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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již 
dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 
programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

Heiko zůstává v Zoo Brno 
 
Heiko, opice dželady, patří v současné době zřejmě k nejznámějším z patnácti stovek zvířat, které chová 
brněnská zoo. Za její brány se vydal poprvé na podzim roku 2007, kdy si během necelých tří dnů prohlédl 
nejen nejbližší okolí svého domova, ale dostal se až na golfové hříště v Jinačovicích. Jeho letošní podzimní 
výlet trval sice celých pět dní, ale omezil se hlavně na prohlídku  nových výběhů zoo, která se za ty dva 
roky hodně změnila. Nová hlavní komunikace s již hotovými nebo s právě vznikajícími novými expozicemi 
za několik desítek milionů korun z rozpočtu města Brna, rodící 
se soubor výběhů severské zvířeny Beringie za osmdesát 
milionů z evropských fondů či přestavba pavilonů jeho kolegů 
lidoopů za dalších více než třicet milionů jej přesvědčily o tom, 
že brněnská zoo se stává zajímavým místem nejen 
k občasným návštěvám, ale i dobrým domovem pro své zvířecí 
obyvatele, a není tedy důvod odcházet jinam. O tom se konečně 
přesvědčil i při krátkém pohledu za brány zoo, kde si popovídal 
s několika psy, a kde jak se přesvědčil, se ty dva rok vůbec nic 
nezměnilo, jen ty zácpy na silnicích jsou zase o něco větší… 
 
Ačkoliv budou chovatelé i k letošnímu „výletu“ Heika mimo svůj 
výběh shovívaví, nelze zaručit, že takové pochopení budou mít i 
obyvatelé nejbližšího okolí zoo a Brňané vůbec. Zoo je za zdraví 
opičáka zodpovědná, a pokud by se mu během výletu něco stalo 
nebo by snad přišel i o život, či se dostal do konfliktu s volně 
žijícími zvířaty, jistě by se to odrazilo jak v médiích, tak 
v ohlasech veřejnosti. A tak, ačkoliv jsou všichni zaměstnanci Zoo Brno rádi, že mu během jeho výletů 
zatím  nic nestalo, padlo rozhodnutí mu právě z výše uvedených důvodů v dalších útěcích  zabránit. To však 
předpokládá řadu opatření, mezi něž patří zejména úpravy výběhu dželad, které si vyžádají nemalé náklady. 
V rámci připravované spolupráce s Českou pojišťovnou, a. s., se Zoo Brno proto rozhodla zapojit do pomoci 
s úpravou výběhu dželad i nejširší veřejnost a vyhlásit na jeho zabezpečení veřejnou sbírku. 
 
 
Dželada je velká opice příbuzná paviánům. Mnohými svými anatomickými znaky se však podobá makakům. Žije v horských 
oblastech Etiopie. Jeho domovem je alpinské pásmo s vysokými skalními stěnami a římsami ve výškách 2, 5 až 3, 5 tis. m. nad 
mořem. Samci jsou větší než samice, dosahují váhy 20 až 30 kg. Živí se výhonky rostlin, kořínky a semeny. Svojí povahou to 
rozhodně nejsou útočná zvířata. Za normálních okolností mají z člověka strach a před lidmi prchají. 
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