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Příhovor
Zoologické zahrady
patří do našeho života

Jako biologa mě přirozeně nejvíce oslovuje úloha
zoologických zahrad při ochraně vzácných a ohrožených
druhů. Nyní na Zemi žije více než šest miliard lidí, což je
dvojnásobek úrovně lidské populace před padesáti lety.
Populační růst má v mnoha oblastech stále exponenciální charakter a početnost našeho druhu se i nadále bude
rychle zvyšovat. Varující je, že spotřeba, přinejmenším
ve vyspělých státech, vzrůstá ještě výrazně vyšším
tempem než populační velikost.
Rozličné negativní stránky působení člověka
vyúsťují v krizi biologické rozmanitosti a rozsáhlé
globální vymírání druhů. Zvířata, a z nich zejména
obratlovci, jsou skupinou organismů, na které je tento
neblahý proces nejlépe dokumentován. Podle oficiálních údajů Světového svazu ochrany přírody (IUCN),
soustředěných ve Světovém červeném seznamu, byl
do roku 2006 historicky doložen zánik 342 druhů
obratlovců, dalších více než 20 druhů přežívá již jen
v zajetí. V různém stupni je dnes ohroženo dalších
více než 5600 druhů obratlovců.

Foto: David Král

O úloze zoologických zahrad
v současném světě se vedou diskuse
z mnoha rozmanitých hledisek
a názory na ně bývají v některých
případech i poměrně kritické. Osobně
se domnívám, že zoologické zahrady
do dnešního života patří a pro většinu
lidí sehrávají důležitou a pozitivní roli.

Profesor Zima v národní přírodní rezervaci Mohelnská hadcová step
Obratlovci jsou obvykle velké formy, které
k životu vyžadují poměrně značné rozlohy přirozeného
prostředí a ani současná chráněná území nezaručují
přežití veškerých druhů. U kriticky ohrožených nebo
v přírodě vyhubených druhů proto nastupuje ochrana
ex situ a významnou roli v záchranných programech
sehrávají právě zoologické zahrady. Je ovšem smutnou
skutečností, že ani kapacita veškerých světových zoologických zahrad zjevně nepostačuje k záchraně všech
ohrožených druhů obratlovců chovem v zajetí.
Dalším problémem záchranných chovů je fakt, že
u mnoha skupin (např. šelem) je po dlouhodobém chovu
v zajetí návrat do přírodního prostředí v zásadě nemožný.

Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.,
se narodil 14. srpna 1952 v Praze, v letech 1970–1975 vystudoval
Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v oboru biologie. Po studijním
pobytu a vědecké přípravě byl od roku 1980 zaměstnán jako vědecký
pracovník v Ústavu pro výzkum obratlovců Československé akademie věd
a postupně pracoval ještě na několika dalších ústavech této akademie.
V letech 2000–2006 byl ředitelem Ústavu biologie obratlovců Akademie
věd České republiky v Brně, od roku 2007 je v čele stejnojmenného
ústavu, který nyní vyvíjí činnost jako veřejná výzkumná instituce. Od
roku 1996 působí také na Katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze a přednáší na Přírodovědecké
fakultě MU v Brně. Titul DrSc. získal v Akademii věd ČR v roce 1997, habilitoval se na Univerzitě Karlově v roce
1997 a profesorské řízení absolvoval na Masarykově univerzitě v roce 2004. Byl hostujícím profesorem na
Universita La Sapienza v Římě.
V odborné práci se zabývá srovnávací a evoluční cytogenetikou, systematikou a ekologií savců. Uveřejnil
asi 370 publikací, z toho 145 původních vědeckých prací a 29 monografií nebo knižních publikací. Jeho práce byly
podle mezinárodních databází dosud citovány asi devětsetkrát. Je spoluřešitelem mnoha domácích a několika
zahraničních grantových projektů, například ze 6. rámcového programu EU. Je ženatý a má tři děti.

I přes tyto obtíže je zřejmé, že úloha zoologických zahrad
je v tomto ohledu nesmírně prospěšná a nezastupitelná.
Je potěšitelné, že i brněnská zoologická zahrada má
v tomto snažení svůj významný díl a chová celkem asi
20 taxonů, které jsou v ohnisku mezinárodních záchovných programů. Jako zástupce výzkumné instituce bych
si přál, abychom navázali se Zoo Brno užší spolupráci
v odborných otázkách chovu, na jejichž řešení je náš
ústav metodicky vybaven a připraven. V loňském roce
jsme se například podíleli na určení pohlaví u mláděte
gorily v pražské zoo a jsem si jist, že podobné možnosti
spolupráce bychom našli také v Brně.
Zoo Brno dosahuje ve své činnosti i dalších
významných úspěchů, zejména na poli popularizačních aktivit, z nichž zvláště úctyhodná je práce s dětmi a mládeží anebo příprava hodnotných výukových
programů a zajímavých expozic. I v těchto oblastech
bychom zajisté našli různé příležitosti pro vzájemně
užitečnou spolupráci. Jako nepravidelný návštěvník
Zoo Brno zároveň vím, že na práci a vzhledu brněnské
zoologické zahrady je stále co zlepšovat. Proto jí přeji,
aby se i v tomto ohledu nadále setkávala jen se
zdarem a dalšími úspěchy.

Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.,
ředitel Ústavu biologie obratlovců
Akademie věd České republiky



Upozornění
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Zrození velblouda
na vlastní oči

Velbloudice Polly (den poté, co se narodila)

Fáze porodu velbloudice Polly



Nikoli v přímém přenosu, ale přímo na vlastní
oči mohli sledovat porod velblouda návštěvníci Zoo
Brno, kteří se v sobotu 10. března kolem poledne
shromáždili u expozice. Velbloudice Sulika se totiž
rozhodla, že potomka přivede na svět těsně u okraje výběhu, vzdáleného jen asi metr od návštěvní
trasy. Událost rychle přilákala dav zvědavců. Službu
konající zoolog pro jistotu obecenstvo usměrnil
a hradbu lidí posunul o nějaký ten metr dál od rodičky, přesto si všichni mohli domů odnést nesnadno
opakovatelný autentický zážitek.
Už při ranním krmení, kterého si nastávající
matka ani nevšimla, bylo jasné, že Sulika bude
rodit. Usilovně popocházela po výběhu a občas
ulehala. Hledala nejvhodnější místo k porodu. Když

je konečně našla, uvelebila se tam a už nevstávala.
Chystala se rodit vleže, jak bývá u tohoto druhu
pravidlem. Když ale bylo mládě skoro už „napůl
cesty“, samice se na chvíli vztyčila, učinila několik
kroků a znovu se vrátila na téměř stejné místo. To
bylo signálem pro chovatele, kteří mládě uchopili
za nohy a vytáhli je celé na svět. Porod trval asi
deset minut.
Poté už následovaly obvyklé pokusy matky
postavit potomka na nohy. Samice to dělá obvykle
tak, že hlavu mláděte uchopí do tlamy a snaží se
tak novorozeně zvednout. I tentokrát metoda zabrala a velbloudě se do půl hodiny skutečně postavilo
na všechny čtyři a začalo pít mateřské mléko. Malé
samičce začali chovatelé říkat Polly...
Miloslav Walter,
chovatel kopytníků

Představení

Park plameňáků, v pozadí antilopy impala
potřeb zvířat: v roce 2003 pro medvědy kamčatské, v roce 2004 pro levharty, dále několik
menších výběhů pro opice a park plameňáků.
Tygři a lvi se mohli přemístit do nových výběhů

slavnou – pro šimpanze. K plánům v nejbližší
budoucnosti patří také výstavba tropického
pavilonu a expozice žiraf.
Veszprémská zoo je vzdálena jen asi
15 km od vyhledávaného Balatonského jezera.
V minulém roce ji navštívilo 237 000 návštěvníků
přesto, že její rozloha není velká – jen něco přes
sedmnáct hektarů.
Zahrada chová přibližně pět set zvířat sto
dvaceti druhů. Klade velký důraz na vzdělávání.
Děti a mládež mohou během školního roku navštěvovat studijní cykly a workshopy na různá
zoologická témata, o letních prázdninách pak
využívat nabídku projížděk na ponících a absolvovat pobyt v prázdninových táborech. Návštěvníci
ze zahraničí mají po celý rok k dispozici služby
jazykově vybavených průvodců.
Lajos Endrédi,
zoolog

Foto: Zoo Veszprém

Ve Veszprému, malém historickém městě
na západě Maďarska, byla založena zoologická zahrada v roce 1958. Kromě zoo v hlavním
městě v té době další podobné zařízení v zemi
neexistovalo a zahrada, vystavující zpočátku
pouze evropské druhy zvířat, se velmi brzy stala
populární.
Exotické druhy zvířat se ve Veszprému
objevují od roku 1963, mezi nimi i šimpanzice
Böbe. Příběhy, které se o ní začaly tradovat,
spolu s její inteligencí udělaly z Böbe zvířecí
hvězdu, známou po celém Maďarsku. Kolekce
veszprémské zoo v sedmdesátých a osmdesátých
letech snesla srovnání se zoo v hlavním městě.
Böbe i jiná slavná zvířata vytvořily mýtus, který
přetrvává až do dneška.
Navzdory popularitě vývoj zoo ustrnul,
zejména velké kočky a primáti žili v malých,

Foto: Zoo Veszprém

Zoo Veszprém:
mýtus, který trvá

zastaralých klecích. Po změně státního režimu
se v Maďarsku snížila životní úroveň a zoo
musela současně zvýšit vstupné. Počet návštěvníků tak záhy klesl na polovinu. Hlavním
úkolem devadesátých let byla snaha udržet
zoo v provozu a snížit počet druhů i jedinců na
rozumnou úroveň.
Radikální změny nastaly v roce 2001, kdy
se zahrada stala neziskovou organizací a rozvojové zdroje začala získávat na základě veřejných
soutěží. Ihned byl zahájen program rekonstrukce,
staré klece nahrazovaly výběhy budované podle

v roce 2005 a v roce 2006 začala být využívána
téměř hektarová Africká savana.
Stavební vývoj doprovázejí i změny v druhové skladbě, zoo se stále více podílí na Evropských
záchovných programech (EEP) stejně jako na
Evropských plemenných knihách (ESB), zaměřených například na rozmnožení vari černobílého,
paviána dželady, levharta cejlonského, tygra
sumaterského, fenka a vlka iberského.
Nyní má zoo před sebou největší a nejtěžší
úkol: jakmile to bude možné, musí zajistit kvalitní ubytování pro zvířata, která udělala zoo

Foto: Zoo Veszprém

Samec medvěda kamčatského, zvaný Bodza

Dželady
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Jeleni milu v Zoo Brno
První skupina jelenů milu (Elaphurus davidianus) se v Zoo Brno objevila v roce 1988. Nejprve
dorazil pár ze Zoo Ostrava a ještě v tomtéž roce
přibyly dvě samice, jedna ze Zoo Praha, druhá
opět z Ostravy. Až do současné doby se na Mniší
hoře narodilo jedenáct mláďat tohoto druhu.
První letošní mládě se narodilo 2. dubna, druhý letošní přírůstek jsme zaznamenali
14. dubna. Také loni touto dobou se ve stádu
pohybovala dvě mláďata. Dnes už však jedno
z loňských mláďat – samička – odcestovalo

do francouzské Zoo Trégomeur, druhé – sameJeleni milu měří v kohoutku asi 120 cm
ček – zatím zůstává ve stádě, ale brzo také a váží až 200 kg. Od jiných jelenů se liší dlounastoupí cestu do jiné zoo. Současnou chovnou hou jakoby koňskou hlavou, širokými kopyty,
skupinu tvoří devítiletý samec, narozený v Zoo vidlicovitými parohy a dlouhým ocasem, kteOstrava, a čtyři samice. Dvě se narodily roku rý měří až 66 cm. Číňané jim říkají „sze pu
2001 v estonské Zoo Tallinn, dvě mladší, které shiang“, což znamená – žádný ze čtyř. Toto
zatím mládě neměly, pocházejí ze Zoo Cho- označení vychází z jejich zvláštního zevnějšku
mutov – narodily se tam v roce 2005 a 2006. – mají krk jako velbloud, kopyta jako kráva, ocas
Starší z nich se už v tomto roce může zapojit jako osel a parohy jako jelen.
do reprodukčního procesu.
Srst jelena milu je v zimě šedá, v létě rezaJeleny milu krmíme senem a granulemi pro vohnědá, středem hřbetu se táhne tmavý pruh.
lesní zvěř, v létě dostávají také zelené krmení Pozorovatele na první pohled upoutá paroží
a příležitostně okusy. Tato sociální zvířata, ži- samců, jehož lodyhy jsou rozděleny vedví a dále
jící v početných stádech, jsou poměrně plachá se dělí. Jedna lodyha míří vzhůru, druhá ustua samec kupříkladu není vůči chovatelům útočný puje dozadu. (Paroží jelena lesního je sestaveani v říji. Na rozdíl od jiných jelenů milují vodu no jakoby opačně: z lodyhy vystupují výsady
a po deštích se ve výběhu s viditelným požitkem dopředu.) Milu je také jediným jelenem, který
vyválejí v kalužích.
někdy shazuje parohy dvakrát do roka. První,





Pár jelenů milu

Mláďata jelenů milu několik dní po narození

Obrázky ze Zoo Brno



silnější pár paroží shazuje v říjnu až listopadu Evropy nepřežila, ale podle ostatků se podařilo
a slabší pár poté v lednu. V Zoo Brno shazuje popsat nový druh – jelena milu neboli jelena
jelen parohy pouze jednou – v prosinci.
pátera Davida. Jméno milu dostal omylem
Říjí prochází jelen milu v červnu a červenci, – takto totiž Číňané označovali jiného jelena
na rozdíl od jelena lesního, u kterého probíhá ze severní Číny, jelena siku. Čínský císař posléříje v září a říjnu. Samice klade po devítimě- ze daroval několik párů jelenů pátera Davida
síční březosti jedno mládě – jen výjimečně také Velké Británii a Německu. Zvířata dorazila
dvě – vybarvené rezavě, s bílými skvrnami, do Evropy v pořádku a úspěšně se rozmnožila.
které za dva měsíce mizí. Mládě po narození Nedlouho poté se ukázalo, že to byl vskutku
ihned následuje matku, která potomka kojí půl velkorysý dar.
roku. Po roce života začíná mladým jelenům
Po katastrofálních záplavách v roce 1895
růst paroží. Pohlavní dospělosti dosahují laně zůstalo v císařských oborách pouze 20–30
i jeleni v 27 měsících života a průměrně se jelenů milu, kteří však byli zabiti a snědeni
dožívají 18 let.
při boxerském povstání v roce 1900.
Jeleni milu jsou zapsáni v Mezinárodním
Od počátku 20. století tedy žili jeleni milu
seznamu ohrožených druhů IUCN jako druh kri- pouze v několika evropských zoologických zahraticky ohrožený. Původně obývali bažinaté oblasti dách. Zásluhou hraběte z Bedfordu byla většina
severovýchodní Číny, kde však byli vyhubeni jedinců – pouhých 18 jelenů milu – převezena
už přibližně před tisícem let a jejich biotop byl do parku ve Woburnu v Anglii, kde se úspěšně
přeměněn na rýžová pole. Naštěstí žili tehdy rozmnožovali. V průběhu druhé světové války
také v císařské oboře, obehnané zdí. Nikdo vznikl další chov v Zoo Whipsnade. V sedmdenesměl do obory vstupovat, ani do ní přes zeď sátých letech dvacátého století tak v Evropě žilo
nahlížet. Právě v této oboře objevil jeleny milu více než 500 kusů. Do Číny se jeleni milu vrátili
francouzský misionář a přírodovědec Armand v roce 1956, když pekingská zoo obdržela čtyři
David (1826–1900), když se mu 17. května kusy z evropských chovů. V roce 1985 skupi1865 podařilo podplatit strážce parků, a ti mu na zvířat z pekingské zoo našla nový domov
pak dovolili nahlédnout do střežených prosto- v šedesátihektarovém Pekingském milu-parku
rů. V roce 1866 po mnoha marných pokusech a v roce 1986 Číňané reintrodukovali 39 jedinců
David získal dvě kůže jelena milu a o několik do rezervace Dafeng, rozprostírající se na rozměsíců později darovala Čína francouzskému loze 1000 hektarů přímořského močálu poblíž
velvyslanci tři živá zvířata. Ta sice transport do správního střediska Jancheng v provincii Jiangsu.

Samice jelenů milu a jejich mláďata

V roce 1991 bylo 1500 hektarů u řeky Jangtse poblíž Shishou (taktéž v provincii Jiangsu)
prohlášeno za Národní park milu a v letech
1993 a 1994 tam bylo převezeno 64 zvířat
z Pekingského milu-parku. V roce 2005 žilo
v Číně více než 1300 jelenů milu, většinou
polodivoce, to znamená pod stálou kontrolou.
V zoologických zahradách či v oborách „zbytku“
světa se nachází dalších asi 1000 kusů.
Lubomír Gala,
revírník na úseku Parohatá



Zamyšlení

Horní část výběhu vlků

Vyhlídka do výběhu vlků

Výběh vlků
expozicí roku 2006
Výběh vlků v Zoo Brno a pavilon Indonéská
džungle v Zoo Praha obdržely ceny Bílého slona
v soutěži o nejlepší expozici roku 2006 v českých
a slovenských zoologických zahradách. Brněnští
vlci obdrželi cenu v kategorii rekonstrukce stávající expozice, pražská džungle v kategorii nové
expozice. Výsledky soutěže vyhlášené v roce 2006
občanským sdružením Česká zoo již po třinácté
byly oficiálně oznámeny 2. května 2007 na zámku
v Praze-Tróji.

Umělé skály ohraničují výběh vlků



Autorem záměru přestavby expozice vlků je
RNDr. Bohumil Král, CSc., současný asistent ředitele
Zoo Brno. V dané kategorii se za brněnskou zoo
umístila Zoo Olomouc s rekonstrukcí pavilonu hyen
na Jihoamerický pavilon a Zoo Praha s rekonstrukcí
pavilonu vodních ptáků na expozici Sečuán. V druhé
soutěžní kategorii se za pražskou Indonéskou džunglí
umístila liberecká Kontaktní zoo. Podle pravidel soutěže mohou do ní být přihlašovány jen ty expozice,
které byly nejméně jeden rok v provozu – výběh vlků
byl v Zoo Brno otevřen 6. června 2004.
Současně se soutěží Expozice roku probíhá
i soutěž Odchovek roku, v posledních letech pod společným oficiálním názvem Udílení cen Bílého slona.
Odchovkem roku 2006 se v kategorii savci stala dvojčata tuleňů kuželozubých, narozená v Zoo Chomutov,
v kategorii ptáci byl prvním odchov druhu vasa velký,
uskutečněný ve slovenské Zoo Bojnice, a v kategorii

Vodopád ve výběhu vlků

ostatní (většinou věnované plazům) dostal nejvíc
hlasů odchov želv annámských v Zoo Praha.
První místo v soutěži Expozice roku si Zoo Brno
vybojovala již v roce 2000, a to za rekonstrukci
terária na pavilon Tropické království. Druhé místo
obdržela v roce 2005 za přestavbu expozice tygrů
na pavilon Tygří skály. V soutěži Odchovek roku
získala Zoo Brno ocenění již šestkrát, z toho třikrát
za první místo. Oceněnými odchovky byla v roce
1996 mláďata koček rybářských a želv egyptských,
v roce 1999 mláďata leguánů zelených, v letech
2000 a 2002 mláďata chameleonů Jacksonových
a v roce 2003 mládě takina indického.
Ve výběhu vlků se momentálně nacházejí dvě
samice vlka arktického, v současné době probíhá
jednání o dovozu samce. Původní skupina vlků
kanadských čeká v zázemí na převoz do jiné zoo.

Jan Kameník

Horké novinky
Totemy –
indiánské symboly
Takový je název výstavy fotografií, která byla
zahájena 17. května ve sklepení Stálé akvarijní výstavy
za přítomnosti rady kanadského velvyslanectví v Praze
Yvona Turcotta. Na vernisáži promluvil i šéf pořádající
Společnosti přátel Kanady Stanislav Dvořák. Autory
vystavených snímků jsou kanadští fotografové českého
původu Milan Dvořák a Ivan a Draha Neveselí, kteří
fotografovali totemy v kanadských muzeích, skansenech a na kanadských veřejných prostranstvích.
Výstava byla premiérová, v Brně potrvá do 1. července
a poté bude cestovat po dalších českých a moravských
městech. Společnost přátel Kanady založili v roce 1990
posluchači českého a slovenského vysílání kanadského
rozhlasu, kteří se začali sdružovat již na začátku roku
1989. Sídlem společnosti je Telč.
(red)

Samec emu hnědého
se stará o osm kuřat
Návštěvníci mohou v těchto dnech spatřit
ve výběhu v dolní části zoo samce emu hnědého (Dromaius novaehollandiae) s osmi kuřaty,
rodina si poprvé vyšla na procházku 28. dubna.
Je neúplná jen zdánlivě. I v přírodě se o potomstvo emu hnědých stará jen samec a každého
vetřelce – i matku mláďat – vehementně zahání.
Proto musí být po snášce v zoo samice oddělena;

Kuřata emu hnědého

Vernisáž výstavy fotografií totemů. Druhý zprava rada kanadského velvyslanectví v Praze Yvon Turcott

ta brněnská se nyní nachází ve výběhu klokanů,
s nimiž si dobře rozumí. V australské buši oba
druhy sdílejí stejný biotop.
Páření emuů probíhalo od konce prosince do
začátku února, samice začala snášet koncem února
(inkubační doba je přibližně 60 dní). První tři vejce
jsme postupně přenášeli do chladničky, kde zůstala
při teplotě 6 °C dočasně uložena ve vrstvě pšeničného zrní, které udržuje optimální vlhkost. Jako
náhradu jsme do hnízda vkládali sádrové imitace,
tzv. podkladky. První snesená vejce jsme tak chránili
před případným poklesem teplot či před mechanickým poškozením. Navíc se mláďata mohla narodit
s menším časovým odstupem, přibližně stejně stará
kuřata mají větší naději na zdárný odchov.
Když po třetím vejci samec zasedl na hnízdo
a samice do něj dál snášela, mohli jsme podkladky
vyměnit za vejce z chladničky. Týden před očekávaným líhnutím jsme samici oddělili. Kuřata se začala
líhnout 25. dubna a během tří dní se vyklubala
všechna. Ve společnosti otce zůstanou až do doby
před příchodem dalšího toku rodičů. Pak mladí
emuové odejdou do jiné zoo a samice se vrátí
k samci. Své potomky nikdy neuvidí – tak to ovšem
u tohoto druhu chodí i v přírodě.
Emu hnědý je největším ptákem australského kontinentu. Patří do skupiny běžců, jeho
nejbližšími příbuznými jsou kasuáři. (red)

Malí losi potřetí
Chov losů evropských (Alces alces alces)
započal v brněnské zoo v roce 2000 příchodem
samce Fredyho ze Zoo Chomutov. Později se
k němu přidružily samice Jitka ze švýcarské Zoo
Langenberg a Sylva ze Zoo Suhl v Německu.
Letos stalo se již potřetí za sebou, že chovné
samice porodily mládě. To starší se narodilo 10.
května, mladší o pět dnů později. Loni přišla na
svět i jedna dvojčata, takže celkem se již v Brně
narodilo sedm losů.
(red)

Mláďata losů evropských



Odpovědnost

Tygřice Satu

Tygřice Satu nezůstala
dlouho sama
Pár tygrů sumaterských je v Zoo Brno opět
úplný – počátkem května přicestoval ze Zoo Ústí
nad Labem samec Kampar. Nahradil tak ztrátu,
kterou utrpěla tygřice Satu a brněnská zoo nedávným úhynem desetiletého samce Dicka. Jeho starší
bratr Kampar byl ze Zoo Brno do Ústí deponován
před dvěma lety. Oba, stejně jako další dva jejich
sourozenci, kteří již dříve odešli do jiných zoo, se
narodili v Brně. Tříletá samice Satu pochází ze
Zoo Dublin v Irsku.
Tygr Dick podstoupil 29. března operaci, při
níž mu chirurgové na klinice Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně reparovali zlomeninu
levé pažní kosti. Dick se zranil v době páření,
když v expozici pohyboval společně se samicí. Po
konzultaci s odborníky z kliniky se zoo rozhodla
pro operaci. Operatéři vložili do dřeně kosti hřeb
z titanu a napravenou zlomeninu fixovali pomocí
šroubů a ploténky z ušlechtilé oceli.
V prvních dnech po operaci Dick jenom ležel,
ale přijímal potravu, a tedy i léky. Dostal mj. dávku
antibiotik se čtrnáctidenní účinností, takže nebylo
třeba po tu dobu aplikaci opakovat. Záhy zkoušel
i trochu chodit, zprvu jen po třech, poté začal zleh-
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ka našlapovat i na zraněnou nohu. Pokud by na
ni dokročil celou vahou, šrouby ve zlomenině by
se posunuly. Abychom omezili jeho prudší pohyby,
zabednili jsme vyvýšené odpočivné plochy v ubikaci,
kam tygři rádi vyskakují. Pro Dicka byly kritické první
dva týdny po operaci, kdy hrozilo, že do oslabeného
organismu pronikne infekce zašitým chirurgickým
řezem o délce přibližně 30 cm. Jak se později ukázalo, příčinou Dickovy smrti infekce nebyla.
Tygr uhynul dvacátý den po operaci – 18.
dubna. Asi deset dní už odmítal potravu a posléze
ani nepil. Příčinou smrti byla srdeční nedostateč-

Tygr Kampar

nost, která způsobila překrvení periferních cév
a následné prosakování krve do žaludku a střev.
Pitva mj. odhalila nedomykavost srdeční chlopně.
Ta nebyla pracovníkům zoo známa, neprojevila
se ani při operaci, neboť při ní dýchaly místo
zvířecích plic přístroje. Zřejmě ale touto vadou
trpěl i před operací, ale v menší míře – u zvířat
starších pěti let není taková choroba ničím výjimečným. Zásobování Dickova organismu okysličenou
krví se ale zhoršilo právě v souvislosti s léčbou
zlomeniny, kdy musel být dvakrát uspán. Jeho
oběhový systém zatěžovala anestezie stejně jako
stres, kterým tygr trpěl v důsledku omezeného
pohybu a bolesti.
Vzhledem k tomu, že reparovanou zlomeninu
nebylo možné fixovat jako v humánní medicíně,
šrouby ve zlomenině se poněkud posunuly a pohnul
se i zlom. Pokud by neselhalo srdce, srůst kosti by
byl křivý a zvíře by v budoucnu kulhalo.
Dickův případ s napětím sledovali nejen
zaměstnanci zoo, ale i veřejnost. Na úhradu operace, která stála přibližně 30 000 Kč, a pozdější
léčby zoo obdržela několik sponzorských darů. Ke
krytí nákladů přispělo i plnění pojistné smlouvy.
Veškerá snaha o záchranu Dicka nebyla zbytečná. Populace tygrů sumaterských se odhaduje
na pouhých několik set jedinců a patrně jich bude
ještě ubývat. Za této situace je jakákoliv zkušenost
s téměř unikátním chirurgickým zákrokem vždy
velmi cenná. U zvířat, kterým hrozí vyhynutí, je
třeba bojovat za záchranu každého jedince do
jeho posledního dechu.
Eduard Stuchlík

Budoucnost

Architektonická studie vyhlídky do výběhu Safari

O budoucnosti zoo
rozhodne generel
Žádná zoologická zahrada nemůže být nikdy beze
zbytku dokončená, neboť je živým, stále se vyvíjejícím
organismem. Životnost jednotlivých expozic činí přibližně
pouze 35 let, stavby pro zvířata rychle stárnou technicky
i morálně, tak jak se mění názor na poslání zoo a jak
se získávají stále nové a nové zkušenosti v chovu zvířat.
V každé zoo vidíme vedle sebe expozice nové i dosluhující (ty druhé ovšem není vždy nutno likvidovat, dají se
adaptovat třeba pro vhodnější druh apod.). Výstavbu
nových expozic a pavilonů je třeba řídit a koordinovat
podle jednotné studie, jinak by mohlo nastat zbytečné
plýtvání. Mohlo by se například ukázat, že nová stavba,
vzniklá živelně, se záhy stala méně funkční.
Magistrát města Brna proto nechal vypracovat
urbanistickou studii, nesoucí název Generel rozvoje
Zoologické zahrady města Brna. Tvorba generelu,
dohotoveného v závěru minulého roku, byla průběžně konzultována s odborným týmem pracovníků zoo,
vedeným ředitelem, a vycházela z již schváleného
rozvojového dokumentu Strategie rozvoje Zoo Brno.
Pokud zastupitelstvo města generel schválí, bude
už možno na jeho základě vytvářet projekty nových
expozic. Generel si všímá nejen struktury vnitřních

částí zoologické zahrady včetně vybavení pro pohodlí
návštěvníků, ale i jejího napojení na okolní přístupové
cesty a inženýrské sítě a zohledňuje souvislosti s biokoridory procházejícími v jejím sousedství.
Podle generelu by měl být zachován velkorysý
lesoparkový charakter zahrady. To přináší nutnost
budovat nové objekty a volné plochy jen v takovém
rozsahu, aby byla mezi nimi zachována dostatečná
plocha souvislého porostu, nebo zřizovat takové expozice, které dovolí zachovat porost ve výběhu.
Zahradou povedou cesty tří typů a okruhy cest
budou voleny tak, aby se návštěvník nemusel z kteréhokoliv místa vracet stejnou cestou. Generel v souladu
se Strategií rozvoje Zoo Brno vymezuje čtyři hlavní
expoziční zóny: Beringia, Karibik, Wallacea a Kalahari.
Ty propojí minimálně 4,5 m široká hlavní cesta, která
bude sloužit převážně k pohybu osob – k pozorování
zvířat jen výjimečně. Vedlejší, takzvané zážitkové cesty
– široké 2,5–4,5 m – zavedou návštěvníka do nitra
přírodního prostředí, kde se ocitne obklopen zvířaty
a vtažen do děje jejich života. Celý výběh však záměrně
nebude moci přehlédnout najednou. Cesta se bude
klikatit zátočinami a poskytovat nové nečekané pohledy.
Zvířatům takové prostředí poskytne více příležitostí pro
vytváření potřebného soukromí. Třetím typem cesty

budou dobrodružné stezky, široké 1,5–2 m. Různé
pěšiny, žebříky, kamenné stupně apod. budou sloužit
především dětem. Využijí dramatický terén a navodí
dojem průchodu dosud neprozkoumanou krajinou.
Beringia, Karibik, Wallacea a Kalahari zaberou
asi 60 % plochy budoucí zoo. Zbývající prostor vyplní
expozice zvířeny z menších či větších ostrovů, jako
jsou např. Srí Lanka, Madagaskar či Austrálie, a expozice představující skupiny zvířat podle zařazení do
systému, např. koňovité či primáty. Zahrada dále
nabídne kontaktní zoo a další dětské atrakce, skansen
s plemeny hospodářských zvířat a sokolnickou louku.
Celým areálem bude protékat Moravská řeka.
Generel se samozřejmě zabývá dosud nedostatečnou možností parkování. Parkovací plocha s dalším
zázemím pro návštěvníky má vzniknout na pozemku
v Brně-Kníničkách, který sousedí se zoo a který již
zahrada užívá. Na parkoviště by měl navázat nadúrovňový pěší přechod ulice Ondrovy a vstup do zoo v blízkosti expozice ledních medvědů. Současný vstup by byl
zachován a sloužil by především těm návštěvníkům,
kteří do zoo přijedou hromadnou dopravou. Generel
také navrhuje třetí vchod s parkovištěm v horní části
zahrady, ve směru od městských částí Medlánky či
Komín.
Eduard Stuchlík
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Firma MIKROP ČEBÍN a.s.
se zabývá vývojem, výrobou a prodejem:
• Premixů doplňkových látek
• Minerálních doplňkových krmiv
• Doplňkových krmiv
• Minerálních lizů a lizů instantních
• Mléčných krmných směsí
• Medikovaných premixů a krmiv
pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat zejména
pro skot, prasata, drůbež a koně

Dále nabízíme doplňkový sortiment
například „Hobby program“
• pro chovatele ovcí, koní, holubů, králíků, drůbeže
a jiných zvířat chovaných v drobnochovech
• pro rybáře vnadicí směsi pro sportovní rybolov
• kompletní sortiment výživy pro koně
• doplňková krmiva pro lesní zvěř

MIKROP ČEBÍN a.s. je tedy svým výrobním programem resp. rozsahem
uplatnění svých výrobků ve výživě hospodářských zvířat schopen nabídnout
řešení pro všechny používané typy výroby krmných směsí a všechny chovatele
hospodářských a drobných zvířat.
Jsme držitelé certiﬁkátu ISO 9001:2000 a ISO 14001

MIKROP ČEBÍN a.s., 664 23 ČEBÍN 416, Česká republika

tel.: 549 410 073, 549 213 930, fax: 549 410 073 - sekretariát, fax: 549 424 312 - objednávky
e-mail: mikrop@mikrop.cz, web: www.mikrop.cz
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