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Primátor Brna PhDr. Richard Svoboda stfiíhá pásku pfii
slavnostním otevfiení v˘bûhu koní Pfievalského. Vpravo
zástupce fieditele Zoo Brno Ing. Zdenûk Vrátn˘ (Foto Martin
Braczek) / The mayor of Brno PhDr. Richard Svoboda cuts
the tape during the ceremonial opening of the Przewalski’s
horses exhibit. Ing. Zdenûk Vrátn˘, deputy director of the
Brno Zoo, is at the right (Photo by Martin Braczek)

Mongolská jurta slouÏí jako stáj koní Pfievalského / The
Mongol yurt acts as a stable of Przewalski’s horses 

Nov˘ v˘bûh koní Pfievalského / New Przewalski’s horses
exhibit 
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Poprvé v historii Zoo Brno se roku 2005 v jejím
chovu objevili vysoce potravnû specializovaní

je‰tûfii dracény guayanské, Ïivící se pouze plÏi se
skofiápkou / Highly food-specialized Guyana

Caiman lizards that eat only snails with shells
appeared for the first time in history of the Brno

zoo breeding in 2005

Hereãka Yveta Blanaroviãová na Dni dûtí s rádiem
Frekvence 1 (Foto Martin Braczek) / Actress Yveta

Blanaroviãová during the Children’s Day with
Radio Frekvence 1 (Photo by Martin Braczek)

Vystoupení ãlenek Sportovního klubu Junior
aerobic Sluníãka na Dûtském dni v Zoo Brno pro

matefiské ‰koly a 1. stupeÀ základních ‰kol /
A performance of members of the „Sluníãko“ Sport

Club Junior Aerobic during the Children’s Day at
the Brno Zoo for nursery schools and junior

grades of basic schools
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Dámy a pánové, váÏení a milí pfiátelé brnûnské
zoologické zahrady!

Pfiedsevzetí, podle nûhoÏ chce Zoo Brno kaÏ-
doroãnû otevfiít aspoÀ jeden nov˘ v˘bûh, se poda-
fiilo splnit i v roce 2005: nov˘ domov v novém
chovatelském zafiízení na‰la na Mni‰í hofie skupina
koÀÛ Pfievalského, jediného Ïijícího divokého
pfiedka mnoha plemen domestikovan˘ch koní.
V âeské republice se s koni Pfievalského mÛÏeme
setkat jen v Praze a v Brnû, poslání brnûnské expo-
zice je pfiedev‰ím v˘chovné a osvûtové. Jsem rád, Ïe
na‰e zoo mÛÏe náv‰tûvníkÛm pfiedstavit zvífie, kte-
ré se stalo symbolem záchrany ohroÏen˘ch druhÛ,
pfii níÏ hrály rozhodující úlohu zoologické zahrady.

Expozice divok˘ch koní není tak rozsáhlá jako tfie-
ba v˘bûh vlkÛ z roku 2004, pfiesto lze její vznik o-
znaãit za úspûch, vÏdyÈ byla financována z vlast-
ních zdrojÛ. Zahrada totiÏ na rok 2005 neobdrÏe-
la z mûstského rozpoãtu Ïádné finance na stavbu
nov˘ch chovatelsk˘ch zafiízení. 

Nejv˘znamnûj‰ím dovozem roku byla jednole-
tá tygfiice Satu, která do Brna dorazila z irské Zoo
Dublin na zaãátku fiíjna. AÏ bûhem jednoho ãi
dvou let Satu dospûje, vytvofií se samcem Dickem,
odchovan˘m v na‰í zoo, pár, kter˘ je uÏ nyní vel-
kou nadûjí pro evropsk˘ chov vysoce ohroÏeného
poddruhu. O sestavení chovného páru tygrÛ su-
matersk˘ch, kter˘ch Ïije v evropsk˘ch zoo jen ko-

ÚVODNÍ SLOVO ¤EDITELE ZOO BRNO

THE OPENING ADDRESS OF THE BRNO ZOO’S DIRECTOR

CMYK
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¤editel Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka / Brno Zoo Director MVDr. Martin Hovorka 
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Úvodní slovo fieditele Zoo Brno

The opening address of the Brno Zoo’s Director
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see these horses only in Prague and Brno; the
mission of the Brno display is, above all,
educational. I am glad that our zoo may
introduce an animal that became a symbol of
saving endangered species, where the zoos
played the decisive role. The wild horses’
exhibit is not as big as, e.g. the wolves’ exhibit
built in 2004, nevertheless, it can be called
a success, because it was financed from own

Ladies and gentlemen, dear friends of the
Brno Zoo,

The resolution of the Brno zoo to open at
least one new exhibit every year, was managed
to fulfil again in 2005: a group of the
Przewalski’s horses, the only living wild
ancestor of many domesticated horses, found
a new home in a new breeding facility on the
“Mni‰í hora”. In the Czech Republic, we can

lem sta kusÛ, jsme usilovali nûkolik let. Nakonec
jsme byli úspû‰ní hlavnû proto, Ïe Zoo Brno vlast-
ní kvalitní chovné zafiízení Tygfií skály. 

V na‰í zoo se také objevil vzácn˘ a v Brnû do-
sud nechovan˘ druh kopytníka – tapír jihoameric-
k˘. Samec Klarnet je zatím v zoo sám, doufám, Ïe
mu brzo seÏeneme druÏku. Tapífii budou chodit do
spoleãného v˘bûhu s dal‰ími jihoamerick˘mi dru-
hy, jako jsou mary a kapybary.

Brnûnská zoo dosáhla v roce 2005 nûkolika ús-
pû‰n˘ch prvoodchovÛ. Poprvé se v na‰í zoo naro-
dil sob a také dva losi. Prvoodchovem byl i berá-
nek pomûrnû vzácného plemene ãtyfirohé ovce
Jákobovy. V oblasti odchovÛ byl ale nejdÛleÏitûj‰í
fakt, Ïe samice medvûda ledního Cora poprvé ro-
dila. Dvû mláìata samãího pohlaví sice po nûkoli-
ka dnech uhynula, coÏ se prvorodiãce stává po-
mûrnû ãasto, v˘znamné ale je, Ïe pár je plodn˘. Je
tedy moÏné znovu se o odchov pokusit. Rádi by-
chom tak uãinili pfií‰tí rok v nov˘ch podmínkách
rekonstruovaného v˘bûhu brtníkÛ, kde bude mít
samice bûhem porodu i odchovu mláìat více klidu
neÏ v dosavadní expozici. 

Rok 2005 byl dÛleÏit˘m rokem pfiíprav, kdy
jsme vypracovali projekt a firmû zadali pfiestavbu

Dûtské zoo a kdy mûstská rada schválila 20milio-
nov˘ investiãní pfiídûl na pfií‰tí rok. V roce 2006
hodláme ukonãit úpravy v˘bûhÛ paovcí a bizonÛ
a otevfiít rekonstruovanou Dûtskou zoo. V˘bûh pa-
ovcí roz‰ífiíme a zbudujeme v nûm vytápûnou ubi-
kaci pro dÏelady – oba druhy pak budou Ïít spo-
leãnû v jedné expozici. V˘bûh bizonÛ rovnûÏ zvût-
‰íme a vyroste u nûj malá indiánská vesnice s nû-
kolika tee-pee. Dûtsk˘ areál vybavíme kontaktními
expozicemi, z nichÏ uÏ zvífiata nebudou unikat do
okolí a kde budou mít také více klidu – dûti je ale
budou mít stále na oãích.

V roce 2005 jsme rozhodli, kam pfiestûhujeme
zvífiata z takzvané aleje ‰elmiãek – napfi. rysy, koã-
ky divoké ãi ovíjeãe. ·elmiãkám postavíme nové
vût‰í expozice na rÛzn˘ch dosud „hluch˘ch“ mís-
tech v zoo. Staré klece zbouráme, neboÈ se nachá-
zejí v místû, kde vyroste nov˘ velk˘ v˘bûh medvû-
dÛ hnûd˘ch. Pfiípravné práce, tedy hlavnû stavba
oplocení asi dvouhektarové plochy, zaãnou v roce
2006. Nová expozice medvûdÛ hnûd˘ch je nároã-
nou investicí, vlastní práce plánujeme aÏ na rok
2007 a celá stavba bude dokonãena bûhem dal‰ích
dvou aÏ tfií let.     

MVDr. Martin Hovorka

ZOOROČENKA DOK ok2005  22.9.2006 15:13  Stránka 3



4| V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2005

Úvodní slovo fieditele Zoo Brno

The opening address of the Brno Zoo’s Director

CMYK

funds. The thing is that the zoo did not gain
any funds from the city budget for building
new breeding facilities in 2005. The most
important import of the year was one year old
female tiger Satu that came to Brno from the
Irish Dublin zoo in the end of October. After
Satu matures in one or two years, she will
create a breeding pair with Dick, a male
reared in our zoo; the pair is already now
a great expectance for the European breeding
of the highly endangered subspecies. We have
spent several years trying to set a breeding pair
of the Sumatran tigers; only about a hundred
of them live in the European zoos. We were
successful mainly because we have an own
high-quality breeding facility “Tiger Rocks”.

A rare bizarre ungulate, the South
American lowland tapir, also appeared in
Brno for the first time. Male called Klarnet is
as yet alone, but I hope we will soon find
a partner for him. They will live in the
common exhibit with other South American
species, as cavies and capybaras.

The Brno zoo reached several successful
first raisings in 2005. A European reindeer
and two European elks were born for the first
time at our zoo. A lamb of relatively rare four-
horned Jacob’s sheep was also a first raising.
In breeding, the most important fact of 2005
was that the Polar bear female Cora whelped
for the first time. Two young males died after
several days, which happens quite often by
primiparas, but it is important that the pair is
fertile. Though, it is possible to try again. We
would like to do so under the new conditions
of the reconstructed Brown bears’ exhibit,

where the female would have more peace
during both the birth and rearing than in the
present exhibit. 

2005 was an important year of
preparations, we developed and assigned
a project of rebuilding the Children’s zoo and
the city council accepted a 20 million
donation for the next year. We plan to finish
the adaptations of the sheep’s and bisons’
exhibits and to open a new Children’s zoo.
We will enlarge the Barbary sheep’s exhibit
and create a dormitory for geladas in it – both
the species will live together then. The bisons’
exhibit will also be enlarged and a small
Indian village with several tee-pees will be
built near it. The children’s area will be fitted
with contact expositions, from where the
animals will not flee to the surroundings and
they will have more peace there – but the
children will see them all the time.

In 2005, we found places to move the
animals from so-called Feline Alley in, e.g.
bobcats, wildcats or Toddy cats. We will
build new bigger exhibits for them on various
up to now “dead spots” in the zoo. We will
destroy the old cages, because a new large
Brown bears’ exhibit will be built on that
place. The preparations, especially building
the new fencing around the 2 hectare area,
will start in 2006. The new Brown bears’
exhibit is a demanding investment; we plan
the particular works not sooner than in 2007
and the whole project will be finished during
next two or three years.

MVDr. Martin Hovorka
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POâET ZAMùSTNANCÒ K 31. 12. 2005: 

111 STÁL¯CH, 139 SEZONNÍCH

CMYK

VEDENÍ ZOO BRNO K 31. 12. 2005

MANAGEMENT OF THE BRNO ZOO ON 31ST DEC 2005
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Poãet zvífiat chovan˘ch v Zoo Brno k 1. led-
nu 2005 ãinil 821 obratlovcÛ v 188 druzích,
z toho savcÛ 291 v 80 druzích, ptákÛ 144 v 55
druzích, plazÛ 339 v 49 druzích; zoo téÏ chovala
dva obojÏivelníky jednoho druhu, 45 ryb tfií dru-
hÛ a forem a ve SMP 8 bezobratl˘ch dvou dru-
hÛ. Do tûchto stavÛ jsou zapoãtena zvífiata depo-
novaná do Zoo Brno, chovaná v Záchytném
centru CITES, v Záchranné stanici pro handica-
pované Ïivoãichy a ve Stanici mlad˘ch pfiírodo-
vûdcÛ (SMP). Zapoãtena nejsou krmná zvífiata
a zvífiata na Stálé akvarijní v˘stavû (SAV).

Brnûnská zoo chovala k datu 31. 12. 2005
následující poãet zvífiat: 805 obratlovcÛ v 202
druzích, z toho savcÛ 317 v 84 druzích, ptákÛ
164 v 62 druzích, plazÛ 243 v 47 druzích, oboj-
ÏivelníkÛ 8 ve dvou druzích, ryb 73 v 7 druzích

a formách. Do tûchto stavÛ jsou zapoãtena zvífia-
ta deponovaná do Zoo Brno, chovaná
v Záchytném centru CITES, v Záchranné stanici

CHOVATELSK¯ ÚSEK

ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

CMYK
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Tygfiice Satu na první procházce po novém domovû v Brnû / Tigress Satu on her first walk through her new home in Brno

Odvoz samce tygra sumaterského Kampara (na snímku) do
Zoo Ústí nad Labem byl nutn˘m krokem pfied pfiíchodem sa-
mice Satu / The departure of Kampar, a male of Sumatran ti-
ger (on the photo), to the Ústí nad Labem Zoo, was a neces-
sity before the arrival of female Satu
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pro handicapované Ïivoãichy a ve SMP.
Zapoãtena nejsou krmná zvífiata a zvífiata na SAV.

Spoleãnû se zvífiaty na SAV – samozfiejmû jde
pfieváÏnû o ryby – dosahují poãty zvífiat chova-
n˘ch v Zoo Brno k 31. 12. 2005 tûchto hodnot:
1 973 obratlovcÛ v 297 druzích, z toho savcÛ
317 v 84 druzích, ptákÛ 166 v 62 druzích, plazÛ 

¤ízení chovatelského úseku se v roce 2005
stabilizovalo. Nová organizaãní struktura s vût‰í-
mi provozními revíry se ustálila, její fungování se
osvûdãilo. Ukázala se v‰ak potfieba personálních
zmûn. Zv˘‰it stav zoologického managementu
a pomocného personálu bylo nezbytné vzhledem
k velmi narÛstající administrativû a ke stále vy‰-
‰ímu objemu byrokratické zátûÏe. Ke konci roku
vznikla na úseku dvû nová pracovní místa. Jedno
místo obsadila krmiváfika, jejíÏ hlavní povinnos-
tí je vést agendu spojenou s pohybem krmiv a je-
jich úãetnictvím. Zhotovuje objednávky, kontro-
luje faktury, obsluhuje krmiváfisk˘ a skladov˘
software a pfiedev‰ím vykazuje dotace a pfiíspûv-
ky. Na úsek byla dále pfiijata asistentka-referent-

246 v 48 druzích, obojÏivelníkÛ 19 ve tfiech dru-
zích, ryb 1 223 ve 99 druzích a formách. Zoo téÏ
chovala dvû paryby jednoho druhu a 11 bezo-
bratl˘ch pûti druhÛ. Celkové koneãné stavy tedy
jsou 1 984 kusÛ a 302 druhÛ. Srovnání stavu zví-
fiat chovan˘ch v Zoo Brno k prvnímu a posled-
nímu dni roku 2005 ukazuje následující tabulka.

ka pro administrativu, která se stará o korespon-
denci a spisovou a archivní sluÏbu, agendu skla-
dového hospodáfiství, rozpoãet úseku, objednáv-
ky, smlouvy, faktury a administrativu spojenou
se sluÏebními cestami a projekty.

Na deta‰ovaném pracovi‰ti SAV na Radnické
ulici jsme zápolili, a to zatím ne zcela úspû‰nû,
s váÏn˘mi technick˘mi nedostatky. Opravovali
jsme korodující konstrukce akvarijních stûn a ta-
ké elektroinstalaci, která byla v havarijním stavu.
I po koncepãní stránce nebyla budoucnost v˘sta-
vy zcela jasná. Existovaly nûkteré nové varianty
a návrhy na úpravu a vyuÏití prostor v podzemí
v˘stavy, kde by si snad jiÏ v roce 2006 mohli ná-
v‰tûvníci prohlédnout nûkteré expoziãní novin-

CMYK

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department
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Stavy zvífiat chovan˘ch v zoo a na SAV na zaãátku a na konci roku 2005

Savci 291 80 0 0 291 80 317 84 0 0 317 84
Ptáci 144 55 3 1 147 55 164 62 2 1 166 62
Plazi 339 49 5 2 344 50 243 47 3 1 246 48
ObojÏivelníci 2 1 10 2 12 2 8 2 11 3 19 3
Ryby 45 3 1 304 88 1 349 90 73 7 1 150 95 1 223 99
Paryby 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
Obratlovci celkem 821 188 1 322 93 2 143 277 805 202 1 168 101 1 973 297
Bezobratlí 8 2 18 7 26 9 0 0 11 5 11 5
Celkem 829 190 1 340 100 2 169 286 805 202 1 179 106 1 984 302
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Stav k 1. 1. 2005 Stav k 31. 12. 2005
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ky. V exkluzivních prostorách v centru Brna by
mûli mít lidé moÏnost spatfiit ojedinûlé expozice
se zvífiaty, která nelze bûÏnû drÏet v soukrom˘ch
chovech. 

Zoologické expozice na Mni‰í hofie obohatil
novû vybudovan˘ velk˘ pfiírodní v˘bûh pro konû
Pfievalského (Equus przewalskii). Jeho dokonãe-
ní se z pfieváÏnû finanãních dÛvodÛ opozdilo,
takÏe tfii klisny z praÏského chovu, Lindu, Petru
a Reu, jsme v na‰í zoo pfiivítali aÏ 24. srpna
2005. Konû k nám dorazili z chovné stanice
v Dobfiejovû u Tábora, která patfií Zoo Praha.
V té dobû se v Dobfiejovû nacházelo asi 20 koní
Pfievalského. Zoo Praha pouÏívá stanici jednak
jako chovné, ale souãasnû jako depozitní zafiíze-
ní, a to nejen pro konû Pfievalského, ale taktéÏ
pro soby, losy, kiangy, a dal‰í druhy. 

Na‰e zoo se rozhodla obnovit po mnoha le-
tech chov posledního Ïijícího divokého konû
pfieváÏnû z dÛvodÛ didaktick˘ch a osvûtov˘ch.
Osud koní Pfievalského názornû demonstruje ro-

li zoologick˘ch zahrad pfii záchranû vymírajících
Ïivoãi‰n˘ch druhÛ a osvûtluje tak smysl existen-
ce zoo v dne‰ní spoleãnosti.

Nov˘ v˘bûh s mongolskou jurtou doplÀuje
ná‰ soubor expozic vûnovan˘ ãeledi koÀo-
vit˘ch, kde doposud jedin˘ zástupce divok˘ch
koní chybûl.

Pokraãovala taktéÏ úprava jihoamerického
v˘bûhu v sousedství pavilonu Tropické králov-
ství. Nejvût‰í zmûny v tomto v˘bûhu zasáhly b˘-
valou ubikaci gepardÛ. Pomûrnû nákladná a dos-
ti zdafiilá rekonstrukce objektu vytvofiila vhodné
prostfiedí pro nov˘ druh v na‰í zoo, kter˘ byl vel-
mi netrpûlivû oãekáván a kter˘ oÏivil druhové
sloÏení osazenstva v˘bûhu. Nov˘m obyvatelem
zrekonstruované ubikace se 14. fiíjna 2005 stal
samec tapíra jihoamerického (Tapirus terrestris)
Klarnet, dovezen˘ z polského GdaÀsku. Brzy
v nové ubikaci zdomácnûl a taktéÏ na své nové o-
patrovatele se pomûrnû snadno fixoval. Nyní
v‰ichni doufáme, Ïe k roãnímu samci získáme

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department
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v nepfiíli‰ daleké budoucnosti vhodnou mladou
samici a dostaneme tak pfiíleÏitost pokusit se
o první odchov tapíra v Brnû. Pohled na malého
pruhovaného tvora by jistû potû‰il náv‰tûvníky
i pracovníky zoo.

Nejv˘znamnûj‰í zmûna v kolekci zvífiat nasta-
la 7. fiíjna, kdy do Brna pfiicestovala zhruba rok
a pÛl stará samice tygra sumaterského (Panthera
tygris sumatrae) Satu, odchovaná v Zoo Dublin
v Irsku. Koneãnû jsme tak po nûkolikaleté snaze
zkompletovali nov˘ chovn˘ pár tohoto velmi
ohroÏeného poddruhu a nyní budeme napjatû o-
ãekávat pfiíchod pohlavní dospûlosti samice, ne-
boÈ nejvût‰í odmûnou za nûkolikaletou snahu
o zisk nového chovného páru by samozfiejmû by-
lo narození mláìat.

Úspû‰nû téÏ pokraãovala mezinárodní spolu-
práce s Department of National Zoological

Gardens Dehiwala, tedy s Národní zoo
v Colombu na Srí Lance. Zoo Brno získala v srp-
nu v˘mûnou velmi cenná zvífiata: pár koãek ry-
báfisk˘ch (Prionailurus viverrinus) a pár ratuf
cejlonsk˘ch (Ratufa macroura). Vzhledem k to-
mu, Ïe se jedná o zvífiata z pfiírody Srí Lanky, sta-
la se velmi cenn˘m genetick˘m oÏivením evrop-
sk˘ch populací. Ratufy cejlonské jsou navíc v zo-
ologick˘ch zahradách doposud velmi vzácn˘mi
chovanci a v na‰í republice je mÛÏeme spatfiit jiÏ
jen v Zoo PlzeÀ.

Neustrnula ani spolupráce se Srí Lankou
v chovu levhartÛ cejlonsk˘ch (Panthera pardus
kotiya). Po cestû páru levhartÛ z Colomba do
Brna v roce 2004 máme nyní pfiislíbeno dal‰í
zvífie, a tak se na‰e zoo snad jiÏ v blízké dobû sta-
ne opût dovozcem velmi cenného zvífiete-zakla-
datele. 

CMYK
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Tapír jihoamerick˘ (Foto Martin Braczek) / South American lowland tapir (Photo by Martin Braczek)
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V˘mûnné transporty se Zoo Colombo jsou
pro na‰i zoo i pro celou Evropu velmi v˘znamné,
neboÈ vedou k zisku zvífiat pro evropsk˘ region
nepfiíbuzn˘ch, a tudíÏ vysoce cenûn˘ch, neboÈ
populace mnoha druhÛ je v této chovatelské ob-
lasti velmi úzká a znaãnû trpí pfiíbuzností.  

Rok 2005 byl pro nás jiÏ nûkolikát˘m ro-
kem naplÀování Strategie rozvoje Zoo Brno.

DoplÀování druhové skladby chovan˘ch zvífiat
tak probíhalo i nadále v souladu s tímto dlouho-
dob˘m konceptem. Následující tabulka ukazuje
souhrn pfiíjmÛ a v˘dajÛ zvífiat v Zoo Brno za rok
2005, a to bez SAV.

Nejv˘znamnûj‰í chovatelskou událostí roku
bylo, Ïe jsme u samice medvûda ledního (Ursus
maritimus) Cory zaznamenali první porod. Cora

Chovatelsk˘ úsek
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CMYK

10| V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2005

Pfiíjmy a v˘daje zvífiat v Zoo Brno za rok 2005 (bez SAV) 

SAVCI PTÁCI PLAZI OBOJÎ. RYBY BEZOBR. CELKEM
ks ks ks ks ks ks ks    

Narozeno 59 12 5 0 0 0 76
Jin˘ pfiíjem (nákup, deponace, dar, v˘mûna atd.) 196 208 36 15 29 0 484
Celkem 255 220 41 15 29 0 560
Úhyn 100 81 76 7 1 8 273
Odchod (prodej, deponace, v˘mûna, vrác. dep.) 45 11 61 0 0 0 117
Jiné odchody (vypu‰tûní, vyfiazení, ‰kodná, únik, krádeÏ) 84 107 1 2 0 0 194
Celkem 229 199 138 9 1 8 584

POLOÎKA
SKUPINA

Mládû zebry Grévyho / Young Grevy’s zebra 
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se narodila 27. 11. 1998 v Zoo Sankt Petûrburg
a do na‰í zoo pfiibyla 16. 3. 2000. Její partner sa-
mec Umca se narodil 15. 11. 1998 v kaza‰ské
Zoo Alma Ata, do Zoo Brno se dostal 25. 8.
1999. Prvního páfiení si chovatelé v‰imli jiÏ
v dubnu 2003 a dále v bfieznu 2004. Z tûchto
pokusÛ v‰ak mláìata nevze‰la. Ov‰em páfiení
koncem bfiezna a poãátkem dubna 2005 jiÏ bylo
plodné, a tak pfiestoÏe to dlouho na graviditu
pfiíli‰ nevypadalo, zaãala Cora koncem listopadu
2005 (nûkolik dní pfied porodem) hojnûji nav-
‰tûvovat porodní box. Tou dobou byl jiÏ Umca
nûkolik t˘dnÛ pfiestûhován do b˘valé ubikace
syrsk˘ch medvûdÛ, která je od v˘bûhu ledních
medvûdÛ vzdálena zhruba 100 metrÛ. TaktéÏ
lachtanÛm jsme zamezili vstupovat do budovy,
v níÏ sousedí ubikace lachtanÛ a ledních medvû-
dÛ. RovnûÏ pohyb náv‰tûvníkÛ i zamûstnancÛ
zoo byl v blízkosti Cory minimalizován.
Dokonce jsme na nûkolik dní vylouãili i pfiímou
kontrolu ubikace chovateli. Pfies v‰echna tato o-
patfiení, smûfiující k zabezpeãení maximálního
klidu pro nastávající matku, nebyl prvoodchov
u Cory úspû‰n˘. Cora porodila 1. 12. dva po-
tomky samãího pohlaví, ale nepostarala se o nû
dostateãnû a mláìata následnû uhynula, coÏ jsme
zjistili zhruba dva dny po porodu. Nadûjí do bu-
doucna je, Ïe pár je plodn˘, takÏe je moÏné se
znovu o odchov pokusit. Rádi bychom tak uãi-
nili jiÏ v nov˘ch podmínkách rekonstruovaného
v˘bûhu medvûdÛ hnûd˘ch, kde bychom mohli
mnohem snáze vytvofiit prostfiedí, v nûmÏ by sa-
mice bûhem porodu i následného odchovu mûla
dostatek klidu.

Za chovatelsk˘ úspûch roku 2005 mÛÏeme
povaÏovat narození druhého mládûte takina
(Budorcas t. taxicolor) v prÛbûhu posledních

dvou let. Sameãek pfii‰el na svût 20. 5. a prospe-
roval bez sebemen‰ích problémÛ, av‰ak 31. 5.
byl nalezen velmi vysílen a pfies intenzivní vete-
rinární zásahy 1. 6. uhynul. Pitva prokázala
mnohaãetná vnitfiní poranûní. Jak k nim do‰lo,
jsme nebyli schopni zjistit. 

Dále jsme dosáhli nûkolika v˘znamn˘ch 
prvoodchovÛ. Nûkolikaletá snaha o vybudování
chovného stáda se zúroãila u nûkolika druhÛ ko-
pytníkÛ. Poprvé se tak v na‰í zoo narodil sob po-
lární evropsk˘ (Rangifer t. tarandus). Byl to sa-
meãek, kterého matka porodila 5. 5. V kvûtnu se
taktéÏ poprvé v Zoo Brno narodili dva losi ev-
rop‰tí (Alces a. alces), samec a samiãka.
Prvoodchovem pro nás byl i beránek pomûrnû
vzácného a velmi zajímavého plemene ãtyfirohé
ovce Jákobovy, narozen˘ 20. 5. Toto starobylé
plemeno, o nûmÏ podává první zprávu bible, po-

CMYK
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Ratufa cejlonská / Grizzled giant squirrel

ZOOROČENKA DOK ok2005  22.9.2006 15:14  Stránka 11



chází pravdûpodobnû ze Stfiedního v˘chodu
a v genotypu má zakódovánu vícerohost. MÛÏeme
tak pozorovat zvífiata dvourohá, ale také 
tfií-, ãtyfi- i vícerohá. V chovu se dává pfiednost
ãtyfiroh˘m exempláfiÛm. Polozapomenuté pleme-

no nyní zaÏívá renesanci, nejpoãetnûj‰í populace
se nachází ve Velké Británii. Poprvé v Zoo Brno
vysedûla nûkolik kufiat koroptev korunkatá
(Rollulus rouloul), Ïádné mládû v‰ak neodchova-
la. Neobvykl˘ byl prvoodchov bobrÛ evropsk˘ch
(Castor fiber). Do záchranného centra jsme 
29. 3. pfiijali v pfiírodû nalezenou zranûnou sami-
ci, kterou pokousal patrnû pes. Do zoo se dostala
jiÏ bfiezí, její graviditu naznaãoval znaãn˘ apetit.
Tfii mláìata porodila 12. 4. Odchována byla dvû.
JiÏ tradiãnû se nám narodilo nûkolik mláìat kloka-
na rudokrkého (Macropus rufogriseus) – 5 ks, pa-
ovcí hfiivnat˘ch (Ammotragus lervia) – 4 ks, kozo-
roÏcÛ sibifisk˘ch (Capra sibirica) – 5 ks, lam
krotk˘ch (Lama glama) – 4 ks, emu hnûd˘ch
(Dromaeius novaehollandiae) – 4 ks, p‰trosÛ
africk˘ch rudokrk˘ch (Struthio c. camellus) – 5 ks,
leguánÛ zelen˘ch (Iguana iguana) – 5 ks, ale ta-
ké ovcí kamerunsk˘ch – 4 ks a koz kamerun-
sk˘ch – 3 ks, dále napfi. hfiebeãek zebry Grévyho
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Klisniãka kianga (v popfiedí), ãtyfii mûsíce po narození / Filly of the Eastern kiang (in front), four months after birth
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Mládû psouna prériového s matkou / Young Black-tailed pra-
irie dog with its mother
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(Equus grevyi), hfiebeãek zebry Chapmanovy
(Equus b. chapmani), sameãek kotula veverovi-
tého (Saimiri sciureus), samiãka jelena milu
(Elaphurus davidianus), samiãka velblouda
dvouhrbého (Camelus f. bactrianus), psoun pré-
riov˘ (Cynomys ludovicianus), po obnovû
a omlazení stáda bizonÛ (Bison bison) se i zde
narodila samiãka, u kiangÛ (Equus kiang holde-
reri) klisniãka, rodinná skupina tamarínÛ Ïluto-

ruk˘ch (Saguinus midas) se rozrostla taktéÏ
o dal‰ího potomka, tradiãním mládûtem byla sa-
miãka pakonû modrého (Connochaetes t. tauri-
nus) a sameãek klokánka králíkovitého (Bet-
tongia penicillata).

V kolekci brnûnské zoo se k 31. 12. 2005 na-
cházelo 21 druhÛ ãi poddruhÛ savcÛ, ptákÛ
a plazÛ, jejichÏ chov fiídí Evropské záchovné pro-
gramy pro ohroÏené druhy zvífiat (EEP).

CMYK
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Druhy chované v rámci EEP

Druh Stav k 31. 12. 2005

SAVCI  
klokánek králíkovit˘ (Bettongia penicillata) 2,2
lemur vari (Varecia variegata) 1,1
makak chocholat˘ (Macaca n. nigra) 2,1
mandril (Mandrillus sphinx) 1,1
dÏelada (Theropithecus gelada) 4,0
vlk hfiivnat˘ (Chrysocyon brachyurus) 1,0
tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae) 1,1
levhart cejlonsk˘ (Panthera pardus kotiya) 1,1
koãka pou‰tní (Felis margarita harrisoni) 1,1
koãka rybáfiská (Prionailurus viverrinus) 1,0
tapír jihoamerick˘ (Tapirus terrestris) 1,0
zebra Grévyho (Equus grevyi) 2,2
kulan (Equus h. kulan) 0,2
kiang (Equus kiang holdereri) 1,3
kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii) 0,3
Ïirafa síÈovaná (Giraffa c. reticulata) 1,2
adax (Addax nasomaculatus) 2,0
celkem 17 druhÛ, 42 jedincÛ 22,20

PTÁCI 
orel mofisk˘ (Haliaeetus albicilla) 0,1
jefiáb mandÏusk˘ (Grus japonensis) 0,1
majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi) 1,1
celkem 3 druhy, 4 jedinci 1,3 

PLAZI 
hrozn˘‰ovec kubánsk˘ (Epicrates angulifer) 1,0
celkem 1 druh, 1 jedinec 1,0 

EEP CELKEM    21 druhÛ, 47 jedincÛ

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2005 |13
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Druhy vedené v ESB

Druh Stav k 31. 12. 2005

SAVCI  
tamarín Ïlutoruk˘ (Saguinus midas) 2,2,1
mandril r˘holící (Mandrillus sphinx) 1,1
medvûd hnûd˘ (Ursus arctos arctos) 1,2
rys evropsk˘ (Lynx l. lynx) 1,0
tapír jihoamerick˘ (Tapirus terrestris) 1,0
Ïirafa síÈovaná (Giraffa camelopardalis reticulata) 1,2
celkem 6 druhÛ, 15 jedincÛ 7,7,1

PTÁCI 
kasuár pfiilbov˘ (Casuarius casuarius) 0,1
orel kamãatsk˘ (Haliaeetus pelagicus) 1,0
nestor kea (Nestor notabilis) 1,0
celkem 3 druhy, 3 jedinci 2,1

PLAZI 
leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta) 1,1,5
orlície bornejská (Orlitia borneensis) 1,7
Ïelva amboinská (Cuora amboinensis) 1,1
Ïelva ostnitá (Heosemys spinosa) 1,3
Ïelva paprsãitá (Geochelone radiata) 1,1
Ïelva velká (Heosemys grandis) 0,1
celkem  6 druhÛ, 24 jedincÛ 5,14,5

ESB CELKEM    15 druhÛ, 42 jedincÛ

Mezinárodní plemenné knihy (ISB) k 31. 12. 2005 vedly 22 a evropské plemenné knihy (ESB) 
15 druhÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ chovan˘ch v Zoo Brno. CITES apendix I se vztahuje na 24 druhÛ 
a 68 kusÛ, apendix II na 82 druhÛ a 322 kusÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ chovan˘ch v Zoo Brno k 31. 12. 2005. 

Kolekci zvífiat Zoo Brno jsme v roce 2005 obohatili dovozy napfiíklad tûchto nov˘ch druhÛ: 

14| V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2005

Druh 

ratufa cejlonská (Ratufa macroura) 1,1
skunk pruhovan˘ (Mephitis mephitis) 0,1
koãka divoká (Felis silvestris)  0,1
koãka rybáfiská (Prionailurus viverrinus)  1,1
tapír jihoamerick˘ (Tapirus terrestris)  1,0
kÛÀ Pfievalského (Equus przewalskii)  0,3
alpaka (Lama pacos) 0,1
labuÈ koskoroba (Coscoroba coscoroba)  1,1

CMYK
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Pro Evropsk˘ záchrann˘ program (EEP) byl
v˘znamn˘ jiÏ zmínûn˘ dovoz páru koãek rybáfi-
sk˘ch (Prionailurus viverrinus), neboÈ se jedná
o jedince naprosto nepfiíbuzné k evropské popu-
laci a navíc narozené v pfiírodû Srí Lanky. Snad
je‰tû v˘znamnûj‰ím importem roku byl dovoz sa-
mice tygra sumaterského (Panthera tygris sumat-
rae), kter˘ nám umoÏnil po nûkolikaletém úsilí

opût sestavit chovn˘ pár vzácného poddruhu.
Také dovoz samce tapíra jihoamerického
(Tapirus terrestris) je v˘znamn˘, neboÈ se jedná
o první exempláfi tapíra v na‰í zoo. Poprvé v his-
torii na‰í zahrady se v jejím chovu objevily vyso-
ce potravnû specializované dracény guayanské
(Dracaena guianensis), Ïivící se pouze plÏi se
skofiápkou. Tyto je‰tûry jsme dovezli ze Zoo

Chovatelsk˘ úsek
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ostralka ‰tíhlá (Anas acuta) 1,2
jefiáb mandÏusk˘ (Grus japonensis) 0,1
neoféma ozdobná (Neophema elegans)  0,0,3
sovice krahujová (Surnia ulula) 1,1
koÏnatka floridská (Apalone ferox) 1,1
vousivka pestrá (Phrynops geoffroanus) 2,0
Ïelva uhlífiská (Geochelone carbonaria) 0,0,3
bazili‰ek páskovan˘ (Basiliscus vittatus) 0,0,10
ãukvala zavalitá (Sauromalus obesus obesus) 3,0
oplurus madagaskarsk˘ (Oplurus cuvieri) 2,1
dracéna guayanská (Dracaena guianensis) 1,1
rosniãka  vãelí (Phrynohyas resinifictrix) 0,0,10
trnovec bûlopruh˘ (Platydoras costatus) 0,0,10
krun˘fiovec velkoploutv˘ (Pterigoplichtis gibbiceps) 0,0,5
akara modrá (Aequidens pulchrus) 0,0,10
vrubozubec paví (Astronatus ocelatus) 0,0,3

Pro zkvalitnûní stávajících chovn˘ch skupin a posílení genofondu jiÏ chovan˘ch druhÛ a populací
jsme do Zoo Brno dovezli napfiíklad tato zvífiata:

Druh 

lemur vari (Varecia variegata variegata) 1,1
pavián dÏelada (Theropithecus gelada) 3,0
tygr sumatersk˘ (Panthera tigris sumatrae) 0,1
zebra Chapmanova (Equus burcheli chapmani) 0,1
sob polární evropsk˘ (Rangifer tarandus tarandus) 1,5
jelen milu (Elaphurus davidianus)  0,2
jelen sibifisk˘ (Cervus elaphus sibiricus) 1,0
p‰tros dvouprst˘ rudokrk˘ (Struthio camelus camelus) 1,1
koroptev korunkatá (Rollulus rouloul) 1,1
páv korunkat˘ (Pavo cristatus) 1,3
bazili‰ek zelen˘ (Basiliscus plumifrons) 0,0,4
anolis rytífisk˘ (Anolis equestris) 1,0

CMYK
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Praha, která je mnoÏí jako jedna z mála zoo na
svûtû. Ze stejné zoo jsme téÏ získali velmi atrak-
tivní druh sov – sovice krahujové (Surnia ulula).
Pár tûchto ptákÛ osídlil expozici v fiadû voliér sov
a dravcÛ a podobnû jako i dal‰í importy zapadá
do koncepãních zámûrÛ Zoo Brno. I samice je-
fiába mandÏuského (Grus japonensis), která se na
Mni‰í hofie objevila jako dar moskevské zoo,
druhovû vyhovuje na‰í nové expoziãní koncepci.
Samozfiejmû usilujeme i o zisk samce, abychom
pfiípadn˘m odchovem pfiispûli k posílení popula-
ce v zajetí, jejíÏ chov taktéÏ fiídí EEP. V˘znamné
pfiíchody se t˘kaly sobÛ. V prÛbûhu roku jsme
dovezli pût samic, z nich dvû obzvlá‰tû cenné, ne-
boÈ pocházejí ze severofinské Zoo Ranua a sv˘m
exteriérem odpovídají divok˘m zvífiatÛm. Dal‰í
dvû sobice jsme dovezli z holandské Zoo Rhenen
a jednu mladou samici nám daroval Tierpark
Berlín. S dosavadním mal˘m stádem a s jedním
odchovan˘m mlad˘m sameãkem dosáhl poãet
sobÛ v na‰í zoo koneãnû dÛstojného poãtu – ke
konci roku jsme jich drÏeli osm (2. 6). Do pavi-
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Jefiáb mandÏusk˘ / Red-crowned crane

Labutû koskoroba / Coscoroba swan
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Leguánek madagaskarsk˘ / Collared iguanidâukvala zavalitá / Chuckwalla

lonu plazÛ Tropické království pfiibyla kromû
dracén taktéÏ dal‰í vzácnû chovaná zvífiata. Tak
napfiíklad ze Zoo Rotterdam jsme dovezli tfii
mláìata leguánka madagaskarského (Oplurus
cuvieri cuvieri) a opût z praÏské zoo rovnûÏ tfii
mláìata ãukvaly zavalité (Sauromalus obesus o-
besus). Jihoamerick˘ v˘bûh druhovû obohatil
nejen tapír, ale i pár labutí koskoroba (Cosco-
roba coscoroba). Ke konci roku jsme taktéÏ do-
vezli tfii mladé samce dÏelad (Theropithecus ge-
lada). Vytvofiili jsme tak záloÏní skupinu samcÛ
a podpofiili snahu EEP zakládat právû takovéto
genetické banky. Skupinu dÏelad spojíme na jafie
2006 se stádem paovcí v upraveném velkém pfií-
rodním v˘bûhu. Tento krok se tak stane zároveÀ
jak˘msi historick˘m milníkem v chovu primátÛ
v Zoo Brno, neboÈ náv‰tûvníci budou moci po-
prvé v na‰í zoo spatfiit primáty v pfiírodní expo-
zici bez mfiíÏí a betonu, v jejich takfika pfiiroze-
ném prostfiedí. SmaÏeme tak ãásteãnû dluh, 
kter˘ v oblasti chovu primátÛ cítíme jak ke zví-
fiatÛm, tak k náv‰tûvníkÛm. Nicménû i ostatní

získaná zvífiata jsou pro dal‰í rozvoj Zoo Brno
cennou devízou.

V pÛsobnosti chovatelského úseku je kromû
jiÏ zmínûné Stálé akvarijní v˘stavy i Záchranná
stanice pro handicapované Ïivoãichy a Záchytné
centrum pro zvífiata, která chrání mezinárodní
úmluva CITES.

Stálá akvarijní v˘stava
Ke zv˘‰ení spokojenosti náv‰tûvníkÛ SAV

pfiispûlo v prÛbûhu roku 2005 nûkolik zmûn.
Zru‰ili jsme zavírací den, kter˘ pfiipadal na pon-
dûlí. Po 7. únoru se tak v˘stava stala pfiístupná
dennû. Dal‰ím pozitivním krokem bylo zavedení
v˘ukov˘ch programÛ, kter˘ch se od záfií na SAV
úãastnilo nûkolik skupin zájemcÛ, pfieváÏnû dûtí
ze základních ‰kol. Obohacením celé expozice
byla i v˘stava Shellshock, která v místnosti, kde
se konají tiskové konference zoo, informovala
o kritické situaci Ïelv v pfiírodû a nabádala vefiej-
nost k úãasti na jejich ochranû. Ve sklepení SAV
sklízela do 30. dubna znaãn˘ úspûch v˘stava ulit
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a lastur. Vystfiídala ji 16. ãervna v˘stava fotogra-
fií Moniky a Milana Jeglíkov˘ch, nazvaná Nusa
Tenggara – Ïivot korálového útesu. Zahrnovala
62 snímkÛ Ïivota pod mofiskou hladinou i na
pobfieÏí indonésk˘ch ostrovÛ Komodo, Flores,
Alor a Bali, v druhovû nejpestfiej‰ím ekosystému
svûta na rozhraní Indického a Tichého oceánu. 

Vlastní akvarijní expozice doznala urãit˘ch
vylep‰ení. Pfii rekonstrukci ãásti v˘stavy zvané
Velká stûna jsme do ní mohli umístit dvû nová
velká akvária, a sice pro tlamovce ãelnaté
(Cyphotilapia frontosa, resp. C. gibberosa) a pro
pangase vláknoploutvé (Pangasius sanitwongsei);
oba druhy tak získaly vût‰í Ïivotní prostor. Nové
nádrÏe a dal‰í úpravy posunuly Velkou stûnu na
mnohem vy‰‰í expoziãní úroveÀ. Od ledna
zkrá‰luje v˘stavu také novû instalované akvárium
s neonkami ãerven˘mi (Paracheirodon axelrodi).
V roce 2005 se na v˘stavû objevily v historii SAV
dosud nechované ãtyfii druhy: trnucha skvrnitá

(Potamotrygon reticulatus), hadohlavec asijsk˘
(Channa asiatica), klaun ClarkÛv (Amphiprion
clarki) a rosniãka vãelí (Phrynohyas resinifictrix).
V závûru roku jsme doplnili mofiské akvárium
mj. o tyto druhy: bodlok modr˘ (Paracanthurus
hepatus), bodlok fialov˘ (Zebrasoma xanthu-
rum), králíãkovec li‰ãí (Siganus vulpinus).
Nákupy zv˘‰ily i poãet sladkovodních druhÛ ryb,
uvítali jsme i nûkteré dary drobn˘ch chovatelÛ.
Ve sledovaném období jsme odchovali napfiíklad
cichlidky Ïlutoocasé (Cyprichromis leptosoma)
a tlamovce Duboisovy (Tropheus duboisi). 

Stálá akvarijní v˘stava k datu 1. 1. 2005 cho-
vala 1 340 ÏivoãichÛ ve 102 druzích, z toho 18
bezobratl˘ch v 7 druzích, 1 304 ryb v 90 druzích
a formách (1 282 sladkovodních ryb v 81 dru-
zích a formách a 22 mofisk˘ch ryb v 9 druzích),
10 obojÏivelníkÛ ve dvou druzích, pût plazÛ ve
dvou druzích a tfii ptáky jednoho druhu. K po-
slednímu dni roku 2005 SAV chovala 1 179 Ïi-
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Rosniãka vãelí (Foto Jan ·paãek) / Amazonian milk frog
(Photo by Jan ·paãek)

Rosniãka vãelí (Foto Jan ·paãek) / Amazonian milk frog
(Photo by Jan ·paãek)
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voãichÛ v 106 druzích, a to 11 bezobratl˘ch
v pûti druzích, dvû paryby jednoho druhu, 1 150
ryb v 95 druzích a formách (z toho 1 128 slad-
kovodních ryb v 84 druzích a formách a 22 mofi-
sk˘ch ryb v 11 druzích), 11 obojÏivelníkÛ ve
tfiech druzích, tfii plazy jednoho druhu a dva ptá-
ky jednoho druhu. 

Pfiínosem pro fungování SAV bylo pfiipojení
na internet, pro technické stránce v˘stavû pro-
spûlo zlep‰ení stavu elektroinstalace.  

I kdyÏ náv‰tûvnost v roce 2005 nebyla tak vy-
soká jako v roce pfiede‰lém, lze ji hodnotit po-

mûrnû kladnû – av‰ak zároveÀ ji vnímáme jako
v˘zvu ke snaze o zlep‰ení. Bude nezbytné zamys-
let se nad moÏnostmi zv˘‰ení atraktivity SAV
v nejbliÏ‰í budoucnosti.    

Plánovaná rekonstrukce má pfiebudovat v˘-
stavu tak, aby si náv‰tûvníci mohli prohlédnout
expozice vymykající se bûÏn˘m moÏnostem do-
mácích akvárií. Oãekáváme, Ïe Stálá akvarijní
v˘stava naváÏe na svou tradici a Ïe i v budoucnu
bude pro dûti i pro dospûlé zdrojem pouãení
i nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ.  
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bezobratlí 5 11
paryby 1 2

sladkovodní ryby 84 1 128
mofiské ryby 11 22
ryby celkem 95 1 150
obojÏivelníci 3 11

plazi 1 3
ptáci 1 2

Celkem 106 1 179

SKUPINA POâET DRUHÒ POâET KUSÒ

Pfiedled poãtu ÏivoãichÛ na SAV k 31. 12. 2005

Trnucha skvrnitá (Foto Jan ·paãek) / Freshwater stingray (Photo by Jan ·paãek)
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Obrat zvífiat na SAV a jejich poãetní stav k 31. 12. 2005
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Tfi. PARYBY/CHONDRICHTHYES
podtfi. P¤ÍâNOÚSTÍ  / ELASMOBRANCHII
fi. Rejnoci / Rajiformes  
ãel. Rejnokovití / Rajidae 
rejnok WhitleyÛv / Raja whitley 0 0 0,0,1 0,0,1 0 0 nákup
ãel. Trnuchovití / Dasyatidae 
trnucha / Potamotrygon reticulatus 0 0 0,0,3 0,0,1 0 0,0,2 náhrada

Tfi. PAPRSKOPLOUTVÍ/ ACTINOPTERYGII
podtfi. PAPRSKOPLOUTVÍ / ACTINOPTERYGYI 
podtfi. Kostnatí / Neopterygii
fi. Ostnojazyãní / Osteoglossiformes
ãel. Ostnojazykovití / Osteoglossidae 
baramundi severní / Scleropages jardini 0,0,1 0 0 0,0,1 0 0  
ãel. Mot˘lkovcovití /Pantodontidae
mot˘lkovec africk˘ / Pantodon buchholzi 0 0 0,0,6 0,0,6 0 0 nákup 
ãel. NoÏovcovití / Notopteridae
noÏovec velk˘ / Chitala chitala 0,0,8 0 0 0 0 0,0,8  
noÏovec ãern˘ / Xenomystus nigri 0,0,6 0 0 0,0,6 0 0  
ãel. Rypounovití / Mormyridae
rypoun PetersÛv / Gnathonemus petersi 0 0 0,0,5 0,0,5 0 0 nákup 
fi. Máloostní / Cypriniformes
ãel. Kaprovití / Cyprinidae 
amur bíl˘ / Ctenopharyngodon idella 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1   
amufiice Hoevenova / Leptobarbus hoeveni 0,0,4 0 0 0 0 0,0,4   
dánio pruhované / Danio rerio 0,0,14 0 0 0,0,14 0 0   
dánio teãkované / Danio nigrofasciatus 0,0,2 0 0 0,0,1 0 0,0,1   
kapr obecn˘ / Cyprinus carpio 0,0,3 0 0 0 0 0,0,3   
kapr obecn˘ f. koi / Cyprinus carpio f. koi 0,0,80 0 0 0,0,19 0 0,0,61   
karas zlat˘ závojnatka / Carassius auratus auratus f.bic. 0 0 0,0,1 0,0,1 0 0 dar  
karas zlat˘ závojnatka teleskop./Carassius auratus auratus f.bic. 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 dar  
labeo ãervenoocasé / Epalzeorhynchos bicolor 0,0,3 0 0 0,0,1 0 0,0,2   
parmiãka Ïraloãí / Balantiocheilos melanopterus 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1   
parmiãka Schwanefeldova /Barbodes schwanefeldi 0,0,5 0 0 0,0,3 0 0,0,2   

ZOOROČENKA DOK ok2005  22.9.2006 15:14  Stránka 20



CMYK

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2005 |21

parmiãka odûsská / Barbus sp. "odessa" 0 0 0,0,25 0 0 0,0,25 5 dar,20 nákup  
parmiãka nádherná / Puntius conchonius 0,0,96 0 0,0,10 0,0,48 0 0,0,58 nákup  
parmiãka purpurová / Puntius nigrofasciatus 0,0,28 0 0,0,20 0,0,2 0 0,0,46 nákup  
parmiãka zlatá / Puntius semifasciolatus schuberti 0,0,23 0 0,0,20 0,0,21 0 0,0,22 nákup
parmiãka duhová / Puntius titteya 0,0,15 0 0 0,0,15 0 0 
razbora klínoskvrnná /Trigonostigma heteromorpha 0,0,20 0 0 0,0,6 0 0,0,14 
ãel. Pfiísavkovití / Gyrinocheilidae 
pfiísavka thajská / Gyrinocheilus aymonieri 0 0 0,0,3 0 0 0,0,3 dar
fi. Trnobfii‰í / Characiformes
ãel. ·tíhlotûlí / Lebiasinidae
drobnoústka Beckfordova /Nannostomus beckfordi 0,0,5 0 0 0 0 0,0,5 
drobnoústka tfiípruhá / Nannostomus trifasciatus 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1 
ãel. Tetrovití / Characidae
neonka ãerná / Hyphessobrycon herbertaxelrodi 0,0,20 0 0,0,1 0,0,15 0 0,0,6 dar
neonka ãervená / Paracheirodon axelrodi 0,0,200 0 0 0,0,3 0 0,0,197 
piraÀa Nattererova / Pygocentrus nattereri 0,0,3 0 0,0,10 0,0,4 0 0,0,9 nákup
piraÀa / Colossoma sp. 0,0,3 0 0 0,0,3 0 0 
tetra slepá / Astynax jordani 0,0,13 0 0 0,0,8 0 0,0,5 
tetra dlouhoploutvá / Brycinus longipinnis 0 0 0,0,3 0,0,3 0 0 dar
tetra ãerná / Gymnocorhymbus ternetzi 0,0,18 0 0,0,6 0,0,5 0 0,0,19 3 nákup, 3 dar   
tetra ãervenoústá / Hemigrammus rhodostomus 0,0,2 0 0 0,0,2 0 0    
tetra kosoãtvereãná / Hemigrammus caudovittatus 0,0,10 0 0 0,0,7 0 0,0,3    
tetra mûdûná / Hemigrammus nana 0,0,24 0 0,0,6 0,0,14 0 0,0,16    
tetra Ïhavá / Hemigrammus erythrozonus 0,0,10 0 0 0,0,5 0 0,0,5    
tetra krvavá / Hyphessobrycon callistus 0,0,8 0 0 0,0,8 0 0    
tetra ãervená / Hyphessobrycon flammeus 0 0 0,0,12 0,0,4 0 0,0,8 dar   
tetra fantomová ãervená /Megalamphodus sweglesi 0,0,3 0 0,0,20 0,0,3 0 0,0,20 nákup   
tetra diamantová / Moenkhausia pittieri 0,0,1 0 0,0,20 0,0,4 0 0,0,17 nákup   
tetra konÏská / Phenacogrammus interruptus 0,0,3 0 0,0,7 0,0,2 0 0,0,8 nákup   
tetra kfiivopruhá / Thayeria boehlkei 0,0,11 0 0 0,0,2 0 0,0,9    
fi. Sumci / Siluriformes 
ãel. Sumcovití / Siluridae 
sumec velk˘ / Silurus glanis 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1    
sumeãek prÛsvitn˘ / Kryptopterus bicirrhis 0,0,10 0 0 0,0,7 0 0,0,3    
ãel. Sumãíkovití / Schilbeidae
sumãík stfiíbfiit˘ / Schilbe mystus 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 dar  
ãel. Pangasovití / Pangasiidae
pangas vláknoploutv˘ / Pangasius sanitwongsei 0,0,5 0 0 0 0 0,0,5   
pangas siamsk˘ / Pangasius sutchi 0,0,10 0 0,0,2 0 0 0,0,12 dar  
ãel. Kefiíãkovcovití / Clariidae 
kefiíãkovec Ïabí / Clarias batrachus 0,0,6 0 0,0,4 0,0,4 0 0,0,6 dar  
ãel. Pakefiíãkovcovití / Heteropneustidae
pakefiíãkovec obecn˘ / Heteropneustes fossilis 0,0,10 0 0 0,0,3 0,0,2 0,0,5 vrácení deponace
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ãel. KfiíÏovcovití / Ariidae
kfiíÏovec SeemanÛv / Arius Seemani 0 0 0,0,1 0,0,1 0 0 dar  
ãel. Péfiovcovití / Mochokidae
péfiovec skvrnit˘ / Synodontis eupterus 0,0,3 0 0,0,1 0 0 0,0,4 dar  
ãel. Trnovcovití / Doradidae
trnovec pancéfinat˘ / Acanthodoras cataphractus 0,0,3 0 0 0,0,2 0 0,0,1   
trnovec ãern˘ / Pseudodoras niger 0,0,2 0 0 0,0,2 0 0   
ãel. Anténovcovití / Pimelodidae
anténovec barevn˘ / Pimelodus pictus 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1   
anténovec / Pimelodus spp. 0,0,4 0 0 0,0,1 0 0,0,3   
ãel. Pancéfiníãkovití / Callichthyidae
pancéfiníãek / Corydoras sp. 0 0 0,0,3 0 0,0,3 0 dar; pfieurãení
pancéfiníãek kropenat˘ / Haplosternum thoracatum 0 0 0,0,3 0 0 0,0,3 pfieurãení
ãel. Krun˘fiovcovití / Loricariidae
krun˘fiovec mnohotrnn˘ / Ancistrus multispinis 0,0,51 0 0 0,0,15 0 0,0,36   
krun˘fiovec velkoploutv˘ / Plegostoma gibiceps 0,0,5 0 0 0,0,1 0,0,3 0,0,1 pfieurãení
krun˘fiovec / Liposarcus pardalis 0 0 0,0,3 0 0 0,0,3 pfieurãení
ãel. Gavúnkovití / Bedotiidae
gavúnek madagaskarsk˘ / Bedotia geayi 0,0,7 0,0,1 0 0,0,7 0 0,0,1   
ãel. Duhovkovití / Melanotaeniidae 
duhovka Boessemanova /Melanotaenia Boessemani 0,0,18 0 0,0,10 0,0,3 0 0,0,25 nákup  
duhovka modrá / Melanotaenia praecox 0 0 0,0,14 0,0,5 0 0,0,9 nákup  
duhovka tfiípruhá / Melanotaenia trifasciata 0,0,10 0 0,0,13 0,0,8 0 0,0,15 10 nákup, 3 dar  
fi. Halanãíkovci / Cyprinodontiformes
ãel. Halanãíkovití / Aplocheilidae 
‰tikovec pruhovan˘ / Aplocheilus lineatus f. gold 0 0 0,0,10 0,0,7 0 2,1 nákup, 

urãení pohlaví
ãel. Îivorodkovití / Poeciliidae 
meãovka zelená / Xiphophorus helleri 0,0,30 0 0,0,43 0,0,42 0 0,0,31 20 nákup,18 dar,

5 jin˘ pfiíjem  
plata skvrnitá / Xiphophorus maculatus 0,0,11 0,0,3 0 0,0,1 0 0,0,13   
Ïivorodka duhová / Poecilia reticulata 0,0,80 0 0,0,6 0,0,74 0 0,0,12 dar  
Ïivorodka molly / Poecilia hybrid 0,0,48 0,0,9 0,0,11 0,0,29 0 0,0,39 dar  
ãel. Gudeovití / Goodeidae
gudea Eisenova / Xenotoca eiseni 0,0,24 0,0,8 0 0,0,7 0 0,0,25   
fi. Ropu‰nicotvární / Scorpaeniformes
ãel. Ropu‰nicovití / Scorpaenidae 
perut˘n ohniv˘ / Pterois volitans 0,0,2 0 0 0,0,1 0 0,0,1   
fi. Ostnoploutví / Perciformes
ãel. Okouníãkovití / Chandidae
okouníãek sklovit˘ / Chanda ranga 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1   
ãel. Sapínovcovití / Pseudochromidae
sapínovec Ïlutofialov˘ / Pseudochromis paccagnallae 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1   
ãel. Okatcovití / Monodactylidae
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okatec stfiíbfiit˘ / Monodactylus argenteus 0,0,3 0 0 0,0,1 0 0,0,2   
ãel. Vrubozubcovití / Cichlidae
akara hnûdá / Aequidens maronii 0,0,4 0 0,0,12 0,0,6 0 0,0,10 7 nákup, 5 dar  
akara modrá / Aequidens pulcher 0,0,3 0 0 0,0,1 0,0,2 0 pfievod do Zoo  
cichlida mnohotrnná / Herotilapia multispinosa 0,0,31 0 0 0,0,26 0 0,0,5   
cichlidka Ramirezova / Microgeophagus ramirezi 0 0 0,0,10 0,0,10 0 0 nákup  
tlamovec Ïlutoocas˘ / Cyprichromis leptosoma 0,0,12 0,0,19 0 0,0,7 0 0,0,24   
kanãík citronov˘ / Cichlasoma citrinellum 0,0,3 0 0 0,0,2 0 0,0,1   
kanãík ãervenohrdl˘ / Cichlasoma meeki 0,0,12 0 0 0,0,7 0 0,0,5   
kanãík “ãerven˘ papou‰ek“/Cichlasoma sp. Red parrot 0,0,5 0 0,0,5 0,0,1 0 0,0,9 nákup  
perlovka ãervená / Hemichromis bimaculatus 0,0,2 0 0,0,5 0,0,2 0 0,0,5 dar  
pestfienec ãerven˘ / Pelvicachromis pulcher 2,1,0 0 0 1,0 0 1,1   
skalára amazonská / Pterophyllum scalare 0,0,9 0 0,0,13 0,0,7 0,0,3 0,0,12 10 nákup, 3 dar, 

3 vrácení deponace  
terãovec zelen˘ / Symphysodon aequifasciatus 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 pfieurãení
terãovec ãerven˘ / Symphysodon discus 0,0,7 0 0,0,10 0,0,7 0,0,1 0,0,9 10 nákup, 

1 pfieurãení
tlamoun ButtikoferÛv / Tilapia buttikoferi 0,0,1 0 0 0,0,1 0 0 
tlamovec ãelnat˘ / Cyphotilapia frontosa 0 0 0,0,14 0 0 0,0,14 13 nákup, 1 dar
tlamovec FüllebornÛv / Labeotropheus fuelleborni 0 0 0,0,4 0 0 0,0,4 pfieurãení
tlamovec Trewavasové /Labeotropheus trewavasae 0,0,73 0 0 0,0,17 0,0,18 0,0,38 pfieurãení
tlamovec pestr˘ / Melanochromis auratus 0,0,4 0 0 0,0,1 0 0,0,3 
tlamovec pfieru‰en˘ / Melanochromis interruptus 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 pfieurãení
tlamovec / Pseudotropheus crabro 0,0,4 0 0 0 0 0,0,4 
tlamovec pfiíãnopruh˘ / Pseudotropheus zebra 0 0,0,9 0,0,13 0 0 0,0,22 pfieurãení
tlamovec DuboisÛv / Tropheus duboisii 0,0,20 0,0,7 0 0,0,2 0 0,0,25 
tlamovec MooreÛv / Tropheus moorei 0,0,68 0 0 0,0,3 0 0,0,65 
vrubozubec paví / Astronotus ocellatus 0,0,11 0 0,0,5 0,0,8 0,0,3 0,0,5 nákup; 

3 pfievod do Zoo
ãel. Sapínovití / Pomacentridae
klaun ClarkÛv / Amphiprion clarkii 0 0 1,1 0 0 1,1 nákup
komorník bûloocas˘ / Dascyllus aruanus 0,0,7 0 0 0,0,1 0 0,0,6 
sapín modroÏlut˘ / Chrysiptera parasema 0,0,5 0 0 0,0,1 0 0,0,4 
ãel. Pyskounovití / Labridae
knûÏík srpkovit˘ / Thalassoma lunare 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 nákup
ãel. Vfieténkovití / Callionymidae 
vfieténka mandarin / Pterosynchiropus splendidus 0,0,1 0 0 0,0,1 0 0 
ãel. Králíãkovcovití / Siganidae 
králíãkovec pestr˘ / Siganus vulpinus 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 nákup
ãel. Bodlokovití / Acanthuridae
bodlok modr˘ / Paracanthurus hepatus 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 nákup
bodlok Ïut˘ / Zebrasoma flavescens 0,0,2 0 0,0,2 0,0,1 0 0,0,3 nákup
bodlok fialov˘ / Zebrasoma xanthurum 0,0,2 0 0,0,1 0,0,2 0 0,0,1 nákup
bodlok bezroh˘ / Naso lituratus 0,0,1 0 0,0,1 0,0,2 0 0 nákup
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ãel. Labyrintkovití / Belontiidae
bojovnice pestrá / Betta splendens 0,0,3 0 0,0,3 0,0,5 0 1,0 nákup, 

urãení pohlaví
ãichavec perleÈov˘ / Trichogaster leeri 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1 
ãichavec modr˘ / Trichogaster trichopterus 0,0,4 0 0 0 0,0,4 0 vrácení deponace
ãichavec zlat˘/Trichogaster trichopterus sumatranus 0 0 0,0,13 0,0,10 0 0,0,3 12 nákup, 1 dar
rájovec dlouhoploutv˘ / Macropodus opercularis 0,0,13 0 0,0,17 0,0,15 0 0,0,15 nákup  
ãel. Hadohlavcovití / Channidae 
hadohlavec asijsk˘ / Channa asiatica 0 0 0,0,3 0 0 0,0,3 nákup  
hadohlavec neútoãn˘ / Channa marulia 0,0,1 0 0 0,0,1 0 0   
fi. âtverzubci / Tetraodontiformes
ãel. Ostencovití / Balistidae 
ostenec oranÏovoprouÏkat˘ / Balistapus undulatus 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1   

Tfi. OBOJÎIVELNÍCI/ AMPHIBIA
fi. ocasatí / Caudata
ãel. Mlokovití /Salamandridae
Ïebrovník WaltlÛv / Pleurodeles waltl 0,0,7 0 0 0,0,1 0 0,0,6 
ãel. Axolotlovití / Ambystomatidae
axolotl mexick˘ / Ambystoma mexicanum 0,0,3 0 0 0 0 0,0,3 
fi. bezocasí / Ecaudata
Îáby / Anura
ãel. Rosniãkovití / Hyllidae
rosniãka vãelí / Phrynohyas resinifictrix 0 0 0,0,2 0 0 0,0,2 pfievod ze Zoo

Tfi. PLAZI/ REPTILIA
podtfi. ANAPSIDA
fi. Îelvy / Chelonia 
ãel. Karetkovití / Carettochelyidae 
karetka novoguinejská / Carettochelys insculpta 0,0,3 0 0 0 0 0,0,3 
ãel. Emydovití / Emydidae
Ïelva nádherná / Trachemys scripta elegans 0,0,2 0 0 0 0,0,2 0 pfievod do Zoo

Tfi. PTÁCI/ AVES
podtfi. PRAVÍ PTÁCI / ORNITHURAE
nadfi. Letci /  Neognathae
fi. Papou‰ci / Psittaciformes
ãel. Papou‰kovití / Psittacidae       
andulka vlnkovaná / Melopsittacus undulatus 1,2 0 0 0,1 0 1,1 

Sk. BEZOBRATLÍ
Km. KROUÎKOVCI / ANNELIDA
tfi. Mnoho‰tûtinatci / Polychaeta
rournatec                                                     0,0,3 0 0 0,0,3 0 0 
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km. ÎAHAVCI / CNIDARIA
tfi. Korálnatci / Anthozoa
podtfi. Osmiãetní / Octocorallia 
fi. Laloãníci / Alcyonaria
laloãnice / Sarcophytum sp. 0,0,3 0 0 0,0,3 0 0 
laloãnice ãlenitá / Sinularia brassica 0,0,7 0 0 0,0,7 0 0 
podtfi. ·estiãetní / Hexacorallia
fi. Sasanky / Actiniaria
sasanka / Stichodactyla haddoni 0 0 0,0,1 0,0,1 0 0 nákup
km. âLENOVCI / ARTHROPODA
podkm. KLEPÍTKATCI / CHELICERATA 
tfi. Pavoukovci / Arachnida
fi. ·tífii / Scorpiones
ãel. Vele‰tírovití / Scorpionidae
vele‰tír obrovsk˘ / Pandinus imperator 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1 
fi. Pavouci / Araneae 
ãel. Sklípkanovití / Theraphosidae
sklípkan parahybsk˘ / Lasiodora parahybana 0,0,1 0 0 0 0 0,1 urãení pohlaví
podkm. KOR¯·I / CRUSTACEA
tfi. Rakovci / Malacostraca
fi. DesetinoÏci / Decapoda  
podfi. Plovoucí / Natantia
kreveta / Stenopus hispidus 0,0,1 0 0 0,0,1 0 0 
podfi. Lezoucí / Reptantia
krab vietnamsk˘ / Potamon larnaudi 0,0,2 0 0 0,0,2 0 0 
rak ãerven˘ / Procambarus clarkii 0 0 0,0,6 0,0,1 0 0,0,5 dar
rak modr˘ / Procambarus troglodytes 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 nákup
km. OSTNOKOÎCI / ECHINODERMATA
tfi. JeÏovky / Echinoidea
jeÏovka diadémová / Diadema setosum 0 0 0,0,3 0 0 0,0,3 nákup 
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Záchranná stanice pro handicapované Ïivoãichy
Záchranná stanice pro handicapované Ïivoãi-

chy pfiijala od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 celkem
288 zvífiat 61 druhÛ. Oproti roku 2004 se pfiíjem
opût zv˘‰il, a to jak v poãtu kusÛ, tak v poãtu dru-
hÛ (v roce 2004 jsme pfiijali 208 zvífiat 43 druhÛ).

Zv˘‰ení lze pfiiãíst rostoucímu povûdomí ve-
fiejnosti o moÏnosti umisÈovat handicapované Ïi-
voãichy jak do na‰í stanice, tak i do ostatních
stanic zaãlenûn˘ch do Národní sítû. Také se nám
stále více dafií sniÏovat poãet zbyteãnû pfiijíma-
n˘ch zvífiat. Lidé si totiÏ postupnû zvykají nálezy
telefonicky konzultovat s pracovníky zoo. Av‰ak
i pfies ve‰kerou snahu o osvûtu v tisku, rozhlase,
televizi i pfiímo mezi vefiejností se nám stále zce-
la nedafií odbourat doná‰ení zvífiat, která lidskou
pomoc nepotfiebují, nebo která jim dokonce
‰kodí. Jedná se pfiedev‰ím o mláìata ptákÛ, kte-
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Vlha pestrá (Foto 2x Martin Braczek) / European Bee-eater
(Photo 2x by Martin Braczek)
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rá se uãí létat a nejsou je‰tû schopna uniknout
pfiehnané pozornosti „zachráncÛ“, a také o nûkte-
rá zvífiata neodbornû a chybnû introdukovaná do
na‰í pfiírody, jako je napfiíklad Ïelva nádherná.
Lidé také stále a zcela zbyteãnû do na‰í stanice
pfiiná‰ejí velmi mnoho jeÏkÛ, ktefií nejsou nijak
handicapováni a neexistuje tedy dÛvod, proã by
mûli b˘t odebráni z jejich pfiirozeného prostfiedí. 

âasto také do stanice pfiijímáme exotická zví-
fiata uniklá ze zajetí. Nejãastûji se jedná o rÛzné
druhy papou‰kÛ a také o fretky; posledním po-
dobn˘m pfiípadem byl pfiíjem samice mary step-
ní. Vût‰inou se pak majitel zatoulaného exota
sám dostaví do zoo a zvífiata mu po prokázání
vlastnictví vrátíme.

Ze zajímavûj‰ích ãi vzácnûj‰ích pfiípadÛ roku
2005 bychom mohli jmenovat vlhu pestrou
(Merops apiaster), pfiijatou s poranûn˘m kfiíd-

lem, která v‰ak i pfies ve‰kerou péãi na následky
zranûní uhynula, nebo v˘ra velkého (Bubo bu-
bo), pfiijatého taktéÏ s poranûn˘m kfiídlem; to
jsme museli ãásteãnû amputovat, pták pak ve sta-
nici zÛstal jako takzvan˘ trval˘ handicap. Pfiijali
jsme také dva ledÀáãky fiíãní (Alcedo athis) –
první mûl komplikovanou frakturu kfiídla, druh˘
utrpûl vnitfiní zranûní patrnû po nárazu na pfie-
káÏku. Dále pak brkoslava severního (Bomby-
cilla garulus), lelka lesního (Caprimulgus euro-
paeus) a jezevce lesního (Meles meles), uvûznû-
ného v septiku a odchyceného mûstskou policií.
Zranûná samice bobra evropského (Castor fiber),
kterou pravdûpodobnû pokousal pes, k na‰emu
údivu po pár dnech stráven˘ch ve stanici poro-
dila dvû zdravá mláìata. Odrostlej‰í bobfiíky s je-
jich uzdravenou matkou si po ãase odvezli kole-
gové ze Zoo Chomutov. 
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O‰etfiení zranûné bobfiice (Foto Martin Braczek) / Treatment of an injured beaver female (Photo by Martin Braczek)
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andulka vlnkovaná 1       11 1  11  
baÏant obecn˘ 1     11 1  11
bobr evropsk˘ 1    2  33 3 33
brkoslav severní 2   1  2 55  2 2  44 1
ãáp bíl˘ 1        00  1 11  
ãejka chocholatá 2    22 2  22
dlask tlustozob˘ 1 2     33 1 2  33
drozd zpûvn˘ 2 8 1    1111  5 6  1111  
fretka tchofiovitá 5       55 3 33 2
havran polní 3  1   44    4  44
holub domácí 1 3     44  2 2  44  
h˘l obecn˘ 1 11    1  11
chfiástal polní 1      11    1 11  
jestfiáb lesní 1     11    1  11
jezevec lesní 1       11 1   11
jeÏek sp. 17       00 12 5  1177
jeÏek v˘chodní 1  7 13     2200 4 10  1144 7
jeÏek západní 5 12 7 35 5    5599 26 30  5566 8
jifiiãka obecná 2 8     1100 8 2  1100  
kalous u‰at˘ 2      22 1 11 1
kánû lesní 1        00  00  1
kavka obecná 1 11 00 1
korela chocholatá 2       22 2 22
kos ãern˘ 6 8     1144 6 8  1144
krahujec obecn˘ 2      22 1   11  1
kfiivka obecná 1 11 1  11
kuna  skalní 2 5     77 4 2 1 77
labuÈ velká 3  1    44  1 1 1 33 1
ledÀáãek fiíãní 2      22 2  22
lelek lesní 1      11 1 11
li‰ka obecná 4        00 1  11 3
mara stepní 1       11  00 1
moták pochop   1     11  1  11
netop˘r hvízdav˘ 1 1  1   33 3   33
netop˘r rezav˘ 1 1   22 2   22
papou‰ek senegalsk˘ 1       11 1 11
pûnkava obecná 1 2 1    44 2 2  44
po‰tolka obecná 16 7 2    2255 12 10 2 2244 1
potápka roháã 1     11 1   11
pu‰tík obecn˘ 1   1     11 1   11 1
racek chechtav˘ 1      11 1   11
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Obrat zvífiat ve stanici handicapÛ a jejich poãetní stav k 31. 12. 2005
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Nejãastûji pfiijíman˘mi exempláfii b˘vají jeÏci
(Erinaceus sp.), následují je po‰tolky obecné
(Falco tinnunculus), ror˘si obecní (Apus apus),
kosi ãerní (Turdus merula), drozdi zpûvní
(Turdus philomenos), veverky obecné (Sciurus
vulgaris) a kuny skalní (Martes foina). Spoleãnû
s 37 exempláfii devíti Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, ktefií
byli na‰imi chovanci uÏ v pfiede‰lém roce, se sta-
nice v roce 2005 starala o 325 zvífiat 66 druhÛ. 

Hlavním smyslem existence stanice je návrat
handicapovaného zvífiete, které u nás podstoupi-

lo úspû‰nou léãbu a rekonvalescenci, zpût do pfií-
rody. V mnoha pfiípadech se nám to dafií. V roce
2005 jsme v pÛvodním místû nálezu vypustili na
svobodu 122 zvífiat, coÏ je témûfi 40% jedincÛ 
z 288 pfiijat˘ch a z 37 zvífiat, která se do stanice
dostala jiÏ pfiede‰lého roku. Samozfiejmû, Ïe nû-
která zvífiata v dÛsledku velmi ‰patného zdravot-
ního stavu také uhynula, nebo jsme rozhodli
o jejich humánní euthanasii. 

Pfies zimu zÛstávají ve stanici jedinci vyÏadu-
jící o‰etfiení a nûjak˘ ãas na uzdravení a dále pfie-

rehek zahradní 6 1    77 4 3  77
ror˘s obecn˘ 1 5 11 4    2211 10 11  2211
rozela penant  1       11 1  11  
rozela pestrá 2       22 2  22
slípka zelenonohá 1      11 1  11
sluka lesní 1      11 1  11
sojka obecná 1 1     22  2   22
sova pálená 1      11 00 1
srnec evropsk˘ 2 1 1    44 3 1 44
strakapoud prostfi. 7      77 7  77
strakapoud velk˘ 1      11 1   11
s˘kora koÀadra    4    44 4  44
sysel obecn˘ 2 00 00 2
tchofi tmav˘ 1     11 1  11
veverka obecná 2 6     88 4 4 88
vla‰tovka obecná 1      11 1  11
vlha pestrá 1     11 1  11
volavka popelavá 1   11 1  11
vrabec domácí    1 1     22 1 1  22
v˘r velk˘ 2      22 00 2
v˘reãek mal˘ 1        00 00 1
zajíc polní 2     22 2   22
zvonek zelen˘ 2     22 2  22
Ïelva nádherná 4  1      11 1  11 4
Ïluna zelená 2 1  1   44 2 2  44
Ïluva hajní 3     33 2  22 1
CCeellkkoovv˘̆  ssoouuããeett 3377  2277  9988  113333  1199  44  22  55  228888  112222  114466  1177 228855  4400
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dev‰ím jeÏci v hor‰ím v˘Ïivném a zdravotním
stavu ãi s nízkou hmotností. Ve stanici zÛstávají
také trvalé handicapy, kter˘m jejich zranûní i po
pfieléãení znemoÏÀuje návrat k Ïivotu v pfiírodû.
Jsou to pfiedev‰ím postfielení ãi jinak traumatic-
ky poznamenaní dravci a sovy, napfiíklad kánû
lesní (Buteo buteo), pu‰tík obecn˘ (Strix aluco),
v˘reãek mal˘ (Otus scops) ãi v˘r velk˘ (Bubo
bubo). Na konci roku  zÛstávalo v na‰í péãi 40
jedincÛ, tedy zhruba 12% v‰ech zvífiat pfiijat˘ch
v roce 2005 i pfieveden˘ch z roku 2004. 

Vzhledem k tomu, Ïe prostory stanice se na-
cházejí v tûsné blízkosti veterinární o‰etfiovny,
jsou zvífiata pod stálou kontrolou. Pfiítomnost
veterináfie Zoo Brno MVDr. Stanislava Mazánka
je bezpochyby pro stanici obrovsk˘m pfiínosem.
U pfiijatého zvífiete zvûrolékafi ihned stanoví dia-
gnózu a ve vût‰inû pfiípadÛ okamÏitû zahájí léã-
bu. Ná‰ veterináfi se také sám úãastní zásahÛ v te-
rénu, a tím zvy‰uje ‰anci zvífiat na pfieÏití. 

I v roce 2005 jsme ãinnost stanice koordino-
vali s orgány ochrany pfiírody, obecními a mûst-
sk˘mi úfiady, s Mûstskou policií Brno a s dal‰ími
organizacemi – napfiíklad s brnûnsk˘m Ptaãím
centrem,  specializovan˘m na dravce, Zoo Brno
úspû‰nû spolupracuje jiÏ nûkolik let. VzrÛstá také
v˘znam kontaktÛ mezi subjekty zaãlenûn˘mi do
Národní sítû stanic handicapovan˘ch ÏivoãichÛ,
roste i v˘znam spolupráce s ostatními zoo, napfií-
klad Zoo Chomutov nám pomohla vyfie‰it sloÏité
okolnosti vypou‰tûní bobrÛ. DÛleÏitá je souãin-
nost s hajn˘mi, obzvlá‰tû pfii manipulaci se zvífia-
ty, jejichÏ návrat do pfiírody je komplikovan˘: mÛ-
Ïe jít tfieba o umístûní ochoãené kuny ãi jezevce.
V˘znamná je také spolupráce se základními, stfied-
ními i vysok˘mi ‰kolami, pfiedev‰ím s brnûnskou
Veterinární a farmaceutickou univerzitou. 

V oblasti ekologické v˘chovy je také nutno
pfiipomenout ãinnost Stanice mlad˘ch pfiírodo-
vûdcÛ a také nabídku v˘ukov˘ch programÛ pro
v‰echny typy ‰kol. 

Kapacita stanice se v roce 2005 nezmûnila,
stále je v‰ak plánována v˘stavba nûkolika ven-
kovních voliér pfiedev‰ím pro dravce a sovy.
PfiestoÏe technické a kapacitní moÏnosti stanice
stále nesplÀují na‰i pfiedstavu, povaÏujeme její
fungování ve sledovaném období za stabilizované
a prospû‰né. Dokazuje to mnoÏství pfiijat˘ch zví-
fiat i poãet zvífiat vrácen˘ch zpût do pfiírody.

Záchytné centrum CITES 
V roce 2005 nenastala v tomto centru Ïádná

v˘raznûj‰í zmûna, neboÈ jsme nepfiijali Ïádnou
vût‰í zásilku zvífiat. V tomto roce tak byla na‰e
snaha upfiena hlavnû k záchranû co nejvût‰ího
poãtu Ïelv zabaven˘ch âeskou inspekcí Ïivotní-
ho prostfiedí jiÏ v roce 2004. Jednalo se o 289
Ïelv zelenav˘ch (Testudo hermanni) a 4 Ïelvy
ãtyfiprsté (Testudo horsfieldii), které pracovníci
inspekce odebrali pÛvodnímu majiteli. Îelvy by-
ly podle zdravotního stavu, ve vût‰inû pfiípadÛ
velmi ‰patného, rozdûleny do tfií skupin. 

Pfies ve‰kerou na‰i snahu bûhem roku 2004
hodnû jedincÛ uhynulo a k datu 1. 1. 2005 zÛ-
stalo v na‰í péãi 188 Ïelv zelenav˘ch a 3 Ïelvy
ãtyfiprsté.

Z ‰etfiení inspektorÛ vyplynulo, Ïe k 63 Ïel-
vám zelenav˘m existuje platná dokumentace
o jejich legálním nabytí. Tyto Ïelvy zoo vrátila
pracovníkÛm inspekce, ktefií je pak dále pfiedali
pÛvodnímu drÏiteli. Ze zmínûného poãtu 63
Ïelv jich v‰ak do doby po skonãení ‰etfiení 18 u-
hynulo, takÏe 26. ledna 2005 zoo inspekci vráti-
la 45 Ïelv zelenav˘ch.
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Zbylé Ïelvy zÛstaly v chovatelském zázemí,
sluneãné dny trávily ve venkovních ubikacích.
PfiibliÏnû jednou mûsíãnû je chovatelé koupali ve
vlaÏné vodû a opakovanû byly odãerveny. Îelvy
dostávaly plnohodnotnou krmnou dávku, dopl-
nûnou vitamíny a minerály dle receptury uÏíva-
né v zoo. V sezónû tvofiilo jejich jídelníãek zelené
krmení (pampeli‰ka, vojtû‰ka, jetel, hluchavka
atd.), mimo sezónu salát, ãínské zelí, strouhaná
mrkev, kapusta, jablka a obãas dal‰í ovoce.
K dispozici mûly vÏdy nûkolik misek s vodou.

Bûhem roku 2005 pfies ve‰kerou na‰i péãi 
uhynulo dal‰ích 45 Ïelv zelenav˘ch a tfii Ïelvy

ãtyfiprsté. Zb˘vajících 98 Ïelv zelenav˘ch jsme 
1. prosince 2005 zazimovali. Dva t˘dny pfied tím
jsme jim pfiestali podávat krmení, Ïelvy nûkoli-
krát pro‰ly lázní, aby se dokonale vyprázdnily.
Zimu trávily pfii teplotû kolem 8 °C v dfievûn˘ch
bednách naplnûn˘ch dubov˘m listím, kde ãeka-
ly na jaro a svÛj dal‰í osud. 

Zvífiata chová na‰e zoologická zahrada také
ve Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ. K datu 
31. 12. 2005 tato stanice chovala 56 obratlovcÛ
ve 23 druzích. Orientaãní seznam zvífiat ve
Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ uvádí následující
tabulka. 
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Seznam zvífiat ve Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

druh latinsky poãet kusÛ M F UNK

1 Agama vousatá Pogona vitticeps 2 0 0 2
2 Andulka Melopsittacus undulatus 3 1 1 1
3 Ara ararauna Ara ararauna 1 1 0 0
4 âinãila vlnatá Chinchila laniger 2 1 1 0
5 Fretka Mustela furo 2 1 1 0
6 Gekonãík noãní Eublepharis maculaticus 2 1 1 0
7 Je‰tûrka zelená Lacerta viridis 1 0 0 1
8 Je‰tûrkovec Gerrhosaurus flavigularis 1 1 0 0
9 Kavka obecná Corvus monedula 1 0 0 1

10 Korela Nymphicus hollandicus 1 0 1 0
11 Králík domácí – zakrsl˘ Oryctolagus cuniculus v. edulis 3 2 1 0
12 Kfieãek zlat˘ Mesocricetus auratus 5 3 2 0
13 Kfieãík dÏungarsk˘ Phodopus sungorus 1 0 1 0
14 Kuna skalní Martes foina 1 1 0 0
15 Morãe domácí Cavia porcellus 2 2 0 0
16 My‰ bodlinatá Acomys cahirinus 3 1 2 0
17 Osmák degu Octodon degu 11 1 10 0
18 Pískomil mongolsk˘ Meriones unquienratus 5 0 0 5
19 Scink ‰estipruh˘ Chalcides sexlineatus 1 0 0 1
20 Scink válcovit˘ Chalcides ocellatus 1 0 0 1
21 UÏovka ãervená Elaphe guttata 2 1 1 0
22 UÏovka domácí Boaedon fuiginesis 3 0 0 3
23 Îebrovník WaltlÛv Pleurodeles waltli 2 0 0 2
celkem 56 kusÛ 23 druhÛ 

Poznámka: Zvífiata ze SMP jsou také zaãlenûna do tabulek vykazujících celkové stavy v Zoo Brno. 
Sefiazena jsou v nich dle zoologického systému.
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V oblasti ochrany pfiírody jsme se zapojili do
podpory vznikajícího záchranného programu na
sysla obecného (Spermophilus citellus).
Pfiedev‰ím jsme se podíleli na monitoringu nû-
kter˘ch kolonií in situ a také jsme zahájili pfií-
pravné práce na startu chovu tohoto druhu v za-
jetí, a to v zafiízeních na‰í zoo. 

Na poli v˘zkumu získala Zoo Brno první v˘-
sledky práce na projektu zab˘vajícím se genetic-
kou anal˘zou populace orlÛ kamãatsk˘ch
(Haliaeetus pelagicus). Brnûnská zoo je zapojena
do programu váÏnû ohroÏeného druhu, kter˘
pod názvem Záchrana orla kamãatského fiídí
Zoo Moskva. Zoo Brno je nositelem projektu
Genetická anal˘za orlÛ kamãatsk˘ch z volné pfií-
rody a chovÛ v zoologick˘ch zahradách. V roce
2005 bylo metodou studia mikrosatelitÛ analy-
zováno 48 jedincÛ (32 jedincÛ z volné pfiírody
severov˘chodního pobfieÏí ostrova Sachalin a 16
jedincÛ ze zoologick˘ch zahrad v Liberci a Brnû).
Stanovené profily DNA (analyzováno 16 lokusÛ)
umoÏÀují individuální identifikaci a urãení pa-
ternitních vztahÛ.

Samozfiejmostí je pro nás téÏ spolupráce s v˘-
zkumn˘mi ústavy, univerzitami a dal‰ími vyso-
k˘mi ‰kolami na jejich vûdeck˘ch a v˘zkumn˘ch
projektech, diplomov˘ch a doktorsk˘ch pracích.
S uveden˘mi institucemi spolupracujeme téÏ
v oblasti vzdûlávání jejich studentÛ, neboÈ zabez-
peãujeme odborné praxe a stáÏe. 

Chovatelsk˘ úsek chce v pfií‰tím roce pfiede-
v‰ím pokraãovat v budování rozpracované ãásti
komplexu Beringia. Jedná se hlavnû o nov˘ vel-
k˘ pfiírodní v˘bûh pro medvûdy hnûdé (Ursus
arctos), na kter˘ uÏ zfiizovatel zoologické zahradû
pfiidûlil finanãní prostfiedky. Stavba tohoto v˘bû-
hu si vyÏádá pfiemístûní nûkolika koãkovit˘ch ‰e-
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Tamarín Ïlutoruk˘ s mládûtem / Yellow-handed tamarin with
a young one

Kotul veverovit˘ s mládûtem (Foto Martin Braczek) 
/ Common squirrel monkey with a young one 
(Photo by Martin Braczek)
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lem a nûkolika dal‰ích men‰ích masoÏravcÛ,
takzvaná alej klecí pro tato zvífiata se totiÏ nachá-
zí v prostoru budoucího areálu medvûdÛ.
Musíme proto zbudovat nûkteré dal‰í nové v˘bû-
hy, a to pfiedev‰ím pro rysy kanadské (Lynx ca-
nadensis). V souvislosti se zmiÀovan˘m pfiesu-
nem taktéÏ plánujeme adaptovat b˘valé kotce
poboãky psího útulku  na ubikace mal˘ch ma-
soÏravcÛ a nûkter˘ch koãkovit˘ch ‰elem. 

Dal‰ím úkolem nadcházejícího období je
pfiestavba nevyhovujících v˘bûhÛ a ubikací s cí-
lem zv˘‰it pohodu chovan˘ch zvífiat. Prvním
krokem by mûl b˘t odchod páru medvûdÛ hnû-
d˘ch (Ursus a. arctos) s jejich mládûtem – sa-
miãkou. Pokud by se nepodafiilo pfiemístit hnûdé
medvûdy mimo zoo, jsme pfiipraveni je umístit
doãasnû do b˘valého v˘bûhu medvûdÛ syrsk˘ch
ãi do objektu veteriny, popfiípadû posléze do no-
vû budovaného v˘bûhu. Toto pfiemístûní by u-
moÏnilo rekonstrukci jejich ubikací a v˘bûhu
pro medvûdy lední (Ursus maritimus). Ti by se
mûli do tûchto míst pfiestûhovat z jejich stávající
nevyhovující expozice, která by naopak po ne-
zbytn˘ch úpravách poslouÏila paviánÛm anubi
(Papio anubis). Tak by se mûl ponûkud uvolnit
pavilon opic, jehoÏ jednu ãást bychom po nále-
Ïit˘ch úpravách chtûli vyhradit ‰impanzÛm (Pan
troglodytes). Popsané úpravy expozic s násled-
n˘m stûhováním zvífiat, internû naz˘vané „kulo-
v˘ blesk“, by znamenaly dal‰í v˘razn˘ krok vpfied
v oblasti welfare zvífiat a pomohly by nám v po-
sunu smûrem k moderní zoologické zahradû.

Chceme téÏ pokraãovat v úpravách zafiízení
pro kopytníky. JiÏ v roce 2004 jsme zaãali zvût-
‰ovat plochu v˘bûhu bizonÛ americk˘ch (Bison
bison), ru‰iv˘ plot podél náv‰tûvnické trasy na-
hradí pfiíkop. Stejné úpravy budou pokraãovat
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·estit˘denní samiãka velblouda dvouhrbého / Six weeks old
female of the Bactrian camel

Koãka rybáfiská / Fishing cat
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Losice s mládûtem / European elk female with a young one

Mládû ovce Jákobovy (Foto Martin Braczek) / Young
Jacob’s sheep (Photo by Martin Braczek)
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Mládû bizona / Young bison

i v dal‰ích ãástech zoo, a tak se nové podoby do-
ãkají také v˘bûhy velbloudÛ dvouhrb˘ch
(Camelus ferus bactrianus) a lam guanako
(Lama guanicoe), posléze losÛ evropsk˘ch (Alces
alces alces) a dal‰ích kopytníkÛ.

Nûkteré stávající voliéry a ubikace bychom
rádi zvût‰ili, zrekonstruovali a upravili pro sever-
ské druhy, které by nahradily nûkteré druhy stá-

vající. Chceme získat napfi. pu‰tíky bûlavé (Strix
uralensis) nebo vousaté (Strix nebulosa).

Z plánovan˘ch dovozÛ zvífiat bych rád jme-
noval napfiíklad samce jefiába mandÏuského
(Grus japonensis) ze Zoo VídeÀ, samce kasuára
pfiilbového (Casuarius casuarius) ze Zoo Ústí
nad Labem, pár kozoroÏcÛ sibifisk˘ch (Capra i-
bex sibirica) ze Zoo Nikolajev, nového chovného

Sobice s mládûtem / Reindeer female with a young one

ZOOROČENKA DOK ok2005  11.4.2006 13:52  Stránka 34



CMYK

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2005 |35

SUMMARY: A new large Przewalski’s horses
(Equus przewalskii) exhibit enlarged the zoo
displays on the “Mni‰í hora” in 2005. We
welcomed three mares from Prague breeding
on 24th August. Our zoo decided to re-
establish the breeding of the last living wild
horse after many years, above all due to
didactic and educational reasons. The new
exhibit with a Mongolian yurt complements
our expositions dedicated to the Equidae
family.

A reconstruction of the South American
exhibit continued; we rebuilt former
cheetah’s into a tapir’s exhibit. There, a male
of the South American lowland tapir (Tapirus
terrestris) called Klarnet, brought from the
Polish GdaÀsk, appeared on 14th October
2005. It soon settled in the new dormitory
and it also quite easily got used to its new
keepers. Now we hope that we will gain
a female for the one year old male. The most
important change in our animals’ collection

hfiebce zebry Grévyho (Equus grevyi) z francouz-
ské Zoo Beauval, samce vlka polárního (Canis
lupus arctos) z rakouského Herbersteinu, dvû sa-
mice stejného taxonu z francouzské Zoo
Amnéville ãi samce koãky pou‰tní (Felis marga-
rita harrisoni) z Lond˘na.

Vûfiíme, Ïe s pomocí tûchto importÛ, ale téÏ
jiÏ realizovan˘ch dovozÛ, stejnû jako díky zmínû-
né spolupráci se Zoo Colombo zv˘‰íme genetic-
kou diverzitu populací uveden˘ch taxonÛ a sou-
ãasnû zkvalitníme cel˘ chov v Zoo Brno. 

V oblasti ochrany pfiírody hodláme pfiede-
v‰ím pokraãovat v podpofie projektÛ ochrany
druhÛ in situ, jako je záchrann˘ program na sys-
la obecného (Spermophilus citellus). Chceme ta-
ké pokraãovat v monitoringu populací nûkter˘ch
druhÛ sov, jmenovitû s˘ãka obecného. Rádi by-
chom také spoluiniciovali jednání o vzniku pro-
jektu na monitoring, popfiípadû reintrodukci
koãky divoké evropské (Felis silvestris silvestris).
Pokraãovat bude téÏ na‰e úãast na v˘zkumném
projektu zab˘vajícím se genetickou anal˘zou po-
pulace orlÛ kamãatsk˘ch (Haliaeetus pelagicus).
Samozfiejmû bude téÏ pokraãovat spolupráce

s rÛzn˘mi institucemi (univerzity a dal‰í vysoké
‰koly, v˘zkumné ústavy apod.) na nûkter˘ch vû-
deck˘ch a v˘zkumn˘ch projektech, diplomo-
v˘ch a doktorsk˘ch pracích. 

S uveden˘mi ‰kolami a ústavy budeme i na-
dále spolupracovat pfii vzdûlávání jejich studen-
tÛ, jimÏ umoÏníme absolvovat v zoo odborné
praxe a stáÏe. 

Ing. Daniel Zeller, Ph.D.

Kolouch jelena milu / Young David’s deer
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came on 7th October, when Satu, about one
and a half years old female of Sumatran tiger
(Panthera tygris sumatrae) reared in the
Dublin zoo, Ireland, came to Brno. After
a several years long efforts, we finally
completed a breeding pair. The cooperation
with the Colombo zoo, Sri Lanka, also
successfully continued. The Brno zoo gained
very rare animals: a pair of Fishing cats
(Prionailurus viverrinus) and a pair of Asian
giant squirrels (Ratufa macroura). Due to the
fact that these animals come from wild of Sri
Lanka, they became a very valuable genetic
regeneration of European populations.

From breeding events, at first, it is
necessary to introduce that female of the
Polar bear  (Ursus maritimus) Cora whelped
for the first time. She was born on 27th
November 1998 at the Sankt Peterburg zoo
and she came to Brno on 16th March 2000.
Her partner Umca was born on 15th
November 1998 at the Kazakh Alma Ata zoo
and came to Brno on 25th August 1999. The
breeders noticed the first mating already in
April 2003 and then in March 2004, but they
were not successful. The mating in the end of
March and in the beginning of April 2005
was productive, so Cora started to go to the
maternity box more often in the end of
November (few days before the birth). At that
time, Umca was already several weeks in the
former Syrian brown bears’ exhibit, which is
about 100 meters far. We also prevented the
seals to enter the building, where the Polar

bears’ exhibit neighbours the seals’ exhibit.
The movement of visitors and staff near Cora
was also minimized. We even eliminated the
direct control of the exhibit by the keepers for
several days. Nevertheless, the first
Cora’s breeding was not successful. Cora gave
birth to two young males, but she did not
take enough care of them and the young ones
died. There is a promise to the future that the
pair is fertile, so we can try again. We would
like to do so under the new conditions of the
reconstructed Brown bears’ exhibit, where we
could more easily make surroundings, where
the female would have more peace during
both the birth and rearing.

The second birth of Mishmi takin
(Budorcas t. taxicolor) in the last two years
may be considered to be the breeding success
of 2005. The male was born on 20th May
and it was doing well, but on 31st May, it was
found very exhausted and despite of intensive
veterinary care, it died on 1st June. The
autopsy showed numerous internal injuries.
We were not able to find out, how they
occurred. We also reached several important
first raisings. Several years lasting efforts of
trying to set a breeding herd was successful at
several kinds of ungulates. Though,
a European reindeer (Rangifer t. tarandus)
and two European elks (Alces a. alces) were
born for the first time at our zoo. A lamb of
relatively rare four-horned Jacob’s sheep was
also a first raising.
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SAVCI/MAMMALS
fiád: vaãnatci (Marsupialia)
ãeleì: kuskusovití (Phalangeridae)
vakopl‰ík létav˘ Acrobates pygmaeus 13,11   6,11   7,0 7,0 dep. ze Zoo PoznaÀ
ãeleì: klokanovití (Macropodidae)
klokánek králíkovit˘ Bettongia penicillata 1,3 1,0  0,1   2,2  I EEP, ISB
klokánek krysí Potorous tridactylus 1,0   1,0   0,0   
klokan rudokrk˘ Macropus rufogriseus 2,6 1,2,2  0,0,2 1,4  2,4 + 1,0 dep. v Zoo Hodonín    
fiád: hmyzoÏravci (Insectivora)
ãeleì: jeÏkovití (Erinaceidae)
jeÏek západní Erinaceus europaeus 0,0,5  0,0,56 0,0,30 0,0,23 0,0,8 ZC  
jeÏek v˘chodní Erinaceus concolor 0,0,1  0,0,20 0,0,8  0,0,6 0,0,7 ZC  
jeÏek spp. Erinaceus spp. 0,0,17  0,0,1 0,0,5  0,0,13 0,0 ZC  
fiád: letouni (Chiroptera)
ãeleì: kaloÀovití (Pteropidae)
kaloÀ indoãínsk˘ Pteropus hypomelanus 0,1      0,1  II 
ãeleì: netop˘rovití (Vespertilionidae) 
netop˘r hvízdav˘ Pipistrellus pipistrellus 0,0 0,0,3   0,0,3 0,0 ZC  
netop˘r rezav˘ Nyctalus noctula 0,0  0,0,2   0,0,2 0,0 ZC  
fiád: primáti (Primates)
ãeleì: lemurovití (Lemuridae)
lemur bûloãel˘ Eulemur fulvus albifrons 4,1      4,1 2,1 dep. ze Zoo Olomouc I 
lemur vari Varecia variegata variegata 2,0 1,1  2,0  1,1 1,1 dep. ze Zoo Praha I EEP, ISB
ãeleì: kosmanovití (Cellithricidae)
kosman zakrsl˘ Callithrix pygmaea pygmaea 1,1      1,1 1,0 dep. ze Zoo PlzeÀ II 
tamarín Ïlutoruk˘ Saguinus midas midas 2,2 0,0,1     2,2,1  II ESB
ãeleì: malpovití (Cebidae)
kotul veverovit˘ Saimiri sciureus 2,1 1,0     3,1 1,1 dep. od soukr. chov. II 
ãeleì: koãkodanovití (Cercopithecidae)
koãkodan svûtlobfiich˘ 0,0      0,0 + 0,1 dep. v Záchranné stanici II 
Cercopithecus petaurista Zelené Vendolí
koãkodan husarsk˘  0,0      0,0 + 0,1 dep. v Záchranné stanici II  
Erythrocebus patas Zelené Vendolí
koãkodan zelen˘ 0,0      0,0 + 1,0 dep. v Záchranné stanici II
Chlorocebus aethiops sabaeus Zelené Vendolí
makak chocholat˘ Macaca nigra nigra 2,1      2,1  II EEP, ISB  
mandril Mandrillus sphinx 1,1      1,1  + 0,1 dep. v Zoo Paignton;  I EEP

+ 0,1 dep. v Zoo Katowice 
pavián anubi Papio anubis 2,5      2,5 + 0,1 dep. v Zoo Moskva II   
dÏelada Theropithecus gelada 1,0  3,0    4,0 4,0 dep. ze Zoo Rheine II EEP, ISB  
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ãeleì: lidoopovití (Pongidae)
‰impanz Pan troglodytes 1,3      1,3 1,1 dep. ze Zoo Bojnice I   
fiád: ‰elmy (Carnivora)          
ãeleì: kunovití (Mustelidae)            
tchofi tmav˘ Putorius putorius 0,0  0,0,1   0,0,1 0,0 ZC    
fretka Mustela furo 0,1  2,0,3   1,0,3 1,1 SMP    
kuna skalní Martes foina 0,0  2,1,5 0,1  1,0,5 1,0 SMP    
jezevec evropsk˘ Meles meles meles 0,0  0,0,1   0,0,1 0,0 + 1,1 dep. na VFU;  

+ 0,1 dep. u soukr. chov.     
skunk pruhovan˘ Mephitis mephitis 0,0  0,1    0,1     
ãeleì: medvídkovití (Procyonidae)
m˘val severní Procyon lotor 0,0      0,0 + 1,0 dep. v Záchranné stanici Praha
nosál bûlohub˘ Nasua narica 1,0      1,0  III 
ãeleì: medvûdovití (Ursidae)
medvûd hnûd˘ Ursus arctos 1,2      1,2  II ESB
medvûd lední Ursus maritimus 1,1 0,0,2  0,0,2   1,1  II ISB
ãeleì: cibetkovití (Viverridae)
ovijeã skvrnit˘ Paradoxurus hermaphroditus 1,2 0,0,2  0,0,2   1,2 0,2 dep. ze Zoo DvÛr Králové III 
surikata Suricata suricatta 3,2      3,2 + 3,0 dep. v Zooparku Hradec; 

+ 0,1 dep. v Zoo Spi‰ská Nová Ves
ãeleì: psovití (Canidae)
vlk kanadsk˘ Canis lupus occidentalis 1,1      1,1  II 
li‰ka obecná Vulpes vulpes 2,2   0,1  2,1 ZC  
psík m˘valovit˘ Nyctereutes procyonoides 0,1      0,1   
vlk hfiivnat˘ Chrysocyon brachyurus 1,1   0,1   1,0  II EEP, ISB
pes pralesní Speothos venaticus 0,0      0,0 + 0,1 dep. v Zoo Kaunas I EEP, ISB
fenek Fennecus zerda 1,0   1,0   0,0  II ESB
ãeleì: koãkovití (Felidae)
koãka divoká Felis silvestris 0,0  0,1    0,1  II 
koãka pou‰tní Felis margarita harrisoni 1,1      1,1 0,1 dep. ze Zoo Berlin; II EEP, ISB

+ 0,1 dep. v Zoopark Hradec
koãka baÏinná Felis chaus 0,0      0,0 + 1,1 dep. v Zoo Krakow II 
koãka bengálská Prionailurus bengalensis 1,1   1,0   0,1 + 1,0 dep. u soukr. chov.;  II

+ 0,1 dep. v TP Berlín 
koãka krátkouchá Prionailurus euptilurus 1,0      1,0 1,0 dep. ze Zoo Ústí n/Lab. II 
koãka rybáfiská Prionailurus viverrinus 0,0  1,1 0,1   1,0 + 0,1 dep. v Zoo Amnéville II EEP, ISB
serval Leptailurus serval 0,0      0,0 + 1,0 dep. v Zoo Praha;      II 

+ 0,1 dep. v Zoo Lisabon
rys evropsk˘ Lynx lynx lynx 1,0      1,0 + 1,0 dep. v Zoo Dûãín II ESB
rys kanadsk˘ Lynx canadensis 1,1      1,1  II 
puma Puma concolor 1,0      1,0  II 
levhart cejlonsk˘ Panthera pardus kotiya 1,2    0,1  1,1 + 0,2 dep. v Zoo Ostrava I EEP, ISB
tygr sumatersk˘ Panthera tigris sumatrae 2,0  0,1  1,0  1,1 0,1 dep. ze Zoo Dublin; I EEP, ISB

+ 1,0 dep. v Zoo Ústí n/L.
lev berbersk˘ Panthera leo leo 0,0      0,0 + 1,0 dep. v Zoo  II 

Les Sables d'Olonne
gepard Acinonyx jubatus 0,1    0,1  0,0 0,1 úhyn v dep.  I EEP, ISB
ãeleì: lachtanovití (Otariidae) 
lachtan jihoafrick˘ Arctocephalus pusillus 1,2      1,2 0,1 dep. ze Zoo Praha II 
fiád: lichokopytníci (Perissodactyla) 
ãeleì: tapírovití (Tapiridae)
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tapír jihoamerick˘ Tapirus terrestris 0,0  1,0    1,0  II EEP
ãeleì: koÀovití (Equidae)
osel somálsk˘ Equus asinus somaliensis 1,0    1,0  0,0 I EEP, ISB
kiang Equus kiang holdereri 2,3 0,1   1,1  1,3 + 1,0 dep. v Zoo Hodonín II EEP, ISB
kulan Equus hemionus kulan 0,2      0,2  II EEP, ISB
pony shetlandsk˘ Equus caballus f. caballus 1,3      1,3   
pony jezdeck˘ Equus caballus 1,1      1,1 valach  
kÛÀ Pfievalského Equus przewalskii 0,0  0,3    0,3 0,3 dep. ze Zoo Praha I EEP, ISB
zebra Chapmannova 1,2 1,0 0,1 0,1   2,2 0,1 dep. ze Zoo Olomouc  
Equus burchelli chapmanni
zebra Grévyho Equus grevyi 1,2 1,0     2,2 + 1,0 dep. v Zoo Praha I EEP, ISB
fiád: sudokopytníci (Artiodactyla)
ãeleì: velbloudovití (Camelidae)
velbloud dvouhrb˘ Camelus ferus bactrianus 1,4 0,1     1,5  0,1 dep. ze Zoo Bratislava; 

+ 1,0 dep. v Zoo PlzeÀ                         
alpaka Lama pacos 0,0  0,1    0,1   
lama guanako Lama guanicoe 0,5      0,5  II 
lama krotká Lama glama 2,7 3,1   1,0  4,8 + 1,0 dep. v Lednici;    

+ 0,1 dep. v Zoo Vy‰kov         
ãeleì: Ïirafovití(Giraffidae) 
Ïirafa síÈovaná Giraffa c. reticulata 1,2      1,2 EEP, ISB
ãeleì: jelenovití (Cervidae) 
los evropsk˘ Alces alces alces 1,2 1,1     2,3   
sob polární Rangifer tarandus 1,1 1,0 1,5 1,1   2,5 0,1 dep. ze Zoo VídeÀ; 

1,0 dep. ze Zoo Chomutov  
srnec obecn˘ Capreolus capreolus 0,0  0,2,2 0,2  0,0,2 0,0 ZC  
jelen sibifisk˘ Cervus elaphus sibiricus 1,3  1,0 1,0   1,3 1,0 dep. ze Zoo Olomouc; 

+ 1,0 dep. u soukr. chov.                       
jelen milu Elaphurus davidianus 1,2 0,1 0,2  0,1  1,4 0,2 dep. ze Zoo Chomutov 

a 1,0 dep. od soukr.chov.; 
+ 0,1 dep. do Zoo Katowice;  

+ 0,1 dep. do Zoo Opole 
ãeleì: turovití (Bovidae)
adax Addax nasomaculatus 2,0      2,0  I EEP, ISB
pakÛÀ modr˘ Connochaetes taurinus taurinus 2,4 0,1  0,1 1,1  1,3   
paovce hfiivnatá Ammotragus lervia 4,6 2,2  0,3 0,1 0,1 6,3 + 0,1 dep. v Zoo Hodonín II 
takin indick˘ Budorcas taxicolor taxicolor 1,2 1,0  1,0   1,2  II 
koza domácí Capra hircus 0,3     0,2 0,1   
koza domácí - kfiíÏenec 0,0 2,5   0,2 2,3 0,0 
Capra hircus f. domestica
koza domácí - kamerunská Capra hircus 2,5 3,0   2,1  3,4 + 0,1 dep. u soukr. chov.  
kozoroÏec sibifisk˘ Capra sibirica 3,7 4,1  1,0  0,1 6,7   
bizon Bison bison 1,3 0,1     1,4   
ovce domácí - Jákobova 1,1 1,0 0,4  1,2  1,3   
Ovis aries f. domestica
ovce domácí - cigája Ovis aries f. domestica 0,2      0,2   
ovce domácí - kfiíÏenec Ovis aries f. domestica 1,1 1,1   1,2 1,0 0,0   
ovce kamerunská Ovis aries f. domestica 3,4 1,3   2,2  2,5 + 1,0 dep. v Zoo Olomouc; 

+ 1,2 dep. v Zoo Ko‰ice  
fiád: hlodavci (Rodentia)
ãeleì: veverkovití  (Sciuridae)
ratufa cejlonská Ratufa macroura 0,0  1,1    1,1  II 
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veverka obecná Sciurus vulgaris 0,0  0,0,8 0,0,4  0,0,4 0,0 ZC  
veverka Prévostova Callosciurus prevostii 1,1   1,1   0,0   
psoun prériov˘ Cynomys ludovicianus 1,2,6 0,0,1  0,0,1   1,2,6   
sysel obecn˘ Citellus citellus 2,0      2,0 ZC  
ãeleì: bobrovití (Castoridae) 
bobr kanadsk˘ Castor canadensis 1,1,4     0,0,1 1,1,3 1,1,2 dep. ze Zoo Chomutov  
bobr evropsk˘ Castor fiber 0,0 0,0,3 0,1 0,0,1 0,1,2  0,0 ZC  
ãeleì: kfieãkovití (Cricetidae)
kfieãek zlat˘ Mesocricetus auratus 1,0  2,2    3,2 SMP  
kfieãík dÏungarsk˘ Phodopus sungorus 0,0  1,1   1,0 0,1 SMP  
kfieãík Roborovského Phodopus roborowskii 0,0,1   0,0,1   0,0 SMP  
pískomil mongolsk˘ Meriones unguiculatus 0,0,5      0,0,5 SMP  
ãeleì: my‰ovití (Muridae)
my‰ bodlinatá Acomys cahirinus 0,0,3      1,2 SMP  
my‰ zebrovaná Lemniscomys barbarus 0,0,1   0,0,1   0,0 SMP  
ãeleì: dikobrazovití (Hystricidae) 
dikobraz bûloocas˘ Hystrix leucura 0,0  0,1    0,1 + 1,1 dep. v Zoo Bratislava III 
ãeleì: ãinãilovití (Chinchillidae) 
ãinãila vlnatá Chinchilla lanigera 0,0  1,1    1,1 SMP  
ãeleì: urzonovití (Erethizontidae)  
urzon kanadsk˘ Erethizon dorsatum 1,1   1,1   0,0   
ãeleì: nutriovití (Myocastoridae)
nutrie Myocastor coypus 1,2      1,2   
ãeleì: morãatovití (Caviidae) 
morãe domácí Cavia porcellus 0,0 3,8 0,4   3,4   
mara stepní Dolichotis patagonum 1,2  0,1    1,3   
kapybara Hydrochaeris hydrochaeris 1,1      1,1 + 1,0 dep. v Zoo Kaunas  
ãeleì: osmákovití (Octodontidae)
osmák degu Octodon degus 1,1  0,9    1,10 SMP  
fiád: zajíci (Lagomorpha) 
ãeleì: zajícovití (Leporidae) 
králík domácí Oryctolagus cuniculus v. edulis 0,0  2,2 1,0   1,2   
králík domácí - zakrsl˘ 0,0  4,6    4,6   
Oryctolagus cuniculus f. domesticus
zajíc polní Lepus europaeus 0,0  0,0,2   0,0,2 0,0 ZC  

fiád: p‰trosi (Struthioformes) 
ãeleì: p‰trosovití (Struthionidae)
p‰tros dvouprst˘ Struthio camelus 1,2 0,0,5 1,1 1,0,5   1,3 + 0,0,1 dep. v Zoo Hodonín       
fiád: nanduové (Rheiformes)
ãeleì: nanduovití (Rheidae)
nandu pampov˘ Rhea americana 1,1      1,1 1,1 dep. ze Zoo Ústí n.L. II RDB     
fiád: kasuárové (Casuariiformes) 
ãeleì: emuovití (Dromaiidae)
emu hnûd˘ Dromaius novaehollandiae 1,1 0,0,4  0,0,1 0,0,2 0,0,1 1,1 + 0,0,2 dep. v Zoo Helsinky       
ãeleì: kasuárovití (Casuariidae) 
kasuár pfiilbov˘ Casuarius casuarius 0,1      0,1 + 1,0 dep. v Zoo Var‰ava ESB, RDB
fiád: potápky (Podicipediformes) 
ãeleì: potápkovití (Podicipedidae)
potápka roháã Podiceps cristatus 0,0  0,0,1   0,0,1 0,0 ZC  
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fiád: brodiví (Ciconiiformes)
ãeleì: ãápovití (Ciconiidae)
ãáp bíl˘ Ciconia ciconia 0,0,1    0,0,1 0,0 ZC  
ãeleì: ibisovití (Threskiornithidae) 
ibis posvátn˘ Threskiornis aethiopicus 4,2,6      4,2,6 III 
ãeleì: volavkovití (Ardeidaee)
volavka popelavá Ardea cinerea 0,0  0,0,1 0,0,1   0,0 ZC  
fiád: vrubozobí (Anseriformes) 
ãeleì: kachnovití (Anatidae) 
berne‰ka bûlolící Branta leucopsis 0,0      0,0 + 1,0 dep. v Zoo PlzeÀ
husa velká Anser anser 0,0      0,0 + 1,1 dep. v Zoo Vy‰kov  
husice magellanská Chloephaga picta 1,1      1,1   
kachna bahamská Anas bahamensis 1,1   1,1   0,0   
kachniãka mandarinská Aix galericulata 2,2   0,1   2,1   
labuÈ ãerná Cygnus atratus 0,0  1,1  1,1 0,0 + 0,0,1 dep. v Zoo Vy‰kov  
labuÈ koskoroba Coscoroba coscoroba 0,0 1,1    1,1   
labuÈ velká Cygnus olor 0,0  1,0,3 0,0,1  1,0,1 0,0,1 ZC  
ostralka ‰tíhlá Anas acuta 0,0  1,2    1,2   
zrzohlávka rudozobá Netta rufina 1,0   1,0   0,0   
fiád: dravci (Falconiformes)
ãeleì: jestfiábovití (Accipitridae)
jestfiáb lesní Accipiter gentilis 0,0  0,0,1 0,0,1   0,0 ZC II 
kánû Harrisova Parabuteo unicinctus 1,1    1,1  0,0  II 
kánû lesní Buteo buteo 2,1      2,1 ZC II 
krahujec obecn˘ Accipiter nisus 0,0  0,0,2   0,0,1 0,0,1 ZC II 
moták pochop Circus aeruginosus 1,1  0,0,1 0,0,1   1,1  II 
orel bûlohlav˘ Haliaeetus leucocephalus 1,0      1,0  I 
orel kamãatsk˘ Haliaeetus pelagicus 1,0      1,0 1,0 dep. ze Zoo Moskva II ESB
orel mofisk˘ Haliaeetus albicilla 0,1      0,1 + 0,1 dep. u soukr. chov. I EEP, ISB
ãeleì: sokolovití (Falconidae)
po‰tolka obecná Falco tinnunculus 0,0  0,0,25 0,0,2  0,0,22 0,0,1 ZC II 
raroh velk˘ Falco cherrug 1,1  1,0    2,1 1,0 dep. od soukr. chov. II 
sokol stûhovav˘ Falco peregrinus 0,1  0,1    0,2 0,1 dep. od soukr. chov. I 
sokol stûhovav˘ x raroh velk˘ 0,0  1,0    1,0 1,0 dep. od soukr. chov. I 
/sokol loveck˘ Falco peregrinus x 
F. cherrug / F. rusticolus
fiád: hrabaví (Galliformes) 
ãeleì: hokovití (Cracidae)
hoko ãerven˘ Crax rubra rubra 1,1   1,0   0,1 0,1 dep. ze Zoo Dortmund III 
ãeleì: baÏantovití (Phasianidae) 
baÏant obecn˘ Phasianus colchicus 0,0  0,0,1 0,0,1   0,0 ZC  
koroptev korunkatá Rollulus rouloul 0,1 0,0,1 1,1 0,0,1   1,2 1,1 dep. ze Zoo Praha III 
páv korunkat˘ Pavo cristatus 2,2  1,3    3,5 + 1,0 dep. u soukr. chov.  
fiád: krátkokfiídlí (Ralliformes) 
ãeleì: chfiástalovití (Rallidae)
chfiástal polní Crex crex 0,0  0,0,1 0,0,1   0,0 ZC  
slípka zelenonohá Gallinula chloropus 0,0  0,0,1   0,0,1 0,0 ZC  
ãeleì: jefiábovití (Gruidae)
jefiáb mandÏusk˘ Grus japonensis 0,0  0,1    0,1  I EEP
fiád: dlouhokfiídlí (Charadriiformes) 
ãeleì: kulíkovití (Charadriidae)
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ãejka chocholatá  Vanellus vanellus 0,0  0,0,2 0,0,2   0,0 ZC  
ãeleì: rackovití (Lariidae)
racek chechtav˘ Larus ridibundus 0,0  0,0,1   0,0,1 0,0 ZC  
racek stfiíbfiit˘ Larus argentatus 0,0      0,0 + 0,0,1 dep. v Zámku KynÏvart  
ãeleì: slukovití (Scolopacidae) 
sluka lesní Scolopax rusticola 0,0  0,0,1 0,0,1   0,0 ZC  
fiád: mûkkozobí (Columbiformes)
ãeleì: holubovití (Columbidae) 
holub skalní Columba livia f. domestica 0,0  1,0,3   1,0,3 0,0 ZC  
holub doubÀák Columba oenas 0,0  0,0,1 0,0,1   0,0 ZC  
hrdliãka chechtavá Streptopelia roseogrisea 0,0,2      0,0,2 SMP III 
hrdliãka jihoasijská Streptopelia tranquebarica 1,1      1,1   
fiád: papou‰ci (Psittaciformes) 
ãeleì: kakaduovití (Cacatuidae)
kakadu bíl˘ Cacatua alba 2,1      2,1  II 
kakadu GoffinÛv Cacatua goffini 4,0  1,0  1,0  4,0 3,0 dep. ze Zoo Praha I 
korela chocholatá Nymphicus hollandicus 0,1  0,0,2   0,0,2 0,1 SMP  
ãeleì: papou‰kovití (Psittacidae)    
amazoÀan modroãel˘ Amazona aestiva 1,1      1,1   
amazoÀan kubánsk˘ Amazona leucocephala 0,0      0,0 + 1,0 dep. v Zoo Hodonín  
ara ararauna Ara ararauna 2,0      2,0 + 2,0 dep. v Zoo Opole; 

+ 0,1 dep. u soukr. chov.   
ara horsk˘ Primolius couloni 1,0      1,0  I 
ara marakana Primolius maracana 1,0      1,0  I 
ara zelenokfiídl˘ Ara chloroptera 1,1      1,1  II 
aratinga ãernohlav˘ Nandayus nenday 0,1      0,1  II 
eklektus rÛznobarv˘ Eclectus roratus polychloros 0,2      0,2  II 
neofema ozdobná Neophema elegans 0,0,4 0,0,1 1,2   0,0,4 1,2,1  II 
nestor kea Nestor notabilis 1,1   0,1   1,0 1,0 dep. ze Zoo Stuttgart II ESB
papou‰ek horsk˘ Polytelis anthopeplus 1,0      1,0 + 1,0 dep. u soukr. chov. II 
papou‰ek královsk˘ Alisterus scapularis 1,2  1,0    2,2  II  
papou‰ek senegalsk˘ Poicephalus senegalus 0,0 0,0,1   0,0,1 0,0    
papou‰ek ‰ed˘ - Ïako kongo 0,0      0,0 + 1,1 dep. v Zoo Ústí n.L.;  II 
Psittacus erithacus erithacus + 2,0  dep. v Zoo Hodonín; 

+ 1,2 dep. u soukr. chov.
papou‰ek ‰ed˘ - Ïako liberijsk˘ 8,11  2,2 0,3   10,10  II  
Psittacus erithacus timneh 
papou‰ek ‰ed˘ - Ïako ostrovní 0,6    0,1  0,5  II 
Psittacus erithacus princeps
papou‰ek vlnkovan˘ Melopsittacus undulatus 1,1 0,0,1 0,0,1 0,0,1   1,1,1 + 3,0,42 dep. na VFU Brno   
papou‰ek zpûvav˘ Psephotus haematonotus 5,2   0,1   5,1 + 1,0 dep. u soukr. chov. II  
rosela Pennantova Platycercus elegans 0,0  0,0,2   0,0,1 0,0,1  II  
rosela pestrá Platycercus eximius 1,0  1,0,3 0,0,1  0,0,1 2,0,1  II  
vaza velk˘ Coracopsis vasa 1,1      1,1  II  
fiád: sovy (Strigiformes) 
ãeleì: sovovití  (Tytonidae)           
sova pálená Tyto alba 2,2  0,0,1    2,2,1  II  
ãeleì: pu‰tíkovití (Strigidae)
kalous u‰at˘ Asio otus 0,0,2  0,0,2   0,0,1 0,0,3 ZC II  
pu‰tík obecn˘ Strix aluco 0,0,2  0,0,1   0,0,1 0,0,2 + 0,1 dep. v Zámku KynÏvart II  
sovice krahujová Surnia ulula 0,0  1,1    1,1 1,1 dep. ze Zoo Praha  
sovice snûÏní Nyctea scandiaca 1,1      1,1 +1,0 dep. v Zámku KynÏvart II 
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s˘ãek obecn˘ Athene noctua 1,1      1,1  II 
v˘r velk˘ Bubo bubo 0,0  1,0,1    1,0,1 ZC  
v˘r virginsk˘ Bubo virginianus 0,0      0,0 + 1,0 dep. u soukr. chov. II 
v˘reãek mal˘ Otus scops 0,2      0,2  II 
fiád: lelkové (Caprimulgiformes) 
ãeleì: lelkovití (Caprimulgidae)
lelek lesní Caprimulgus europaeus 0,0  0,0,1   0,0,1 0,0 ZC  
fiád: svi‰Èouni (Apodiformes)
ãeleì: ror˘sovití (Apodidae)
ror˘s obecn˘ Apus apus 0,0  0,0,21 0,0,6  0,0,15 0,0 ZC  
fiád: srostloprstí (Coraciiformes)    
ãeleì: ledÀáãkovití (Alcedinidae)
ledÀáãek fiíãní Alcedo atthis 0,0  1,0,1 1,0,1   0,0 ZC  
ledÀák obrovsk˘ Dacelo novaeguineae 1,1      1,1   
ãeleì: vlhovití (Meropidae) 
vlha pestrá Merops apiaster  0,0  1,0 1,0   0,0 ZC  
fiád: ‰plhavci (Piciformes) 
ãeleì: datlovití (Picidae)
strakapoud prostfiední Dendrocopos medius 0,0  0,0,7 0,0,7   0,0 ZC  
strakapoud velk˘ Dendrocopos major 0,0  0,1   0,1 0,0 ZC  
Ïluna zelená  Picus viridis 0,0  0,0,4 0,0,2  0,0,2 0,0 ZC  
fiád: pûvci (Passeriformes)  
ãeleì: brkoslavovití (Bombycillidae)  
brkoslav severní Bombycilla garrulus 0,0  0,0,5 0,0,1  0,0,3 0,0,1 ZC  
ãeleì: drozdovití (Turdidae)
drozd zpûvn˘ Turdus philomelos 0,0  0,0,6 0,0,1  0,0,5 0,0 ZC  
kos ãern˘ Turdus merula 0,0  0,0,14 0,0,6  0,0,8 0,0 ZC  
rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus 0,0  0,0,7 0,0,3  0,0,4 0,0 ZC  
ãeleì: vla‰tovkovití (Hirundinidae)  
jifiiãka obecná Delichon urbica 0,0  0,0,9   0,0,9 0,0 ZC  
vla‰tovka obecná Hirundo rustica 0,0  0,0,1   0,0,1 0,0 ZC  
ãeleì: krkavcovití (Corvidae) 
havran polní Corvus frugilegus 0,0  0,0,4 0,0,2  0,0,2 0,0 ZC  
kavka obecná Corvus monedula 0,0  0,0,1    0,0,1 0,0,1 dep. z MÎP  
krkavec velk˘ Corvus corax 2,0   1,0   1,0   
sojka obecná Garrulus glandarius 0,0  0,0,2   0,0,2 0,0 ZC  
ãeleì: ‰paãkovití (Sturnidae)  
majna Rothschildova Leucopsar rothschildi 1,1      1,1  I EEP, ISB
ãeleì: pûnkavovití (Fringillidae) 
dlask tlustozob˘ Coccothraustes coccothraustes 0,0  0,0,3 0,0,2  0,0,1 0,0 ZC  
h˘l obecn˘ Pyrrhula pyrrhula 0,0  0,1   0,1 0,0   
kanár divok˘ f.domácí  0,0,1   0,0,1   0,0 SMP  
Serinus canaria mph.domestica
kfiivka obecná Loxia curvirostra 0,0  0,0,1 0,0,1   0,0   
pûnkava obecná Fringilla coelebs 0,0  0,0,4 0,0,2  0,0,2 0,0 ZC  
zvonek zelen˘ Carduelis chloris 0,0  0,0,2 0,0,1  0,0,1 0,0 ZC  
ãeleì: pitovití (Pittidae)
pita kápová Pitta sordida 1,0   1,0   0,0    
ãeleì: s˘korovití (Paridae) 
s˘kora koÀadra Parus major 0,0  0,0,4 0,0,4   0,0 ZC   
ãeleì: vrabcovití (Passeridae) 
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vrabec domácí Passer domesticus 0,0  0,0,2 0,0,1  0,0,1 0,0 ZC   
ãeleì: astrildovití (Estrildidae) 
zebfiiãka pestrá Taeniopygia guttata 2,0      2,0    
ãeleì: Ïluvovití (Oriolidae)
Ïluva hajní Oriolus oriolus 0,0  0,0,3 0,0,2   0,0,1 ZC   

fiád: Ïelvy (Testudinata) 
ãeleì: matamatovití (Chelidae)
vousivka pestrá Phrynops geoffroanus 0,0  2,0    2,0 2,0 dep. ze Zoo Bratislava   
ãeleì: pelomedusovití (Pelomedusidae) 
tereka africká Pelomedusa subrufa 0,1   0,1   0,0  III  
tereka hnûdá Pelusios castaneus 1,0      1,0  III  
ãeleì: kajmankovití (Chelydridae) 
kajmanka supí Macroclemys temminckii 1,0    1,0  0,0 + 1,0 dep. v Zoo Ústí n/L  RDB 
ãeleì: koÏnatkovití (Trionychidae)
koÏnatka kousavá Apalone ferox 1,1      1,1     
ãeleì: emydovití (Emydidae)  
Ïelva bahenní Emys orbicularis 1,0      1,0 ZC  RDB 
Ïelva nádherná Trachemys scripta elegans 3,5,4 1,1,1 0,0,1   4,6,4   RDB
ãeleì: batagurovití (Bataguridae) 
Ïelva amboinská Cuora amboinensis 1,1      1,1  II 
Ïelva velká Heosemys grandis 0,1      0,1  II ESB, RDB
Ïelva ostnitá Heosemys spinosa 1,3      1,3 1,3 dep. z EAZA II ESB, RDB
orlície bornejská Orlitia borneensis 1,7      1,7 0,7 dep. z EAZA; 1,0 dep. z TSA II ESB, RDB
ãeleì: testudovití (Testudinidae) 
Ïelva vroubená Testudo marginata 2,2,3    2,2,3  0,0  II 
Ïelva zelenavá Testudo hermanni 0,1,189 1,0 0,0,45 0,0,45  1,1,99 0,0,98 dep. z MÎP; II RDB

0,0,1 dep. u soukr. chov. 
Ïelva ãtyfiprstá Testudo horsfieldii 0,0,4   0,0,2   0,0,2  II RDB
Ïelva pardálí Geochelone pardalis 1,1      1,1  II 
Ïelva paprsãitá Geochelone radiata 1,1      1,1 0,1 dep. ze Zoo VídeÀ;        I ESB

1,0 dep. ze Zoo PlzeÀ
Ïelva pavoukovitá Pyxis arachnoides 0,0,6      0,0,6 0,0,6 dep. ze Zoo VídeÀ I RDB
Ïelva uhlífiská Geochelone carbonaria 0,0  0,0,3    0,0,3   
Ïelva Ïlutohnûdá Testudo graeca 0,0  0,1    0,1   
fiád: krokod˘lové (Crocodylia)
ãeleì: aligátorovití (Alligatoridae)
kajman br˘lov˘ paraguajsk˘ 1,2    0,1  1,1 0,1 dep. od soukr. chov. II 
Caiman crocodilus yacare 
kajmánek trpasliãí Paleosuchus palpebrosus 1,1,3   0,0,3   1,1  II 
ãeleì: krokod˘lovití (Crocodylidae)
krokod˘l ãelnat˘ Osteolaemus tetraspis 1,0    1,0  0,0  I RDB
krokod˘l nilsk˘ Crocodylus niloticus 0,1    0,1  0,0 + 0,1 dep. u soukr. chov. II 
fiád: ‰upinatí (Squamata)
podfiád: je‰tûfii (Lacertilia)
ãeleì: leguánovití (Iguanidae) 
anolis rytífisk˘ Anolis equestris 1,4,2  1,0 1,0   1,4,2 +1,1 dep. u soukr. chov.  
bazili‰ek páskovan˘ Basiliscus vittatus 0,0  0,0,10    0,0,10   
bazili‰ek zelen˘ Basiliscus plumifrons 1,1  0,0,4    1,1,4 0,1 dep. ze Zoo VídeÀ
ãukvala zavalitá Sauromalus obesus obesus 0,0  3,0    3,0 3,0 dep. ze Zoo Praha  
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leguán kubánsk˘ Cyclura nubila 2,5      2,5 1,3 dep. ze Zoo Praha I ISB, RDB
leguán nosoroh˘ Cyclura cornuta 1,1,7   0,0,2   1,1,5 1,1 dep. ze Zoo VídeÀ I ESB, RDB
leguán zelen˘ Iguana iguana 1,3 0,0,5   0,0,1  1,3,4 + 0,0,23 dep. na VFU;   II 

+ 1,4,4 dep. u soukr. chov.
oplurus Oplurus cuvieri cuvieri 0,0  2,1    2,1   
ãeleì: agamovití (Agamidae) 
agama vousatá Pogona vitticeps 0,0  0,0,2    0,0,2 SMP  
trnorep skalní Uromastyx acanthinurus 1,0   1,0   0,0  II 
ãeleì: chameleonovití (Chamaeleonidae) 
chameleon JacksonÛv Chamaeleo jacksonii 3,4,13   0,3,13   3,1 +  5,3 dep. v Zoo Helsinky;  II 

+ 1,1 dep. u soukr. chov.
chameleon MellerÛv Chamaeleo melleri 1,0      1,0  II 
ãeleì: gekonovití (Gekkonidae)
gekon obrovsk˘ Gekko gecko 1,0   1,0   0,0   
ãeleì: gekonãíkovití (Eublepharidae)
gekonãík noãní Eublepharis macularius 1,1      1,1 SMP  
ãeleì: kruhochvostovití (Cordylidae)
je‰tûrkovec Ïlutohrdl˘ Gerrhosaurus flavigularis 1,0      1,0 SMP  
ãeleì: scinkovití (Scincidae)
scink ‰estipruh˘ Chalcides sexlineatus 0,0,2   0,0,1   0,0,1 SMP  
scink válcovit˘ Chalcides ocellatus 0,0  0,0,1    0,0,1 SMP  
ãeleì: je‰tûrkovití (Lacertidae) 
je‰tûrka zelená Lacerta viridis 0,0,1      0,0,1 SMP  
ãeleì: tejovití (Teiidae) 
dracena krokod˘lovitá Dracaena guianensis 0,0  1,1    1,1 1,1 dep. ze Zoo Praha  
ãeleì: slep˘‰ovití (Anguidae) 
blavor Ïlut˘ Ophisaurus apodus 0,0,2    0,0,2  0,0 + 0,0,2 v dep. u soukr. chov.  
ãeleì: varanovití (Varanidae) 
varan nádhern˘ Varanus ornatus 0,1      0,1  II 
podfiád: hadi (Serpentes)   
ãeleì: hrozn˘‰ovití (Boidae)  
anakonda velká Eunectes murinus 2,2      2,2 + 0,0,2 dep. v Zoo VídeÀ II 
hrozn˘‰ královsk˘ Boa constrictor 0,1      0,1  II 
hrozn˘‰ovec duhov˘ Epicrates cenchria 1,1      1,1  II 
hrozn˘‰ovec kubánsk˘ Epicrates angulifer 1,0      1,0  II EEP, ISB, RDB
psohlavec zelen˘ Corallus caninus 0,1      0,1  II 
ãeleì: krajtovití (Pythonidae)   
krajta kobercová Morelia spilota variegatta 0,0,2      0,0,2 0,0,2 dep. ze Zoo VídeÀ II 
krajta královská Python regius 0,1      0,1  II 
krajta zelená Chondropython viridis 0,0      0,0 + 0,1 dep. u soukr. chov. II 
ãeleì: uÏovkovití (Colubridae)  
korálovka pruhovaná kalifornská  0,0,1     0,0,1 0,0 
Lampropeltis getulus californiae
korálovka sedlatá sinaloaská       0,0,1   0,0,1   0,0          
Lampropeltis triangulum sinaloae  
uÏovka amurská Elaphe schrencki 0,0  1,0    1,0 + 1,0 dep. u soukr. chov.  
uÏovka ãervená Elaphe guttata 1,1      1,1 SMP  
uÏovka domácí Lamprophis fuliginosus 0,0,3      0,0,3 SMP  
uÏovka maurská Natrix maura 0,0,1    0,0,1  0,0 + 0,0,1 dep. u soukr. chov.  
uÏovka prouÏkovaná Thamnophis sirtalis 0,0,1    0,0,1  0,0 + 0,0,1 dep. u soukr. chov.  
uÏovka taiwanská Elaphe taeniura friesei 1,1      1,1   
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BEZOBRATLÍ/ INVERTEBRATES

OBOJÎIVELNÍCI/AMPHIBIA

RYBY/FISH

Vysvûtlivky:   

* nákup, deponace, dar, v˘mûna/buying, loan, donation, exchange, etc.          

** prodej, deponace, v˘mûna, atd./selling, loan, exchange, etc.          

*** vyfiazení, ‰kodná, únik, krádeÏ, vypu‰tûní/outage, predators, escape, theft, release        

SMP = stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

ZC = záchranné centrum pro handicapované Ïivoãichy 

fiád: ocasatí (Caudata)
ãeleì: mlokovití (Salamandridae)    
Ïebrovník WaltlÛv Pleurodeles waltl 0,0,2      0,0,2 SMP  
fiád: Ïáby (Anura)
ãeleì: rosniãkovití (Hylidae)
rosniãka vãelí Phrynohyas resinifictrix 0,0  0,0,15 0,0,7  0,0,2 0,0,6   

fiád: trnobfii‰í (Characiformes) 
ãeleì: tetrovití (Characidae) 
piraÀa hrbatá Serrasalmus gibbus 0,0,4      0,0,4    
piraÀa Nattererova Serrasalmus nattereri 0,0,38      0,0,38 
piraÀa stfiíbfiitá Serrasalmus rhombeus 0,0,3      0,0,3    
fiád: sumci (Siluriformes)  
ãeleì: krun˘fiovcovití (Loricariidae)   
krun˘fiovec velkoploutv˘ 0,0  0,0,5    0,0,5 
Pterigoplichtys gibbiceps
ãeleì: trnovcovití (Doradidae)
trnovec bûlopruh˘ Platydoras costatus 0,0  0,0,10    0,0,10  
fiád: ostnoploutví (Perciformes)     
ãeleì: vrubozobcovití (Cichlidae)
akara modrá Aequidens pulchrus 0,0  0,0,10    0,0,10   
vrubozubec paví Astronotus ocellatus 0,0  0,0,3    0,0,3                               

kmen: mûkk˘‰i (Mollusca)  
tfiída: plÏi (Gastropoda)  
fiád: stopkoocí (Stylomatophora) 
ãeleì: achatinovití (Achatinidae)   
oblovka velká Achatina fulica 0,0,3   0,0,3   0,0 SMP  
kmen: ãlenovci (Arthropoda) 
tfiída: hmyz (Insecta) 
fiád: brouci (Coleoptera) 
ãeleì: vrubounovití (Scarabaeidae) 
zlatohlávek panterov˘ Gymnetis pantherina 0,0,5   0,0,5   0,0 SMP  
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Veterinární péãe se stejnû jako v minul˘ch le-
tech  i v roce 2005 rozvíjela v Zoo Brno ve tfiech
oblastech: preventivní, léãebné i vûdeckov˘-
zkumné a kulturnû propagaãní. Dûlo se tak
v souladu s Metodick˘m návodem Státní veteri-
nární správy (SVS) ã. 15/2000, kter˘m se stano-
vují podmínky k provádûní veterinárního dozo-
ru v zoologick˘ch zahradách.

Preventivní péãe spoãívala v dÛsledné sanaci
areálu i objektÛ expozic podle roãního plánu de-
ratizace, dezinfekce a dezinsekce (DDD) i podle
aktuální potfieby. Jarní a podzimní parazitologic-
ké depistáÏe, provádûné bezplatnû ve spolupráci
s Ústavem parazitologie Fakulty veterinárního
lékafiství Veterinární a farmaceutické univerzity
(FVL VFU), prokázaly úãinnost jak plo‰ného
jarního a podzimního odãervení, tak i zv˘‰en˘ch
nárokÛ na zoohygienu i odpovûdné zacházení
s odpady Ïivoãi‰ného pÛvodu. 

U skupiny ‰impanzÛ uãenliv˘ch jsme zjistili
absenci specifick˘ch nálevníkÛ, i kdyÏ je jejich
v˘skyt v zaÏívacím traku ‰impanzÛ Ïijících ve
volné pfiírodû témûfi stoprocentní. V˘znam ná-
levníkÛ pro trávení zhodnotí v budoucnosti stu-
die, která by pfiípadnû mohla akcentovat rekolo-
nizaci trávicího ústrojí tûchto lidoopÛ. 

Nejvy‰‰í pozornost musíme kaÏdoroãnû vû-
novat dehelmintizaci koÀovit˘ch, neboÈ jsme o-
pakovanû zachytili stadia ‰krkavky koÀské
(Parascaris equorum). Antiparazitika aplikujeme
4x roãnû, u hfiíbat individuálnû od ‰estého t˘dne
Ïivota. Z fiady individuálnû i plo‰nû pouÏit˘ch
preparátÛ jsme v roce 2005 u nejvût‰ího poãtu
zvífiat medikovali krmnou dávku pfiípravkem
Ivomec 0,6 % premix k léãbû i prevenci endo-
a ektoparazitóz.  

Opatfiení DDD probíhala dle aktualizované-
ho plánu. V roce 2005 jsme nezaznamenali v˘-
skyt divokého  potkana, obãasn˘ byl únik labo-
ratorních potkanÛ pro krmné úãely, trval˘m
problémem je v˘skyt drobn˘ch hlodavcÛ stahu-
jících se pfied pfiíchodem zimy do pavilonÛ.
Velké úsilí jsme vûnovali opatfiení proti v˘skytu
‰vába amerického v Tropickém království.
Dezinsekãní prostfiedky jsme pouÏili na základû
závûrÛ dizertaãní práce fie‰ící tuto problematiku
v Tiergarten Schönbrunn a po konzultaci s fir-
mou DDD servis. Ve sledovaném období jsme
pouÏili s patrn˘m efektem nov˘ preparát
Maxforce white. ·vábi, ktefií mohou pfiená‰et in-
fekce, navíc komplikují pÛvodnû drobná poranû-
ní, a to nejãastûji u leguánÛ, u nichÏ se mÛÏe –
pfiedev‰ím pfii páfiení – poru‰it integrita kÛÏe.
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VETERINÁRNÍ  PÉâE 

VETERINARY CARE

Odbûr vzorku krve tygra sumaterského / Blood taking 
of Sumatran tiger
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U vybran˘ch druhÛ zvífiat zoologické zahra-
dy probûhla rozsáhlá preventivní vakcinace.
Koncem roku jsme zaãali vakcinovat psovité
a koãkovité ‰elmy v plném rozsahu (kromû in-
fekãní peritonitidy u koãek, vyÏadující intrana-
zální aplikaci), velbloudovité proti tetanu, koÀo-
vité proti tetanu a chfiipce, Ïirafy a pakonû proti
klostridiov˘m infekcím a ptáky proti mykoplaz-
móze a paramyxoviróze. Kvalitu krmiva kontro-
lujeme ve spolupráci se Státním veterinárním ú-
stavem (SVÚ) Brno, biologick˘ materiál analy-
zujeme ve spolupráci s VFU, SVÚ Brno i sou-
krom˘mi laboratofiemi. Námi získané vzorky bi-
ologického materiálu pfieváÏnû od volnû Ïijících
druhÛ ptákÛ vyhodnotilo s negativním v˘sled-
kem pracovi‰tû VFU pfii depistáÏi ptaãí chfiipky.
Perspektivní chovné skupiny sestavujeme a po-
hlaví urãujeme ve spolupráci s firmou Genservis.

Pracovníci Mûstské veterinární správy Brno
kontrolovali ãtyfiikrát v prÛbûhu roku to, jak zoo
naplÀovala Metodick˘ návod SVS. Pfii kontrole
veterinární nemocnice Zoo Brno kladli dÛraz
nejen na technick˘ stav budov a vybavení, ale
hlavnû na vedení dokumentace – pfiedev‰ím zda
harmonuje s legislativou Evropské unie. S uspo-
kojením mÛÏeme konstatovat, Ïe kontrolofii zoo-
logické zahradû nevytkli závaÏnûj‰í nedostatky. 

Léãebnou péãi jsme vûnovali jak kmenov˘m
zvífiatÛm, u nichÏ jsme kromû bûÏn˘ch o‰etfiení
provedli 84 zákrokÛ v anestezii, tak zvífiatÛm
v záchranném  centru, do nûhoÏ jsme pfiijali 288
zvífiat; z nich 24 ptákÛ a savcÛ jsme o‰etfiili v a-
nestezii. K neobvykl˘m patfiil odchyt mary step-
ní v Pavlovû. Do záchytného CITES-centra jsme
jiÏ v roce 2004 pfiijali 289 Ïelv Testudo herman-
ni a ãtyfii Ïelvy Agryonemis horsfieldi, které i na-

dále vyÏadovaly léãebnou péãi: trpûly herpesviro-
vou infekcí, salmonelózou, parazitózami a mûly
mûkké krun˘fie. 

Z celkového mnoÏství zákrokÛ pfiipadá na
preventivní opatfiení a interní zákroky více neÏ
60% pfiípadÛ, na poruchy bfiezosti, porodní
a poporodní komplikace pouze 2% zákrokÛ.
Zbylá procenta naplÀují zákroky chirurgické
vãetnû korekcí paznehtÛ a kopyt. Ve 28 pfiípa-
dech jsme diagnózu stanovili na základû rentge-
nologického vy‰etfiení. Z chirurgick˘ch zákrokÛ
pfiipomeÀme napfiíklad zdafiilou resekci ãásti ten-
kého a tlustého stfieva u paviána anubi Cip˘ska,
kter˘ vzápûtí absolvoval stejnû úspû‰nou rehabi-
litaci. Tumor, kter˘ zapfiíãinil zauzlení stfiev, jsme
diagnostikovali pomocí rentgenologického a so-
nografického vy‰etfiení.

Distanãní imobilizaci jsme díky modernímu
zafiízení mohli provádût i na poÏádání obecních
úfiadÛ, policie a lesní správy. 

Vûdeckov˘zkumnou a kulturnûpropagaãní
práci jsme orientovali pfiedev‰ím na pfiedná‰ko-
vou ãinnost provádûnou ve prospûch tfií ústavÛ
Veterinární a farmaceutické univerzity. Jsme spo-
lufie‰iteli grantu pfiidûleného Agenturou ochrany
pfiírody, kter˘ je ve spojení s v˘ukou studentÛ
VFU tematicky zamûfien na péãi o handicapova-
né Ïivoãichy a jejich navracení do volné pfiírody.
Podíleli jsme se na v˘uce stfiedo‰kolsk˘ch stu-
dentÛ i zájemcÛ o kurzy poskytující kvalifikaci
nutnou k profesionální manipulaci se zvífiaty.
S Klinikou chorob ptákÛ, plazÛ a mal˘ch savcÛ
VFU spolupracujeme na dlouhodobûj‰ím v˘-
zkumném úkolu, kter˘ se zab˘vá moÏností dia-
gnostiky stresu u statisticky v˘znamného soubo-
ru papou‰kÛ Ïako.
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Veterinární péãe

Veterinary Care
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Veterinární péãe

Veterinary Care

SUMMARY: In 2005, the veterinary care
was, as in previous years, developing in three
levels: preventive, curative and research and
culturally-promotional. The preventive care
consisted in consistent decontamination of
the area and expositional buildings both
according to the yearly plan of deratization,
disinfection and disinsection and to actual
needs. The spring and autumn parasitologic
investigation proved the effect both of the
deworming and the increased claim on zoo
hygiene and the responsible treatment with
biological waste.

We have to pay the biggest attention to
dehelminthization of the Equidae family,
because we repeatedly registered stages of
Parascaris equorum. We apply antiparasitcs
four times a year; by the foals from their sixth
week of life individually. We intensely

worked on precautions against the American
cockroach at the Tropical kingdom pavilion.
An extensive preventive vaccination was
applied to chosen species at the zoo.

Our medical care was devoted to both our
regular animals and animals from the rescue
centre, where we admitted 288 animals, 24 of
which were treated in anaesthesia; among
common operations, we treated 84 of our
animals in anaesthesia. We admitted 289
Hermann’s tortoises and 4 Horsfield’s
tortoises into the CITES centre in 2003; they
still needed medical care: they suffered from
herpes virus, salmonellosis, parasitosis and
they had soft carapaces.

The scientific research and culturally-
promotional work was focused most of all on
lectures on behalf of the three institutes of the
Veterinary and Pharmaceutical University. 

Soukrom˘ veterinární lékafi dennû zaji‰Èoval
veterinární servis. Na tom, Ïe i v dobû nepfiítom-
nosti kmenového veterinárního lékafie poskyto-
vala zahrada zvífiatÛm plnohodnotnou péãi, ma-
jí zásluhu prof. MVDr. Zdenûk Knotek, CSc.,
a MVDr. Vladimír Jekl z Kliniky chorob ptákÛ,
plazÛ a mal˘ch savcÛ VFU spoleãnû s doc.
MVDr. Jifiím Pikulou, Ph.D., z Ústavu ekologie
a chorob volnû Ïijících zvífiat VFU.

Jako externí uãitel jsem vedl odborné praxe
státnicov˘ch blokÛ studentÛ VFU. Oponoval
jsem jednu odbornou práci a dva projekty uchá-
zející se o udûlení vnitfiního grantu VFU (IGA

2005). Zasedal jsem v komisi pro obhajobu di-
zertací doktorandÛ VFU. Zúãastnil jsem se ev-
ropské konference EAZWV konané 4. aÏ 8. 5.
v Praze a také VI. semináfie CAZWV ve Zlínû,
kter˘ se ve dnech 1. a 2. 10. zab˘val v˘Ïivou
a poruchami metabolismu zoozvífiat.

V roce 2006 bych se chtûl kromû rozvíjení
dosavadních aktivit podílet na vzniku uãebního
textu, kter˘ by mûl pfiedev‰ím studentÛm VFU
pfiiblíÏit problematiku imobilizace volnû Ïijících
zvífiat a zvífiat v zoologick˘ch zahradách.  

MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D.
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Mongolská jurta slouÏí ve v˘bûhu koní Pfievalského jako stáj / The Mongol yurt acts as a stable at the Przewalski’s horses exhibit 

TECHNICK¯ ÚSEK

TECHNICAL DEPARTMENT

âinnost technického úseku byla v roce 2005
zamûfiena na úkoly, které vypl˘valy ze Strategie
rozvoje Zoo Brno. Dal‰í aktivity se odvíjely od
v˘‰e svûfien˘ch finanãních prostfiedkÛ a od roz-
poãtu na dan˘ rok. Jednotlivá pfiedsevzetí roku
2004 jsme plnili následovnû: 
1) Z plánovan˘ch tfií technickoekonomick˘ch za-

dání (TEZ) jsme pfiipravili podklady pro vy-
pracování dvou z nich: pro nov˘ v˘bûh med-
vûdÛ hnûd˘ch a pro rekonstrukci terária A.

2) Z pfiidûlen˘ch finanãních prostfiedkÛ na stroj-
ní investice jsme zahájili pfiípravné práce na e-
lektronickém poÏárním zabezpeãení stájí
u v˘bûhu Safari a provedli jsme v˘bûrové fiíze-
ní na dodavatele.

3) Z plánu strategick˘ch operací na rok 2006
jsme realizovali studii dodávky uÏitkové vody.

4) Dokonãili jsme stavbu v˘bûhu koní

Pfievalského. Ve ãtvrté etapû kladení kabelovo-
dÛ, která vede od stánku U Tygra k objektu
veterinární o‰etfiovny, jsme provedli zemní
práce, osadili ‰achty a poloÏili kabelové chrá-
niãe. Pro nepfiíznivé poãasí jsme nedokonãili
protaÏení kabelÛ. 

5) Rekonstruovali jsme b˘valou ubikaci gepardÛ
pro tapíry. 

6) V˘bûh paovcí jsme upravovali pro pfiíchod
dal‰ího druhu – dÏelad. Spoleãn˘ v˘bûh bude
hotov v roce 2006.

7) Pokraãovali jsme v roz‰ifiování a dal‰ích úpra-
vách v˘bûhu bizonÛ.

8) Pokraãovali jsme v geodetickém zamûfiení ob-
jektÛ a jejich pasportizaci, koncem roku pro-
bûhla novû inventarizace pozemkÛ v návaz-
nosti na úãetnictví.
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Napajedlo ve v˘bûhu koní Pfievalského má tvar vahadlové studny / The watering place at the Przewalski’s horses exhibit has
the shape of a beam well
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Závûr roku 2005 vûnoval technick˘ úsek pfií-
pravû roku pfií‰tího, kter˘ by mûl v˘raznû ovliv-
nit dûní v Zoo Brno. Peníze pfiidûlené na strojní
investice umoÏní dokonãit poÏární zabezpeãení
stájí na Safari. Z kapitálov˘ch v˘dajÛ magistrátu
budeme financovat jednotlivé akce související se
Strategií Zoo Brno, a to ve v˘‰i 10 mil. Kã.
Dal‰ích 10 mil. Kã ze stejného zdroje je urãeno
pro rozvoj technického zázemí zoo.

Práci technického úseku v roce 2005 v˘raz-
nû kladnû ovlivnilo ustavení investiãní komise,
která fiídí nejen v˘stavbu objektÛ, ale i ãerpání
investiãních prostfiedkÛ. Pro osvûtlení funkce té-
to komise pfiikládám její v˘roãní zprávu, kterou
zapsal ãlen komise Jan Hrdliãka.

Ing. Zdenûk Vrátn˘

Technick˘ úsek

Technical Department

V˘roãní zpráva investiãní komise 
Zoo Brno za rok 2005
Pfiedseda komise: Ing. Hana Václavková, ãleno-

vé: Michal Balcar, Simona BlahoÀovská, Jaroslav
Fasura, Bc. Jana Hadová, MVDr. Martin
Hovorka, Jan Hrdliãka, RNDr. Bohumil Král,
CSc., MVDr. Jaroslava Vavfiinová.

Investiãní komise zapoãala svou ãinnost 
31. 3. 2005 ve v˘‰e uvedeném sloÏení. Do kon-
ce roku svolala jedenáct zasedání, kter˘ch se ãle-
nové úãastÀovali ne zcela pravidelnû. Na kaÏdém
zasedání byl jako host pfiítomen Ing. Zdenûk
Vrátn˘. Komise projednávala pfiedev‰ím stavbu
ubikace pro tapíry jihoamerické. Technické
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parametry chovn˘ch zafiízení a aspekty chovu
konzultovali ãlenové komise s odborníky pfii ná-
v‰tûvách zoologick˘ch zahrad v Praze, Ostravû
a Jihlavû, které jiÏ tapíry chovají – v Jihlavû je
i nûkolikrát rozmnoÏili. Ve zmínûn˘ch zahradách
ãlenové komise pofiídili fotodokumentaci ubikací
a v˘bûhÛ. Ve‰keré poznatky pak pouÏili pfii zho-
tovení projektu pfiestavby poloviny b˘valého pa-
vilonu gepardÛ na ubikaci pro tapíry. V pfiestavû-
né ãásti gepardince vznikly dva boxy, které lze
spojit v jeden prostor. KaÏd˘ z boxÛ je vybaven
hladinovou napájeãkou a bazénkem, jehoÏ roz-
mûry ãiní v jednom boxu cca 2x1x1m a v dru-
hém cca 80x80x40cm. V obou boxech je instalo-
váno podlahové a stûnové vytápûní, stûnové sahá
do v˘‰ky cca 2 m. Vzhledem k tomu, Ïe u objek-
tu je poloÏeno plynové potrubí, k vytápûní byl
pouÏit plynov˘ kondenzaãní kotel. Budova je
zvenãí zateplena polystyrénov˘mi deskami
o tlou‰Èce 10 cm. ·ubry vedoucí do paddockÛ
jsou téÏ zatepleny. Pfiestavbu, která byla prÛbûÏnû
fotograficky dokumentována, provedla firma
Spedimex Moravia, s. r. o., za vydatného pfiispûní
dílensk˘ch pracovníkÛ technického úseku 
Zoo Brno. Úsilí bylo korunováno úspûchem
a 14. 10. 2005 mohl z polské Zoo GdaÀsk pfiice-
stovat mlad˘ samec tapíra jihoamerického.

Dal‰í stavbou, kterou se investiãní komise za-
b˘vala, byl v˘bûh a ubikace pro konû Pfievalské-
ho. Komise se nûkolikrát se‰la v místû budoucí
expozice, aby se co nejlépe seznámila s terénní si-
tuací. Nûkteré úpravy navrhované komisí byly
akceptovány, jiné nikoliv. Ve stáji, která má tvar
jurty, bylo instalováno osvûtlení a zrekonstruová-

Konû Pfievalského v novém v˘bûhu / Przewalski’s horses 
in the new exhibit
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no vodovodní potrubí pro napájeãky, ve v˘bûhu
bylo vybudováno napajedlo ve stylu vahadlové
studny. PoloÏen byl nov˘ pfiívod uÏitkové vody
slouÏící pro závlahy v˘bûhu. 

Ke konci roku se ãlenové komise okrajovû za-
b˘vali novou spoleãnou expozicí pro dÏelady
a paovce a seznámili se s ideov˘mi návrhy na ex-
pozice medvûdÛ hnûd˘ch a kapustÀákÛ.

Jan Hrdliãka
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Technick˘ úsek

Technical Department

SUMMARY: The Technical section activities
were targeted to the tasks that result from the
Brno zoo development strategy. Other
activities depended on the amount of
entrusted money and on the yearly budget.
Single resolutions of 2004 were fulfilled as
follows: 1) We prepared documents for
developing two of three planned techno-
economic concepts (TEZ): the new Brown
bears’ exhibit and the reconstruction of the
A vivarium. 2) With the assigned funds for
mechanical investments, we started the
preparations of electronic fire system in the
stables at the Safari exhibit and we organized
a tender for the contractor. 3) From a plan of
strategic operations for 2006, we realized
a study of service water supply. 4) We
finished the Przewalski horses’ exhibit. We
executed ground works, set up the pits and
laid the cable protector during the fourth
period of laying the cable ducts, which goes
from the refreshment stall “At the tiger” to
the veterinary treatment block. We
haven’t finished the laying of cables due to

bad weather. 5) We reconstructed the former
cheetahs’ dormitory into a tapirs’ exhibit. 6)
We adapted the Barbary sheep’s exhibit for
arrival of a new species – geladas. The
common exhibit will be ready in 2006. 7) We
continued in enlarging and in other
adaptations of the bisons’ exhibit. 8) We
continued in geodetic survey and
passportization of objects; an estates
inventory further to book-keeping took place
by the end of the year.

In the end of 2005, the section turned to
preparing the next year, which should
markedly affect the events at the zoo. The
assigned funds for mechanical investments
will allow us to finish the electronic fire
system at the Safari exhibit stables. We will
finance the single actions, related to the Brno
zoo strategy, from the capital expenditures of
the city council, namely up to 10 millions
CZK. Other 10 mil. CZK from the same
source are destined for development of the
technical background of the zoo.
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Obchodní úsek pracoval v roce 2005 ve stej-
ném personálním obsazení jako pfiedchozí rok,
v sezonû jsme zamûstnali 11 dal‰ích  pracovníkÛ
pro prodej obãerstvení a upomínkov˘ch pfied-
mûtÛ. 

Poãet prodejních míst byl shodn˘ s rokem
pfiede‰l˘m. Dispoziãní zmûna v interiéru stánku
U Krokod˘la se ukázala jako praktická, a to pfie-
dev‰ím vzhledem k obsluÏnosti zákazníkÛ.
Vybavení stánku jsme roz‰ífiili o automat na kávu
a chladicí vitrínu. V‰echny úpravy jsou v‰ak do-
ãasné, v brzké dobû hodláme stánek U Krokod˘la
pfiebudovat na Mexickou haciendu.

Od listopadu  slouÏilo k obãerstvení náv‰tûv-
níkÛ a nákupu suven˘rÛ pouze Centrum sluÏeb
s restaurací a obchodem s upomínkov˘mi pfied-
mûty, v nûmÏ jsme prodejní sortiment obohatili
o cukrovinky. V restauraci si zákazník mohl kou-
pit i tzv. obãerstvení s sebou – lango‰, párek, ham-
burger apod. Prostory Centra sluÏeb nabízíme pro
konání firemních akcí a soukrom˘ch oslav.

Vzhledem k pfiání vefiejnosti se brnûnská zoo
rozhodla, Ïe od 1. 11. 2005 povolí na zku‰ební
dobu vstup náv‰tûvníkÛ se psy. Vstupenka pro
pejska stojí 20 Kã, jeho majitel obdrÏí informaã-

ní leták a sáãek na exkrementy. Do konce roku
jsme evidovali 99 psích náv‰tûvníkÛ, v prÛbûhu
následující sezony budou v areálu  vytvofiena a o-
znaãena napájecí místa.

Zájem o permanentní vstupenky do zoo, kte-
ré jsme zaãali prodávat v roce 2004, se v roce
2005 zv˘‰il. Nejvût‰í zájem náv‰tûvníci projevo-
vali o permamentky pfienosné na 5 nebo 10 vstu-
pÛ. V roce 2005 pokraãovala spolupráce
s Dopravním podnikem mûsta Brna v prodeji
spoleãn˘ch tzv. pojízdn˘ch vstupenek. Tuto sluÏ-
bu vyuÏilo ve sledovaném období 8 700 osob,
coÏ je o 2 200 ménû neÏ v roce 2004. Pokles pro-
deje pravdûpodobnû souvisí se skuteãností, Ïe
dopravní podnik zavedl se správou hradu Vevefií
dal‰í typ spoleãné vstupenky.

Zejména pro zpestfiení pobytu dûtí uzavfiela
zoo smlouvy s provozovateli vláãku, skákací Ïira-
fy, houpacích zvífiat  a s prodejcem americk˘ch
koblíÏkÛ. Velk˘ zájem mûli malí náv‰tûvníci
o projíÏìku na ponících po hipodromu. Za tuto
sluÏbu jsme utrÏili 58 460 Kã. 

I v roce 2005 se obchodní úsek podílel na
v‰ech akcích pofiádan˘ch zoologickou zahradou
pro vefiejnost. Úseku pfii tom jiÏ tradiãnû v˘raz-
nû pomáhaly firmy Arktida a Hortim, za coÏ jim
patfií velk˘ dík    

âást centrálního skladu, ‰lo zejména o tech-
nick˘ materiál, jsme pfiestûhovali do areálu
v Kníniãkách, pfiesun bude dále pokraãovat, ne-
boÈ se postupnû likvidují nevyhovující skladova-
cí prostory v areálu zoo.

Abychom vyuÏili volnou kapacitu restaurace
v mimosezonním období, pfií‰tí rok bude kuchy-
nû v restauraci vafiit obûdy i pro zamûstnance. Ti
se budou moci stravovat buì v restauraci, nebo
ve v˘dejnû jídel ve správní budovû, záleÏí jen na
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Pfiíprava slavnostní tabule v restauraci U Tygra / Preparations
of ceremonial board in the restaurant „At the Tiger“
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nich, které místo si vyberou. V˘dejnu ve správní
budovû jsme rekonstruovali tak, aby vyhovovala
hygienick˘m pfiedpisÛm Evropské unie.

V roce 2006 se chystáme zdokonalit prodej
vstupenek. Dosud totiÏ vyuÏíváme klasické re-
gistraãní pokladny, které jsou jiÏ pfiekonány do-
konalej‰ími systémy evidence a prodeje vãetnû
pouÏití turniketÛ. Obãerstvovací sluÏby by se

mûly v roce 2006 roz‰ífiit o venkovní posezení
v blízkosti restaurace, odkud by mûl na svou tra-
su vyjíÏdût vláãek s náv‰tûvníky. Také bychom
chtûli zfiídit venkovní grily, na kter˘ch by si ná-
v‰tûvníci sami upravovali u nás zakoupené polo-
tovary. Grily chceme instalovat do prostoru me-
zi dûtskou zoo a dûtsk˘m hfii‰tûm. 

MVDr. Jaroslava Vavfiinová

Obchodní úsek

Commercial Department

SUMMARY: The membership of the
Commercial section was the same in 2005 as
in the previous year; we employed 11 other
workers for refreshment and souvenirs sale
during the season. The Service centre with
a restaurant and a souvenir shop was the only
place that served the visitors for refreshment
and buying keepsakes since November. They
also could buy snacks as “lango‰”, hot dog,
hamburger or similar in the restaurant.

Due to the wish of the visitors, the Brno
zoo decided to allow entry of visitors with
dogs for a test period from 1st November
2005. Ticket for a dog costs 20 CZK and its
owner gets an information flier and an
excrement bag. A demand for the season
tickets that we have started to sell in 2004 has
risen in 2005. The tickets for 5 or 10 entries

Pfiehled náv‰tûvnosti v roce 2005:
Zoo                          228 195
SAV                          14 664 
Celkem                    242 859 oso
Z toho:  dûtí                   118 240

dospûl˘ch          97 583
studentÛ             19 369
dÛchodcÛ             7 667

Pfiehled trÏeb v roce 2005:
obãerstvení                              5 041 108,- Kã vã. DPH
upomínkové pfiedmûty            2 016 373,- Kã vã. DPH 
restaurace                                2 701 268,- Kã vã. DPH 

were the best-selling ones. Especially for
a sake of variety for children, the zoo signed
treaties with operators of the little train,
jumping giraffe, rocking animals and an
American donuts seller. The young visitors
were also very interested in riding the ponies
at the hippodrome. 

To utilize the free capacity of the
restaurant off the season, the kitchen will
cook dinners also for the employees. We are
about to improve the ticket sale in 2006,
because we still use the classic cash registers.
The refreshment service should be enlarged
by an outdoor terrace near the restaurant in
2006 and we would also like to raise outdoor
barbecues, on which the visitors could
prepare ready-to-cook foods bought at the
zoological garden.
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TûÏi‰tûm práce úseku byly opût v˘ukové pro-
gramy, které zoo nabízí témûfi v‰em typÛm ‰kol.
Ve sledovaném období pracovníci úseku pfiipra-
vili z celkového poãtu 23 programÛ sedm no-
v˘ch. Z nich pût bylo urãeno pro matefiské ‰koly
a 1. stupeÀ základních ‰kol, nabídka pro men‰í
dûti byla mnohem bohat‰í neÏ v minul˘ch le-
tech. Víkendové akce pro vefiejnost, pfii nichÏ
dûtské soutûÏe doplÀují rÛzná kulturní vystoupe-
ní, organizoval úsek od jara do podzimu, v zimû
se k nim pfiifiadily mikulá‰ská nadílka, ‰tûdrodo-
polední krmení, ma‰karní bál a zoobál.
Oblíbené prázdniny v zoo probûhly ve stejném
rozsahu jako v pfiedcházejícím období, z kapacit-
ních dÛvodÛ nelze pfiijímat více dûtí. Program
prázdnin se kaÏd˘m rokem inovuje. Kampanû 
EAZA propaguje úsek na nûkolika místech v zoo
i mimo ni. Také v roce 2005, kdy ‰lo o propaga-
ci záchrany Ïelv, vyhlásili pracovníci úseku dût-
skou v˘tvarnou soutûÏ ke kampani Shellshock.
Poprvé se brnûnská zoo úãastnila mezinárodní
akce Noc snÛ, kterou zoologické zahrady vûnují

postiÏen˘m dûtem. V neztenãené mífie probíhaly
náv‰tûvy pacientÛ Kliniky dûtské onkologie,
druh˘m rokem se rozvíjela kooperace v oblasti
zooterapie s denním stacionáfiem pro postiÏené
dûti Elpis, neustrnula ani ãinnost Nízkopraho-
vého klubu. Novû se podafiilo navázat kontakt
s domovy dÛchodcÛ, kam zajíÏdíme na besedy,
seniory také zveme na exkurze ãi setkání do zoo.
Osmiletou spolupráci s onkologickou klinikou
zavr‰ilo v roce 2005 První kolokvium O Neumí-
rání & O Mal˘ch pacientech v zoologické zahra-
dû, kterého se v audiovizuálním sále zoo úãastni-
li v˘znamní onkologové, pedagogové i v˘chovní
pracovníci zoo.

V pfií‰tím roce, kdy má b˘t otevfiena rekon-
struovaná Dûtská zoo, v ní hodláme zprovoznit
stfiedisko environmentální v˘chovy. Chceme ta-
ké pfiipravit k tisku nového prÛvodce po zoo. Na
jafie by mûla vyjít krat‰í praktická verze pro nej-
‰ir‰í náv‰tûvnickou obec, bûhem roku pak repre-
zentativní dvojjazyãná publikace.
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Na Dni dûtí s rádiem Frekvence 1 zazpíval i finalista soutûÏe Superstar Julian Záhorovsk˘ (Foto Martin Braczek) / Julian
Záhorovsk˘, a finalist of the Superstar, was singing during the Children’s Day with Radio Frekvence 1 (Photo by Martin Braczek)
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V˘ukové programy
Vzdûlávací pracovníci Zoo Brno nabízeli

v roce 2005  ‰kolám rÛzn˘ch typÛ 23 v˘ukov˘ch
programÛ. Pro stfiední ‰koly mûli k dispozici ‰est
v˘ukov˘ch programÛ, pro druh˘ stupeÀ základ-
ních ‰kol dvanáct, pro první stupeÀ základních
‰kol tfiináct a pro matefiské ‰koly sedm progra-
mÛ. KaÏd˘ z nich je koncipován do dvou ãástí,
celková délka pfiedstavuje dvû vyuãovací hodiny.
První ãást probíhá v audiovizuálním sále ve
správní budovû zoo. Pfiedná‰ku doplnûnou dota-
zy ÏákÛ pracovník zoo zpestfiuje ukázkou Ïivého
zvífiete a pfiírodnin, spou‰tí powerpointovou pre-
zentaci ãi promítá videosnímek. Druhou ãást
programu dûti absolvují v areálu zoo, na závûr
vyplní pracovní list.

Pracovníci zoo v roce 2005 novû sestavili pro-
gramy Shellshock, KoÀovití, Nahlédnutí do fií‰e
savcÛ a ptákÛ, Zná‰ domácí zvífiata?, âtyfii roãní
doby, Podnebné pásy a Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovan˘. Posledních pût programÛ
pfiipravili pro matefiské ‰koly a 1. stupeÀ základ-
ních ‰kol, nabídka pro men‰í dûti byla mnohem
bohat‰í neÏ v minul˘ch letech. V nov˘ch progra-
mech se dûti dozvûdí, jak chovat doma Ïivá zví-
fiátka, seznámí se s plemeny domácích zvífiat, zre-
kapitulují si Ïivot v pfiírodû v prÛbûhu roku ãi zji-
stí, které rostliny a Ïivoãichové Ïijí v rÛzn˘ch
podnebn˘ch pásech. Program Shellshock, pfiipra-
ven˘ ke kampani evropsk˘ch zoo na záchranu
v pfiírodû Ïijících Ïelv, byl urãen pro Ïáky základ-
ních ‰kol i studenty ‰kol stfiedních, ktefií se do-
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První ãást v˘ukového programu probíhá v audiovizuálním sále, druhá v areálu zoo, odkud je ná‰ snímek; na závûr Ïáci vyplní
pracovní list / The first part of an educational programme takes place in the projection hall, the second in the zoo premises (on
photo); the pupils complete a knowledge test in the end
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zvûdûli nûco více o Ïivotû Ïelv v divoãinû a o tom,
jaké jim hrozí nebezpeãí. Program KoÀovití se-
znamuje dûti s pfiíslu‰níky jedné zvífiecí ãeledi –
s koÀmi, osly a zebrami. Souãástí programu, tak-
téÏ urãeného základním i stfiedním ‰kolám, je
prohlídka nové expozice koÀÛ Pfievalského.
Matefisk˘m ‰kolám jsme nabídli, Ïe s programem
zajedeme pfiímo do jejich zafiízení. Náv‰tûvou
‰kolky jsme bûhem roku potû‰ili 580 dûtí.

Základní a stfiední ‰koly projevovaly nejvût‰í
zájem o v˘ukové programy Na‰i savci a Ptáci II
(dravci a sovy), které se t˘kají fauny âeské re-
publiky. Dále si oblíbily programy Zvífiata
Afriky, Jsou nám opravdu podobné?, Etologie
a V˘znam zoo. V roce 2005 probûhlo v Zoo
Brno 156 v˘ukov˘ch programÛ, kter˘ch se zú-
ãastnilo 5 315 ÏákÛ. 

Pro studenty vysok˘ch ‰kol pfiipravujeme
pfiedná‰ky a prohlídky zoo s odpovídajícím od-
born˘m v˘kladem. O praktickou v˘uku studen-
tÛ Veterinární a farmaceutické univerzity se stará
veterináfi Zoo Brno MVDr. Stanislav Mazánek,
Ph.D. Na odborné exkurze pfii‰li do zoo studen-
ti pfiírodovûdecké, pedagogické a filozofické fa-
kulty. Studenti pedagogické fakulty si v rámci se-
minární práce sestavili vlastní v˘ukov˘ program
a s Ïáky si jej v zoo vyzkou‰eli. Studenti
Mendelovy zemûdûlské a lesnické univerzity do-
cházejí do zoo na v˘uku etologie. 

Prázdniny v zoo
T̆ denní prázdninové pobyty dûtí uspofiádala

brnûnská zoo poprvé v létû roku 1997. Osm tur-
nusÛ, do nichÏ se pfiijímá kolem 25 dûtí, pokry-
lo oba prázdninové mûsíce také v roce 2005.
Dûti ve vûku od 7 do 12 let pfiicházely do zoo od
pondûlí do pátku v 8 hodin ráno a rodiãe si je o-

pût vyzvedli t˘Ï den po 17. hodinû. NáplÀ jed-
notliv˘ch dní pfiipravili a o dûti se starali pracov-
níci úseku a dvû studentky pedagogické fakulty
v roli pomocn˘ch pedagogÛ. Stejnû tak mohly
dûti proÏít v zoo i jarní prázdniny. Program byl
pfiizpÛsoben poãasí a konãil jiÏ v 16 hodin.

V zoologické zahradû ãekaly zábavné kvizy
a soutûÏe, hry, soutûÏní stezka a v pfiedná‰kovém
sále mohly dûti sledovat  pfiírodopisné filmy, kte-
ré jim pfiiblíÏily Ïivot zvífiat v‰ech svûtadílÛ.
Bûhem t˘dne dûti poznaly celou zahradu a na-
hlédly i do jejího zákulisí. Chovatelé je seznámi-
li se svou prací a zodpovûdûli zvídavé dotazy.
Dûti sledovaly krmení napfiíklad medvûdÛ, tyg-
rÛ, lachtanÛ, opic, mohly si také pohladit domá-
cí zvífiata v Dûtské zoo a blíÏe se seznámit s rÛz-
n˘mi druhy plazÛ, ptákÛ a drobn˘ch savcÛ ve
Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ. Obûdy mûly dûti
zaji‰tûny v areálu zoo, v restauraci U Tygra. 

Do t˘denního programu byl zahrnut i celo-
denní v˘let do okolí Brnûnské pfiehrady.
Autobus nejprve dûti zavezl na námûstí ve
Veverské Bít˘‰ce, odkud se ‰lo pû‰ky do nedale-
kého Jaro‰ova válcového ml˘na na Bílém potoce.
Kulturní památkou pfiemûnûnou na muzeum
dûti provedl „pan mlynáfi“, kter˘ jim ukázal, jak
se v takovém stavení dfiíve Ïilo a jak se mlela
mouka v ml˘nû pohánûném od roku 1933 pa-
rou. Poté se dûti vrátily na námûstí a pokraãova-
ly autobusem na hrad Vevefií, kde si prohlédly
jednotlivé komnaty, expozici stra‰idel a na ná-
dvofií hradu v˘stavu drav˘ch ptákÛ a sov, jejichÏ
v˘cviku se rovnûÏ úãastnily. Den zakonãily plav-
bou parníkem do pfiístavi‰tû v Brnû-Bystrci. 

Dal‰í z dnÛ Prázdnin v zoo byl vûnován ná-
v‰tûvû Hvûzdárny a planetária Mikulá‰e
Koperníka v Brnû na Kraví hofie. Dûti zhlédly
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pohádková pfiedstavení  O ztracen˘ch planetách
a Zvífiata a hvûzdy a pod odsuvnou stfiechou
hvûzdárny pozorovaly oblohu zrcadlov˘m dale-
kohledem. Závûr Prázdnin v zoo patfiil
Indiánskému dni. V replice srubu ‰amana indi-
ánského  kmene Haida Gwaii, postavené u v˘bû-
hÛ vlkÛ a bobrÛ, se dozvûdûly zajímavosti ze Ïi-
vota IndiánÛ, pomalovaly si po indiánsku obliãe-
je a odnesly si vlastnoruãnû vyrobenou ãelenku.

Pobyty v zoo jsou u rodin z Brna a okolí na-
tolik populární, Ïe nepotfiebují reklamu. V roce
2005 se letních Prázdnin v zoo úãastnilo 178 dû-
tí. Pfiihlá‰ky jsme pfiijímali od 2. kvûtna a jiÏ bû-
hem dne byly v‰echny turnusy vyprodány. 

KampaÀ Shellshock 
K mezinárodní Kampani na záchranu ohro-

Ïen˘ch druhÛ Ïelv (EAZA Shellshock 2004/5),
k níÏ jsme pfiipravili speciální v˘ukov˘ program,
jsme také vyhlásili v˘tvarnou soutûÏ. Probíhala

od 22. 4. do 30. 6. Po Ïácích a studentech jsme
chtûli, aby ztvárnili pfiíbûh na téma Ïelva formou
komiksu: ohroÏené druhy Ïelv, snaha o jejich zá-
chranu, Ïivot Ïelv ve volné pfiírodû, v zoo a v do-
mácím chovu. SoutûÏící byli roztfiídûni do ãtyfi
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Úãastníci Prázdnin v zoo pfii v˘letû na hrad Vevefií zhlédli ukázku drezúry dravcÛ (Foto Martin Braczek) / Attendants of the
Holidays at the Zoo saw a birds of prey training exhibit during their trip to the Vevefií castle (Photo by Martin Braczek)

Sova Amálka ze Záchranné stanice drav˘ch ptákÛ v
Rajhradû se seznámila s úãastníky Prázdnin v zoo pfii jejich
v˘letû na hrad Vevefií (Foto Martin Braczek)  / Owl Amálka
from the Birds of Prey Rescue Station in Rajhrad met the at-
tendants of the Holidays at the Zoo during their trip to the
Vevefií castle  (Photo by Martin Braczek)
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vûkov˘ch kategorií: matefiské ‰koly, první stupeÀ
Z·, druh˘ stupeÀ Z·, stfiední ‰koly. Celkem
jsme obdrÏeli 66 prací. V˘herci dostali malé ce-
ny a ãekala na nû neobvyklá prohlídka pavilonu
Tropické království s v˘kladem chovatele plazÛ
Michala Balcara. SoutûÏní práce byly vystaveny
v pavilonu exotického ptactva a v restauraci
U Tygra do konce roku 2005. 

Na kampaÀ Shellshock jsme náv‰tûvníky u-
pozorÀovali na dvou místech: ve správní budovû
a v pavilonu Tropické království, kam jsme in-
stalovali nástûnky s podrobn˘m a názorn˘m po-
pisem. O celé kampani a také o Ïelvách, které se
podafiilo zachránit v Zoo Brno, informovala od

dubna 2005 do února 2006 v˘stavka v zasedací
místnosti Stálé akvarijní v˘stavy.  

Ve sklepení Stálé akvarijní v˘stavy se od ãerv-
na do konce roku 2005 konala v˘stava fotografií
Nusa Tenggara – Ïivot korálového útesu. Snímky
Moniky a Milana Jeglíkov˘ch z Brna ukazovaly
Ïivot pod mofiskou hladinou i na pobfieÏí indo-
nésk˘ch ostrovÛ Komodo, Flores, Alor a Bali.

Noc snÛ
Noc snÛ (Dreamnight at the Zoo) je meziná-

rodní akce, kterou pofiádají zoologické zahrady
na celém svûtû vÏdy první ãervnov˘ pátek od 18
do 22 hodin. Na tu dobu zahrady nabízejí noãní
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Do soutûÏe ke kampani Shellshock posílaly dûti kreslené komiksy ze Ïivota Ïelv. Reprodukované dílo vytvofiil jedenáctilet˘
Jakub âonka ze Z· Hamry v Brnû-Malomûfiicích (Foto Martin Braczek)  / Children were sending strip cartoons about turtles for
the Shellshock campaign competition. This one was made by eleven years old boy Jakub âonka from the basic school in Brno-
Malomûfiice (Photo by Martin Braczek)
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prohlídku dûtem chronicky nemocn˘m ãi jinak
handicapovan˘m. Poprvé se Noc snÛ konala
v roce 1996 v Zoo Rotterdam, a to pro pacienty
tamní Kliniky dûtské onkologie. Na my‰lenku o-
slovit nemocné dûti tímto zpÛsobem pfii‰el Peter
van der Wulp z rotterdamské zoo, kter˘ je také
zakladatelem a pfiedsedou Nadace Noci snÛ
(Dreamnight at the Zoo Foundation). V roce
1996 se Noci snÛ úãastnilo 175 dûtí a jejich pfií-
buzn˘ch, v roce 2005 pfii‰lo pfies 180 000 lidí ze
40 000 rodin s dûtmi. 

Na Noc snÛ do Zoo Brno zavítalo v roce
2005 na ãtyfii stovky chronicky nemocn˘ch a po-
stiÏen˘ch dûtí s rodinami, celkem to bylo asi
1000 lidí. Pfiipravili jsme pro nû bohat˘ kulturní
program. Divadlo Genus zahrálo pohádku
Opice v Africe, vystoupilo taneãní divadlo Mimi

Fortunae, hrály hudební skupiny Mo‰ny,
Zimour a Noví Kaskadéfii. Zazpívala také nevi-
domá zpûvaãka Danka Gubãová, kterou dopro-
vázel kytarista David âumpelík z kapely Kaska-
défii. Dûti si mohly s chovateli nakrmit lední
medvûdy, lachtany, bobry, surikaty, kozy a ovce.
Vidûly krmení piraní, krokod˘lÛ a opic. Vzít do
rukou si mohly rÛzná ptaãí pera, vejce, kÛÏe i pa-
rohy. Dále mûly moÏnost pohladit kufiátka, krá-
líky, kozy, ovce, morãata, ale i lamy, papou‰ka,
hada, Ïelvu, fretku ãi kunu. Nûkteré dûti se svez-
ly na ponících. Na obliãej si mohly nechat na-
malovat zvífiátko. Ze zoo si na památku odnesly
ply‰áãka, perník a triãko, na které si mohly vlast-
noruãnû namalovat zvífiátko. 

Hlavním sponzorem brnûnské Noci snÛ byl
Nadaãní fond Most nadûje. 
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Na Noci snÛ zahrála k tanci countrykapela Noví Kaskadéfii / Country band „Noví Kaskadéfii“ played dance music during the
Dreamnight at the Zoo
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Náv‰tûvy v Ústavu sociální 
péãe Kociánka

KdyÏ dûti mohou pfiijít do zoologické zahra-
dy poslechnout si a zhlédnout v˘ukov˘ program,
je vyhráno. Nic nebrání tomu, vzít je do pfied-
ná‰kového sálu, promítnout jim film, podat od-
born˘ v˘klad, zajít do areálu zahrady a prohléd-
nout si pûknû zblízka zvífiata, o kter˘ch se ve v˘-
ukovém programu mluvilo. A uÏ vÛbec není nic
nemoÏného pfiijít do zoo kdykoliv jindy.

V jiné situaci se nacházejí dûti s handicapem
– pohybov˘m, mentálním nebo  kombinova-
n˘m. Pro nû uÏ je náv‰tûva zoo obtíÏnûj‰í. Proto
v˘ukoví pracovníci zoo spolupracují se Základní
a speciální základní ‰kolou v Ústavu sociální pé-
ãe Kociánka a za Ïáky do tûchto ‰kol pfiijíÏdûjí.
Spoleãnû s pedagogy vybírají vhodná témata na-
vazující na ‰kolní osnovy a speciální v˘ukov˘
program u‰ijí takfiíkajíc na míru. A pokud je to
jen trochu moÏné, pfiivezou s sebou na Kociánku
vybraná kontaktní zvífiata – hada, Ïelvu, je‰tûra,
papou‰ka, fretku nebo kunu. Îáci se na náv‰tûvy
ze zoo tû‰í a dokonce sami navrhují téma pfií‰tí
pfiedná‰ky. O pfiekvapení neb˘vá nouze – zájem
se netoãí jen kolem Ïivota zvífiat souãasn˘ch, ale
dûti chtûjí znát i zákonitosti a prÛbûh v˘voje nû-
kter˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ. Tak se napfiíklad zro-
dil v˘ukov˘ program o prehistorick˘ch ‰elmách.

KaÏdá náv‰tûva Kociánky je obohacením pro
obû strany, obohacením nejenom po stránce vû-
domostní, ale i lidské. 

Spolupráce s Klinikou dûtské 
onkologie FDN v Brnû

Zoo Brno spolupracuje s Klinikou dûtské on-
kologie v Brnû jiÏ od roku 1998. Náv‰tûvy ma-
l˘ch pacientÛ se konají jedenkrát mûsíãnû od

bfiezna do prosince, s pfiestávkou o letních prázd-
ninách. Dûti vzhledem k jejich zdravotnímu sta-
vu vozí po zoo mikrobus a zastavuje na zajíma-
v˘ch místech, kde si, pokud mohou, vystoupí.
Po prohlídce zoo si obvykle odpoãinou a obãer-
ství se v restauraci U Tygra, kde se jim velmi líbí
a svaãina v˘bornû chutná. Kromû pracovníkÛ
propagaãnû vzdûlávacího úseku se dûtem rádi vû-
nují také chovatelé, ktefií jim dovolí nûkterá zví-
fiátka pohladit ãi nakrmit. Dûti si pohladily vel-
bloudici Majdu, vedenou chovatelem Milo‰em
Walterem, se Simonou BlahoÀovskou nakrmily
bobry, orly a medvûdy, s Lubomírem Galou pa-
ovce. Zajezdily si na ponících s Jaroslavem
KáÀou, Milanem ·ebestou a Alexandrou
Bure‰ovou. Nûco ze zákulisí pavilonu exotického
ptactva se dovûdûly od Lubici Hrdinové,
v Tropickém království sledovali Michala
Balcara, jak hlem˘Ïdi krmí dracény. ProtoÏe si
dûti v minul˘ch letech oblíbily vyplÀování testÛ,
které jsme jim pfiipravovali na vybrané zoologic-
ké téma, i tentokrát jsme pokraãovali ve stejném
duchu. Dûti si tak mohly i v roce 2005 ovûfiit
a vylep‰it znalosti o zvífiatech. Celkem vyplnily
a odevzdaly 32 testíkÛ. 

Pro dûti, které byly schopny celodenních zá-
jezdÛ, jsme v záfií zorganizovali v˘let do Zoo
PlzeÀ. Zahradou nás provázel Mgr. Martin
Vobruba. Mûl pfiipraven svûÏí v˘klad a dûtem
dovolil nûkterá zvífiata si pohladit, coÏ se jim lí-
bilo nejvíce. 

V prosinci jsme pro dûti jiÏ tradiãnû pofiádali
Vánoãnû-mikulá‰skou besídku. Program se ode-
hrával v promítacím sále správní budovy a pfiipra-
voval ho pûveck˘ sbor studentÛ a pedagogÛ
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v ãele
se sbormistryní PhDr. Blankou Knopovou.
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Souãástí programu bylo také vylosování pûti ús-
pû‰n˘ch fie‰itelÛ testíkÛ, ktefií dostali malé dárky.
Nakonec pfii‰li Mikulá‰, andûl a ãert a na pro-
stranství u tygfiince rozdali dáreãky. Dostavila se ta-
ké velbloudice Majda i lamy krotké, pfiivedené dív-
kami z domestikaãní skupiny Stanice mlad˘ch pfií-
rodovûdcÛ. Majdu i lamy si mohly dûti pohladit
i nakrmit a dostaly balíãek pfiekrásnû zdoben˘ch
perníãkÛ, které pro nû zdarma napekla paní Dana
Smetanová z Osik u Ti‰nova s rodinou.

Dûti s rodiãi i lékafisk˘m personálem do zoo
velmi rády jezdí, pobyt mezi zvífiaty v‰echny zú-
ãastnûné alespoÀ na chvíli vytrhne z kaÏdoden-
ních starostí, náv‰tûvy v Zoo Brno mají na malé
pacienty blahodárn˘ vliv. PfiestoÏe je organizace
náv‰tûvy tûÏce nemocn˘ch dûtí velmi nároãná,
stojí urãitû za to v úsilí pokraãovat a pomáhat
tûm, ktefií pomoc potfiebují. Od roku 1998 pro-
bûhlo v Zoo Brno 43 náv‰tûv mal˘ch pacientÛ,

sedm v˘letÛ do jin˘ch zoo a akcí se celkovû ú-
ãastnilo 635 dûtí. V roce 2005 probûhlo pût ná-
v‰tûv, kter˘ch se úãastnilo 160 dûtí a jejich rodi-
ãÛ i zdravotních sester, a jeden v˘let do Zoo
PlzeÀ, kterého se úãastnilo 38 lidí.
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Pacienti kliniky dûtské onkologie se mohou v zoo projet na
ponících (Foto Martin Braczek)  / The patients of the
Children’s Oncological Clinics can ride a pony at the zoo
(Photo by Martin Braczek)

Malí pacienti onkologické kliniky se sv˘m doprovodem a pracovníky zoo. Druhá zleva univ. prof. Dagmar JeÏková, iniciátorka
spolupráce kliniky a zoo (Foto Martin Braczek)  /  Little patients of the Oncological Clinics with their attendance and the zoo
workers. Professor Dagmar JeÏková (second from the right), an initiator of the cooperation between the zoo and the clinics
(Photo by Martin Braczek)
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Nejvût‰í zásluhu na organizaci náv‰tûv onko-
logicky nemocn˘ch dûtí má od samotného po-
ãátku univ. prof. MVDr. Dagmar JeÏková, která
sv˘m citliv˘m pfiístupem pomáhá pfii hladkém
prÛbûhu v‰ech akcí a pfiiná‰í radost mal˘m paci-
entÛm. Velk˘ dík patfií také dopravci Vítûzslavu
Krapkovi, kter˘ vozí dûti sponzorsky autobusem
nejen do Zoo Brno, ale i na v˘lety do jin˘ch zo-
ologick˘ch zahrad. V roce 2005 se zaãal na spon-
zorské dopravû podílet také Mgr. Ale‰ Jaro‰ek a
Mgr. Pavel Petr z cestovní kanceláfie Al & Pa.

Osmiletá spolupráce s Klinikou dûtské onko-
logie v Brnû vyústila v roce 2005 v kolokvium na
téma O Neumírání & O Mal˘ch pacientech
v zoologické zahradû. Kolokvium se konalo na
poãest Ïivotního jubilea primáfiky MUDr.
Danu‰e Dembické z Kliniky dûtské onkologie.
Na programu byl mj. film Petra Barana
O Neumírání, film o spolupráci Zoo Brno
s Klinikou dûtské onkologie, nazvan˘ Vrátky do
zoo za zvífiátky, a dokument 50 let Zoo Brno.
Promítání propojila slovem Doc. PhDr. Vûra
Linhartová, CSc., která pohovofiila o osmileté

spolupráci Zoo Brno a Kliniky dûtské onkologie
FDN v Brnû. Na kolokviu promluvili MVDr.
Martin Hovorka, fieditel Zoo Brno, doc. MUDr.
Jaroslava ·tûrba, Ph.D., pfiednosta Kliniky dût-
ské onkologie, prof. MUDr. Jifií Vorlíãek, CSc.,
pfiedseda âeské onkologické spoleãnosti, a prof.
MUDr. Jifií Îaloudík, CSc, dûkan Lékafiské fa-
kulty Masarykovy univerzity. Na kolokvium se
dostavilo 50 hostÛ, z toho bylo 18 lékafiÛ onko-
logÛ. Mezi v˘znamn˘mi hosty byla RNDr. Iva
Vilhumová ze Zoo Praha, Ing. Lubomír
Moudr˘, Mgr. Jaroslava Kovafiiãová a Markéta
Seidlová ze Zoo Dûãín, Mgr. ·árka Kalousková
ze Zoo Ostrava, RNDr. Libu‰e Veselá a Hana
Labská ze Zoo Olomouc, RNDr. Roman Kösel,
Mgr. Ivan Kubát a Michaela Jehortová ze Zoo
Ohrada. Pozvání pfiijaly také zástupkynû Klubu
pfiátel Zoo Schönbrunn Helga Thaller a Brigitte
Dobber. âtyfii postery, které byly vystaveny po
dobu kolokvia ve vestibulu správní budovy, uká-
zaly, jak se Zoo Praha, Zoo Olomouc, Zoo
Ohrada a Zoo Ostrava vûnují nemocn˘m a po-
stiÏen˘m dûtem. Po skonãení kolokvia se rozvi-
nula neformální oslava narozenin v restauraci
U Tygra. 

Zooterapie ve speciální ‰kole Elpis
I v roce 2005 pokraãovala spolupráce Zoo

Brno se státní  Speciální ‰kolou pro Ïáky s více
vadami Elpis v Brnû-Îidenicích, na ulici
Franti‰ky  Skaunicové ãíslo 17. V tomto zafiízení
se nacházejí dvû tfiídy  matefiské ‰koly speciální
a ‰est tfiíd základní ‰koly speciální, ve kter˘ch se
vzdûlávají dûti mentálnû a tûlesnû postiÏené, dûti
s Downov˘m syndromem a dûti s autistick˘mi
rysy. Zoo spolupracovala s Elpisem na poli zoo-
terapie, coÏ je léãba pomocí kontaktu se zvífiaty.
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PacientÛm kliniky dûtské onkologie jsou k dispozici v‰echna
zvífiata na dûtské zoo (Foto Martin Braczek)  / All animals at
the Children’s Zoo are at the disposal of the patients (Photo
by Martin Braczek)

ZOOROČENKA DOK ok2005  11.4.2006 13:54  Stránka 64



Jejím prostfiednictvím lze pozitivnû  ovlivnit pro-
Ïitky a chování ãlovûka, zejména mentálnû ãi tû-
lesnû postiÏeného. 

Za dûtmi z Elpisu jedenkrát t˘dnû dojíÏdûla
pracovnice úseku, která má kvalifikaci v oboru
speciální pedagogika. Pro náv‰tûvní zooterapii
vyuÏívala drobná kontaktní zvífiata ze Stanice
mlad˘ch pfiírodovûdcÛ – fretky, zakrslé králíky,
morãata, Ïelvu a mládû kuny. Pro kaÏdé dítû  za-
fiazené do náv‰tûvní zooterapie vypracovala indi-
viduální plán. V autistické tfiídû Z· speciální by-
lo ‰est dûtí, se kter˘mi pravidelnû pracovala.
U v‰ech dûtí se postupnû dafiilo vytváfiet emotiv-
ní vztah ke zvífiatÛm. V jejich pfiítomnosti dûti
projevovaly kladné emoce – radost, úsmûv apod.
U jednotlivcÛ se dafiilo uvolÀovat svalov˘ tonus
rukou, navazovat verbální i neverbální komunika-
ci, udrÏet oãní kontakt, plnit jednoduché pokyny,
nemluvit ve tfietí osobû jednotného ãísla, ne‰eptat,
tvofiit jednoduché vûty. Uvádíme tfii individuální
pfiíklady pÛsobení zvífiete na nemocné dítû.

PETRA P. (narozena 1989, diagnóza: tûÏká
mentální retardace, RettÛv  syndrom, epilepsie):
U Petry bylo moÏno pozorovat prÛvodní jevy
Rettova syndromu – mimovolní pohyby (tfiení)
rukou, vy‰‰í svalov˘ tonus. Chybûla verbální ko-
munikace, domlouvala se pouze pomocí komu-
nikaãní desky, na níÏ ukazovala na jednotlivé
symboly, ale i tak jen omezenû. Obãasné byly po-
tíÏe s oãním kontaktem. Pracovnice zoo se snaÏi-
la, aby kontakt se zvífiátky vyvolal u Petry kladné
emoce, aby se uvolnil svalov˘ tonus a Petra se za-
pojila do aktivní ãinnosti – pomocí mimoslovní
komunikace rozvíjela pasivní slovník se zpûtnou
vazbou ke komunikaãní knize piktogramÛ. Po
dvou letech pravidelné práce se dostavily malé
úspûchy. Na pfiíchod tety – tak naz˘vají pracov-

nici zoo klienti Elpisu – reagovala Petru‰ka ú-
smûvem, ‰la tetû naproti, tû‰ila se, Ïe dostane zví-
fiátko. V jeho pfiítomnosti zmizely mimovolní
pohyby rukou, uvolnil se svalov˘ tonus – Petra
dokázala bez cizí pomoci narovnat prsty pravé
ruky a zvífie hladit. TotéÏ pak zvládla i levou ru-
kou. Reagovala na jednoduché pokyny, udrÏela
oãní kontakt. Bylo na ní vidût, Ïe se na práci se
zvífiátkem a tetou tû‰í.
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PostiÏen˘m dûtem se pfii hlazení zvífiete uvolní svalov˘ to-
nus rukou / Muscular tonus of the disabled children relaxes
while stroking animals

Dûti z Elpisu na pfiedná‰ce v kinosále zoo / Children from
Elpis at a lecture in the projection hall
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MICHAL M. (narozen 1988, diagnóza:
DownÛv syndrom, stfiední mentální retardace,
urãité znaky autismu): Michal byl pasivní, neko-
munikoval, zvífiat se bál, v jeho chování se obãas
projevoval negativismus, nûkdy dával najevo
svou dominanci. Cílem náv‰tûvní zooterapie by-
lo vytvofiit emotivnû ladûn˘ vztah ke zvífiátkÛm,
odstranit strach a bázlivost, nauãit se krotit do-
minanci. Pfii komunikaci rozvíjet aktivní slovník
a skládat vûty, zamûfiit se na porozumûní fieãi.
Mí‰a zpoãátku pfied zvífiaty uh˘bal, hlasitû proje-
voval nesouhlas. Postupem ãasu se nauãil vzít
zvífie na klín, pak se ho dokázal dotknout rukou.
Pfii kontaktu se  zvífietem odpovídal na otázky
jednoduch˘mi vûtami. Rád zvífiata krmil, slovnû
je pfiitom pobízel. Po dvou letech pravidelné prá-
ce uÏ Michal s okolím komunikuje. KaÏdé úter˘
vyhlíÏí, kdy uÏ pfiijde teta se zvífiátky.  

PETR S. (narozen 1987, diagnóza: stfiední
mentální retardace, autismus, mikrocefalus):
TûÏkosti mûl Petr zejména s komunikací. Mluvil
ve tfietí osobû jednotného ãísla, mûl potíÏe s mo-
dulaãními faktory: hovofiil potichu, témûfi nesly‰i-
telnû, z toho najednou velmi nahlas se sklonem
k vulgárním v˘razÛm. Byl spí‰e pasivnûj‰í typ.
Cílem náv‰tûvní zooterapie bylo emotivnû vyladit
vztah se zvífiaty tak, aby jim Petr neubliÏoval, od-
stranit mluvu ve tfietí osobû ãísla jednotného, za-
pojit Petra do aktivní ãinnosti.  Po dvouleté snaze
se v˘sledky náv‰tûvní zooterapie u Petra projevo-
valy nepravidelnû. Na tetu a zvífie reagoval dle své
okamÏité nálady, ãasté byly projevy negativismu
a vulgarismu.     

Ve tfiídû III. A na niÏ‰ím stupni Základní ‰ko-
ly speciální probíhaly po dohodû s tfiídní uãitel-
kou Mgr. Janou Hrabcovou v˘ukové programy
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Dûti z Elpisu na procházce v zoo / Children from Elpis walking through the zoo
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pfiipravené pracovnicí zoo, které doplÀovaly uãivo
prvouky. Byly to napfiíklad programy âtyfii roãní
období, Domácí zvífiata ãi Volnû Ïijící zvífiata v zi-
mû. Ve tfiídû bylo ‰est dûtí s rÛzn˘m stupnûm po-
stiÏení, nûkteré umûly psát, poãítat a ãíst.
Jedenáctiletá mentálnû retardovaná Kája umûla
poãítat do deseti, ãetla, psala a mûla velk˘ zájem
o pfiírodu. Tetu a zvífiátka vÏdy vítala s velkou ra-
dostí a spontánnû spolupracovala. âtrnáctiletá
mentálnû retardovaná Hanka poãítala do deseti,
ãetla, psala, ráda kreslila. Pfii v˘uce byla pozorná,
na otázky odpovídala jednoduch˘mi vûtami. Pro
Hanku bylo odmûnou, kdyÏ si mohla sama zvífie
vzít, pochovat a pohladit. 

Dûti z Elpisu nav‰tívily v prÛbûhu roku 2005
nûkolikrát Zoo Brno. PrÛvodcem jim byla jejich
„teta“ Mgr. Svûtla Vítková, která s nimi pracuje jiÏ
‰est˘m rokem (z toho tfietím rokem v rámci zoo).
Velkou radost udûlaly i dal‰í tety Bc. Jana  Hadová
a Mgr. Lenka Bochníãková, které náv‰tûvu
z Elpisu povozily v elektrovozíku po zahradû. Na
náv‰tûvu zoo se dûti vÏdy velmi tû‰í.

K neopakovateln˘m záÏitkÛm patfiila jiÏ tra-
diãní vánoãní besídka v zoo. Pro kamarády
z Elpisu  ji pfiipravili ãlenové pfiírodovûdné skupi-
ny Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, ktefií jako kaÏ-
d˘m rokem uspofiádali sbírku hraãek, vyzdobili sál
a vyrobili drobné dárky a pfiání. V kulturním pro-
gramu opût vystoupily studentky s tanãícími pej-
sky, krojovaná skupina KomíÀáãek, oddíl aerobi-
ku Sluníãka a profesionální záchranáfii se psy. 

Seniofii v Zoo Brno       
V roce 2005 se zoologické zahradû podafiilo

navázat spolupráci s nûkter˘mi brnûnsk˘mi do-
movy dÛchodcÛ. V létû pfiijeli na exkurzi do zoo
klienti domova na Mikulá‰kovû námûstí a dal‰í

exkurzi pak u nás absolvovali klienti z domova
na Kociánce. Autobusy s plo‰inou pro vozíãkáfie
je vyváÏely k pavilonu Tropické království, kde
na dÛchodce ãekala pracovnice úseku. Pfii pro-
cházce pavilonem je seznámila s Ïivotem chova-
n˘ch zvífiat. Seniofii se velmi zajímali o kampaÀ
ShellShock. Po krátkém odpoãinku  následovala
projíÏìka vláãkem horní ãástí zahrady. Cestou
mohli sledovat papou‰ky poletující ve voliérách,
velbloudy a dal‰í zvífiata. Na pfiání udûlal vláãek
v˘jimeãnou zastávku u na‰eho novû otevfieného
v˘bûhu koní Pfievalského. Posléze následovalo
nejen obãerstvení ve stánku U Tygra, ale i ukáz-
ka kontaktních zvífiátek chovan˘ch ve Stanici
mlad˘ch pfiírodovûdcÛ. V‰ichni si chtûli pocho-
vat nebo aspoÀ pohladit  fretky, králíãky, morãa-
ta ãi mládû kuny. Den v zoo rychle ubûhl. Pfii
louãení  jsme se tû‰ili na dal‰í setkání. Obou ex-
kurzí se celkem zúãastnilo asi 80 osob.                

Na podzim nav‰tívili pracovníci úseku i s nû-
kolika kontaktními zvífiaty domov na
Mikulá‰kovû námûstí, kde s dÛchodci pobesedo-
vali na téma Padesát let Zoo Brno. Asi 50 senio-
rÛ a pracovníkÛ domova mohlo pfii té pfiíleÏitos-
ti zhlédnout filmov˘ dokument o minulosti
i pfiítomnosti na‰í zoo.

Program Vánoce, Vánoce pfiicházejí… jsme
v zoo pro seniory pfiipravili na 8. prosinec.
Autobusy pfiivezly 65 dÛchodcÛ ze ãtyfi domovÛ:
Mikulá‰kovo námûstí, Kociánka, Vûstonická
a Nopova. Vánoãní posezení probûhlo v sále
správní budovy. V programu vystoupily dûti ze
Z· Pastviny 70 s pásmem koled, studentky s tan-
ãícími pejsky, ãlenové pfiírodovûdné skupiny
Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ se zvífiátky a pû-
veck˘ sbor seniorÛ Nopovanka. Po promítnutí
filmu o Zoo Brno následovala diskuse s jejím fie-
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ditelem  MVDr. M. Hovorkou. Pro v‰echny by-
lo pfiipraveno malé pfiekvapení – vánoãní pfiáníã-
ko, svícínek a perníãky. Dárky vyrobily a pfieda-
ly dûti z pfiípovûdné skupiny Stanice mlad˘ch
pfiírodovûdcÛ. Seniofii z Domova dÛchodcÛ na
Mikulá‰kovû námûstí se rozhodli adoptovat pa-
pou‰ka Edu, klienti domova na Kociánce zase
fretku Arno‰ta, adopãní smlouvu uzavfiou zaãát-
kem roku 2006. V práci se seniory chceme po-
kraãovat i v dal‰ích letech.                                  
Pfiehled akcí pro seniory
30. 8. 2005 – DD Mikulá‰kovo nám., 40 osob,
exkurze v zoo. Zaji‰Èovala Mgr. S. Vítková
21. 9. 2005 – DD Kociánka,  40 osob, exkurze
v zoo. Zaji‰Èovala Mgr. Vítková
25. 11. 2005 – DD Mikulá‰kovo nám., 50 osob,
v˘jezd za seniory. Zaji‰Èovaly Z. Sommerová
a Mgr. S. Vítková 
8. 12. 2005 – vánoãní setkání seniorÛ z DD
Mikulá‰kovo námûstí, Kociánka, Vûstonická
a Nopova, 65 osob, ve správní budovû zoo.
Zaji‰Èovaly Bc. J. Hadová a Mgr. S. Vítková
29. 12. 2005 – Klub seniorÛ z Rájce nad Svit.,
20 osob, ve správní budovû zoo promítnut film,
následovala beseda o zoo, ukázky paliãkování
(ãlenky krouÏku Duhové paliãky) a zvífiátek ze
SMP (ãlenové pfiírodovûdné skupiny) a procház-
ka po dolní ãásti zoo. Zaji‰Èovala Mgr. S. Vítková   

Nízkoprahov˘ klub
Nízkoprahov˘ klub byl zaloÏen jako souãást

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ v prosinci 2001.
Je otevfien kaÏdé úter˘ od 15.30 do 18.00 hodin.
Klub je zfiízen pro dûti a mládeÏ ve vûku od 8 do
18 let, které pocházejí z rodin sociálnû slab˘ch ãi
jinak rizikov˘ch, ze sociokulturnû znev˘hodnû-
ného prostfiedí. Klienti klubu se scházejí v areálu

zoo, v klubovnû Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ,
která se nachází ve správní budovû, a v promíta-
cím sále v téÏe budovû. Klienti vyuÏívají osobní
poãítaãe s tiskárnou s pfiipojením na internet.
K dispozici mají ‰irok˘ v˘bûr videoher, videoka-
zet a knih. S pracovníky klubu poznávají areál
a zákulisí zoo.

Z Diagnostického ústavu pro mládeÏ v Brnû
docházejí dûti do Nízkoprahového klubu v rámci
v˘uky biologie, klub je po pfiedchozí domluvû
pro nû otevfien také dopoledne. Ústav má zájem
o v˘ukové programy, které probíhají v promíta-
cím sále Zoo Brno. Dûti z tohoto ústavu si zoo
velmi oblíbily a kromû v˘ukov˘ch programÛ se
rády úãastní krmení zvífiat ve Stanici mlad˘ch
pfiírodovûdcÛ. Dûti z ústavÛ rády vyhledávají
kontakt s Ïiv˘mi zvífiaty a zoo jim jej umoÏÀuje.
Získali jsme jiÏ zájemce, ktefií ná‰ klub nav‰tûvu-
jí pravidelnû kaÏd˘ch 14 dní – jsou jimi právû dû-
ti z Diagnostického ústavu pro mládeÏ v Brnû
a také z Dûtského diagnostického ústavu Hlinky.
V roce 2005 nav‰tívilo klub 280 dûtí ze zmiÀova-
n˘ch dvou ústavÛ a z Domova mládeÏe Údolní.
Pedagogové Nízkoprahového klubu nav‰tívili i se
zvífiátky také brnûnské romské stfiedisko Drom. 

Do klubu byly v roce 2005 pofiízeny dal‰í
pfiírodovûdné videohry, videokazety a knihy, aby
klienti mûli moÏnost v˘bûru a mohli se vzdûlávat
v oborech, které je zajímají. V Dûtské zoo byla
instalována tfii nová ‰plhadla, klienti klubu se tak
mohou v zahradû více vydovádût. Pofiídili jsme
digitální fotoaparát, dûti fotíme a pak jim fotky
pfiímo v zoo tiskneme. 

Nízkoprahov˘ klub rozvíjí v Zoo Brno svou
ãinnost jako souãást programu Prevence krimina-
lity na místní úrovni ve spolupráci s Koordinaãním
centrem prevence kriminality v mûstû Brnû.
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Informaãní a nauãn˘ systém 
Zoo Brno otevfiela 28. 8. 2005 expozici koní

Pfievalského. S pomocí dotace ministerstva Ïivot-
ního prostfiedí jsme zhotovili ãtyfii nauãné a in-
teraktivní tabule, které pojednávají o koních
Pfievalského a o dal‰ích ohroÏen˘ch, vyhuben˘ch
a domestikovan˘ch zástupcích koÀovit˘ch. Nové

nauãné a interaktivní tabule jsme vytvofiili také
k expozicím vlkÛ a bobrÛ, které budeme instalo-
vat na jafie 2006. Podafiilo se umístit novou in-
teraktivní tabuli V˘razy ‰impanzÛ. Pfied zrcad-
lem na této tabuli u pavilonu opic si náv‰tûvníci
mohou sami vyzkou‰et ‰impanzí grimasy.  

Mgr. Miroslava Vitulová

Propagaãnû vzdûlávací úsek

Promotional and Educational Department

SUMMARY: The focus of the work was
again in the educational programs, which the
zoo offers to almost every type of school. The
workers of the section prepared 7 new
programs of total 23 during the monitored
period. Five of them were intended for
nursery schools and low grades of basic
schools; the offer for smaller children was
much bigger than in previous years. Weekend
actions for public, during which the
children’s competitions were supplied by
various cultural performances, were organised
by the section from spring to autumn; these
actions were joined by St. Nicholas presents,
Christmas Eve feeding, Masked ball and Zoo
ball. The popular Holiday at the zoo was as
big as in the previous period; no more
children can be accepted due to the capacitive
reasons. The program of the holiday is being
innovated every year. The section is
promoting the EAZA campaigns on several
places at the zoo and outside the zoo as well.
Also in 2005, when it was about saving the
turtles, the workers of the section announced
children’s art competition connected to the
Shellshock campaign. The zoo engaged in the

Dreamnight at the zoo for the first time,
which is an international action dedicated to
handicapped children. The visits of the
patients of the Children’s Oncological Clinic
passed off in undiminished size, the
cooperation with the day hospital for disabled
children „Elpis“ developed and nor the work
of the Low Threshold Club did stagnate.
Important oncologists, teachers and zoo
educators took part in the First colloquium
„About Not Dying & About Small Patients“
at the zoo, which crowned the eight years long
cooperation with the Oncological Clinic in
2005. Brno Zoo started to communicate with
the rest homes this year. The staff of the zoo
visits the rest homes and there they have
lectures for pensioners and also the staff
invites them to Brno Zoo for excursions.  

In the next year Brno Zoo plan to open
the reconstructed Children Zoo, where will
be working a new centre of environmental
education. We would like to print a new
guide of the zoo also. In the spring should
print out a shorter practical version of the
guide for the general public and than
representative bilingual publication. 
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Datum Akce pro vefiejnost – interní 
12. 2.  Ma‰karní bál pro dûti
16. 2.  Hra na zelenou
27. 2.  Setkání Klubu pfiátel fretek 
19. 3.  Josefská stezka
3. 4.  Den ptactva pro náv‰tûvníky

26. 3.  Velikonoãní dílna
27. 3.  Velikonoãní stezka
28. 3.  Velikonoce v zoo – hry a soutûÏe pro dûti
23. 4.  Miss Îabka a Upír Krejãí 
21.4. Otevfiení v˘stavy Shellshock v zasedací místnosti Stálé akvarijní v˘stavy

24. 4.  Jarní otevírání zoo, Den Zemû, Jarní zootrofej 
1. 5.  První máj ve stylu country

15. 5.  Den dûtí s centrem pro rodinu a pro pûstounské rodiny
21. 5. Africk˘ den
22. 5.  Brno zdravé mûsto – zvífiátka také nekoufií
27. 5.  1. kolokvium O Neumírání & O Mal˘ch pacientech v zoologické zahradû 
28. 5.  Den dûtí s Frekvencí 1, veãerní prohlídka zoo
29. 5.  Den dûtí se Zoo Brno
1. 6.  Dûtsk˘ den v Zoo Brno pro M· a I. stupeÀ Z·
3. 6.  Noc snÛ 
5. 6. Indiánsk˘ den

16. 6. VernisáÏ fotografické v˘stavy manÏelÛ Jeglíkov˘ch Îivot korálového útesu –
Nusa tenggara, uspofiádané ve sklepení Stálé akvarijní v˘stavy

24. 6.  Den pro adoptivní ‰koly 
28. 8.  Setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ, otevfiení v˘bûhu koní Pfievalského, ve-

ãerní prohlídka zoo
10. 9.  Zdravíme Tû, ‰kolo!
28. 9.  Jak zvífiátka bydlí?, Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe ke kampani Shellshock 

23. 10.  Podzimní zootrofej, dlabání d˘ní 
27. 11.  Setkání Klubu pfiátel fretek 
4. 12. Mikulá‰ská besídka v Zoo Brno

24. 12.  ·tûdrodenní krmení zvífiat

SEZNAM AKCÍ PRO VE¤EJNOST

LIST OF PROGRAMMES FOR OUR VISITORS
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Seznam akcí pro vefiejnost

List of Programmes for our Visitors

Dûtsk˘ den v Zoo Brno pro matefiské ‰koly a 1. stupeÀ základních ‰kol – vystoupení SK Junior aerobic Sluníãka / Children’s
Day at the Brno Zoo for nursery schools and junior grades of basic schools – A performance of the „Sluníãko“ Sport Club Junior
Aerobic

Klaun Václav „Upír“ Krejãí zazpíval pfii Jarním otvírání zoo (Foto Martin Braczek) / Clown Václav „Upír“ Krejãí  was singing
during the Spring Opening of the Zoo (Photo by Martin Braczek)
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Chovatel Otakar Vy‰kovsk˘ vyprávûl hostÛm Noci snÛ o chovu p‰trosÛ i dal‰ích zvífiat z v˘bûhu Safari / Breeder O. Vy‰kovsk˘
recounted about breeding of ostriches and other animals from the Safari exhibit to the visitors of the Dreamnight at the Zoo

Dûtsk˘ den v Zoo Brno pro matefiské ‰koly a 1. stupeÀ základních ‰kol – tanec se psy / Children’s Day at the Brno Zoo for nur-
sery schools and junior grades of basic schools – dancing with dogs
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List of Programmes for our Visitors

Dûtsk˘ den v Zoo Brno pro matefiské ‰koly a 1. stupeÀ základních ‰kol – hod míãem do klokaní kapsy / Dûtsk˘ den v Zoo Brno
pro matefiské ‰koly a 1. stupeÀ základních ‰kol – hod míãem do klokaní kapsy

Dûti na Prázdninách v zoo mífií s chovatelem k expozici brtníkÛ (Foto Martin Braczek) / Attendants of the Holidays at the Zoo
are heading for the Brown bears exhibit (Photo by Martin Braczek)
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Seznam akcí pro vefiejnost

List of Programmes for our Visitors

Datum Akce pro vefiejnost – externí
13. – 16. 1.  Veletrh cestovního ruchu Go a Regiontour 

15. 1. Zoobál
9. 7. Prezentace zoo na hradû Vevefií 

10. 7.  Prezentace zoo ve westernovém mûsteãku v Boskovicích
9. 9.  Do ‰koly s úsmûvem – prezentace zoo na námûstí Svobody s Obãansk˘m

sdruÏením pro tûlesnû a mentálnû postiÏenou mládeÏ 
7. 12. – 23. 12. Prezentace zoo ve Velkém ‰palíãku v Brnû 

23. 12. Prezentace zoo na Nové radnici v Brnû

Datum Akce pro dûti a mládeÏ - interní Poãet úãastníkÛ 
14. – 18. 3.  Jarní prázdniny v zoo 

1. 4.  Den ptactva pro ‰koly 60
11. 7. – 26. 8.  Letní prázdniny v Zoo Brno 7/178*

V˘ukové programy pro matefiské ‰koly 10/275
V˘ukové programy pro základní ‰koly 137/4 661
V˘ukové programy pro stfiední ‰koly 19/654
Exkurze pro stfiední, základní a matefiské ‰koly 30/1 119
Exkurze a programy pro vysoké ‰koly 18/655
Exkurze pro speciální skupiny 
(nevidomí, zdravotnû postiÏení, dûtské domovy) 28/506

Datum Akce pro dûti a mládeÏ – externí  Poãet úãastníkÛ 
1. 6.  Den dûtí ve Fakultní dûtské nemocnici Brno  

21. 6.  Náv‰tûva se zvífiátky v romského centru Drom v Brnû  15
13. 9.  V˘let dûtí z Kliniky dûtské onkologie do Zoo PlzeÀ  38
6. 12.  Mikulá‰ pro dûti z Kliniky dûtské onkologie  80

13. 12.  Mikulá‰ pro dûti ze stacionáfie Elpis  50
V˘ukové programy pro Základní ‰kolu pfii Ústavu sociální 
péãe pro tûlesnû postiÏenou mládeÏ Kociánka 6/130
V˘ukové programy pro Elpis – 
denní stacionáfi pro tûlesnû a mentálnû postiÏené dûti 35/1050
V˘jezdy do M·  14/580
V˘ukové programy pro DDM ¤eãkovice  3/90

*poãet akcí/poãet úãastníkÛ                                                                                      Sestavila: Mgr. Jana Kantorová
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Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ zápasila i v ro-
ce 2005 s nedostatkem místa, k dispozici mûla
jen dvû klubovny ve správní budovû. âinnost
v‰ak bûÏela dál na plné obrátky, vznikly dokonce
tfii nové odborné skupiny, nad‰enci ve vûku do
18 let pracovali v celkem jedenácti skupinách.
Konec roku pak pfiinesl vytouÏené rozhodnutí:
stanice se bude stûhovat do vût‰ích prostor, a to
hned po Novém roce.  

Tfiemi zbrusu nov˘mi skupinami se stali
Klokánci, Chobotniãky a Sokolníci. Velk˘ zájem
o pfiírodovûdnou skupinu, do níÏ v roce 2005
docházelo 34 ãlenÛ stanice, vedl k oddûlení
mlad‰ích dûtí ve vûku 6 aÏ 10 let do skupiny
Klokánci. Povinností klokánkÛ byla péãe o zvífia-
ta patfiící stanici, jako jsou napfiíklad osmák, fret-
ka, kuna, je‰tûrkovec, gekonãík, andulka a kav-
ka. Klokánci také chodili na exkurze do brnûn-
sk˘ch muzeí a o víkendech jezdili na v˘lety, na-
pfiíklad v Olomouci nav‰tívili nejen zoo, ale
i tamní kulturní památky.

Skupina Chobotniãky byla prÛlomem do
dosavadní dolní vûkové hranice 6 let. ZaloÏena
byla aÏ na podzim a se‰la se jen jednou, v nad-
cházející sezonû v‰ak oãekáváme pfiíliv zájmu.
Dûtem uÏ od 3 let, samozfiejmû s doprovodem
rodiãÛ ãi prarodiãÛ, skupina umoÏní blíÏe po-
znat zoo. âekají na nû procházky po zoo, poví-
dání o pfiírodû, hry a soutûÏe. SchÛzky se budou
konat kaÏd˘ druh˘ ãtvrtek od 9.30 do 11.30 
hodin.

Do skupiny Sokolníci, která zaãala pracovat
v fiíjnu, docházely dûti ve vûku od 12 do 15 let,
které uÏ absolvovaly nejménû dvouletou praxi ve
stanici. Scházely se jednou t˘dnû v klubovnû
a k v˘uce jim slouÏil raroh velk˘, sokol stûhova-
v˘ a kfiíÏenec sokola stûhovavého s rarohem lo-
veck˘m. Dravci byli ubytováni v zoo. Dnes jiÏ
sokolnické umûní nedosahuje takové dÛleÏitosti
a váÏnosti jako v dobách minul˘ch, ale nachází
se ve stadiu jakéhosi obrození, oÏivlá tradice pfii-
ná‰í bliÏ‰í spojení s pfiírodou a zapomenutou ro-
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STANICE MLAD¯CH P¤ÍRODOVùDCÒ

STATION OF YOUNG NATURAL SCIENTISTS

Chovatel s velbloudicí Majdou kráãí v ãele skupiny lam, veden˘ch ãleny krouÏku domestikace Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ 
/ A breeder with camel female Majda walks at the head of group of llamas lead by members of the Domestication group 
(Foto Jifií Doãkal)
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mantiku. Sokolnictví v‰ak dnes nachází i prak-
tické uplatnûní, a to v dÛleÏité oblasti – pfii o-
chranû vzdu‰ného prostoru v okolí leti‰È. 

Stanice dále pracovala v tûchto skupinách:
Malí tygfiíci ve stáfií 7 aÏ 8 let se scházeli první
sobotu v mûsíci od 14 do 16 hod. Dûti si se svou
vedoucí povídaly o pfiírodû, chodily na procház-
ky po zoo, hrály rÛzné hry a soutûÏily. Skupina
Pfiíroda od A do Î byla zamûfiena v‰eobecnû na
pfiírodovûdné obory, faunu a flóru nejen Mni‰í
hory. SchÛzky dûtí od 8 do 18 let probíhaly kaÏ-
dou stfiedu mezi 16. a 18. hodinou, tak jako ve
v‰ech skupinách nechybûly soutûÏe a hry.
Skupina Pfiírodovûdná mûla v‰eobecné zamûfie-
ní na pfiírodovûdné obory, dûti od 9 do 13 let pe-
ãovaly o zvífiata v koutku Ïivé pfiírody. Pomáhaly
pfii akcích zoo pro vefiejnost a pfii programech ur-
ãen˘ch hadicapovan˘m dûtem a seniorÛm.

Scházely se kaÏdou stfiedu mezi 16. a 18. hodi-
nou. Skupina Domestikace se vûnovala zákla-
dÛm zootechnick˘ch praktik v chovu lam krot-
k˘ch a poníkÛ. âlenové skupiny ve vûku 14–18
let mûli schÛzky ve ãtvrtek od 15.30 do 18.00
hod., v sobotu od 9 do 12 hod., podmínkou
ãlenství je lékafiské osvûdãení pro práci se zvífiaty.
âlenové skupiny P. A. N. (název odkazuje
k mnohov˘znamovému latinskému termínu
pan) peãovali o zájmové chovy savcÛ a ptákÛ ve
SMP, zajímali se o zvífiata chovaná v zoo i o pÛ-
vodní pfiírodu Mni‰í hory, podnikali zájezdy
a exkurze do jin˘ch zoo a v˘znamn˘ch pfiírod-
ních lokalit. SchÛzky dûtí od 10 do 15 let se ko-
naly kaÏd˘ ãtvrtek od 16  do 18 hod. Mladí prÛ-

vodci ve vûku od 10 do 18 let pomáhali zamûst-
nancÛm zoo pfii akcích pro vefiejnost: podíleli se
provádûní skupin náv‰tûvníkÛ, asistovali pfii sou-
tûÏích apod. Jezdili také na zájezdy do jin˘ch zoo
a ve‰kerou svou ãinnost, jakoÏ i zoologické expo-
náty fotograficky dokumentovali. SchÛzky pro-
bíhaly kaÏdou druhou nedûli od 9 do 12 hod.
Malí zooindiáni ve vûku od 8 do 10 let získáva-
li základní znalosti o zvífiatech v zoo a o tom, jak
se o nû musí peãovat. Starali se také o zvífiata
v koutku Ïivé pfiírody. Scházeli se kaÏdé pondûlí
od 15.30 do 17.30 hod. Dûti ve vûku 7 aÏ 12 let
se ve skupinû ·ikovné tlapky uãily základÛm v˘-
tvarn˘ch technik, jako jsou práce s korálky, kolá-
Ïe, drhání. Malí v˘tvarníci se motivicky zamûfio-
vali na zvífiata. Na schÛzky, které se konaly kaÏ-
dou ãtvrtou stfiedu od 16 do 18 hod., si nûkteré
pomÛcky nosily dûti z domova. 

Ve sledovaném období byla bohuÏel pozasta-
vena ãinnost tfií skupin, pro nûÏ se nena‰el ve-
doucí. ·lo o skupiny Základy veterinární péãe,
Základy zoologie a Terénní zoologie.
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Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

Station of Young Natural Scientists

âlenka Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ s kavkou (Foto Jifií
Doãkal) / A member of the Station of Young Natural
Scientists with a daw (Photo by Jifií Doãkal)
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Pfií‰tí rok bude stanice pracovat v nov˘ch
a mnohem pfiíznivûj‰ích podmínkách. Pfiestûhuje
se i se sv˘mi zvífiaty nikoli do b˘valého zafiízení
VUT v Kníniãkách, jak se pÛvodnû plánovalo,
ale do ãásti veterinární o‰etfiovny, v níÏ zoologic-
ká zahrada zru‰ila ubytovnu. K dispozici tam
budou tfii místnosti – dvû klubovny a jedna v˘u-
ková místnost vhodná pro nejmen‰í dûti. V ní
budou probíhat v˘ukové programy nabízené
matefisk˘m ‰kolám a stacionáfii pro handicapova-

né dûti Elpis a budou se tam scházet ãlenové sku-
piny Malé chobotniãky. Stanice získala bezbarié-
rov˘ objekt se samostatn˘m vchodem, jehoÏ sou-
ãástí je i vstupní hala, která bude slouÏit jako ‰at-
na, dûti tam najdou bezbariérové WC, kuchyÀ-
ku, sprchov˘ kout. Venkovní prostor pfied objek-
tem se upraví a vybudují se tam letní ubikace pro
kontaktní zvífiata s druhovou skladbou odpoví-
dající v˘ukov˘m programÛm i práci stanice. 

Bc. Jana Hadová

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

Station of Young Natural Scientists

SUMMARY: The Station of Young Natural
Scientists was hard up for lack of place again
in 2005; it had only two clubrooms in the
administration building, but the work went
on at full speed, even three new special groups
came to existence; the enthusiasts up to the
age of 18 worked altogether in eleven groups.

Three brand new groups called „Little
kangaroos“, „Little octopuses“ and
„Falconers“ appeared. Great interest in the
scientific group, which was attended by 34
members, lead to separating the younger
children at the age from 6 to 10 years into the
„Little kangaroos“ group. Their duty is to take
care of animals that belong to the Station, as
e.g. degu, ferret, marten, plated lizard, banded
gecko, parakeet or daw. They also go to
excursions to museums and to weekend trips,
e.g. they have visited not only zoo, but also
sights in Olomouc. The „Little octopuses“
group is a break into previous lowest age limit
of 6 yrs. It was founded in the autumn and the
members met only once, but we expect a flow
of interest. It will allow the children from 3
yrs. of age, companied by parents or
grandparents, of course, to see the zoo closer.

They are awaited by walks through the zoo,
talking about nature and games and
competitions. Children from 12 to 15 years
old that have at least two years of practice in
the Station came to the „Falconers“ group,
which has started to work in October.
A Greenland falcon, a Grey falcon and a cross-
breed of a Grey falcon and a Saker falcon
served for their education. The Station also
worked in the following groups: “Little tigers”,
“ABC of Nature”, “Scientific”, “Domes-
tication”, “P.A.N.” (the name refers to the
ambiguous Latin word pan), “Little Guides”
and “Small Zoo Indians”. Unfortunately,
activities of three groups were stopped in the
monitored period, because no leader was
found for them. The groups “Basics of
veterinary care”, “Basics of zoology” and
“Terrain zoology” were involved. 

The Station will work in much better
conditions next year. It will move, including
animals, to the part of veterinary treatment
block, where a lodging house was closed.
Three rooms will be available there – two
clubrooms and one educational room suitable
for the smallest children.
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Zasedání EARAZA, které se 5. aÏ 8. 5. 2005
konalo v Zoo Chomutov, se úãastnil asistent fie-
ditele Zoo Brno RNDr. Bohumil Král, CSc.
âestn˘ ãlen této organizace pfiednesl referát o or-
lech kamãatsk˘ch. Souãástí pfiedkonferenãní tú-
ry byla i prohlídka Zoo Brno, která se uskuteã-
nila ve ãtvrtek 5. 5. Zasedání se úãastnilo na
osmdesát odborníkÛ z 37 zoologick˘ch zahrad
deseti zemí.

Konference EAZA probûhla v Zoo Bristol
v Anglii od 6. do 10. 9. Ze Zoo Brno pfiicesto-
vali: MVDr. M. Hovorka, Mgr. ·. Tlustá,
MVDr. J. Vavfiinová a Ing. D. Zeller, Ph.D.
V‰ichni absolvovali jednání a pfiedná‰ky, které
mûla konference na programu. Tak jako kaÏd˘
rok se uskuteãnila zasedání jednotliv˘ch odbor-
n˘ch skupin, byla publikována data o stavu po-
pulací jednotliv˘ch druhÛ jak v pfiírodû, tak
v EEP, a s koordinátory EEP-chovÛ se domlou-
valy transfery zvífiat. Odborná vefiejnost se sezná-
mila s nov˘m zoologick˘m informaãním systé-
mem ZIMS, kter˘ by se mûl stát kompletním
nástrojem managementu chovu populací zvífiat
chovan˘ch v zoo. První verze systému mûla b˘t
hotova koncem roku 2005. 

Na konferenci se také prezentovaly v˘sledky
pfiede‰l˘ch kampaní EAZA a 7. 9. 2005 byla pod
názvem ZachraÀme nosoroÏce – Save the Rhinos
oficiálnû vyhlá‰ena kampaÀ nová, vûnovaná zá-
chranû nosoroÏcÛ. Tato EAZA Rhino Campaign
2005/6 má za cíl upozornit náv‰tûvníky zoo na
kritick˘ stav nosoroÏcÛ ve volné pfiírodû.
DÛleÏité je také informovat vefiejnost o zpÛsobu
Ïivota nosoroÏcÛ, o jejich pfiirozeném prostfiedí
a o práci stráÏcÛ rezervací a ochráncÛ pfiírody. 
EAZA obdrÏela pfies 50 Ïádostí o podporu pro-
jektÛ ochrany nosoroÏcÛ v divoãinû, dohromady

by pfii‰ly na 2,6 milionÛ euro. Asociace hodlá za
pomoci sv˘ch ãlenÛ získat od dárcÛ a sponzorÛ
nejménû 350 000 euro a vybrala 13 projektÛ,
mezi které budou tyto peníze rozdûleny. Projekty
byly zvoleny s ohledem na v‰ech pût druhÛ no-
soroÏcÛ, na rozdílné oblasti jejich v˘skytu i na
dal‰í aspekty, jako je zdokonalení protipytlác-
k˘ch opatfiení, monitoring v˘skytu a chování
zvífiat v pfiírodû, pfiesvûdãování obyvatelstva z ob-
lastí, kde nosoroÏci Ïijí, o v˘znamu jejich ochra-
ny. Pokud se podafií získat ãástku vy‰‰í neÏ 350
tisíc euro, finance navíc asociace poskytne na
osm dal‰ích projektÛ schválen˘ch do pofiadníku.

Cestou na evropskou konferenci nav‰tívili
pracovníci Zoo Brno také dal‰í zoologické zahra-
dy: v nûmecké Zoo Stuttgart domlouvali dovoz
nûkter˘ch druhÛ ptákÛ a konzultovali moÏnosti
zisku nûkter˘ch druhÛ plazÛ z oblasti stfiední
a jiÏní Ameriky. Ve francouzské Zoo Amnéville
jednali o moÏnosti zisku mlad˘ch vlkÛ polárních
a konzultovali skupinov˘ chov africk˘ch kopyt-
níkÛ, chovná zafiízení pro lachtany a chov urzo-
nÛ kanadsk˘ch. V britské Zoo Marwell se zají-
mali o chov tapíra jihoamerického a prohlédli si
nov˘ pavilon fauny Madagaskaru. 

Na sluÏební cestû v ÁzerbajdÏánu dlel ve
dnech 21. aÏ 27. 8. MVDr. Martin Hovorka. Se
zamûstnanci Zoo Baku besedoval o budování
a rozvoji Zoo Brno, nav‰tívil v˘znamné ornitolo-
gické lokality na pobfieÏí Kaspického mofie, bio-
top gazely perské ve stepi u fieky Kura, b˘valá
místa v˘skytu kavkazského levharta v pfiedhÛfií
Malého Kavkazu a kozoroÏce dagestánského ve
Velkém Kavkazu. Nav‰tívil téÏ meteorologickou
observatofi u Baku. S vedením Zoo Baku prodis-
kutoval vzájemné v˘mûny zvífiat a pomoc pfii bu-
dování v˘bûhÛ a pavilonÛ. 
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ZAHRANIâNÍ KONTAKTY

FOREIGN CONTACTS
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Oslav 200. v˘roãí zaloÏení Zoo KazaÀ
a 1000. v˘roãí zaloÏení tohoto hlavního mûsta
Tatarstánu se od 28. 8. do 31. 8. 2005 úãastnil
MVDr. Hovorka s RNDr. Králem. Z Kazanû od-
jeli do Zoo Moskva, kde s rusk˘mi kolegy disku-
tovali o pokraãování genetického v˘zkumu orlÛ
kamãatsk˘ch. Prohlédli si také Okskou biosféric-
kou rezervaci a chovnou stanici pro jefiáby a zub-
ry. MVDr. Hovorka odletûl 3. 9. z Moskvy do
Lond˘na, v Anglii se pak úãastnil konference 
EAZA. RNDr. Král zÛstal v Rusku, kde nav‰tívil
Zoo IÏevsk 5. 9., s pracovníky zoo v Jekatûrin-
burgu 7. a 8. 9. diskutoval o vytváfiení moder-
ních expozic, o metodách vzdûlávací práce
a o ãinnosti Stanice mlad˘ch biologÛ. Pfii poby-
tu v Zoo âeljabinsk 9. aÏ 12. 9. náv‰tívil jezero
Kisegaã a Ilmerskou rezervaci, leÏící na úpatí jiÏ-
ního Uralu. Na mezinárodní konferenci
Zoologická zahrada v industriálním megapolisu
– cesty formování ekologické kultury ãlovûka,
pofiádané k 10. v˘roãí existence Zoo âeljabinsk,
pfiednesl referát Principy vytváfiení a rozvoje sou-
ãasn˘ch zoologick˘ch zahrad na pfiíkladu
Zoologické zahrady mûsta Brna.

Konference Evropské asociace vzdûlávacích
pracovníkÛ zoo (EZE) probûhla v Zooparku
Beauval ve Francii 21. aÏ 25. 9. Ze Zoo Brno se
jí úãastnily Bc. Jana Hadová a Mgr. Jana
Kantorová. Konferenci zahájila fieditelka
Zooparku Beauval Francoise Delord. První den
konference byla jejím úãastníkÛm v nûkolika
pfiíspûvcích pfiedstavena nová Strategie Svûtové a-
sociace zoo a akvárií, dále se uskuteãnila pfied-
ná‰ka Delphine Delord o vzdûlávání v Zooparku
Beauval. O formálním i neformálním vzdûlávání
téÏ informovaly Elena Boadas z Akvária ve ‰pa-
nûlské Barcelonû a Kathia Dell’Aira z Parco

Natura Viva v italské Veronû. Odpoledne si
v‰ichni prohlédli Zoopark Beauval, kter˘ mj. na-
bízí 19 komentovan˘ch krmení. Bezpochyby
nejnav‰tûvovanûj‰í je v tomto parku  show s dra-
v˘mi ptáky a lachtany. Druh˘ den pokraãovaly
pfiedná‰ky na téma Projekty in situ. Gill Wells
z britské Zoo Chester informovala o podpofie
projektÛ zoologick˘ch zahrad v Zambii, Ardaan
Gerritsen z nizozemské Zoo Rotterdam popiso-
val podporu projektu Zoo Paramaribo
v Surinamu. Corinne Di Trani z francouzské
Zoo Mulhouse sdûlila, Ïe tato zoo pfiipravila 11
projektÛ in situ, o nûkter˘ch z nich pak podala
podrobnûj‰í zprávu. Nakonec vystoupila
Corinne Bos, koordinátorka kampaní EAZA na
záchranu volnû Ïijících ÏivoãichÛ. Sdûlila pozi-
tivní v˘sledky kampanû na záchranu Ïelv
Shellshock. Bûhem jednoho roku zoologické za-
hrady nasbíraly více neÏ 250 000 euro na pro-
jekty záchrany Ïelv. Tfietí den konference EZE
probíhaly pfiedná‰ky na téma Realizace nové
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Zahraniãní kontakty 

Foreign Contacts

Pracovnice Zoo Brno Bc. Jana Hadová (vlevo) s kolegyní
z ostravské zoo pfii náv‰tûvû PafiíÏské menaÏerie  (Foto Jana
Kantorová) / Bc. Jana Hadová (left), a worker of the Brno
Zoo, with her colleague from the Ostrava Zoo during their
visit of  the Ménagerie du Jardin des Plantes in Paris 
(Photo by Jana Kantorová)
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Strategie Svûtové asociace zoo a akvárií.
Pfiíspûvky pfiednesli: Xavier Debade z francouz-
ského Zooparku Saint Martin la Plaine, Suzanne
Bang z dánské Zoo KodaÀ, Erik Mager z nizo-
zemské Zoo Apenheul a Irena Furlan ze slovin-
ské Zoo LublaÀ. 

Zoopark Beauval je soukromá zoologická za-
hrada, kterou pfied 25 lety zaloÏila Francoise
Delord v jihofrancouzském mûstû Saint-Aignan.
PÛvodnû to byla pouze ptaãí zoo, ale dnes se z ní
stala jedna z nejkrásnûj‰ích zahrad ve Francii,
která chová 4000 zvífiat. Pfied odletem domÛ
nav‰tívily pracovnice Zoo Brno jednu z nejstar-
‰ích zoo svûta – PafiíÏskou menaÏerii, zaloÏenou
v roce 1794.

V˘roãní konference Svûtové asociace zoo a a-
kvárií (WAZA) se za Zoo Brno úãastnil fieditel
MVDr. Martin Hovorka. Konference se konala
od 2. do 5. 10. v New Yorku pod heslem
Ochrana volnû Ïijících ÏivoãichÛ – stûÏejní  úkol
zoologick˘ch zahrad. Asociace tak klade dÛraz
na to, Ïe smyslem existence zoologick˘ch zahrad
uÏ není jen budování vlastních expozic, n˘brÏ
pfiedev‰ím ochrana pfiirozen˘ch biotopÛ vãetnû
pfiírody v nejbliÏ‰ím okolí zoo a posilování divo-
k˘ch populací jedinci odchovan˘mi v lidské pé-
ãi. WAZA zvefiejnila Strategii svûtov˘ch zoo pfii
ochranû pfiírody (The World Zoo and Aquarium
Conservation Strategy) v dubnu 2005 a na jejím
základû téÏ pfiistoupila k tvorbû Etického kode-
xu. V této souvislosti byla na konferenci pfiínos-
ná mj. zpráva o ãinnosti komise pro etiku a po-
hodu zvífiat, kterou pfiednesl její prezident Ed
McAlister. Pracovníci zoo se nikdy nesmûjí bát
vystoupit proti t˘rání zvífiat, a to kdykoliv a kde-
koliv – i mimo území vlastních institucí, prohlá-
sil McAlister. Osobnû protestoval proti chovu

medvûdÛ v Pákistánu, zamûfienému na exploata-
ci medvûdí Ïluãi, a také proti poniÏující drezúfie
takzvan˘ch tanãících medvûdÛ, provozované ve
stejném státû. Kromû ‰éfÛ komisí WAZA vy-
stoupili na konferenci pfiedstavitelé ãlensk˘ch za-
hrad. PraÏská zoo referovala o povodni, ostravská
se pfiedstavila jakoÏto nov˘ ãlen. Indická Zoo
Darjeeling, která se nachází v Západním
Bengálsku poblíÏ hranic s Nepálem, informovala
o posilování divoké populace pand ãerven˘ch je-
dinci odchovan˘mi v zoo. Dvû samice narozené
v zajetí Zoo Darjeeling vypustila v roce 2003 do
volné pfiírody Národního parku Singalila. Jedné
z vypu‰tûn˘ch samic se bûhem roku 2004 naro-
dilo mládû, druhá byla rovnûÏ zpozorována pfii
páfiení s divok˘m samcem, bohuÏel ji pozdûji za-
bil levhart. Dal‰í samice pandy ãervené byla vy-
pu‰tûna v tomtéÏ roce. Reintrodukované jedince
pracovníci zoo stále sledují.      

Nejvzácnûj‰í náv‰tûvu roku 2005 jsme v Zoo
Brno pfiivítali 16. 9. Prezident EAZA Leobert 
de Boer se v Brnû objevil se sedmi ãleny správní
rady Zoo Apenheul. Rozhodli se totiÏ, Ïe v roce
2005 nav‰tíví dvû zoologické zahrady postkomu-
nistické Evropy, a vybrali si Zoo Brno a Zoo
Zlín. V Brnû si samozfiejmû prohlédli celou za-
hradu a pak následovala typicky moravská veãe-
fie v Moravské chalupû. Po návratu do Nizozemí
nám Bert de Boer napsal: „Dûkujeme za milé
pfiijetí a za pohostinnost, kter˘ch se nám dostalo
pfii náv‰tûvû brnûnské zoo. Siln˘m dojmem na
nás zapÛsobila prohlídka zahrady. V Brnû jsem
byl naposledy pfied sedmi lety a od té doby 
Va‰e zoo prodûlala obrovsk˘ pokrok. K úspû‰né
práci Vám gratulujeme a je‰tû jednou za v‰e 
dûkujeme.“         

Mgr. Jana Kantorová
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Zahraniãní kontakty 

Foreign Contacts
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SUMMARY: RNDr. Bohumil Král, CSc.,
assistant of the Brno zoo director, attended
the EARAZA meeting that took place from
5th to 8th May 2005 at the Chomutov zoo.
The honorary member read a paper about
Steller’s sea-eagles. In this meeting took part
just about 80 specialits from 37 zoos of ten
countries. The EAZA conference took place
from 6th to 10th September 2005 at the
Bristol zoo, England. Four workers from
Brno arrived. Experts made the acquaintance
of, e.g. new zoological information system
ZIMS, which should become a full
instrument for the management of the
populations of animals kept in zoos. Results
of previous EAZA campaigns were also
presented during the conference and a new
one called “Save the Rhinos”, devoted to
preservation of rhinoceroses, was officially
announced on 7th September 2005. MVDr.
Martin Hovorka and RNDr. Král attended
the celebrations of the Kazan zoo bicentenary
and a millennium of foundation of the
Tatarstan capital from 28th to 31st August
2005. On that occasion, they visited the
Moscow zoo, the biosphere Oksk preserve,
a crane and bison breeding station and
a plenty of other Russian zoos.

The conference of the European
Association of Zooeducators (EZE) took
place at the Beauval zoo park, France, from
21st to 25th September. Two women of the
Brno zoo staff took part in it. Among other,

Zahraniãní kontakty 

Foreign Contacts

the Beauval zoo park offers 19 feeding
demonstrations with commentary; the most
visited one is surely the show with beasts of
pray and seals. Lectures about Projects in situ
and Realizations of the new WAZA Strategy
were the focus of the conference.

The director MVDr. Martin Hovorka
took part in the WAZA annual conference as
a representative of the Brno zoo. It took place
from 2nd to 5th October in New York under
the slogan “Protection of wild animals – the
key task of zoos”. This way, the association
puts the accent on that the sense of existence
of zoos is already not only in creating own
expositions, but, above all, in protecting
natural biotopes, including the nature in the
closest surroundings of the zoo and
strengthening the wild populations by
specimens reared in human care.

The president of EAZA Bert de Boer with
seven members of the board of  Apenheul
Primate Park visited Brno Zoo in September.
After the arrivel to the Netherlands Bert de
Boer wrote: „Thank you for the great
hospitality dutiny our stay in Brno. You and
your start really treated us in an extraordinary
way! All participants of our excursion were
very impressed by your hospitality as well as
by the enormous progress Brno Zoo has made
in the seven years since my last visit. Our
congratlations, and once again: thank you
very much.“
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Po ekonomické stránce byl pro Zoologickou zahradu mûsta Brna rok 2005, tak jako i nûkolik let
pfiedcházejících, rokem úspû‰n˘m. Hospodafiení zahrady skonãilo pfiebytkem ve v˘‰i 2 105 553 Kã. 

EKONOMICK¯ ÚSEK

ECONOMICAL DEPARTMENT

Náv‰tûvnost (poãet osob)
Poãet náv‰tûvníkÛ celkem                                242 859

z toho zoo                                                        228 195

SAV                                                         14 664

âlenûní náv‰tûvnosti podle jednotliv˘ch skupin 
Skupina                                                       poãet osob
Dospûlí                                                           97 583

Dûti                                                                118 240

Studující                                                         19 369  

DÛchodci                                                          7 667

Celkem                                                        242 859 

Pfiíjmy
Celkové v˘nosy ãinily v roce 2005          60 671 873 Kã
âlenûní hlavních pfiíjmov˘ch poloÏek
Pfiíspûvek zfiizovatele                       36 613 000 Kã

Úãelová dotace MÎP                                                             1 968 764 Kã

Dotace OPâR                                                                             91 000 Kã

Dotace od úfiadu práce                                                          2 401 942 Kã

TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí                                     17 836 488 Kã

- z toho trÏby ze vstupného zoo                                         7 573 852 Kã

trÏby ze vstupného SAV                                           300 990 Kã 

foto, video                                                               362 529 Kã

poníci                                                                          58 460 Kã

psi                                                                                3 240 Kã

nájmy                                                                        960 667 Kã

restaurace                                                               1 516 735 Kã

prodej zboÏí (UP, obãerstvení)                             7 016 574 Kã

ostatní                                                                    34 801 Kã

Zmûna stavu zvífiat                                                              -  38 434 Kã 

Aktivace krmiva, rostlin a osiva, restaurace, sluÏeb             171 193 Kã

Ostatní v˘nosy                                                             1 554 066 Kã
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Náklady 
Náklady ãinily v roce 2005 celkem                             58 566 320  Kã
âlenûní hlavních nákladov˘ch poloÏek
Spotfieba materiálu                                                        8 908 352 Kã

- z toho - krmivo                                                           3 408 750 Kã

- léky                                                                   302 953 Kã

- osivo, hnojivo, kvûtiny                                       80 909 Kã

- technick˘ materiál                                     1 545 043 Kã 

- propagaãní materiál                                     169 217 Kã

- nákupní cena zvífiat                                   146 573 Kã

- pohonné hmoty                                        392 211 Kã

- spotfieba DDHM                                       1 634 625 Kã

- suroviny kuchyÀ                                     639 628 Kã

- ostatní                                                  588 443 Kã 

Spotfieba energie                                                    3 650 329 Kã

Nákupní cena prodaného zboÏí                                  4 208 606 Kã

Opravy a udrÏování                                                1 972 124 Kã  

Cestovné                                                                563 233 Kã

Náklady na reprezentaci                                              87 765 Kã

Ostatní sluÏby                                                             5 275 450 Kã 

Mzdové náklady                                                         18 909 772 Kã

Zákonné sociální poji‰tûní                                          6 523 082 Kã

Zákonné sociální náklady                                            369 007 Kã

Ostatní sociální náklady                                              346 254 Kã

Danû a poplatky                                                          10 566 Kã

Jiné ostatní náklady                                                    1 773 004 Kã

Odpisy DHM                                                             5 968 776 Kã

Ekonomick˘ úsek

Economical Department

- z toho tábory v zoo                                                    182 923 Kã

- reklama                                                        437 063 Kã

- pfiíspûvky SMP                                                 57 050 Kã

- zúãtování fondÛ                                               623 374 Kã

- úroky                                                               13 357 Kã

- ostatní                                                                240 299 Kã

TrÏby z prodeje majetku                                                     14 512 Kã

TrÏby z prodeje materiálu                                                  59 342 Kã

- z toho trÏby z prodeje zvífiat                                          57 512 Kã

- ostatní                                                                            1 830 Kã
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I v roce 2005 pokraãoval v posledních letech
nastoupen˘ trend zlep‰ování jak expozic a cho-
vatelsk˘ch zafiízení, tak i podmínek pro náv‰tûv-
níky a zamûstnance. Koncem léta byla slavnost-
nû otevfiena expozice pro konû Pfievalského.
Nadále trvala pfiízeÀ zfiizovatele, tj. Statutárního
mûsta Brna, jehoÏ pfiíspûvek na provoz ãinil nej-
vût‰í podíl na pfiíjmech zoo (40,37 %). Z ostat-
ních pfiíjmov˘ch poloÏek ãinily napfi. trÏby za
vlastní v˘kony a zboÏí 29,39% (z toho trÏby
z prodeje zboÏí a restaurace 14,07 %, trÏby ze
vstupného 12,97 %). Úãelová dotace od MÎP
pfiedstavovala 3,24 % pfiíjmÛ a od Úfiadu práce
Brno-mûsto 3,95%.

Kladnû je tfieba hodnotit zájem sponzorÛ
a dárcÛ z fiad organizací a obyvatel mûsta Brna.
Úhrn sponzorsk˘ch vûcn˘ch a finanãních darÛ
i pfiíspûvkÛ na chov ãinil více neÏ jeden a pÛl mi-
lionu korun. Finanãní prostfiedky urãené z roz-
poãtu mûsta na investice byly ve v˘‰i 1 000 000
Kã cíleny na elektronick˘ poÏární systém. Dal‰í
investiãní akce, jako byly napfi. jurta s rekon-
strukcí v˘bûhu pro konû Pfievalského ãi rekon-
strukce objektu pro tapíry a dÏelady, jsme prová-
dûli v reÏii zoo.

Zoologická zahrada mûsta Brna i v roce
2005 zodpovûdnû a úspû‰né plnila úkoly uloÏené
jí zfiizovatelem.           Ing. Miroslava Pi‰kulová

Ekonomick˘ úsek

Economical Department

SUMMARY: Regarding the economical
view, 2005 was a successful year for the Brno
zoo, as in several previous years. The
economy finished with a surplus of 2 105 533
CZK. The founder’s favour continued; its
operation subsidy was the biggest income of
the zoo (40,37%). From other incomes, e.g.,
the returns from own efforts and goods made
29,39%. The functional subsidy from the
Ministry of Environment amounted to
3,24% and from the Brno Employment

Office 3,95% of incomes. Total amount of
donations, material gifts and breeding
contributions was almost 2 millions. The
funds from the city budget intended for
investments (1 million CZK) were targeted to
the electronic fire system. Other investment
activities, as e.g. the yurt and the
reconstructions of the Przewalski horses
exhibit or the tapir and gelada objects, were
carried out by outgoings of the zoo.
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Stejnû jako v minulém roce i ve sledovaném
období pfiispûli více neÏ jedním a pÛl milionem
korun na chod brnûnské zoologické zahrady a-
doptivní rodiãe a sponzofii. Svou pomoc pouká-
zali buì pfiímo penûzi, nebo vûcn˘mi dary.

V roce 1997 mûla brnûnská zoo jen 15 ado-
ptivních rodiãÛ ãi sponzorÛ, jejich poãet pak té-
mûfi plynule narÛstal. V následujícím roce jich
bylo 35, v roce 2002 jiÏ 324 a v závûru roku
2005 se zoologické zahradû podafiilo dopracovat
k databázi 367 adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ.
Pokud jde o úhrn finanãních a vûcn˘ch darÛ, ten
se v roce 1997 (kdy byly dary pouze penûÏní) od-
razil od sumy 96 940 Kã, v roce 2002 pfiekroãil
hranici jednoho milionu korun a v roce 2005,
jak uÏ jsme pfiedeslali, ãinil více neÏ jeden a pÛl
milionu korun.

Brnûnská zoo si od roku 1997 vypracovala
dobfie fungující metodu oslovování a následné
komunikace s adoptivními rodiãi. Adopãní listi-
ny se nabízejí na v‰ech akcích pro vefiejnost,
s pfiispûvateli jsem ve stálém kontaktu.

Pravidelnû jim zasílám ãtvrtletník Zooreport, je-
denkrát roãnû – vÏdy koncem léta, kdy zoo slaví
v˘roãí svého otevfiení – je zvu na spoleãné setká-
ní do zoologické zahrady. Pfied plesovou sezónou
jim posílám pozvánku na Zoobál, pofiádan˘ zoo-
logickou zahradou.

Smlouvy o adopci se uzavírají na rok, mnozí
adoptivní rodiãe se sami ohla‰ují, kdyÏ chtûjí na-
dále na svá oblíbená zvífiata pfiispívat, sami nám
dûlají reklamu a hledají dal‰í pfiíznivce zoo.
Vût‰inou se jedná o takzvané drobné pfiispûvate-
le – pfiedev‰ím jsou to Ïáci základních ‰kol, do-
spûlí jedinci ãi rodiny s dûtmi – z etického hle-
diska je v‰ak v tomto pfiípadû pfiívlastek drobn˘
zavádûjící. I sebemen‰í dar je vyjádfiením blízké-
ho vztahu k pfiírodû a vypovídá o tom, Ïe existu-
je hodnû lidí, kter˘m není lhostejn˘ osud zvífiat
ob˘vajících s námi tuto planetu.

Za nejniÏ‰í pfiíspûvek 500 Kã si lze adoptovat
napfiíklad páva korunkatého, Ïelvu nádhernou,
osmáka degu ãi piraÀu, nejdraÏ‰í jsou mimo ji-
n˘ch tygr sumatersk˘, levhart cejlonsk˘ ãi lachtan

ADOPTIVNÍ RODIâE A SPONZO¤I

ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS

Tapír jihoamerick˘ chodí na krátké procházky po v˘bûhu i v zimû. V dobû pfiípravy této v˘roãní zprávy je‰tû adoptivního rodi-
ãe nemûl, je to v Zoo Brno nov˘ druh / Lowland tapir goes for a walk to the outside run also in winter. It is a new species in
Brno Zoo so Tapir did not have its own adoptive parent during preparing this annual report  
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jihoafrick˘, jejichÏ adopce pfiijde na 40 000 Kã za
rok. Nûkterá zvífiata získají zájem adoptivních ro-
diãÛ snadno. Oblíbení jsou napfiíklad osmáci de-
gu, a to hlavnû u dûtí, bohat‰í firmy dávají pfied-
nost adopci velk˘ch ‰elem. Adoptivního rodiãe
zatím nemá tapír jihoamerick˘, protoÏe je to
v na‰í zoo nov˘ druh. Dlouhodobû jsou v‰ak mé-
nû oblíbení plazi a nelétaví ptáci vyjma p‰trosÛ.
Adoptivního rodiãe nemají napfiíklad nanduové
pampoví, kasuáfii pfiilboví, emuové hnûdí, ana-
kondy velké, psohlavci zelení ãi leguáni kubán‰tí.
Pokud si nûkdo oblíbí zvífie, které je na chov fi-
nanãnû nároãné, mÛÏe pfiispût ãástkou men‰í,
neÏ jaká je nutná k adopci. Zvífie mÛÏe mít více
takov˘ch pfiíznivcÛ, vedeni jsou pak jako pfiispû-

vatelé na chov. Vût‰í ãástky obdrÏí zoologická za-
hrada od sponzorÛ formou vûcn˘ch darÛ. Mezi
nimi se objevuje krmivo, jako jsou tfieba vitami-
nové a minerální doplÀky, kufiata nebo peãivo,
a dále pak rÛzné technické vybavení: napájeãka,
mobilní WC, dataprojektor, antivirov˘ pro-
gram… Hodnota vûcn˘ch darÛ byla v roce 2005
vyãíslena na 475 360 Kã. 

V pfií‰tím roce oslavíme desáté v˘roãí trvání
projektu adopce a sponzorství a doufám, Ïe se
rodina adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ opût roz-
roste. Na závûr bych ráda jménem obyvatel v˘-
bûhÛ a ubikací podûkovala za v‰e, co pro nû je-
jich pfiíznivci vykonali.

Ing. Jifiina Kubínová

SUMMARY: Adoptive parents and sponsors
have contributed to the progress of the Brno
zoo by almost two millions CZK last year.
They have transferred their help either cash or
by material gifts – the exact amount is 1 928
399 CZK. The Brno zoo had only 15
adoptive parents or sponsors in 1997; since
then, their number was almost continuously
increasing and in the end of 2005, the zoo
reached the number of 367 adoptive parents
or sponsors in their database. The sum of
financial and material donations started at 96
940 CZK and it exceeded the one million
limit for the first time in 2002.

The adoptive covenants are signed for one
year; withal the parents themselves report that
they want to continue in supporting their
favourite animals, they boost us and search
other patrons of the zoo. Indian peafowl,

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors

Red-eared slider, degu or piranha may be
adopted for the lowest amount of 500 CZK;
the most expensive are, among others,
Sumatran tiger, Sri Lankan leopard or South
African fur seal; their adoption may cost up to
40 000 CZK. If someone likes a money-
intensive animal, he can contribute by
a smaller amount than it is necessary for an
adoption. An animal may have more such
donators, who are then registered as
contributors to the breeding.

The sponsors give mostly material gifts.
Food (e. g. vitamins, chickens or pastry) and
various technical equipment (automatic
water-basin, mobile WC, data projector,
antivirus program...) appear among such
gifts. 475 360 CZK was the price of material
gifts from total more than 1,5 millions of
donations in 2005.
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Adopce do 500 Kã
*Ing. Dana Bubníková,        ostralka ‰tíhlá    
Katefiina Resslová, Brno       papou‰ek vlnkovan˘
*Sabina Morawitzová, Brno                  Ïelva pavouãí
*Viktor Morawitz nejml., Brno                 piraÀa Nattererova 
*Dalimil Novák, Brno       Ïelva vroubená
Vendula Turková, Brno       Ïelva nádherná
*Katefiina Koãendová, Brno                  papou‰ek zpûvav˘
*Mgr. Hana ·eveãková, Brno               trnorep severoafrick˘
*Helena Mare‰ová, Brno       papou‰ek vlnkovan˘
*Radka Lízalová, Brno       osmák degu
*Hana Hefimanová, Brno       Ïelva pavouãí
Mgr. Petr Vanûk, Ledeã nad Sázavou    Ïelva vroubená
ZdeÀka Navafiíková, Brno       papou‰ek vlnkovan˘
*Jan Lip‰ansk˘, Praha       osmák degu
Martina Mráãková a Milan Kos, âekynû piraÀa Colosoma sp.
*Valerie Durcová, Rajhrad       piraÀa Colosoma sp.
*Andrea Klvaãová, Brno       osmák degu
*Valerie Chomaniãová, Modfiice                                                                 papou‰ek zpûvav˘
*Viktorie Chomaniãová, Modfiice                                                                Ïelva nádherná
*Romana ·táfková, Vrané nad Vltavou     Ïelva pavouãí
Veronika Gajdiãiarová, Brno      papou‰ek zpûvav˘
*Îáci ·D pfii Z· Na Mûsteãku, Veverská Bít˘‰ka               rosela pestrá
*Krist˘na a Kvûtoslav Reinhardovi, Brno                Ïelva vroubená
Ondfiej  Bednáfi, Pfiibice       piraÀa Colosoma sp.
Ondfiej Honek, 6.A Z· Pozofiice      Ïelva nádherná
Îáci 8.B Z· Pozofiice                   aratinga ãernohlav˘
Îáci 7.C Z· Pozofiice                   osmák degu
Radek Nieder, 6.A Z· Pozofiice     piraÀa Nattererova
*SFK Pochmurná nedûle, Brno     piraÀa Colosoma sp.
Honzík Star˘, Brno        páv korunkat˘
Michaela Odstrãilová, Brno                  Ïelva nádherná
·árka Odstrãilová, Brno       koÏnatka americká
Ivo Gloc, Brno        osmák degu
*rodina ·trosova, Brno                zrzohlávka rudozobá
Jaroslav Míchal, Praha       osmák degu
Z· a M· Jana Broskvy, Brno tfiída 5.A Ïelva paprsãitá
*Jitka Huppertová, Brno       papou‰ek zpûvav˘

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors
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Martina Stehlíková, Mikulov      Ïelva nádherná
Petra Sajdová, Brno                  osmák degu
Filip Vrtek, Katefiina Chladová, Bára Plochová, Brno,   
a Bohuslav Hájek, Ústí nad Orlicí osmák degu

*Advokátní kanceláfi Kulhánek a Kuãera, Brno    piraÀa Colosoma sp.
GymnáziumTi‰nov, tfiída prima      páv korunkat˘
Z· Bfieclav Komenského, tfiída 8.B Ïelva pavouãí
*Z· De‰tná 60, Letovice       Ïelva nádherná
*Iva Zdráhalová, Brno       papou‰ek zpûvav˘
Jana Kupcová, LipÛvka       papou‰ek zpûvav˘
Monika Foralová, Mikulov      Ïelva nádherná
Pavel Drejnek, Mikulov       osmák degu
Va‰ek Kfiepelka a Hanka Kocmánková, Mikulov             zrzohlávka rudozobá
*Duhové paliãky, CVâ Vranováãek, Brno     páv korunkat˘
Kamila Luká‰ková, Brno      osmák degu

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors

Îelvy nádherné se v létû vyhfiívají na ostrÛvku plovoucím po hladinû jezírka v jihoamerickém v˘bûhu. Na adopci Ïelvy nádher-
né staãí nejniÏ‰í pfiíspûvek 500 Kã / Red-eared sliders sun in the summer on the island in the pond in the South American expo-
sition. The adoptive fee of the Red-eared slider is the lowest of all – 500 Czech Crowns.

ZOOROČENKA DOK ok2005  11.4.2006 13:55  Stránka 88



CMYK

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2005 |89

Julius Stanûk, Brno        brkoslav severní
Eli‰ka Bazalová, Luleã Ïelva pavouãí
*Jan Veleba, Brno        brkoslav severní
*Jifií Bednáfi, Nesvaãilka       papou‰ek zpûvav˘
Markéta Kosová, Klobouky u Brna                piraÀa Nattererova.
*Veronika Trkanová, Kufiim                  osmák degu
*Jana Pokorná, Modfiice       Ïelva vroubená
Pavel Schneider, Cheb       piraÀa Nattererova 
Andrea Slováková, Lomnice u Ti‰nova     Ïelva vroubená
Danu‰e Burianová, Brno      piraÀa Nattererova 
Lena Ondráãková, Brno      Ïelva zelenavá
Jan Moravec, Pardubice      osmák degu
Z· nám. 28. fiíjna, Ti‰nov, tfiída 7.A piraÀa Colosoma sp.
Petr Pru‰a, Stafieã piraÀa Nattererova
Ondra a David Peteãukovi, Brno      piraÀa Nattererova
NadûÏda Habartová, Vojkovice      piraÀa Colosoma sp.
Otakar Nûmeck˘, Nové Mûsto na Mor.     osmák degu
Pavel Chudoba, Nové Mûsto na Mor.    brkoslav severní
Martina Králíková, Brno       Ïelva uhlífiská
*Z· Blanenská 1, Brno 5. tfiída      papou‰ek zpûvav˘
*Jana Koneãná, Brno                  piraÀa Colosoma sp.
*Ctibor Spáãil, Zlatá Hora       piraÀa Nattererova
*SONS âR, Chaloupkova 7, Brno                                                                    Ïelva ostnitá
*Gymnázium Kfienová 7, Brno, tfiída 3. B                                                         osmák degu
*Gymnázium Kfienová 7, Brno, tfiída kvarta                                                      osmák degu
*Gymnázium Kfienová 7, Brno, tfiída prima                                                       páv korunkat˘
*Gymnázium Kfienová 7, Brno, tfiída 3. C                                                          páv korunkat˘

Adopce do 2 000 Kã
*MUDr. NadûÏda Formánková s rodinou, Blansko               urzon kanandsk˘
*Irena Sedláãková, ¤íãany u Brna                 vakopl‰ík létav˘
*Ing. Ivan Janda, Brno       psoun prériov˘
*Bujinkan Czech Dójó, Brno a Vy‰kov     eclectus roratus
*Josef Joná‰, Ivanãice - Letkovice                 husice magelánská
Katefiina Koudelková, Doubravice n. Svitavou         kachniãka mandarinská
*Klára a Hana ·kopkovy, Brno      hoko ãerven˘
*Jana Zemanová, Brno       Ïelva pardálí
*Lenka Boháãková, Boskovice             chameleon JacksonÛv, piraÀa Nattererova

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors
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Z· Pastviny 70, Brno, tfiída 4.A piraÀa Colosoma sp.
*Petra Sedláãková, Brno       uÏovka taiwanská
Petr Kadlec, Brno        Ïelva velká
Jan, Anna a Marcela Cvachovi, Brno    li‰ka obecná
*Eva Skoupá, ·lapanice      agama vodní
*JUDr. Helena S˘korová, Brno     papou‰ek ‰ed˘
*Ing. Viktor Jaro‰, Brno       hoko ãerven˘
Jifií Komínek, Brno        vakopl‰ík létav˘
*Veronika Ho‰Èálková, Rusava                                                             psoun prériov˘
Markéta a Jaroslav ZbraÀkovi, Brno               psoun prériov˘
*Martin Polednik, Brno    uÏovka taiwanská
*Jifií Povoln˘, Brno           kachniãka mandarinská
*DDM Ti‰nov, chovatelsk˘ krouÏek Osmáci a Klokánci              klokánek krysí
Îáci 2. stupnû Z· Pozofiice       psík m˘valovit˘
Îáci a tfiídní uãitelka 7.C Z· Pozofiice       kachniãka mandarinská
Îáci 1. stupnû Z· Pozofiice                 papou‰ek vlnkovan˘, páv korunkat˘, piraÀa Colosoma sp.
*Mgr. Ivana Budínská, Brno              chameleon JacksonÛv
MUDr. ZdeÀka Mosterová, Brno     pu‰tík obecn˘
Speciální M· pfii Fakultní nemocnici Brno            ara marakána
Miroslav JÛzl a Sandra Spejchalová, Brno              psoun prériov˘
Vojtûch Jelínek, Jan a Vojtûch Pollakovi, Brno           klokánek králíkovit˘
Z· Arménská 21, Brno tfiída 4.A anolis rytífisk˘
*MUDr. Barbora Ondrová, Brno  ibis posvátn˘
*Dagmar StrachoÀová, Podolí moták pochop
*Z· a M· J. Broskvy, Brno tfiída 5.B psoun prériov˘
*Z· a M· Ole‰nice        kosman zakrsl˘
*rodina Neveselá, Vranovice              chameleon JacksonÛv
*Z· Smí‰kova, Ti‰nov      chameleon MellerÛv
*Pavel Nehyba, Blansko           kachniãka mandarinská
*Paintball Club Brno, KromûfiíÏská 2     papou‰ek ‰ed˘
Al & Pa, cestovní kanceláfi, Minská 60, Brno  bazili‰ek zelen˘
Pfiátelé DDM KosmonautÛ 4, Brno - Star˘ Lískovec   páv korunkat˘
Zdenûk Star˘, Brno        pu‰tík obecn˘
*Z· La‰tÛvkova 77, Brno tfiída 2.A Ïelva nádherná, chameleon JacksonÛv
Lenka a Vûra Neunerová, Brno             klokánek králikovit˘
*Jana Polenová, Brno       vakopl‰ík létav˘
*Ing. Klára ·nelerová, Brno                psík m˘valovit˘
Z· Kamínky 5, Brno 4. tfiída             chameleon JacksonÛv

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors
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* Ing. Zbynûk Brych, Brno               vakopl‰ík létav˘
Tereza Sellnerová, Brno     vakopl‰ík létav˘
*Spoleãnost E Czech Epilepsy Association – klub Brno ibis posvátn˘
*Z· Kfiivánkovo nám. 11, Brno   ibis posvátn˘
*Ing. Lubomír Fojt, Brno      urzon kanadsk˘
Diana Wieczorková, Letovice     veverka Prévostova
Ing. Lubomír Kadera, Brno                skunk pruhovan˘
*Stanislava Kaderová, Brno                li‰ka obecná
*Robert Opatfiil, Brno              klokánek králíkovit˘
Katefiina Hönigová, Brno     psoun prériov˘
*Marcel Drábek, Pr‰tice      klokánek krysí
*rodina Hudákova, Brno     s˘ãek obecn˘
*Monika a Tomá‰ Pelcovi, Brno     psoun prériov˘
*Christian Schörg, Brno     pu‰tík obecn˘
Vítûzslav P˘‰a, Brno                    li‰ka obecná
Jitka Gottvaldová, Brno                klokánek králíkovit˘
* Gymnázium J. Blahoslava Ivanãice, tfiída sekunda  veverka Prévostova
SPIKNUTÍ, Brno       skunk pruhovan˘
Modrá pyramida stavební spofiitelna, a.s. Praha              li‰ka obecná
*Petfiík a HaÀulka Li‰kafiovi, Slavkov u Brna  li‰ka obecná
Irena Nevafiilová, Brno      li‰ka obecná
MUDr. Lenka ·tûpánová, Poliãka     Ïelva pardálí
*Bc. Karel Líznar, Buãovice                 ãukvala zavalitá
*Marie Slámová, Brno       Ïelva vroubená, páv korunkat˘    
Jakub ·paãek, Bystfiice nad Pern‰tejnem          leguán madagaskarsk˘
*Petr, Hana, Tereza a Iva Dvofiákovi,  Brno               pu‰tík obecn˘
*Ing. René a Mgr. Dagmar Muzikáfiovi, Brno   psoun prériov˘
*Marta Bílková, Brno      ara horsk˘
Andrea a Miroslav Starãeviãovi, Brno    páv korunkat˘
Z· Vedlej‰í 10, Brno tfiída 8.A psoun prériov˘
*Radek a Hana Hanákovi, Brno      ara zelenokfiídl˘
Z· Merhautova 37, Brno           leguán madagaskarsk˘
*Ing. Jan Blumenschein, Brno     dikobraz bûloocas˘
Jaroslava Beránková, Brno      vakopl‰ík létav˘
*Mgr. ZdeÀka Hromadová, Brno                            osmák degu, psoun prériov˘, nutrie    
Ale‰ Sná‰el – SNASEL.COM Brno     akara modrá, vrubozubec paví, piraÀa Colosoma sp.    
Matefiské centrum Klokánek, Nejedlého 13, Brno              klokánek králikovit˘
Jan Saudek, Praha                chameleon JacksonÛv

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors
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Tomá‰ Brunclík, Brno             leguán madagaskarsk˘
Marie Brunclíková, Brno              chameleon JacksonÛv
*Jindfiich Nûmãansk˘, Brno                papou‰ek zpûvav˘, osmák degu, aratinga    
Vûra Sk˘palová, Brno              Ïelva nádherná, Ïelva pardálí
*rodina Foltova, Brno      psík m˘valovit˘
*rodina Bortlova, Brno               klokánek králíkovit˘
Marcela ·tûpánková, Brno                 psoun prériov˘
Patrik Kvita, Brno        Ïelva pardálí
*Zbynûk Brych, Brno                                                                           vakopl‰ík létav˘
*Miroslav Marek, Mokrá-Horákov                                                                     pu‰tík obecn˘
*Gymnázium Kfienová 7, Brno, tfiída 1. D                                                          bazili‰ek zelen˘
*Gymnázium Kfienová 7, Brno, tfiída 3. D                                                          vakopl‰ík létav˘
*Gymnázium Kfienová 7, Brno, tfiída 2. B                                                 chameleon JacksonÛv
*Gymnázium Kfienová 7, Brno, tfiída kvinta                                               klokánek králíkovit˘

Adopce do 5 000 Kã
*Îáci Z· J. Babáka 1, Brno                  li‰ka obecná
*Drahomíra a Ludûk Fadrhoncovi, Brno     koãka krátkouchá
Stanislav Strubl s rodinou, Brno      klokánek krysí, pu‰tík obecn˘

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors

Pár husic magellánsk˘ch / A couple of the Upland goose
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*Ing. Emílie Nûmcová, Brno    Ïelva ostnitá, Ïelva pardálí, tereka africká, tereka hnûdá
*Fa LEDERER, v˘robky z ãisté ovãí vlny    surikata
*MUDr. Zora Neãesánková, Brno      kapybara
*Ing. Petr ·karvada, Mgr. Simona Kolouchová, Brno   kapybara
*MALAMITÉ v.o.s. Moravské Prusy    v˘reãek mal˘
Agentura Bílej motejl, Kounicova 46/48, Brno    krkavec velk˘
Dana Navrátilová, Brno       ara ararauna
*M· Na kopeãku u zvoneãku, Horní 17, Brno   koza kamerunská
Katefiina Hlou‰ková, Brno      ovce kamerunská
*Olga Silovská, Brno      leguán zelen˘, Ïelva nádherná
*Z· Arménská 21, Brno      krokod˘l ãelnat˘
*Z· a M· Pramínek, 2. tfiída, Heyrovského 11, Brno   kosman zakrsl˘
Ivana Langerová, Brno       surikata
S.B.S. Services, s.r.o. Kladno    vasa velk˘
Terezka Hefrová, Kladno      papou‰ek královsk˘
*Petra a Jakub Koudelkovi, Brno     v˘reãek mal˘
Z· Masarova 11, Brno                klokánek králíkovit˘
Veronika a Valent˘na Kupská, Brno    sokol stûhovav˘
MAX stfiíbrnictví, Richard Tesafiík a zamûstnanci, Brno  bobr kanadsk˘
* Jan Vítek, Brno            surikata, psoun prériov˘, trnorep severoafrick˘
*Jarmila KafoÀková, Brno      koza domácí
Z· Boskovice, nám. 9. kvûtna 8    psík m˘valovit˘
Kolektiv prodejny DM Drogerie markt, Olympia centrum Brno             nosál bûlohub˘
DRAKAS s.r.o., Bezruãova 17 a, Brno    nosál bûlohub˘
DAQUAS, s.r.o. A. Letenské 7, Praha    li‰ka obecná
Z· ·itbofiice        kajman br˘lov˘
SHREK – soft, spol. s r.o., Lány 21, Brno             ara arararuna
*Ing. Hana Novotná, Brno                           anolis rytífisk˘, klokánek krysí
*Hana a Stanislav âe‰kovi, Brno     kosman zakrsl˘
*Vlaìka a Ing. Michal Vraní, Brno            ara zelenokfiídl˘
*MUDr. Milada Dvofiáková, Brno               vakopl‰ík létav˘, fretka
*Zdenka Cejnek, Wien      koãka pou‰tní
*Tereza Paulová, Brno       krkavec velk˘
*Byznys servis, s.r.o., E. Krásnohorské 18, Brno              lama krotká
Ivana Mi‰áková, Odry       ledÀák obrovsk˘
*MOLEX B.V. , Pfiíkop 4, Brno     bobr kanadsk˘
*Helena Nekvapilová, Brno               kakadu GoffinÛv
Z· Horní 16, Brno tfiída VI.B veverka Prévostova

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors
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Simona Barinová a Jan Karásek, Brno   mara stepní
*ARSENAL s.r.o., Na Zámkách 53/45, Praha   koãka pou‰tní
Karolína Vorálková, Brno     jefiáb mandÏusk˘
*Filip Urbánek, Brno               kapybara
*Z· Sirotkova 36, Brno      kapybara
*MUDr. Eva Cejnarová, Brno    papou‰ek ‰ed˘, nestor kea
Mgr. Miroslav ·paãek, Bystfiice nad Pern‰tejnem             ara ararauna
*Ludmila ·rotífiová, Brno      sova pálená
*Ing. Svûtlana LouÏenská, Praha     surikata
*Bofiivoj Kramáfi, Brno      ara zelenokfiídl˘
Markéta DoleÏalová a Pavel Dvofiák, Brno              koãka divoká
*Olga Bene‰ová, Brno      koãka pou‰tní
*MUDr. Marta Gottvaldová, Brno     sova pálená
Kolektiv HOFYLAND.CZ, Brno            lama krotká – Otylka
*Jifií, Marcela a Maru‰ka Hole‰ov‰tí, Brno             nestor kea
*Ing. Martina Sochorová, Brno     mara stepní
*MUDr. Irena Hamtilová, Brno                                                                       koãka pou‰tní
*Dana Pohanková, Brno                                                                                 sova pálená
*Marek Dvofiák, Brno                                                                                      ara ararauna
*Ing. Blanka âerná, Brno                                                                            bobr kanadsk˘

Adopce do 10 000 Kã
*DUO IN FLAMENUS – Sylva a Jifií ZaÈkovi, Brno      krokod˘l nilsk˘, surikata
*Taneãní country soubor la QUADRILLA, BRNO  bizon
*Z· Rosice, 1. stupeÀ, Pod Zahrádkami 120                páv korunkat˘, klokánek krysí,

klokánek králíkovit˘, ara zelenokfiídl˘    
*GRIL – spolek pfiátel zvífiátek, Brno      ovíjeã skvrnit˘ 
*Brnûnské písniãkové tetiny Klotylda a Matylda   koza kamerunská
Michal âihák, Praha         lama krotká - Noira 
*RNDr. Jana Bur‰íková, Brno     varan nádhern˘
*JUDr. Zuzana Malaníková, advokátní kanceláfi, Brno   v˘reãek mal˘
*KDU – âSL MûV Brno, Starobrnûnská 20              klokan BennettÛv, kalous u‰at˘
*Z· La‰tÛvkova 77, Brno      rys evropsk˘, piraÀa Nattererova
*folková vokální skupina MO·NY, Brno     sob polární
*Z· a M· Lomnice u Ti‰nova, Ti‰novská 362   rys evropsk˘
Michael Beran, Brno                 vlk kanadsk˘
*Andrea a Marek Janeãkovi,  Praha                orel mofisk˘
*Martin Jelen Havelka, Brno      jelen sibifisk˘

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors
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*ZASIS, s.r.o.  Palackého nám. 2, Brno    vlk kanadsk˘
UNILEVER âR, spol. s r.o. - znaãka SIGNAL         velbloud dvouhrb˘
*JUDr. Jifií S˘kora, Brno       orel kamãatsk˘
*Îáci Z· ·lapanice, Masarykovo nám. 16  koãka bengálská, krajta královská, papou‰ek zpûvav˘

Adopce do 20 000 Kã
*Jakub Zbitek a Ing. Kamil ¤ádek, Brno               kotul veverovit˘
*MARANTA, hudební skupina Zb˘‰ov     osel somálsk˘
Y Soft, s.r.o. U KnûÏské louky 18, Praha    p‰tros dvouprst˘
*·IMEK 96, spol. s r.o., Herãíkova 17, Brno   lama guanako mara stepní, surikata,

Ïelva paprsãitá, klokánek králikovit˘
*Country kapela Zimour, Brno      surikata
*Country kapela Noví Kaskadéfii, Brno     zebra Grévyho
*Country kapela Kaskadéfii, Brno    zebra Grévyho
*Autodoprava VIKR s.r.o., Selská 34, Brno                kajman br˘lov˘, makak chocholat˘
*Tomá‰ Zeman, Kufiim       los evropsk˘, ledÀák obrovsk˘
MIKROP âEBÍN, A.S. âebín 416      kÛÀ Pfievalského

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors

Zebra Chapmanova / Chapman’s zebra Rys kanadsk˘ / Canadian lynx
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*P¤EMYSL VESEL¯ stavební a inÏen˘rská ãinnost s r.o.          velbloud dvouhrb˘,
Bzenecká 18 a, Brno                                       psík m˘valovit˘, s˘ãek obecn˘
Advokátní kanceláfi JUDr. Milan ZábrÏ, nám. Svobody 10, Brno bobr kanadsk˘, sova pálená,

ovce kamerunská, kapybara, piraÀa Colosoma sp. 

Adopce do 50 000 Kã
*TOI TOI sanitární systémy s r.o., OkruÏní 21, Slan˘ lachtan jihoafrick˘, pes hfiivnat˘, 

mandril r˘holící
Tereza a Ladislav Kerndlovi, Brno              levhart cejlonsk˘
*GRISOFT, s.r.o.  Lidická 31, Brno               levhart cejlonsk˘
*Krajsk˘ v˘konn˘ v˘bor âSSD Jihomoravského kraje, Brno surikata
*Doppelmayr lanové dráhy, spol. s r.o., Polní 6, Brno           lachtan jihoafrick˘ – Bobina
*Ager, spol. s r.o. Kotláfiská 51 a, Brno    ‰impanz

P¤ISPùVATELÉ NA CHOV 
Do 500 Kã
*Jakub Farkaã, Ti‰nov       tygr sumatersk˘
*Vítûzslav Sadílek, Brno      pfiíspûvek na chov
·tûpán Rafael Onderka, Brno    ara ararauna
*manÏelé Chocholáãovi, Ivanãice             urzon kanadsk˘
*rodina Chrástova, Brno     mara stepní
*Petra Durcová, Rajhrad     tygr sumatersk˘
*Ing. Robert Zich, PhD. Brno    vlk kanadsk˘
Mgr. Jana Zichová, Brno     tygr sumatersk˘
*Tomá‰ Pokorn˘, Brno      tygr sumatersk˘
Miroslav ·imek, Brno     Ïirafa síÈovaná
Jana âíhalíková a Petr âermák, Brno    ledÀák obrovsk˘
Eli‰ka Továrková, Brno      klokánek krysí
Pavlína a Martin ·ebelovi, Brno     koãka divoká
*Jakub ·pifiík, Ivanãice    páv korunkat˘, medvûd lední
*Barbora Pokorná, Modfiice                 nestor kea
*Pavla Pokorná, Modfiice      dÏelada
Petra a RÛÏena Stráníkovy, Brno      sovice snûÏní
Z· Jasanová 2, Brno 3. tfiída               klokánek krysí
Z· Jasanová 2, Brno 5. tfiída                fretka
SoÀa Pohludková, Brno      Ïirafa síÈovaná
*Ing. Lucie Kleinová, Brno                surikata

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors
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Jana VaÀáãková, Tomá‰ Pavelka a Jesynka, Brno               vlk kanadsk˘
Václav Kundera, Brno       vlk kanadsk˘
*Leo‰, Monika a Nikola ¤ezníãkovi, Brno vlk kanadsk˘, tygr sumatersk˘, kozoroÏec sibifisk˘
*Gymnázium Kfienová 7, Brno, tfiída sexta                                                  páv korunkat˘

Do 2 000 Kã
*Jifiina Kolesová, Brno                 pfiíspûvek na chov 
*Pavla Petrová, Valtice      kulan
*Ing. Vladimíra Petrová, Brno      sovice snûÏní
Kolektiv zahradníkÛ z Pfiízfienic     orel bûlohlav˘
*AlÏbûta Povolná, Brno      tygr sumatersk˘
Dagmar a Jifií Kuncovi, Brno     surikata
*Milan Navrátil, Brno       vlk kanadsk˘
*Studenti PdF MU Brno      jelen milu, paovce hfiivnatá, leguán kubánsk˘
Matefiská ‰kola Studánka, Brno Kníniãky              klokan BennettÛv
*Z· Kanice 135        tygr sumatersk˘
*Z· Troubsko, 3. tfiída     psoun prériov˘
*Matefiská ‰kola Pomnûnky, Oblá 51, Brno              nestor kea
Terezie Pfiíhodová, Brno      tygr sumatersk˘
*Tereza Vyorálková, Kufiim                 Ïirafa síÈovaná
*Centrum volného ãasu Pavuãina, Hustopeãe    zebra Chapmannova
*Mgr. Barbora Grymová, Úhonice      ara ararauna

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors

Pakonû modfií / Blue wildebeestes
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*Skupina domestikace SMP ZOO Brno   lama krotká
*Zdenûk Moravec a Svatava Turková, Brno            klokánek králíkovit˘, uÏovka taiwanská
*Ing. arch. Ladislav BroÏek, Brno               orel mofisk˘

*Centrum pro rodinu a sociální péãi, Josefská 1, Brno  pavián anubi 
*Radek Pfiibyl, Brno                  nestor kea
*Marek Perniãka, Brno      surikata
*Alena S˘korová, Brno      klokan BennettÛv
Ing. Jana Bartíková, Brno       medvûd hnûd˘
*Martin a Barbora Krejãovci, Smolenice, SK    rys evropsk˘
*Gymnázium Ti‰nov – tfiída kvarta, Na hrádku 20           takin
*Katefiina Malá a Jan Mal˘, Brno    lemur bûloãel˘
*Roman RÛÏiãka, Brno       lachtan jihoafrick˘
*Ing. Sylvie Hadrová, Brno               nutrie
Z· Jasanová 2, Brno 2. tfiída                surikata
Z· Jasanová 2, Brno 4. tfiída                 psoun prériov˘
Z· Jasanová 2, Brno 1. tfiída               klokánek králíkovit˘
*BoÏena Machálková, Brno                pfiíspûvek na chov
*Jan Dostál, Brno      surikata, klokan BennettÛv, vlk kanadsk˘
*Jarmila S˘korová, Brno       surikata
*Gymnázium Ti‰nov, biologick˘ krouÏek     kánû lesní
*Ing. ·tûpán ·tarha, ·tûpánov nad Svratkou   moták pochop
*Z· Sokolnice, VI. tfiída     surikata
Z· Horní 16, Brno tfiída 3.A kÛÀ Pfievalského
Z· nám. Svornosti 7, Brno tfiída 7.B tygr sumatersk˘, lachtan jihoafrick˘
*Kamila Pofiízková, Tábor                                                                          vlk kanadsk˘
*MEKA-chovatelské potfieby, nám. Svornosti 6, Brno                                klece pro exoty
Z· Labská 27, Brno, tfiída 5. B                                                              medvûd lední

Do 5 000 Kã
*MANTA s.r.o., K Vltavû 34, Praha               pfiíspûvek na chov
âeSFuR 2005, Karlovy Vary               pfiíspûvek na chov
ADAST a.s., Mírová 2/87, Adamov      pfiíspûvek na akci Noc snÛ
Pavel K. a Pepa J., Praha     bizon
Divadlo GENUS, Kotláfiská 38, Brno     divadelní pfiedstavení 
·ermífiská skupina CARPE DIEM pfii YMCA Brno    varan nádhern˘
*MUDr. NadûÏda Formánková s rodinou, Blansko            vlk kanadsk˘
Marie ¤ihánková, Brno       levhart cejlonsk˘
Azurra 2, spol. s r.o., Novomûstská 1a, Brno               pfiíspûvek na chov

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors
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Daniela Asfourová, Kufiim-Podlesí rozela pestrá, rozela Penantova, klec
REAL SPEKTRUM, a.s. Lidická 77, Brno     vlk kanadsk˘
Ivan Pospí‰il, Brno        medvûd lední
*Z· Masarova 11, Brno tfiída 7.W surikata
Alice Kartousová, Brno                                                                       pfiíspûvek na chov
*Gymnázium Kfienová 7, Brno, tfiídy 2. D, 1. C a sekunda                    klokan BennettÛv

Do 10 000 Kã
*Taneãní divadlo MIMI FORTUNAE, Brno   pakÛÀ modr˘
Hrstková Design s.r.o., Pfiíkop 843/4, Brno          upomínkové pfiedmûty
Napájecí technika Hana Drimlová, Dvofiákova 6, Brno   napájeãky
*Z· a M· Lomnice u Ti‰nova, Ïáci 4.A a 5. tfiídy              vlk kanadsk˘
*Petra Bezou‰ková, Brno       medvûd lední
Pavel ·ípek, Brno       medvûd lední
*Dore Luth, Berlín     kiang
*INTEGRA, a.s. zemûdûlská 53, Îabãice     krmení pro zvífiata
*JUDr. Hana Klusáãková, Brno     pfiíspûvek na chov

Do 20 000 Kã
*ZVùROKRUH, S·VP Brno      levhart cejlonsk˘
*ARKTIDA spol. s r.o., Hviezdoslavova 47, Brno              medvûd lední

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors

Jeleni sibifi‰tí / Siberian Red deers
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Do 50 000 Kã
*MANTA s.r.o., K Vltavû 800, Praha    dataprojektor Plus U3 - 880 

Nad 100 000 Kã
BEAPHARE EASTERN EUROPE, Podûbrady  vitamínové a minerální doplÀky
*Unilever âR, spol. s r.o., Thámova 18, Praha   pfiíspûvek na chov

Adoptivní rodiãe a sponzofii

Adoptive Parents and Sponsors

Levhart cejlonsk˘ (Foto Martin Braczek) / Sri Lankan leopard (Photo by Martin Braczek)
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Pracovní úrazy, dodrÏování bezpeãnosti práce
V roce 2005 do‰lo v Zoo mûsta Brna k devíti pracovním úrazÛm, z nichÏ ãtyfii mûly za následek pracovní

neschopnost. Jednalo se o drobné úrazy (fiezná rána na noze, zhmoÏdûní kolena, zranûní kotníku apod.). Tyto

pfiípady byly zavinûny nepfiedvídan˘mi riziky práce a nebyly zpÛsobeny zanedbáním bezpeãnostních pfiedpi-

sÛ ze strany zamûstnavatele nebo zamûstnance. Zamûstnavatelem nebyl poru‰en Ïádn˘ pfiedpis ani norma.

PostiÏení neporu‰ili pfiedpisy, jednalo se o neúmyslnou neopatrnost.

V oblasti  BOZP  a PO  do‰lo  ve  sledovaném  období k dal‰ímu pozitivnímu v˘voji, a to v oblastech:

1) Provádûní   vstupních  a preventivních  ‰kolení.  Byly   zpracovány  jednak   nové metodické návody ‰ko-

lení, které vycházejí ze stávající anal˘zy rizik a jednak tiskopisy pro vstupní ‰kolení nov˘ch zamûstnancÛ.

Stejnû tak v oblasti PO byly zpracovány nové tématické plány a ãasové rozvrhy ‰kolení, vãetnû záznamu

o ‰kolení zamûstnancÛ PO.

2) Novelizace dokumentace, zejména vnitfiních pfiedpisÛ, upravující oblast BOZP a PO. Jedná se o smûrnice

ZOO mûsta Brna:

- revize a obsluha elektrick˘ch spotfiebiãÛ

- traumatologick˘ plán

I. Plnûní úkolÛ v oblasti hlavní ãinnosti organizace
(viz jednotlivé kapitoly V˘roãní zprávy Zoo Brno 2005)

II. Plnûní úkolÛ v personální oblasti

ZPRÁVA O âINNOSTI P¤ÍSPùVKOVÉ ORGANIZACE ZOO BRNO V ROCE 2005

stálí zamûstnanci poãty pfiírÛstky úbytky prÛm. plat. tfiídy prÛm. mzdy v Kã

vrcholov˘ management     6       0      0         11,5       28 424

stfiední management   20       4      2           8,35       17 362

administrativní pracovník     5       0      0           7,6       17 418

profesní pracovník   74     13    12           6       13 971

ostatní 6       1      1           1,16         9 053

celkem 111     18    15  

sezónní pracovníci poãty pfiírÛstky úbytky prÛm. plat. tfiídy prÛm. mzdy v Kã
brigádníci   77       77      0                 4 939

vefiejnû prospû‰né práce   49       49      2           3        7 216

kuchafi-ãí‰ník     2        2      0           4,5      11 166

ostatní 11      11    12          3      10 156

celkem 139    139    14         

Struktura a poãty zamûstnancÛ k 31. 12. 2005
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- poÏární poplachové smûrnice

- ‰kolení a zkou‰ky zamûstnancÛ

- ‰kolení o BOZP,  zácviku a pfiezku‰ování

- organizování provûrek BOZP

- pokyny pro ãinnost preventivní poÏární hlídky

- ‰etfiení, registrace, evidence a od‰kodÀování pracovních úrazÛ

- pracovní podmínky tûhotn˘ch a kojících Ïen, matek do konce devátého mûsíce po porodu a mladistv˘ch

3) Vnitfiních kontrol BOZP, zejména provádûní komplexní provûrky stavu BOZP v organizaci. K tomuto byl

zpracován nov˘ postup pro provádûní s cílem prohloubit kontrolu pracovi‰È v jednotliv˘ch stfiediscích.

III. Plnûní úkolÛ v oblasti hospodafiení  
1) V˘nosy
a) rozpis v‰ech v˘nosÛ s uvedením plánu na dan˘ rok, skuteãnosti ke konci sledovaného období, skuteãnosti

za stejné období minulého roku, procentní plnûní roãního plánu

V˘nosy celkem 60 400 000,00 60 671 873,00  57 149 076,00 100,45

60 TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí 17 555 000,00 17 836 488,00  16 669 016,00 101,60
601 TrÏby za vlastní v˘robky 2 000,00 2 773,00  7 366 788,00 138,65
602 TrÏby z prodeje sluÏeb 10 553 000,00 10 817 141,00  2 167 317,00 102,50
604 TrÏby za prodané zboÏí 7 000 000,00 7 016 574,00 7 134 911,00 100,24
61 Zmûny stavu vnitroorganizaãních zásob 0,00 -38 434,00  287 493,00  

611 Zmûna stavu zásob nedokonãené v˘roby 0,00 0,00  0,00  
612 Zmûna stavu zásob polotovarÛ 0,00 0,00  0,00  
613 Zmûna stavu zásob v˘robkÛ 0,00 0,00  0,00  
614 Zmûna stavu zvífiat 0,00 -38 434,00  287 493,00  
62 Aktivace 170 000,00 171 193,00  151 465,00 100,70

621 Aktivace materiálu a zboÏí 166 000,00 166 693,00  151 465,00 100,42
622 Aktivace vnitroorganizaãních sluÏeb 4 000,00 4 500,00  0,00 112,50
623 Aktivace dlouhodobého nehm. majetku 0,00 0,00  0,00  
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00  0,00  
64 Ostatní v˘nosy 1 530 000,00 1 554 066,00  1 076 063,00 101,57

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 6 711,00  0,00  
642 Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00  0,00  
643 Platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00  0,00  
644 Úroky 10 000,00 13 357,00  6 176,00 133,57
645 Kursové zisky 0,00 8 062,00  5 054,00  
648 Zúãtování fondÛ 620 000,00 623 374,00  318 650,00 100,54
649 Jiné ostatní v˘nosy 900 000,00 902 562,00  746 183,00 100,28
65 TrÏby z prodeje majetku, rezervy, opr. pol. 70 000,00 73 854,00  222 699,00 105,51

Úãet 
ãíslo Název úãtu

Upraven˘ FP 
2005 v Kã

Skuteãnost 
2005 v Kã

Skuteãnost
2004 v Kã

% plnûní 
roãního plánu
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651 TrÏby z prodeje dlouh. nehm. a hm. majetku 14 000,00 14 512,00  71 600,00 103,66
652 V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku 0,00 0,00  0,00  
653 TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ 0,00 0,00  0,00  
654 TrÏby z prodeje materiálu 56 000,00 59 342,00  151 099,00 105,97
655 V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku 0,00 0,00  0,00  
656 Zúãtování zákonn˘ch rezerv 0,00 0,00  0,00  
659 Zúãtování zákonn˘ch opravn˘ch poloÏek 0,00 0,00  0,00  
69 Provozní dotace 41 075 000,00 41 074 706,00  38 742 340,00 100,00

691 Provozní dotace od MMB 36 613 000,00 36 613 000,00  35 108 000,00 100,00
691 Provozní dotace od státu 4 462 000,00 4 461 706,00    3 634 340,00 99,99
691 Provozní dotace od ostatních subjektÛ 0,00 0,00  0,00  

b) zdÛvodnûní v˘razn˘ch odchylek ve v˘voji jednotliv˘ch druhÛ v˘nosÛ

Celkové v˘nosy v porovnání s rokem 2004 se zv˘‰ily o 3 522 797,- Kã.

Z toho k v˘raznému zv˘‰ení v˘nosÛ do‰lo u:

- souãtu trÏeb za vlastní v˘robky a trÏeb z prodeje sluÏeb, které se zv˘‰ily oproti roku 2004 (9 534 105,- Kã)

na 10 819 914,- Kã tj. o 1 285 809,- Kã z toho zv˘‰ení trÏeb za vstupné ãinilo 935 046,- Kã.

Souãet tûchto trÏeb uvádíme z toho dÛvodu, Ïe od roku 2005 úãtujeme trÏby za vstupné jako trÏby z pro-

deje sluÏeb v návaznosti na DPH.

Odchylky z prodeje ostatních sluÏeb byly nev˘razné.

- Zúãtování fondÛ o 304 724,- Kã. âást oprav budov byla financovaná z fondu reprodukce investiãního ma-

jetku (investiãní fond) prostfiednictvím zúãtování fondÛ. Jiné ostatní v˘nosy o 156 379,- Kã – vy‰‰í v˘nosy

z reklamy a propagace.

- Dotace na provoz ZOO od MMB byla v porovnání s rokem 2004 vy‰‰í o 1 505 000,- Kã.

- Dotace od Ministerstva Ïivotního prostfiedí âeské republiky se zv˘‰ila oproti roku 2004 o 564 694,- Kã.

- Dotace od Úfiadu práce na aktivní politiku zamûstnanosti se zv˘‰ila o 199 746,- Kã. Toto zv˘‰ení v‰ak sou-

visí se zv˘‰ením nákladÛ na platy a odvody s nimi související pracovníkÛ  na vefiejnû prospû‰né práce a ab-

solventÛ.

Naopak ke sníÏení do‰lo u:

- TrÏby z prodeje zboÏí se sníÏily ze 7 134 911,- Kã na 7 016 574,- Kã, tj. o 118 337,- Kã. Toto sníÏení o-

vlivnilo pfiedev‰ím to, Ïe se ZOO stala plátcem DPH od 1.8. 2004 a z tûchto trÏeb se tato daÀ odvádûla jiÏ

cel˘ rok 2005.

- Ke sníÏení do‰lo u Zmûny stavu zvífiat, kde oproti roku 2004 (287 493,- Kã) byl zÛstatek - 38 434,- Kã.

- Ke sníÏení v porovnání s rokem 2004 do‰lo také v poloÏce TrÏby z prodeje materiálu o 91 757,- Kã. 

Zmûny v ostatních v˘nosech byly nev˘razné

2) Náklady
a) podrobn˘ rozpis ãerpání nákladÛ s uvedením plánu na dan˘ rok, skuteãnosti ke konci sledovaného obdo-

bí, skuteãnosti za stejné období minulého roku, procentní plnûní roãního plánu
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Úãet 
ãíslo Název úãtu

Upraven˘ FP 
2005 v Kã

Skuteãnost 
2005 v Kã

Skuteãnost
2004 v Kã

% plnûní 
roãního plánu

Náklady celkem 60 400 000,00 58 566 320,00 56 267 499,00  96,96

50 Spotfiebované nákupy 17 000 000,00 16 767 287,00  16 436 552,00 98,63
501 Spotfieba materiálu 9 000 000,00 8 908 352,00  8 303 468,00 98,98
502 Spotfieba energie 3 700 000,00 3 650 329,00  3 644 770,00 98,66
503 Spotfieba ostatních neskladovateln˘ch dodávek 0,00 0,00  0,00  
504 Prodané zboÏí 4 300 000,00 4 208 606,00  4 488 314,00 97,87
51 SluÏby 9 155 000,00 7 898 572,00  8 632 730,00 86,28

511 Opravy a udrÏování 2 570 000,00 1 972 124,00  2 965 305,00 76,74
512 Cestovné 600 000,00 563 233,00  623 770,00 93,87
513 Náklady na reprezentaci 90 000,00 87 765,00  61 341,00 97,52
518 Ostatní sluÏby 5 895 000,00 5 275 450,00  4 982 314,00 89,49
52 Osobní náklady 26 430 000,00 26 148 115,00  25 169 389,00 98,93

521 Mzdové náklady 19 000 000,00 18 909 772,00  18 128 887,00 99,53
524 Zákonné sociální poji‰tûní 6 650 000,00 6 523 082,00  6 244 750,00 98,09
525 Ostatní sociální poji‰tûní 0,00 0,00  0,00  
527 Zákonné sociální náklady 380 000,00 369 007,00  355 763,00 97,11
528 Ostatní sociální náklady 400 000,00 346 254,00  439 989,00 86,56
53 Danû a poplatky 15 000,00 10 566,00  29 215,00 70,44

531 DaÀ silniãní 0,00 0,00  0,00  
532 DaÀ z nemovitostí 0,00 0,00  0,00  
538 Ostatní danû a poplatky 15 000,00 10 566,00  29 215,00 70,44
54 Ostatní náklady 1 800 000,00 1 773 004,00  958 144,00 98,50

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00  250,00  
542 Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00  0,00  
543 Odpis nedobytné pohledávky 125 000,00 124 348,00  33 634,00 99,48
544 Úroky 0,00 0,00  0,00  
545 Kursové ztráty 25 000,00 25 005,00  24 750,00 100,02
546 Dary 0,00 0,00  0,00  
548 Manka a ‰kody 21 000,00 20 928,00  7 905,00 99,66
549 Jiné ostatní náklady 1 629 000,00 1 602 723,00  891 605,00 98,39
55 Odpisy, prodan˘ majetek, rezervy, opr. pol. 6 000 000,00 5 968 776,00  5 041 469,00 99,48

551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 6 000 000,00 5 968 776,00  5 041 469,00 99,48
552 ZÛst. cena prod. dlouh. nehm. a hm. maj. 0,00 0,00  0,00  
553 Prodané cenné papíry a vklady 0,00 0,00  0,00  
554 Prodan˘ materiál 0,00 0,00  0,00  
556 Tvorba zákonn˘ch rezerv 0,00 0,00  0,00  
559 Tvorba zákonn˘ch opravn˘ch poloÏek 0,00 0,00  0,00  
59 DaÀ z pfiíjmu 0,00 0,00  0,00  

591 DaÀ z pfiíjmÛ 0,00 0,00  0,00  
595 Dodateãné odvody danû z pfiíjmÛ 0,00 0,00  0,00  

b) zdÛvodnûní v˘razn˘ch odchylek ve v˘voji jednotliv˘ch druhÛ nákladÛ

Náklady celkem  se v roce 2005 oproti roku 2004 zv˘‰ily z 56 267 499,- Kã na 58 566 320,- Kã,                

tj. o 2 298 821,- Kã.

ZOOROČENKA DOK ok2005  11.4.2006 13:55  Stránka 104



CMYK

Zpráva o ãinnosti pfiíspûvkové organizace Zoo Brno v roce 2005

V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2005 |105

Upraven˘ finanãní plán nákladÛ na rok 2005 byl 60 400 000,- Kã.

K v˘raznému zv˘‰ení do‰lo u:

- spotfieba materiálu se zv˘‰ila z 8 303 468,- Kã na 8 908 352,- Kã, tj. o 604 884,- Kã, 

- ostatní sluÏby se zv˘‰ily ze 4 982 314,- Kã na 5 275 450,- Kã tj. o 293 136,- Kã zv˘‰il se poãet a cena nám

poskytovan˘ch sluÏeb (daÀové poradenství po cel˘ rok, ostraha, revize aj.)

- osobních nákladÛ, které vzrostly z 25 169 389,- Kã na 26 148 115,- Kã tj. o 978 726,- Kã a to zejména

u mzdov˘ch nákladÛ a souvisejících odvodÛ v návaznosti na dotaci od Úfiadu práce 

- ostatní náklady se zv˘‰ily z 958 144,- Kã na 1 773 004,- Kã, tj. o 814 860,- Kã, z toho napfi. nedobytné po-

hledávky do zahraniãí o 90 714,- Kã a jiné ostatní náklady o 711 118,- Kã

- odpisy dlouhodobého majetku se zv˘‰ily z 5 041 469,- Kã na 5 968 776,- Kã, tj. o 927 307,- Kã, vzhledem

k tomu, Ïe narostl poãet odpisovan˘ch poloÏek pfievodem majetku Mûsta Brna do uÏívání ZOO v roce 2004,

zafiazením nového SW do uÏívání a technick˘m zhodnocením fiady budov a staveb

Ke sníÏení nákladÛ do‰lo u:

- prodané zboÏí z 4 488 314,- Kã na 4 208 606,- Kã tj. o 279 708,- Kã. SníÏení této poloÏky souvisí s v˘‰í

prodaného zboÏí a uplatnûním DPH po cel˘ rok 2005.

- opravy a udrÏování se v roce 2005 sníÏily z 2 965 305,- Kã na 1 972 124,- Kã tj. o 993 181,- Kã - toto sní-

Ïení souvisí s nedokonãením fiady rozpracovan˘ch oprav, napfi. komunikací, kanalizaãních vpustí  a odstra-

nûní revizních závad, které se mûly provádût v posledních mûsících roku.

Zmûny v ostatních nákladov˘ch poloÏkách byly nev˘razné.

Hospodafiení zoologické zahrady skonãilo zlep‰en˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem 2 105 553 Kã.

3) Finanãní majetek
a) stavy prostfiedkÛ na bankovních úãtech

- Zoologická zahrada mûsta Brna, pfiíspûvková organizace má zfiízeny následující bankovní úãty:

âíslo úãtu Název úãtu Banka Stav k 31.12. 2005

372604403/0300 BûÏn˘ úãet âSOB 3 536 354,78
372604673/0300 Podúãet âSOB 60 424,89
372604593/0300 Úãet FKSP âSOB 280 729,71
175873241/0300 Termínovan˘ vklad âSOB 4 100 000,00
1897955024/0400 BûÏn˘ úãet Îivnostenská banka 23 920,83

CELKEM 8 001 430,21

b) pokladní hotovost
- k 31. 12. 2005 byl zÛstatek pokladní hotovosti Kã 262 918,98
- z toho: - korunová pokladna Kã 92 801,50

- pokladna USD  Kã 45 674,42
- pokladna SKK  Kã 1 347,16
- pokladna PLZ  Kã  2 526,43
- pokladna GBP  Kã 34 281,92
- pokladna EUR  Kã  86 287,55
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c) ceniny
- k 31.12.2005 byl zÛstatek cenin Kã  2 471,60
- z toho:

- po‰tovní známky SAV Kã  21,60
- stravenky SAV  Kã 2 450,00

4) Pohledávky a závazky
- úãet 311.10 Odbûratelé
- koneãn˘ stav k 31. 12. 2005 ãinil Kã 194 844,80
- V porovnání s rokem 2004 se pohledávky za odbûrateli sníÏily, vût‰ina byla k 31.12. 2005 je‰tû pfied splat-

ností. Pohledávky po splatnosti jsou vymáhány. Fakturace za nájmy nebytov˘ch prostor v objektu VUT by-
la provádûna aÏ zaãátkem ledna 2006.

- úãet 311.11 Odbûratelé zahraniãní
- koneãn˘ stav k 31. 12. 2005 ãinil Kã 12 178,62
- SníÏení oproti roku 2004 je z toho dÛvodu, Ïe nûkteré pohledávky byly uhrazeny a ty, u kter˘ch by vymá-

hání do zahraniãí bylo neekonomické byly odepsány po projednání ve ‰kodní komisi jako nedobytné.
Zbylé pohledávky jsou fie‰eny.

- úãet 321 Dodavatelé
- koneãn˘ stav k 31. 12. 2005 ãinil Kã 1 707 983,98
- z toho:
- dodavatelé neinvestiãní Kã 1 705 083,48
- dodavatelé zahraniãní Kã     3 049,00
- dodavatelé – fyzické osoby Kã      0,00

Závazky vÛãi dodavatelÛm se v porovnání s rokem 2004  zv˘‰ily. Jedná se v‰ak o dodávky vyfakturované kon-
cem prosince 2005, splatné v roce 2006.

5) Dotace
- dotace ze státního rozpoãtu, z rozpoãtu státních fondÛ a z rozpoãtu kraje, podrobn˘ rozpis pfiijat˘ch dotací,
informace o jejich ãerpání.

5.1. Finanãní prostfiedky poskytnuté Ministerstvem Ïivotního prostfiedí âR v rámci programu „Pfiíspûvek zo-
ologick˘m zahradám pro rok 2005“

Dotace byla poskytnuta v dotaãních titulech:
A: Chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny v ãesk˘ch ZOO 1,238.364,- Kã
B: Zapojení ãesk˘ch ZOO do systému ochrany pfiírody âR 473.800,-  Kã
C: Spolupráce ãesk˘ch ZOO v rámci v rámci mezinárodních

programÛ ohroÏen˘ch druhÛ s v˘znamn˘mi ZOO 
a institucemi  v cizinû 256.600,-  Kã

Celkem 1,968.764,-  Kã
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âerpání pfiíspûvku MÎP pro zoologickou zahradu dle jednotliv˘ch dotaãních titulÛ

A: Chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny v ãesk˘ch ZOO 1,238.364,-  Kã 

(79,28% z pfiedpokládan˘ch nákladÛ 1,562.000,- Kã).
Skuteãné náklady na krmivo pro takto zafiazená zvífiata ãinily 1,597.002,71  Kã.
Dotovaná ãástka  (1,238.364,-) ãiní ze skuteãn˘ch nákladÛ  77,54%.  
Dotace byla pouÏita na krytí ãásti nákladÛ na krmivo pro zvífiata zafiazená 
do EEP, ESB, ISB, RDB a CITES.
Dotace na dotaãní titul A byly vyãerpány v plné v˘‰i.

B: Zapojení ãesk˘ch ZOO do systému ochrany pfiírody âR 473.800,- Kã

(86,13% z pfiedpokládan˘ch nákladÛ 551.250,- Kã).

a) 2.1 – 2.5 dotace  (338.600,- Kã)  byla pouÏita na krytí ãásti nákladÛ na krmivo pro zvífiata odebraná  stá-
tem, handicapovaná zvífiata a chov zvlá‰tû chránûn˘ch  ÏivoãichÛ podle zvlá‰tního právního pfiedpisu. 
skuteãné náklady na krmivo pro takto zafiazená zvífiata ãinily  425.661,08 Kã.           
Dotovaná ãástka  (338.600,- Kã)  ãiní ze skuteãn˘ch nákladÛ 79,54%. 
Dotace na tuto ãást dotaãního titulu B byla vyãerpána v plné v˘‰i.

b) 2.6. dotace (30.000,- Kã) na zapojení do inventarizaãního prÛzkumu a v˘zkumu zvlá‰tû chránûn˘ch dru-
hÛ ÏivoãichÛ podle zvlá‰tního právního pfiedpisu pro potfieby ochrany pfiírody. (Monitoring roãní popu-
laãní aktivity izolované populace sysla obecného a vypracování metody reintrodukce jedincÛ pro posílení
populace). 
Skuteãné náklady ãinily  51.041,- Kã.
Dotovaná ãástka (30.000,- Kã) ãiní ze skuteãn˘ch nákladÛ 58,77%.
Dotace na tuto ãást dotaãního titulu byla vyãerpána v plné v˘‰i.

c) 2.7  dotace 105.200,- Kã na realizaci vzdûlávacích programÛ a zapojení  
do vzdûlávání vefiejnosti a osvûty v oblasti ochrany pfiírody, pfiedev‰ím ve smyslu   
Úmluvy o biologické rozmanitosti, a s tím související publikaãní ãinnost.

2.7 a) NATURA 2000 – televizní pofiad (seriál)
skuteãné náklady celkem ãinily 107.374,- Kã
dotovaná ãástka 50.000,- Kã ãiní ze skuteãn˘ch nákladÛ 46,56%
Dotace na tuto ãást dotaãního titulu byla vyãerpána v plné v˘‰i.

2.7 b) Interaktivní tabule „Expozice Beringia“
skuteãné náklady celkem ãinily  33.020,- Kã
dotovaná ãástka 26.400,- Kã ãiní ze skuteãn˘ch nákladÛ 79,95%
Dotace na tuto ãást dotaãního titulu byla vyãerpána v plné v˘‰i.
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2.7 c) Vzdûlávací a interaktivní tabule „Expozice konû Pfievalského“
skuteãné náklady celkem ãinily 36.086,- Kã
dotovaná ãástka 28.800,- Kã ãiní ze skuteãn˘ch nákladÛ 79,8%
Dotace na tuto ãást dotaãního titulu byla vyãerpána v plné v˘‰i.

C: Spolupráce ãesk˘ch ZOO v rámci mezinárodních programÛ 

ohroÏen˘ch druhÛ  s v˘znamn˘mi ZOO a institucemi v cizinû 256.600,-  Kã

3.1 Pfiíspûvek na ãlenství a úãast ãesk˘ch zoologick˘ch zahrad v mezinárodních organizacích WAZA, EEP, 
EAZA, IZE, ISIS, EARAZA, CBSG

Poskytnutá dotace hradí:
a) pfiíspûvky na ãlenství Zoologické zahrady mûsta  Brna (WAZA, EAZA, IZE, ISIS, EARAZA)

âlenské pfiíspûvky v roce 2005 ãinily celkem  160.460,26 Kã

b) Náklady na úãast na v˘roãních konferencích (EAZA, EEP, WAZA)
Náklady na úãast na v˘roãních konferencích ãinily v roce 2005 133.956,18  Kã.
Dotace na tuto ãást dotaãního titulu byla vyãerpána v plné v˘‰i.

3.2. Spolupráce ãesk˘ch zoologick˘ch zahrad s v˘znamn˘mi zoologick˘mi zahradami, institucemi a organiza-
cemi v zahraniãí v rámci koordinace mezinárodních programÛ chovÛ ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ a plnûní ú-
kolÛ zoologick˘ch zahrad skuteãné náklady  ãinily 99.444,- Kã
dotovaná ãástka 63.000,- Kã ãiní 63,35%
Dotace na tuto ãást dotaãního titulu byla vyãerpána v plné v˘‰i.

5.2. Dotace poskytnuté Úfiadem práce – celkem poskytnuto Kã 2 401 942,-

a) zaji‰tûní odborné praxe absolventa
Úfiad práce Brno – mûsto Kã 195 930,-

b) vytvofiení 30 vefiejnû prospû‰n˘ch míst 
Úfiad práce Brno – mûsto       Kã 2 206 012,-

Dotace byla vyãerpána v plné v˘‰i na mzdy a odvody jednotliv˘ch skupin pracovníkÛ.

5.3. Prostfiedky poskytnuté od âeského svazu ochráncÛ pfiírody – ústfiední v˘konná rada (smlouva o re-

alizaci cílÛ projektÛ Národní sítû stanic pro handicapované Ïivoãichy)

- celkem poskytnuto Kã 91 000,-
- z toho ãerpáno na krmivo Kã 51 000,- a na náklady na energie a vodu Kã 40 000,-
Dotace byla vyãerpána v plné v˘‰i.
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6) Investice
a) Z finanãních prostfiedkÛ na strojní investice ve v˘‰i 1 000 000 Kã jsme zahájili pfiípravné práce na elektro-

nickém poÏárním zabezpeãení stájí u v˘bûhu Safari a provedli v˘bûrové fiízení na dodavatele. Dal‰í peníze
na investice zfiizovatel zoologické zahradû pro rok 2005 nepfiidûlil. Z fondu oprav a z odpisÛ jsme financo-
vali tyto stavební úpravy: Dokonãili jsme stavbu v˘bûhu koní Pfievalského. Ve ãtvrté etapû kladení kabelo-
vodÛ, která vede od stánku U Tygra k objektu veterinární o‰etfiovny, jsme provedli zemní práce, osadili
‰achty a poloÏili kabelové chrániãe. Pro nepfiíznivé poãasí jsme nedokonãili protaÏení kabelÛ.
Rekonstruovali jsme b˘valou ubikaci gepardÛ pro tapíry. V˘bûh paovcí jsme upravovali pro pfiíchod dal‰í-
ho druhu – dÏelad. Spoleãn˘ v˘bûh bude hotov v roce 2006. Pokraãovali jsme v roz‰ifiování a dal‰ích úpra-
vách v˘bûhu bizonÛ. Finance na opravy a údrÏbu jsme vyãerpali a po úpravách rozpoãtu jejich pfiídûl zv˘-
‰ili.

b) Informace o ãerpání pfiíspûvkÛ na investice, poskytnut˘ch z rozpoãtu mûsta, viz následující komentáfi k ta-
bulce Investiãní fond.
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Pfiídûl z odpisÛ z DHM a DNM 6 000 5 969 Nákup DHM, DNM a dal‰í inv. akce 7 900 7 575 
Pfiídûl z rezervního fondu 2 000 2 000       
V˘nos z prodeje DHM           
Investiãní dotace MMB 1 000 1 000 Elektronick˘ poÏární systém 1 000 7 000 
Investiãní dotace ze SR a SF          
Ostatní            
Celkem tvorba 9 000 8969 Celkem ãerpání 8 900 7 582  

Stav
k 1.1.

Stav
k 31.12.Tvorba Plán Skut. âerpání Plán Skut.

32 1 419

IV. Komentáfi k tabulce „Plán tvorby a ãerpání penûÏních fondÛ“ – vzor ã. 3
s uvedením informace o finanãním krytí fondÛ

a) Fond investiãní

Poãáteãní zÛstatek úãtu k 1. 1. 2005      32 317,-    Kã
Tvorba: odpisy DHM            5 968 776,-     Kã

pfievod z RF                     2 000 000,-     Kã
dotace od MMB                1 000 000,-     Kã                                            
celkem                         8 968 776,-     Kã

âerpání: nákup  
- notebook                                       57 875,-    Kã

Ostatní prostfiedky byly vyuÏity pfiedev‰ím na v˘stavbu vozovky – „Toãna pro vláãek“ a dále do technic-

k˘ch zhodnocení expozic konû Pfievalského, expozice a v˘bûhy pro dÏelady, tapíry, bizony, financování oprav

pavilonÛ exotického ptactva a plazÛ, dal‰í etapy budování kabelovodÛ aj.

FOND INVESTIâNÍ
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Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. 2005            1 955 764.-   Kã
Tvorba:
Pfiídûl ze zlep‰eného v˘sledku hospodafiení z roku 2004 705 577,-   Kã
PenûÏní dary                                              976 702,-  Kã

DMS                           27.327,-  Kã
âerpání:
Posílení investiãního fondu                      2 000 000,-   Kã

Koneãn˘ zÛstatek k 31. 12. 2005               1 665 370,-   Kã           

Dotaci na investice od MMB ve v˘‰i 1,000.000,- Kã ãerpala ZOO Brno pouze ve v˘‰i 6.902,- Kã. V rám-

ci finanãního vypofiádání s rozpoãtem mûsta Brna za rok 2005 Ïádá mûsto Brno o ponechání tûchto pro-

stfiedkÛ k vyuÏití v roce 2006, a to z dÛvodÛ:

• vlastní provádûní prací lze realizovat v letních mûsících roku 

• na zaãátku léta roku 2005 bylo vysloveno podezfiení na bfiezost Ïirafy a jelikoÏ se jednalo o prvorodiãku, byl

vydán zákaz vstupu nejen do objektu, ale i blízkého okolí. Ve‰keré zamûfiovací a pfiedprojektové práce se pro-

vádûly aÏ od podzimu.

• na základû zpracovaného projektu bylo provedeno v˘bûrové fiízení dodavatele a uzavfiena smlouva o dílo. 

• dílenská v˘roba vrat byla zahájena v prosinci 2005. Doposud nebyla vyfakturována, jelikoÏ není dokonãena. 

Koneãn˘ zÛstatek k 31. 12. 2005 ãinil                  1,419.206,-  Kã

Investiãní fond  nemá zfiízen˘ zvlá‰tní bankovní úãet a je plnû kryt˘ z bûÏného úãtu.

b) Fond rezervní
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Pfiídûl ze zlep‰. v˘sledku hosp. 706 706 âasové pfieklenutí rozdílÛ mezi 
v˘nosy a náklady    

PenûÏní dary 1 000 1 003 Úhrada ztráty za pfiedchozí léta     
Posílení investiãního fondu 2 000 2 000 
Ostatní
Celkem tvorba 1 706 1 709 Celkem ãerpání 2 000 2 000   

Stav
k 1.1.

Stav
k 31.12.Tvorba Plán Skut. âerpání Plán Skut.

1 956 1 665

FOND REZERVNÍ

c) Fond odmûn

Pfiídûl ze zlep‰. v˘sledku hosp. 176 176 Pfiekroãení prostfiedkÛ na platy
Ostatní
Celkem tvorba 1 76 1 76 Celkem ãerpání 0 0   

Stav
k 1.1.

Stav
k 31.12.Tvorba Plán Skut. âerpání Plán Skut.

260 436

FOND ODMùN
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Pfiídûl do fondu na vrub nákladÛ 380 369 Úhrada potfieb zamûstnancÛ 414 328 
Pfiídûl ze zlep‰. v˘sledku hosp.           
Ostatní 3 3       
Celkem tvorba 383 372 Celkem ãerpání 414 328     

Stav
k 1.1.

Stav
k 31.12.Tvorba Plán Skut. âerpání Plán Skut.

344 388

FKSP

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. 2005                 344 461,-  Kã
Tvorba:
Pfiídûl do fondu na vrub nákladÛ                  369 007,-  Kã
Pfiíspûvek na opravy Jihlávky                              2 930,-  Kã
Celkem zdroje                                                            371 937,-  Kã

âerpání:
- Rekreaãní stfiedisko Jihlávka                                 6 516,-  Kã
- Penzijní pfiipoji‰tûní (pfiíspûvek)                          26 100,-  Kã
- tábory dûtí (pfiíspûvek)                                       3 800,-  Kã
- rekreace (pfiíspûvek)                                         49 074,-  Kã
- obûdy zamûstnancÛ (pfiíspûvek)                        85 652,-  Kã
- penûÏní dary zamûstnancÛm                              14 500,-  Kã 
- vûcné dary                                                                     5 500,.-  Kã
- kulturní a sportovní akce                                   33 132,-  Kã
- vitamíny                                                                   9 200,-  Kã
- vodní lázeÀ (závodní stravování)                              95 152,-  Kã
Celkem ãerpání                                                  328 626-  Kã

Koneãn˘ zÛstatek k 31. 12. 2005                      387 772,-  Kã 

Tvorba a ãerpání prostfiedkÛ tohoto fondu se fiídí dle vyhlá‰ky o FKSP ã. 114/2002 Sb., kolektivní smlouvou
a vlastním plánem.

Fond kulturních a sociálních potfieb má zfiízen zvlá‰tní bankovní úãet a je plnû kryt˘.

Poãáteãní zÛstatek k 1.1. 2005     259 166,-    Kã
Tvorba:
Pfiídûl ze zlep‰eného v˘sledku hospodafiení z roku 2003  176 000,-    Kã  

âerpání                                                   0      Kã

Koneãn˘ zÛstatek k 31. 12. 2005                435 166,-   Kã
Fond odmûn nemá zfiízen˘ zvlá‰tní bankovní úãet a je plnû kryt˘ z bûÏného úãtu.

d)  FKSP
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V. Kontrolní ãinnost
1. Roãní plán kontrolní ãinnosti
V návaznosti na zákon ã. 320/2001 Sb. o finanãní kontrole ve vefiejné správû a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v

platném znûní a Vyhlá‰ku ã. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon ã. 320/2001 Sb. je v Zoologické zahradû

mûsta Brna, pfiíspûvkové organizaci zpracován plán interního auditu. 

Plán interního auditu pro rok 2005:
- studium
- audit funkãnosti a vazeb organizaãního fiádu
- kontrola majetku – shoda fyzické a úãetní evidence
- audit neuhrazen˘ch daÀov˘ch dokladÛ
- kontrola poskytnut˘ch dotací na krmiva a jejich ãerpání
- audit vybran˘ch investiãních akcí
- kontrola dohod o provedení práce
- kontrola útvaru dopravy (doklady související s provozem vozidel)
- kontrola soukrom˘ch telefonních hovorÛ
- audit vnitfiního kontrolního systému z pohledu Zákona ã. 320/2001 Sb. o finanãní kontrole
- následné kontroly
- mimofiádné audity

2. Vyhodnocení plánu kontrolní ãinnosti provádûné organizací za pfiedchozí rok
a) zhodnocení v˘sledkÛ fiídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanãní kontrole

- v roce 2005 byla fiídící kontrola v Zoologické zahradû mûsta Brna, pfiíspûvkové organizaci (dále jen ZOO

Brno) zaji‰Èována Pfiíkazem fieditele ã. 7/2004.

- v návaznosti na organizaãní fiád ZOO Brno jsou stanoveni pfiíkazci operací a jejich zástupci. Jedná se o ve-

doucí úsekÛ, vedoucí útvarÛ, pfiípadnû o povûfiené pracovníky. Funkce správce rozpoãtu je slouãena s funk-

cí hlavní úãetní a vykonává ji vedoucí ekonomického úseku.

- v souladu s plánem interního auditu byla provedena kontrola realizace fiídící kontroly ve v‰ech fázích:

1) Namátkovû byly zkontrolovány záznamy o provedené pfiedbûÏné fiídící kontrole u pfiijat˘ch faktur (ú-

nor 2005). Nebyly zji‰tûny nedostatky.

2) Namátkovû byly zkontrolovány záznamy o provedené pfiedbûÏné fiídící kontrole po vzniku nároku / zá-

vazku u pfiíjmov˘ch a v˘dajov˘ch pokladních dokladÛ (listopad 2005). Nebyly zji‰tûny nedostatky.

3) Namátkovû zkontrolovány „Písemné záznamy o kontrolní ãinnosti pfied schválením závazku nebo u-

platnûním nároku (Îádosti o nákup / sluÏbu). V‰echny pfiedloÏené poÏadavky obsahovaly podpisy o-

právnûn˘ch osob. Nebyly zji‰tûny nedostatky.

4) Namátkovû zkontrolováno, zda je provádûna kontrolní ãinnost pfied schválením závazku (Objednávky

technického úseku 2005). Nebyly zji‰tûny nedostatky.

5) Namátkovû zkontrolováno provádûní kontrolní ãinnosti pfied schválením závazku nebo uplatnûním

nároku (smlouvy – doba neurãitá 2005). Nebyly zji‰tûny nedostatky.

6) PrÛbûÏná a následná fiídící kontrola je v ZOO Brno zaji‰Èována vedoucími zamûstnanci jednotliv˘ch
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úsekÛ. O provedené kontrole vyhotovují „Písemn˘ záznam o provedení pfiedbûÏné / následné fiídící

kontroly“. Nebyly zji‰tûny nedostatky.

b) zhodnocení v˘sledkÛ interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanãní kontrole

V návaznosti na zákon ã. 320/2001 Sb. o finanãní kontrole je zpracován „Stfiednûdob˘ plán interního auditu

pro rok 2004 – 2008“, kter˘ vymezuje rámec pro jednotlivé roãní plány a byl vypracován podle metodick˘ch

pokynÛ Ministerstva financí âR.

Pro jednotlivé roky je zpracováván „Roãní plán interního auditu“. V souladu s roãním plánem interního au-

ditu na období od 1.1.2005 do 31.12.2005, schválen˘m dne 20.12.2004 fieditelem Zoologické zahrady mûs-

ta Brna, pfiíspûvkové organizace, byly provedeny audity s následujícím zamûfiením:

1/2005  Kontrola hmotného a nehmotného majetku
2/2005 Kontrola ãerpání dotace z programu „Pfiíspûvek zoologick˘m zahradám pro rok 2004“
3/2005 Kontrola fyzické a úãetní evidence stavu zvífiat ZOO Brno
4/2005  Kontrola dokladÛ souvisejících s investiãní akcí Jurta – v˘bûh konû Pfievalského, úprava terénu

a komunikace
5/2005 Kontrola dokladÛ souvisejících s akcí „Rekonstrukce objektu gepardi“
6/2005 Kontrola telefonních hovorÛ
7/2005 Kontrola nájemních smluv VUT
8/2005 Funkãnost a vazby organizaãního fiádu
9/2005 Audit vnitfiního kontrolního systému z pohledu Zákona ã. 320/2001 Sb. o finanãní kontrole

RovnûÏ byly v roce 2005 provedeny následné kontroly:

- k revizi neuhrazen˘ch daÀov˘ch dokladÛ

- ke kontrole hmotného a nehmotného majetku

- ke kontrole ãerpání dotace z programu „Pfiíspûvek zoologick˘m zahradám pro rok 2004“

- ke kontrole fyzické a úãetní evidence stavu zvífiat ZOO Brno

Celkem bylo interním auditorem podáno 18 doporuãení ke zlep‰ení, Ïádné závaÏné nedostatky, které by zá-

sadním zpÛsobem ovlivnily ãinnost pfiíspûvkové organizace zji‰tûny nebyly.

VI. Informace o v˘sledku inventarizace majetku a závazkÛ
K 31.12. 2005 byla v souladu s ustanoveními zákona ã. 563/91 Sb. o úãetnictví ve znûní pozdûj‰ích zmûn a

dodatkÛ a podle Smûrnice ã. 14/2005 O inventarizaci majetku a závazkÛ a jejích pfiíloh provedena fiádná in-

ventarizace majetku, závazkÛ a pohledávek Zoologické zahrady mûsta Brna, pfiíspûvkové organizace.

InstruktáÏ k inventarizacím byla provedena dne 14.11. 2005. V‰ichni ãlenové UIK a pfiedsedové DIK byli pfií-

tomni. Na instruktáÏi byly zodpovûzeny v‰echny dotazy a stanoveny postupy a data plnûní inventur. 

Pro velk˘ rozsah majetku byla inventarizace provedena dílãími inventarizaãními komisemi. 
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Dílãí inventarizaãní komise:
a) Inventarizace hmotného a nehmotného majetku v pouÏívání ZOO, SAV a VUT (DHM, DNM, DDHM,

DDNM, umûlecká díla DM veden˘ na podrozvahov˘ch úãtech, trvalé porosty, kromû rekreaãního stfiedis-

ka Jihlávka). Inventarizace byla provedena fyzick˘m zji‰tûním a následnû porovnána s úãetní evidencí.

Fyzick˘ stav souhlasí se stavem úãetním. 

b) Inventarizace hmotného majetku v pouÏívání (DHM, DNM, DDHM, majetek veden˘ na podrozvaho-

v˘ch úãtech) – rekreaãní stfiedisko Jihlávka. Inventarizace byla provedena fyzick˘m zji‰tûním a následnû po-

rovnána s úãetní evidencí k 31.12.2005. Rozdíl k 31. 12. 2005 byl vyãíslen a doúãtován.

c) Inventarizace pozemkÛ k.ú. Bystrc, k.ú. Kníniãky a k.ú. Jihlávka:

Inventarizace pozemkÛ byla provádûna poprvé (pozemky byly zafiazeny do evidence ZOO na základû pro-

tokolu ã. 6). V prÛbûhu inventarizace byla provedena identifikace jednotliv˘ch parcel, pfiifiazení konkrét-

ních objektÛ k parcelním ãíslÛm pozemkÛ a pro pfiehlednou orientaci zapsání názvÛ inventarizaãních a e-

videnãních ãísel objektÛ do katastrální mapy.

Zji‰tûné nedostatky byly projednány s OÎP MMB a zúãtovány v prÛbûhu roãní úãetní závûrky.

d) Inventarizace skladÛ (materiál restaurace, krmivo, ryby a krmivo SAV, technick˘ materiál, ostatní zásoby

materiálu) kromû skladu CO. Inventarizace byla provádûna fyzick˘m zji‰tûním a následnû porovnána s ú-

ãetní evidencí. 

Zji‰tûny byly následující rozdíly:

• sklad krmiv
- ofiechy    - 1,0 kg vysychání
- seno     - 7,7 q  vysychání, rozdrobení
- sluneãnice ãerná - 1 kg  vysychání
- Konvit Neo    - 1 kg  protrÏen˘ obal
- an˘z    - 0,05 kg protrÏen˘ obal
- sláma    - 0,25 q               vysychání, rozdrobení
- ka‰e mléãná - 8 ks  omylem dvakrát pfiijato na sklad
- proso    + 0,50 kg dodáno dodavatelem

Vzniklé rozdíly + 5,03 Kã, – 2 601,23 Kã a – 479,- Kã 

byly proúãtovány pfied ukonãením roãní závûrky.  

• sklad technického materiálu
- hadr na zem    + 2 ks zámûna s houbou na nádobí
- prachovka    + 1 ks  dodáno v orig.balení dodavatelem
- chemoprén   + 1 ks  chyba pfii v˘deji
- houba na nádobí - 2 ks  zámûna s hadrem na zem
- pytel zatahovací - 1 ks  profiíznutí pfii manipulaci
- ‰tûtec ploch˘ - 1 ks  zlomení pfii manipulaci
- stfiíkaãka na hadici  - 1 ks  po‰kození pfii manipulaci

Vzniklé rozdíly + 157,65 Kã a – 217,33 Kã byly proúãtovány pfied ukonãením roãní závûrky.
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• sklad ochranné odûvy 
- rukavice pracovní - 1 pár  chyba pfii v˘deji

Vznikl˘ rozdíl   – 11,03 Kã byl proúãtován pfied ukonãením roãní závûrky.

• sklad elektromateriál 
- baterie 23AE 12 V  -1 ks  vyteklá baterie

Vznikl˘ rozdíl ve v˘‰i –17,35 Kã byl proúãtován pfied ukonãením roãní závûrky.

• sklad TM dílny
- jekl 40x40x2   - 2 kg  profiezání materiálu
- trubka 82,5/6,3m - 4 m  profiezání materiálu
- ocel ãtvercová - 2 kg  profiezání materiálu
- jekl 20x20x2   - 2 kg  profiezání materiálu
- jekl 30x30x3   - 2 kg  profiezání materiálu
- jekl 50x30x2   - 3 kg  profiezání materiálu
- pletivo200/ZN  - 2 m  profiezání materiálu
- ocel kruhová 25 mm  + 2 kg  profiezání materiálu
- ocel U 20x20x2    + 4 kg  profiezání materiálu
- trubka konstr.38x2  + 1 m  profiezání materiálu
- desky 2,3/12-400  + 0,02 m3 profiezání materiálu

Vzhledem k tomu, Ïe v˘deje jsou provádûny v metrech, dochází k tûmto mal˘m rozdílÛm (pfiepoãet

metrÛ na kilogramy).

Vznikl˘ rozdíl – 615,66 Kã a + 201,17 Kã byl proúãtován pfied ukonãením roãní závûrky.

• sklad ãistící prostfiedky 
- fixinela        - 1 ks  zámûna s ãistiãem odpadÛ
- ãistiã odpadÛ + 1 ks zámûna s fixinelou

Vzniklé rozdíly + 36,- Kã a – 24,51 Kã   byly proúãtovány pfied ukonãením roãní závûrky.

e) Inventarizace zvífiat v ZOO a ryb na SAV byla provádûna fyzickou kontrolou stavu zvífiat a ryb. Zji‰tûn˘

fyzick˘ stav souhlasí s úãetní evidencí.

f ) Inventarizace zboÏí (UP, zboÏí obãerstvení, restaurace, obaly). Inventarizace byla provádûna fyzickou kon-

trolou a následnû byl zji‰tûn˘ stav srovnán s úãetní evidencí.

Zji‰tûny byly následující rozdíly:

• sklad Upomínkov˘ch pfiedmûtÛ
- Ïeton    - 1 ks  nefunkãní
- baterie alkalická - 3 ks  vytekl˘ obsah
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- bublifuk         - 3 ks  vytekl˘ obsah
- zapichovátko  - 2 ks  pfielomení pfii manipulaci
- pfiívûsek zvífie   - 1 ks  ulomená ãást pfii manipulaci
- samolepka 6,-   + 9 ks  dodáno z tiskárny
- samolepka 10,-       + 11 ks               dodáno z tiskárny
- plakát    + 8 ks  dodáno z tiskárny

Vzniklé rozdíly + 148,92 Kã a – 124,62 Kã byly proúãtovány pfied ukonãením roãní závûrky.

• sklad obãerstvení
- cukr hygiena   - 5 ks  protrÏen˘ obal
- horká ãokoláda       - 5 ks  protrÏen˘ obal
- víno bílé, ãervené - 0,8 l  zkaÏen˘ obsah
- ãaj    + 2 ks  pfiebytek v originálním balení
- oplatky                + 2 ks  pfiebytek v originálním balení
- kelímek 0,3 l   + 7 ks  pfiebytek v originálním balení
- kelímek 0,5 l   + 6 ks  pfiebytek v originálním balení
- miska    + 5 ks  pfiebytek v originálním balení
- vidliãka, nÛÏ + 10 ks               pfiebytek v originálním balení
- tácek papír   + 10 ks               pfiebytek v originálním balení
- kapucínek   + 8 ks  chyba pfii v˘deji

Vzniklé rozdíly + 34,55 Kã a –33,36 Kã byly proúãtovány pfied ukonãením roãní závûrky.

g) Inventarizace finanãního majetku (pokladní hotovost Kã, valutová pokladna, ceniny). Inventury pokladní

hotovosti byly provádûny prÛbûÏnû i bûhem roku v souladu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními zákona ã. 563/91

Sb. o úãetnictví. Fyzick˘ stav k 31.12.2005 souhlasí se stavem úãetním. ZÛstatky po‰tovních známek, kol-

kÛ a cenin rovnûÏ souhlasí se stavem úãetním.

h) Inventarizace knihovny ZOO a SMP. Inventarizace byla provedena fyzick˘m zji‰tûním v období do

5.12.2005 a následnû porovnána s úãetní evidencí. Kontrola byla provedena:

- fyzickou kontrolou v‰ech svazkÛ v knihovnách, srovnáním pfiírÛstkov˘ch seznamÛ publikací, ãasopisÛ, vi-

deokazet a CD ROMÛ

- porovnáním kartoteãních lístkÛ a v˘pÛjãních karet se skuteãn˘m stavem

- fyzickou kontrolou svazkÛ uloÏen˘ch v pfiíruãních knihovnách zamûstnancÛ ZOO

Komise neshledala Ïádné závady, fyzick˘ stav k 31.12.2005 souhlasí s evidencí knih v knihovnû.

i) Dokladová inventarizace zÛstatkÛ úãtÛ (peníze na cestû, závazky, pohledávky, bûÏn˘ úãet, podúãet, úãet

FKSP, zálohy, zúãtování sociálních a zdravotních dávek, pÛjãky atd.). Inventura byla provedena dokladovû

a je doloÏena rozpisem podle jednotliv˘ch zpÛsobÛ. ZÛstatky úãtÛ souhlasí s úãetní evidencí.
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Zoologická zahrada mûsta Brna, 
pfiíspûvková organizace

(zfiizovatel: Statutární mûsto Brno)
U Zoologické zahrady 46

635 00 Brno
tel.: 546 432 311
fax: 546 210 000

e-mail: zoo@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz

Otevírací doba
listopad aÏ únor 9 – 16 hod.

bfiezen a  fiíjen 9 – 17 hod.
duben aÏ záfií 9 – 18 hod.

Vstupné:
dospûlí 60,- Kã

rodinné vstupné (2 dospûlí, 3 dûti) 150,- Kã
dÛchodci, dûti do 15 let, studenti 30,- Kã

dûti do 3 let zdarma

ZOOROČENKA DOK ok2005  11.4.2006 13:55  Stránka 117



CMYK

118| V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2005

V˘roãní zpráva Zoo Brno, 2005
•  Vydává: Zoologická zahrada mûsta Brna

•  Editor: Eduard Stuchlík

•  DTP: Grafické studio Bronislava Bursáková, Brno

•  Fotografie: Eduard Stuchlík (pokud není uvedeno jinak) 

•  Tisk: Grafex, spol. s r. o., Adamov

•  Náklad: 1500 kusÛ

•  První strana obálky: kÛn Pfievalského (Equus przewalskii), foto Eduard Stuchlík 
âtvrtá strana obálky: sovice krahujová (Sumia ulula), foto Eduard Stuchlík

© Zoologická zahrada mûsta Brna – NEPRODEJNÉ 

ZOOROČENKA DOK ok2005  11.4.2006 13:55  Stránka 118



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [100 100]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


