2004.  

Současně se soutěží Expozice roku 2006 proběhla i soutěž Odchovek roku 2006. V kategorii 
Savci zvítězila dvojčata tuleňů kuželozubých, narozená v Zoo Chomutov, v kategorii Ptáci byl prvním 
odchov druhu vasa velký, uskutečněný ve slovenské Zoo Bojnice, a v kategorii Ostatní (většinou 
věnované plazům) dostal nejvíc hlasů odchov želv annámských v Zoo Praha.  

Občanské sdružení Česká zoo pořádalo tyto soutěže již po třinácté, a to pod společným 
názvem Udílení cen Bílého slona;  soutěží se účastní i slovenské zoologické zahrady. První místo 
v soutěži Expozice roku si Zoo Brno vybojovala již v roce 2000, a to za rekonstrukci terária na pavilon 
Tropické království. Druhé místo v této soutěži obdržela v roce 2005 za přestavbu expozice tygrů na 
pavilon Tygří skály. V soutěži Odchovek roku získala Zoo Brno ocenění již šestkrát, z toho třikrát za 
první místo. Oceněnými odchovky byla mláďata koček rybářských (1996), želv egyptských (1996), 
leguánů zelených (1999), chameleonů Jacksonových (2000, 2002) a takina indického (2003).  

 
Další přírůstky: australští pštrosi a pakůň 

Návštěvníci zoo mohou v těchto dnech spatřit ve výběhu poblíž Tygřích skal samce emu 
hnědého s osmi kuřaty. Poprvé na společnou procházku si rodinka australských pštrosů vyšla v sobotu 
28. dubna. Je neúplná jen zdánlivě. I v přírodě se o potomstvo emu hnědých stará jen samec a každého 
vetřelce – i matku mláďat – vehementně zahání. Proto musí být samice po snášce v zoo oddělena; ta 
naše se nyní nachází ve výběhu klokanů, s nimiž si dobře rozumí – oba druhy sdílejí stejný biotop 
v australské buši. Páření probíhalo od konce prosince do začátku února, samice začala snášet koncem 
února (inkubační doba je přibližně 60 dní). První tři vejce jsme z hnízda vyjmuli a přenesli do bezpečí 
chladničky. V ní vejce zůstala při teplotě 6 °C dočasně uložena ve vrstvě pšeničného zrna, které 
udržuje optimální vlhkost. Do hnízda jsme vložili sádrové imitace vajec, tzv. podkladky. Když po 
třetím vejci samec zasedl na hnízdo a samice do něj dál snášela, mohli jsme podkladky vyměnit za 
vejce z chladničky. Týden před očekávaným líhnutím jsme samici oddělili. Kuřata se vyklubala během 
tří dní. Mláďata zůstanou ve společnosti otce patrně až do doby před příchodem dalšího toku rodičů. 
Pak mladí emuové odejdou do jiné zoo a samice se vrátí k samci. Své potomky nikdy neuvidí, stejně 
jako v přírodě – tam by k takovému setkání mohlo dojít jen zcela náhodně. 

Den před začátkem líhnutí kuřat emu hnědých – 24. dubna – se ve stáji u výběhu Safari 
narodil sameček pakoně modrého. Veškerý svůj čas tráví s matkou, s níž chodí na vycházky na 
odstavný dvorek. Mláďata pakoňů jsou drobná a tedy zranitelná, do společného výběhu s jinými druhy 
se sameček dostane nejdříve tak za čtyři měsíce. 
 
DEN DĚTÍ S CENTREM PRO RODINU, 13. 5. 2007  Program na pódiu U Velblouda: 
13.00 – Představí se organizace Centrum pro rodinu a sociální péči, která slaví 15. výročí založení. 
Rozhovor s jejím ředitelem, různá další oznámení 
 13.30 – Zpíváme s Jonášem, písničky a básničky dětí pro maminky ke Dni matek, soutěže na pódiu 
 14.30 – Další blok informací a oznámení 
 15.00–16.00 – Divadlo Spojené farnosti předvede hru V Zoologické zahradě 
 16.15 – vyhodnocení  soutěžní stezky, informace o adopci paviánů anubi Centrem pro rodinu 
                                                                                                                                                                                       


