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Nové lamy alpaky 

Tři lamy alpaky 
(Lama pacos) při-
cestovaly včera do naší 
zoo z farmy v Santiago 
de Chile. Spolu s další 
alpakou, která doposud 
patřila ke kolekci zvířat 
na Dětské zoo, jsme je 
umístili do bývalého 
výběhu lam krotkých 
(Lama glama), jejichž chov v Zoo Brno skončil. 

Alpaka je domácí zvíře chované především kvůli velmi kvalitní vlně, podobné prachovému peří. 
Nikdy nebyla využívána jako lama krotká k nošení břemen. Vyskytuje se především v Bolívii, kde žije 
kolem 86 % populace, dále v Ekvádoru a Peru, v menší míře v Chile a Argentině. Chov je úspěšný i v USA, 
Austrálii, Británii a Izraeli. Alpaky dosahují výšky kolem 100 cm a hmotnosti 55–65 kg. Srst mají bílou, 
hnědou či černou, mohou být také různě strakaté. Naše první alpaka je bílá, z nových příchozích jedinců 
jsou dva hnědí a jeden černý. Všechny naše alpaky jsou samice. V nejbližších dnech k nim ze Zoo Stuttgart 
přibude výkonný tříletý samec, a tak bude možno založit chov harémového typu, odpovídající biologii lam.  

Dosavadní expozici lam krotkých zabydlely alpaky proto, že jsou vzácnější. Chov lam krotkých se 
v posledních letech rozmohl i v soukromé sféře a pro naše odchovky se odbyt hledal nesnadno. Zoo Brno 
také ukončila chov guanak (Lama guanicoe), což je divoký druh lamy žijící v pampách i horách Peru, 
Bolívie, Chile a Argentiny. Místo něho si zoo hodlá v brzké době pořídit druhý druh divoké lamy – vikuně 
(Vicugna vicugna). Vikuňa pochází vysokých andských pohoří na jihu Peru a Bolívie a severu Argentiny a 
Chile. V přírodě byla již téměř vyhubena. 

Oba divoké druhy lam i dvě domestikované formy hodlá Zoo Brno chovat až ve vzdálenější 
budoucnosti, kdy má vzniknout expozice demonstrující divergenci druhu.  

 
 

Uspěje čtvrtý tygr? 
Pár tygrů sumaterských se dostává do říje a příští týden dostane 

poprvé možnost se spářit. Samec Dua se dosud s naší samicí Satu přímo 
nesetkal. Žije v naší zoo od 15. 5. 2009, kdy jsme si jej dovezli z 
maďarské Zoo Veszprém, narodil se ale v německé Zoo Stuttgart 
(v roce 2005). Satu, odchovaná v Zoo Dublin v Irsku, přišla do naší zoo 
jako dvouletá v roce 2005 a měla trochu smůlu. Dva její dosavadní 
partneři uhynuli, třetí, který byl v Brně jen krátce kvůli iniciaci ovulace, 
se vrátil do Jihlavy, a Satu nezabřezla. Když loni stářím uhynul Kampar, 
její druhý partner, odebrali jsme jeho sperma a zamrazili je. Podle 
koordinátora evropského chovu tygrů sumaterských byla totiž v tu dobu 
Kamparova genetická výbava vysoce žádaná. Jeho sperma mělo 
posloužit k umělé inseminaci, k níž jsme nakonec nepřistoupili. Metoda 
umělé inseminace není totiž u kočkovitých šelem doposud 
propracovaná. Příští týden však může konečně přinést v životě Satu 
příznivý zvrat – Dua je mnohem temperamentnější než jeho předchůdci. 
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Medvědi dostanou ledovník 
K výběhu ledních medvědů instalujeme v pondělí výrobník ledu. Ledová tříšť bude dopadat do 

nejnižší části expozice, do stinného místa pod jezírkem, kam nikdy nedopadají sluneční paprsky, a vytvoří 
tam hromadu, v níž se za horkých letních dní medvědi jistě rádi vyválí. Podobné zařízení již s úspěchem 
používají některé zahrady v zahraničí. 

 
 

Prázdniny v zoo začaly 
Prázdniny v zoo tento týden začaly. Oblíbenou akci pořádáme již od roku 1998, letos poprvé je 

rozšířena o Toulky Brnem s krokodýlem. V příloze přinášíme podrobný program. 
 

Bc. Eduard Stuchlík 
vedoucí redaktor Zooreportu 

úsek propagace a vzdělávání Zoo Brno 
U Zoologické zahrady 46 

635 00 Brno 
tel.: 546 432 370  

mobil: 728 333 974 
fax: 546 210 000 

                                                                                                                               e-mail: stuchlik@zoobrno.cz 
 
 
 
 

 

 

 

 

LETNÍ PRÁZDNINY 2009 

7.7.-10.7., 20.7.-24.7, 27.7.-30.7., 10.8.-14.8., 17.8.-21.8., 24.8.-28.8 

 

PONDĚLÍ 

8,00 – 9,30 hod. organizační záležitosti – klubovna v přízemí správní budovy 

10,00 – 11,00 hod. Tropické království  

o Prohlídka terária spojená s ukázkou krmení kajmanů, piraňí 

o  odborný výklad, diskuze 

11,30 – 12,30 hod. oběd v restauraci U Tygra 

12,30 – 13,00 hod. odpolední klid – promítání filmu 

13,00 – 13,15 hod. Tygři 

o Prohlídka „dolní smyčky“ – tygři, levharti, lachtani, bobři, lední medvědi, paovce, dželady, losi, sobi 

14,30 – 14,45 Lišky polární 

15,00 – 17,00 hod. hry, soutěže, kvízy, zhodnocení získaných poznatků 
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ÚTERÝ 

8,00 – 9,00 hod. činnost v klubovně (kreslení, hry) 

9,30 – 10,30 hod. Dětská zoo – jízda na ponících v 10,00 hod. 

10,30 – 11,15 hod. Safari 

11,30 – 12,30 hod. oběd v restauraci U Tygra 

12,30 – 13,30 hod. odpolední klid – promítání filmu 

13,30 – 13,45 hod. krmení lachtanů 

14,00 – 14,15 hod. Pavilon exotického ptactva 

o Odvoz dětí k od restaurace U tygra vláčkem k pavilonu exotického ptactva 

o Prohlídka pavilonu exotických ptáků spojená s ukázkou komentovaného krmení (dále diskuze, dotazy dětí) 

15,00 – 16,00 prohlídka pavilonu opic 

16,00 – 17,00 hod. estetická činnost v klubovně 

 

STŘEDA 

8,00 – 17,00 výlet do Zoo Lešná 

 

ČTVRTEK 

8,00 – 9,00 činnost v klubovně (estetická činnost, hry) 

9,30 – 10,00 ukázka krmení losů 

o Prohlídka horní části zoo – jelen, takin, velbloud, zebry Grévyho 

o 10,45 Prohlídka expozice Jižní Amerika – tapír, nandu, mara…. 

11,30 – 12,30 hod. oběd v restauraci U Tygra 

12,30 – 13,30 hod. odpolední klid – promítání filmu 

14,00 – 15,00 hod. dětská zoo + hřiště u bizonů – prohlídka, hry, soutěže 

15,00 – 17,00 hod. estetická činnost, hry, soutěže 

 

PÁTEK 

8,00 – 9,00 hod. činnost v klubovně (kreslení, hry) 

9,00 – 11,00 hod. soutěžní stezka 

11,00 – 11,30 hod. vyhodnocení soutěžní stezky 

11,30 – 12,30 hod. oběd v restauraci U Tygra 

12,30 – 13,30 hod. odpolední klid – promítání filmu 

14,00 – 17, 00 hod. indiánské odpoledne 

o prohlídka expozice bizonů a tee-pee 

o výroba čelenek, malování obličejů, výroba indiánských šperků a oděvů 

o zhodnocení činnosti, rozloučení se s dětmi a pedagogickými pracovníky  
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LETNÍ PRÁZDNINY 2009 

Toulky Brnem s krokodýlem - 13.7.-17.7., 3.8.-7.8. 

 

 

PONDĚLÍ 

8,00 – 9,30 hod. organizační záležitosti – klubovna v přízemí správní budovy 

10,00 – 11,00 hod. Tropické království  

o Prohlídka terária spojená s ukázkou krmení kajmanů, piraňí 

o  odborný výklad, diskuze 

11,30 – 12,30 hod. oběd v restauraci U Tygra 

12,30 – 13,00 hod. odpolední klid – promítání filmu 

13,00 – 13,15 hod. Tygři 

o Prohlídka „dolní smyčky“ – tygři, levharti, lachtani, bobři, lední medvědi, paovce, dželady, losi, sobi 

14,30 – 14,45 Lišky polární 

15,00 – 17,00 hod. hry, soutěže, kvízy, zhodnocení získaných poznatků 

 

ÚTERÝ 

8,00 – 11,30 Hvězdárna 

11,30 – 12,30 hod. oběd v restauraci U Tygra 

12,30 – 13,30 hod. odpolední klid – promítání filmu 

13,30 – 13,45 hod. krmení lachtanů 

14,00 – 14,15 hod. Pavilon exotického ptactva 

o Odvoz dětí k od restaurace U tygra vláčkem k pavilonu exotického ptactva 

o Prohlídka pavilonu exotických ptáků spojená s ukázkou komentovaného krmení (dále diskuze, dotazy dětí) 

15,00 – 16,00 prohlídka pavilonu opic 

16,00 – 17,00 hod. estetická činnost v klubovně 

 

 

STŘEDA 

9,00 – 11,00 Špilberk – O Brně na hradě – historie Brna a osudy některých jeho obyvatel, kvíz, Dětská dílna, výtvarná činnost 

11,30 – 12, 30 oběd 

13, 00 – 16, 000 – Knihovna Jiřího Mahena – výroba vlastní knihy, knihovnický 7boj…) 

 

ČTVRTEK 

9,00 – 16,00 – Brněnské kulturní centrum 

Radniční věž, pověsti o krokodýlovi a kole, prohlídka staré radnice, klenotnice, dětský koutek, divadlo 

11,30 – 12,30 oběd 

Prohlídka Kapucínské hrobky, kino Scala – pohádka, vystoupení šermířů 
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PÁTEK 

8,00 – 9,00 hod. činnost v klubovně (kreslení, hry) 

9,30 – 11,15 hod. Dětská zoo – jízda na ponících v 10,00 hod. 

11,30 – 12,30 hod. oběd v restauraci U Tygra 

12,30 – 13,30 hod. odpolední klid – promítání filmu 

14,00 – 15,00 hod. prohlídka bizonů a ind. tee-pee 

15,00 – 17, 00 hod. indiánské odpoledne 

o výroba čelenek, malování obličejů, výroba indiánských šperků a oděvů 

o zhodnocení činnosti, rozloučení se s dětmi a pedagogickými pracovníky  

 
 


