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Roman Onderka
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Učme se dívat na zvíře 
jako na živou bytost

Podmínkou dobře fungují-
cího města a kvalitního života 
jeho obyvatel je vzájemná 
komunikace lidí, odborníků, 
politiků a magistrátu. Zvířata 
jsou těmi tvory, kteří nás prová-
zejí životem doma, venku a tře-
ba také v zoologické zahradě.

Jsou součástí přírodních podmínek, které 
ovlivňují naše město a mentalitu nás Brňanů. 
Jsou našimi spolubydlícími, ať už je máme 
doma, nebo ve svém okolí – například i ve 
vykázaném prostoru na Mniší hoře. Zoologic-
ká zahrada je přece důležitou součástí naší 
podkovy ,,lesů, vod a strání“, jež obepíná 
Brno od jihozápadu po severovýchod. 

Nový občanský zákoník
živočichy „povýší“

A že se na naše zvířecí společníky zapo-
míná? To by měl vyřešit nový občanský záko-
ník, který se připravuje už sedm let a platit 
by snad mohl v roce 2011. Ten by měl zvířata, 
dosud považovaná za pouhou věc, de iure 
,,povýšit“ na živé tvory a udělat z nich svého 
druhu naše spoluobčany.

Zvířata by si to určitě zasloužila. Jsou 
na světě mnohem déle než my lidé. Jsme 
prostě přesvědčeni o své nadřazenosti nad 
celou přírodou a o tom, že celá země byla 
stvořena k zajištění naší existence. A podle 
toho se chováme.

Nejsme pány tvorstva
Ale v našem dřívějším životě to tak 

nebylo. Vzpomeňte si na zvláštní rozechvě-
ní, když jste jako děti poprvé vstupovali 
do zoologické zahrady. Na ten úžas, když 
jste ponejprv na vlastní oči spatřili zvířata, 
která jste znali jen z vyprávění svých rodičů, 
z obrázkových knížek nebo nanejvýš z tele-
vize. A co teprve ta, o nichž jste neměli ani 
tušení! Jak to provokovalo vaši fantazii… 
Bohužel, ten prvotní pohled se brzy vytrácí 
a v dospělosti upadáme do všemožných 
stereotypů, včetně onoho přesvědčení, že 
jsme pány tvorstva.

To všechno bychom si měli uvědo-
mit – už proto, že jsme občany města, 
jehož nejvýraznějším symbolem je kro-
kodýl zavěšený v průchodu Staré radnice, 
pověstný ,,brněnský drak“. 

Měli bychom si obnovit svůj někdejší 
dětský pohled na svět, a pak tím více oce-
níme, co pro nás dělá Zoologická zahrada 
města Brna. Slouží nejen k pozorování 

cizokrajných i našich živočichů, ale také 
k obecnému poučení, ochraně zvěře 
a výzkumu jejího života.

Nedopusťme, abychom
se z přírody vydělili

 Zoologická zahrada slouží také k tomu, 
abychom si uvědomili, že člověk je složkou 
celého komplexu živých organismů a sou-
částí přírody. A pokud se z ní bude stále 
více vydělovat, bude to mít pro lidskou 
společnost nenapravitelné následky.

 

Roman Onderka,
primátor statutárního města Brna 

Roman Onderka 
se narodil v roce 1965 v Brně. Absolvoval střední školu a manažerskou školu v Ostravě.  

Po vojně byl zaměstnán v Adastu Adamov, následně u Českých drah v Brně ve funkci vozmistra. 
Od roku 2002 je členem Zastupitelstva města Brna (ZMB). Ve volebním období 2002–2006 
byl členem Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec, členem Komise investiční 
a Komise dopravy Rady města Brna. Od roku 2002 je předsedou klubu zastupitelů ČSSD 
v ZMB. Na ustavujícím zasedání ZMB dne 7. 11. 2006 byl zvolen primátorem statutárního 
města Brna pro volební období 2006–2010. V roce 2007 byl jmenován členem Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj a členem Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku. V současné době je 
stínovým ministrem dopravy za ČSSD, členem předsednictva ČSSD a 1. místopředsedou 
Městského výkonného výboru ČSSD Brno-město.

Roman Onderka je podruhé ženatý, z prvního manželství má dospělého syna. Nyní 
žije s manželkou a tříletým synem ve Starém Lískovci. Rekreačně hraje fotbal, nohejbal  
a squash, mezi jeho další záliby patří počítačová technika, hudba, divadlo a literatura.

Příhovor



  „Rak mramorový“
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„Raci mramoroví“
na Stálé akvarijní výstavě 

Stálá akvarijní výstava na Radnické ulici 
chová nejen ryby, ale v menší míře i zástupce 
jiných skupin živočichů – například korýše, kteří 
patří mezi členovce. Rád bych se zmínil o „raku 
mramorovém“ (Procambarus sp.), jemuž je věno-
vána jedna z nových expozic výstavy. 

Jeho název uvádím v uvozovkách, protože ten-
to druh, běžný v umělých chovech, dosud nemohl 
být vědecky pojmenován. Neví se, odkud pochází 
(pravděpodobně ze Severní Ameriky), a dosud 
jsou známi jen jedinci jednoho pohlaví – samice. 

„Rak mramorový“ vyvolal v roce 2003 velký zájem 
vědecké veřejnosti, protože u něj jako u zatím jedi-
ného desetinožce byla prokázána partenogeneze, 
při níž není k reprodukčnímu procesu potřeba sam-
ců, ale ani jiných jedinců stejného druhu, jako je 
tomu v případě hermafroditismu. Vajíčka, která si 

samice chrání pod „ocáskem“, se tedy vyvíjejí bez 
předchozího oplození. Partenogeneticky se může 
rozmnožovat řada nižších živočichů, kupříkladu 
mšice; ve vhodných podmínkách dochází tímto 
způsobem k masivnímu růstu populace. 

Délka těla „raků mramorových“ se na Stálé 
akvarijní výstavě pohybuje v rozmezí od několika 
milimetrů u narozených mláďat do 12 cm. Jejich 
akvárium je monodruhové, dno pokrývá vrstva 
světlého křemičitého písku o velikosti zrn 2–5 mm, 
větší kameny slouží jako úkryt a mají i funkci 
dekorační. Nádrž je bez rostlin. S vegetací se tito 
raci nepřátelí: stříhají klepety do listů akvarijních 
rostlin, až z nich zůstanou pouze řapíky čnící ze dna 
a čepele plovoucí po hladině. Chovat je ve společ-
nosti ryb také není vhodné, protože přištipují rybám 
ploutve, a to hlavně v noci, kdy ryby odpočívají. 
Pokud je raků v jedné nádrži více, tak se docela 
dobře snášejí, většinou si vystačí s varovnými 
postoji a menší unikají, ale byl pozorován i případ 
kanibalismu, kdy silnější jedinci z odchovávaných 
mláďat pozřeli slabší.

Chov „raka mramorového“, který je aktivní 
i ve dne, není nikterak náročný, krmí se jak běžně 
dostupným suchým krmivem pro akvarijní rybičky, 
tak patentkami či zástupci planktonu, jako jsou 
dafnie a buchanky, z nichž využívá jejich chitinový 
krunýřek ke stavbě svého vlastního. Samozřejmě 
již dnes existují i speciální krmiva pro korýše: se 
zvýšeným obsahem chitinu. „Rak mramorový“ 
při růstu pravidelně svléká krunýř a mnohdy ho 

pozře, aby využil látky v něm obsažené pro svůj 
další vývoj. 

Pokud se někomu tento rak přemnoží, neměl 
by ho vypouštět do přírody, ani ho spláchnout do 
WC, jak se to s oblibou dělá. Jde totiž o velmi 
otužilý druh, který je schopen přežít i v podmín-
kách střední Evropy. Tam pak konkuruje původním 
druhům raků, jako je například rak říční. „Rak 
mramorový“ navíc přenáší račí mor, proti němuž 
nejsou naše druhy raků odolné.

Původcem račího moru je bičíkatá plíseň 
Aphanomyces astaci, vázaná na vodní prostředí. 
Choroba, která již přes století decimuje stavy raků 
v Evropě, pochází s nejvyšší pravděpodobností ze 
Severní Ameriky, kde jsou raci proti ní odolní. Po 
nakažení projevují jedinci neklid, často se čistí, poté 
ochrnou a následuje smrt. Odolné druhy raků jsou 
schopné plíseň v těle zapouzdřit a tím ji izolovat 
od organismu. Zapouzdření však může prasknout 
a uvolnit spory do vodního prostředí. Proto račí mor 
přenášejí i na pohled zcela zdraví jedinci. Pokud 
chováme více druhů raků v oddělených nádržích, je 
nutné dbát vysoké hygieny, aby nedošlo k přenosu 
plísně například síťkou, rostlinami apod. 

Pro jeho nenáročnost mohu „raka mramorové-
ho“ doporučit všem, kteří by rádi chovali nějakého 
korýše – třeba i v malé baňce. Je ovšem nutno dbát, 
aby se nestal hrozbou nejen pro další obyvatele akvá-
ria, ale hlavně pro místní divoké populace raků.

 Ing. Vladimír Spurný,
revírník na Stálé akvarijní výstavě

Upozornění



Vodopád v tropické hale Yucatán
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Tropický Yucatán 
v Zoo Zlín

Vzduch horký a vlhký tak, že by se dal krájet. 
Rostliny neobvyklých tvarů, barev a vůní, stromoví 
obři i křehké bromélie a orchideje. Šumění vodopádu, 
drobný déšť a jemný mlžný opar. Nad hlavami vám 
poletují a křičí pestrobarevní ptáci, v bujné vegetaci 
zahlédnete dovádějící opičky tamaríny a kosmany. 
Pěšinu líně přeleze smaragdově zelený leguán. 
V jezírkách se zalesknou dravé piraně, elegantně 
proplují rejnoci, na svou kořist tam číhají krokodýli. 
Pomalé lenochody stejně jako stromové mraveneč-
níky máte takřka na dosah.

Takové zážitky nabízí nová tropická hala Yuca-
tán, která byla otevřena v říjnu 2006. Svým pojetím 
je naprosto unikátní, obdobnou halu nenajdete 
nikde v Evropě. Představuje bohatost a pestrost 
středoamerického deštného pralesa. Domov tu 

našlo více než 20 druhů zvířat, roste zde 1 700 
rostlin ve zhruba 200 druzích. Kromě zvířat a rostlin 
vám představíme i dávnou civilizaci Mayů, která 
se rozvíjela na Yucatánském poloostrově. Uvidíte 
mayskou svatyni, kamenné reliéfy, hieroglyfické 
písmo, obětní oltář i hrob mayského krále.

Tropická hala je nejnovějším, ne však jediným 
magnetem zlínské zoo. Během uplynulých čtyř let 
vyrostlo hned několik nových expozic. Určitě byste 
neměli minout pavilon afrických slonů, novou expozici 
lvů a atraktivní průchozí Ostrov lemurů kata. Ojedině-
lá Amazonie nabídne setkání s tlupou neposedných 
opiček kotulů veverovitých a procházku největší 
voliérou pro papoušky ara. V létě se amazonská 
oblast stává domovem aligátorů. Jejich expozice je 
opravdu výjimečná. Dvoumetroví plazi totiž obývají 
část přírodního jezírka. Srdcem australské oblasti je 
průchozí expozice klokanů rudokrkých a běžců emu 

hnědých. Oblíbené vačnatce můžete pozorovat z bez-
prostřední blízkosti, spatříte zde i bílé klokany. 

A co nového připravujeme? Na jaře příštího roku 
otevřeme poblíž pavilonu slonů novou expozici pro 
plameňáky růžové. V asijské oblasti zahájíme výstavbu 
průchozí voliéry pro dravé ptáky. K dalším novinkám, 
které bychom chtěli otevřít do roku 2010, patří expo-
zice pro jaguáry, pandy červené, nový pavilon pro 
africké primáty a voliéry australských ptáků.  

Romana Bujáčková,
oddělení výchovy a propagace Zoo Zlín

Představení



Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Kolokvium moderovala prof. MVDr. Dagmar Ježková, DrSc.

Mgr. Irena Vlčková

Doc. PhDr. Hana Horká, CSc.

Doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
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Pacienti kliniky dětské 
onkologie navštěvují 
zoo již desátým rokem

Zoologické zahrady a malí pacienti aneb O tygřím 
pozvání – takový byl název kolokvia, které v Zoo Brno 
proběhlo 15. června tohoto roku na upomínku desá-
tého výročí návštěv pacientů Kliniky dětské onkologie 
Fakultní dětské nemocnice Brno v brněnské zoologické 
zahradě. Bylo to již druhé setkání shrnující spolupráci 
zoo a kliniky – první kolokvium proběhlo zhruba ve 
stejnou dobu v roce 2005.

Iniciátorkou myšlenky zpřístupnit zoologickou 
zahradu dětem hospitalizovaným na onkologii byla 
v roce 1997 prof. MVDr. Dagmar Ježková, DrSc. Od 

první návštěvy dětí 1. června 1998 se do konce roku 
2006 takových setkání uskutečnilo šestapadesát a do 
zoo zavítalo 757 malých pacientů v doprovodu 694 

rodičů či jiných osob. Největší zásluhu na organizaci 
spolupráce zoo a kliniky má od samotného počátku 
právě prof. Ježková, která svým citlivým přístupem 
pomáhá při hladkém průběhu všech akcí.

Již v roce 1998 se stal zřejmým blahodárný vliv 
návštěvy zoo nejen na děti samotné, ale i na celé jejich 
rodiny: psychický tlak vyvolaný nemocí a její léčbou 
ustoupil a nahradilo jej nadšení z pobytu mezi zvířaty 
v přírodním prostředí Mniší hory, radost z příjemné změ-
ny běžného denního režimu. Klinika se proto rozhodla 
pro pravidelné návštěvy, které děti absolvují v doprovodu 
rodičů, zdravotní sestry a někdy i lékaře jednou za měsíc, 
s přestávkou o letních prázdninách. 

Děti, které po zoo vozí mikrobus, na zajímavých 
místech vystupují, aby si mohly vybrané expozice blíže 
prohlédnout. Odbornými průvodci jsou jim pracovníci 
propagačně vzdělávacího úseku, ale u hlavních expozic 
čekají na děti i chovatelé, kteří se malým pacientům 
rádi věnují: sdělí jim zajímavosti z chovu zvířat a dovolí 
jim některá pohladit či nakrmit. Děti se seznámí s vel-
bloudicí Majdou, nabídnou ovoce či zeleninu paovcím, 

Obrázky ze Zoo Brno



Křest žirafy (uprostřed primátor Roman Onderka)

Poděkování interpretkám z pedagogické fakulty

Bohunka Pečeňová

Křest knihy Věry Linhartové

Jízda na ponících

Registrace hostů zábavného odpoledne

Představení Zemanova dřevěného divadla
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losům a dželadám, jsou svědky krmení dracén, hmyzem 
nakrmí surikaty a pohladí si užovku amurskou a tapíra. 
Do programu návštěv je v posledních letech zahrnuto 
i vyplňování jednoduchých testů, při němž si děti zopa-
kují znalosti o zvířatech. Po prohlídce zoo si obvykle 
odpočinou a občerství se v restauraci U Tygra. Některé 
děti přijíždějí opakovaně. Exkurze se už nemohou dočkat: 
zahradu už důvěrně znají a zasvěceně se dotazují na 
její zvířecí obyvatele. Jedna z návštěv, většinou to bývá 
v září, probíhá jako výlet do jiné zoo.

V úvodním projevu druhého kolokvia ředitel Zoo 
Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., zdůraznil význam 
zoologických zahrad z pohledu prospěchu a zájmu lidí 
21. století. Panelová diskuse, kterou moderovala prof. 
Ježková, probírala trendy sociální pediatrie z pohledu 
onkologa, pediatra-onkologa, speciálního pedagoga, psy-
chologa a ekologa. Rozpravy se účastnili tito řečníci: doc. 
PhDr. Hana Horká, CSc. (Pedagogická fakulta MU Brno), 
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (Pedagogická fakulta MU 
Brno), Mgr. Irena Vlčková (Klinika dětské onkologie), prof. 
PhDr. Marek Blatný, CSc. (Psychologický ústav AV ČR), prof. 
MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (Klinika dětské onkologie), 
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (Lékařská fakulta MU Brno), 
a další. O tom, jak malí pacienti a jejich rodiče s odstupem 
let hodnotí pravidelné návštěvy v zoo, pohovořila doc. PhDr. 
Věra Linhartová, CSc. (Lékařská fakulta MU Brno). 

V hudební části kolokvia zazněly Moravské dvojzpě-
vy Antonína Dvořáka a Romance F dur pro housle a klavír 
Ludwiga van Beethovena v podání studentů Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vedených PhDr. 
Blankou Knopovou, CSc. Jedenáctiletá Bohunka Pečeňová 

z Vizovic, bývalá účastnice návštěv v zoo, na elektronic-
kých varhanách přednesla Valčík č. 9 z cyklu Jedenáct 
bagatel, op. 119. Ludwiga van Beethovena a po ovacích 
přidala Fandango Luigiho Boccheriniho.

Závěr kolokvia patřil křestu knihy Věry Linhartové 
Dívej, jak se šimpanz směje, s podtitulem Povídky z onko-
logické kliniky. Autorku zaujal nápad prof. Ježkové vyhle-
dat rodiny některých dětí, které se během uplynulých 
deseti let léčily na onkologii a navštěvovaly zoologickou 
zahradu. V rozhovorech s členy rodin zjišťovala, jak se 
rodičům dařilo děti po návratu znovu zapojit do běžného 
života a co jim i dětem návštěvy zoo přinesly. Kniha 
v šesti kapitolách dokumentuje, jak se děti vyrovnávají 
s rodinným klimatem, změněným jejich dlouhodobou 
léčbou, a zmiňuje i osud rodin, které dítě ztratily.

Na dopolední shromáždění odborníků v audiovizuál-
ním sále správní budovy navázalo odpoledne připravené 
v areálu zoo pro všechny bývalé i současné pacienty 

kliniky dětské onkologie, kteří navštěvovali zoo. Pozvaní 
hosté si prohlédli zahradu pěšky nebo se svezli vláčkem 
či elektrovozíkem, u hlavních expozic vyslechli a zhlédli 
komentované krmení, na soutěžní stezce si porovnali 
znalosti o přírodě, pobavili se při představení Zemanova 
dřevěného divadla, zajezdili si na ponících a na závěr 
je očekávalo překvapení – opékání prasete v indiánské 
vesničce. Do odpoledního programu byl zahrnut i křest 
žirafy, narozené v prosinci minulého roku. Primátor města 
Brna, Roman Onderka, ji pokřtil jménem Julie.

Eduard Stuchlík

Obrázky ze Zoo Brno



Koupel orla bělohlavého

Medvěd lední se zmrazeným kusem masa

�

Zvířata umějí čelit 
vysokým teplotám

Rok uběhl a zase přišlo léto a s ním 
vlna veder. Doba, kdy se vracejí stále stejné 
otázky: co v tom horku dělají lední medvědi 
a všechna ta další ubohá zvířátka v zoo? Ti 

„ledňáci“, a hlavně sobi, v tu dobu opravdu 
zažívají „horké“ chvíle, ale dovedou je zvlád-
nout mnohdy lépe než lidé. Ostatně zvířata 
se vcelku chovají rozumněji než někteří z nás. 

Tak třeba bez protestů, ráda a s chutí dodržují 
pitný režim, vyhledávají stín a omezují pohyb 
na minimum.

K tomu, aby mohla čelit vysokým teplo-
tám, mají zvířata vyvinuty různé mechanismy 
termoregulace. V knize Etologie živočichů Zde-
něk Veselovský vypočítává, co všechno musí 
organismus provést, aby přečkal nejvyšší tep-
loty bez úhony. Patří k tomu i setrvání zvířete 
v době kolem poledne ve stínu nebo v úkrytu. 
Pro mnohé obyvatele pouští je typické, že z nor 
vycházejí na povrch jen v noci, kdy je chladně-
ji. Mezi dalšími způsoby Veselovský zmiňuje 
postupné zvyšování tělesné teploty během 
dne až na 41 °C, aby se dosáhlo co možná 
nejmenšího rozdílu mezi teplotou prostředí 
a těla – tak se sníží pocení a omezí ztráty vody. 
Tento způsob dobře ovládají z ptáků zejména 
pštros dvouprstý a ze savců velbloud jednohrbý. 
Nahromaděné teplo pak tito živočichové vyza-
řují za chladnějších nocí. Zvířata ze suchých 
oblastí dokáží účinně šetřit vodou. Velmi dobře 
to umí právě velbloud, který najednou vypije 
hektolitr vody a pak vydrží nepít až 10 měsíců 
(ovšem pokud nemusí pracovat). 

Čápi roztahují křídla proti větru a odkrýva-
jí přitom neopeřená místa. Stejně jako kondoři 
i čápi vystřikují na dolní končetiny svůj řídký 
trus, který při odpařování tělo také ochlazuje. 
Stejně působí sliny, kterými si klokani natírají 
zejména dolní končetiny. Veverky žijící v poušti 
Kalahari si v horku překlápějí přes tělo jako 
slunečník svůj hustě osrstěný ocas. (Podobně 
ptáci odchovávající mláďata zastiňují hnízdo 
roztaženými křídly.) 

Odpařování vody je účinným prostředkem 
ochlazování zvláště u savců s velkým počtem 
potních žláz. Ptáci potní žlázy nemají, a proto 
využívají ventilace otevřené ústní dutiny a rych-
lého dýchání k ochlazování bohatě prokrvených 
tkání. Chvění hrdelních vaků, připomínající oví-
vání vějířem, používají například holubi, lelkové, 
někteří kurovití a zejména kormoráni a pelikáni. 
Ventilace snižuje teplotu hrdla až o 5 °C, což 
postupně vede k ochlazování celého těla. 

Ventilaci ústní dutiny používají i psi, kočky 
a někteří kopytníci. Savci mají navíc k vyza-
řování tepla uzpůsobena určitá místa na těle, 
která jsou neochlupená. Nazýváme je termická 
okna. Psi je mají na břiše a hrudníku, proto 
v teple spí na boku, v chladu okna zavírají 
stočením těla „do klubíčka“. Termická okna 
mají i ploutvonožci, používají je při pobytu 
na suchu.  

Letní vedra přečkávají zvířata v Zoo Brno 
většinou tak, že odpočívají ve stínu stromů, 
mají to tak mnohdy snazší než v přírodě. 
Nesmějí dostávat energeticky bohaté krmivo 
a musejí mít dostatek vody na pití. Ledním 
medvědům předkládáme zamrazené mořské 
ryby, při jejichž konzumaci se šelmy ochladí, 
navíc dobývání kořisti z ledu je pro ně příjem-
nou zábavou. Někteří savci i ptáci, například 
tapíři, medvědi, pštrosi, sovy a orli – se ochla-
zují ve vodních nádržích. Stříkání vody z hadice 
přímo na zvířata praktikujeme jen výjimečně. 
K ochlazování přispívá zvlhčení prostředí, proto 
například vodním rozprašovačem mlžíme ve 
voliérách exotických ptáků, kropíme rostliny 
a podlahy ve voliérách dravců a hadicí stříkáme 
písečnou pláž u lachtanů.

 Jan Kameník

Zamyšlení



Mládě bizona
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Narodil se bizon
Bizony (Bison bison), známé turovité 

sudokopytníky ze Severní Ameriky, chová Zoo 
Brno již od založení a za tu dobu se na Mniší 
hoře narodila řada mláďat. Současnou chovnou 
skupinu tvoří tři samice původem z Brna – nej-
starší se narodila v roce 1983 a dvě mladší 
v roce 2001 – a samec narozený v roce 2002 
v Zoo Praha. Ten se vzápětí po přesunu do Brna 
osvědčil jako schopný zakladatel nového chovu. 
První přírůstek se objevil 11. června 2005, další 
samička 18. srpna minulého roku a letos 3. čer-
vence přišla na svět třetí malá samice. (red)

Mládě kianga východního 

Horké novinky

Mládě zebry Chapmanovy

Třetí mládě kianga
Divoké asijské osly kiangy východní 

(Equus kiang) Zoo Brno chová od roku 
2000, kdy získala ze Zoo Berlín samce 
Suma a samici Ulriku, k nimž se zakrátko 
přidružila samice Irbe z lotyšské Zoo Riga. 
První mládě, sameček Honzík, se narodilo 
v roce 2005, samička Hanka pak před dvěma 
lety a letos 4. července Irbe porodila třetí 
mládě: samečka, který dosud jméno nemá. 
Zatímco Honzík již odcestoval do Zoo Hodonín, 
Hanku můžeme dodnes vidět, jak se prohání 
po výběhu. Vůdčí hřebec je v současné době 
od skupiny oddělen.

Kiangové žijí v přírodě v menších skupi-
nách samic vedených hřebcem, který stádo 
chrání jak před přirozenými nepřáteli, jako 
jsou například vlci, tak před jinými hřebci, 
kteří žijí buď samotářsky či v takzvaných 
mládeneckých skupinách. Vůdčí hřebci bývají 
proto agresivní a napadají i klisny a mláďata. 
V přírodě se samice před porodem vzdalují ze 
stáda a zpět se vracejí až po půlroce. 

Kiangové jsou kriticky ohroženi a v zoo 
patří k nejvzácnějším zvířatům. V poslední 
době se jejich chov poměrně rychle rozvíjí. 
V Česku chová kiangy pět zoologických zahrad, 
největší skupina, která se nachází v Zoo Riga, 
čítá 31 jedinců (13 samců a 18 samic). Mezi-

Urban centrum otevřelo 
výstavu o brněnské zoo

Výstava o Zoo Brno, zahájená 2. srpna 
v brněnském Urban centru na Mečové ulici, 
potrvá tři měsíce. Na rozměrných panelech 
a velkoplošných obrazovkách se představí 
minulost i současnost brněnské zoo a také 
projekty nových výběhů a pavilonů, součástí 
expozice jsou i programy pro děti a přednáš-
ky pro veřejnost. Vstup na výstavu je volný, 
v neděli a v pondělí je zavřeno. (red)

Košičanka 
rodila podruhé

Ve výběhu Safari, kde se v poslední době 
proháněla kromě jiných zvířat i pětičlenná 
skupina zeber Chapmanových (Equus bulchelli 
chapmani), se ráno 27. července objevila šes-
tá zebra: samice Ajka, zvaná též Košičanka 
(pochází ze Zoo Košice), přivedla na svět 
mládě. Otcem malé samičky je vůdčí samec 
Ben, původem ze Zoo Bojnice. Ajka rodila už 
před dvěma lety, tehdy měla hřebečka, který 
stále zůstává ve stádě. Do příchodu sourozence 
se ještě pořád snažil skotačit s mámou, ale 
ta už teď na něj čas nemá a odhání ho. Také 
druhá chovná samice se dosud stará o mládě, 
ročního hřebečka. (red)

národní plemenná kniha k 1. lednu 2006 
uvádí 119 jedinců žijících v zajetí. Kiangy se 
nikdy nepodařilo domestikovat. (red)



Vítězný kmen Haidů (Zoo Brno) s organizačním výborem Zooher 

V přetahování lanem byli nejlepší Naskapiové (Zoo Praha)

Logo Zooher 
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Zoohry vyhrálo Brno
Vítězem letošních Zoologických her bez hra-

nic se stalo družstvo pořádající Zoo Brno, druhá 
byla Zoo Zlín-Lešná, třetí Zoo Jihlava. Bodové 
odstupy byly velmi těsné. Soutěžilo třináct týmů 
z českých zoologických zahrad a jeden tým slo-
venský – ze Zoo Bratislava. Klání probíhalo ve 
dnech 15.–17. června v rekreačním středisku 
v Herolticích u Tišnova.

Jubilejní desáté Zoohry se tentokrát konaly 
v indiánském duchu. Zahrady vytvořily sedmi-
členná smíšená družstva, každý tým vystupoval 
v barvách oblíbeného indiánského kmene a měl 
ve znaku i jeho posvátné zvíře. Tak například 
jihlavští Apači uctívali kojota, liberečtí Inkové 
kondora velkého, děčínští Mohykáni medvěda 
grizzlyho, brněnští Haidové vlka kanadského, 
bratislavští Inuité soba polárního.

 Zoohry oficiálně zahájil ředitel Zoo Brno 
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., při slavnostním 
nástupu indiánských náčelníků a jejich lidu v pátek 
15. června ve 20 hod. Když vzápětí táborák ozářil 

Šárecké údolí řeky Svratky, začala první disciplína, 
ve které se rituálním tancem a zpěvem představily 
jednotlivé kmeny. Nejvíce se líbil příběh Delawarů 
ze Zoo Ústí nad Labem.

U táboráku poté setrvali jen mužové, aby 
v klidu pojídali bizoní pečeni (opékané špekáčky), 
popíjeli ohnivou vodu a hovořili o důležitých věcech. 
Indiánské ženy se mezitím vydaly na noční soutěžní 
stezku. Při běhu ztemnělým lesem musely najít 
ukryté značky a vyřešit hádanku. Nejstatečnější, 
nejrychlejší a nejchytřejší se stala Marcela Sládková 
z kmene Mohavků (Zoo Dvůr Králové). 

V sobotu ráno museli indiáni nejdříve zachrá-
nit orlí vejce. Když je na koni bez sedla převáželi 

z hnízda do líhně, některé zaskočilo řízení: oři 
chyběl volant. Jako nejlepší jezdci se osvědčili Ara-
pakové ze Zoo Plzeň. Slunce nemilosrdně pálilo, 
všem vyschlo v krku. Vzhledem k tomu soutěž 
v běhu s kořistí odstartovala až po občerstvovací 
přestávce. Každý člen družstva musel na dvou 
tyčkách přenést k metě bramboru. Nebylo to lehké, 
brambora si většinou dělala, co chtěla. I tady se 
měřil čas. Nejlépe si vedli Mohykáni ze Zoo Děčín. 
Následující disciplína – lov ryb pod vodou – se 
uskutečnila v bazénu, soutěžící se při ní potápěli 
ve dvojicích. Nejúspěšnější byli čejenští ogaři Vašek 
a Petr ze Zoo Zlín-Lešná. Po dobrém obědě, kte-
rý uvařil Marek Mlaskač, nastalo další zápolení. 
Indiáni se s chutí pustili do lovení squaw, hodu 
oštěpem na kouřícího bizona, přetahování lanem 
i do vědomostního testu. Nejtěžší bylo ulovit squaw, 
mnozí bojovníci skončili se šrámy na těle i na duchu 
v náruči ošetřující zdravotní sestry. V hodu oštěpem 
zvítězil MVDr. Lukáš Pavlačík z kmene Mohavků 
(Zoo Dvůr Králové). Nejdramatičtější byla přetaho-

vaná lanem. V závěrečném duelu stály proti sobě 
dva kmeny: Naskapiové (Zoo Praha) a Haidové 
(Zoo Brno). Váhově vyspělejší Naskapiové získali 
v této disciplíně prvenství. V závěrečném testu, kte-
rý spočíval ve vyplnění pracovního listu Naši savci, 
sestaveného pro žáky 2. stupně základní školy, 
měli štěstí Čejenové ze Zoo Zlín-Lešná i Haidové 
ze Zoo Brno – podělili se o první příčku.

Všech sto sedm spokojených soutěžících 
se v neděli 17. června rozloučilo a rozjelo do 
svých domovů.

Mgr. Světla Vítková,
pedagog volného času Zoo Brno, 

členka organizačního týmu Zooher

Odpovědnost



Odrostlé mládě raroha velkého   
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První odchov 
raroha velkého

Brněnské zoo se letos podařil prvood-
chov raroha velkého (Falco cherrug), který je 
největším sokolovitým dravcem hnízdícím na 
území České republiky. O mládě, které jsme 
na hnízdě poprvé zpozorovali 13. května, se 
rodiče – jinak velmi plaší a bázliví – vzorně 
starali a vychovali z něho krásného zdravého 
jedince.

Do narození mláděte Zoo Brno vlastnila 
pár rarohů velkých: samice Giba se narodila 
v dubnu 1999 a samec Marco v dubnu 1998. 
Začátkem ledna jsem pod přístřešek v zadní 
části jejich voliéry umístila hnízdní plošinu 
o rozměrech 50 × 30 cm, lemovanou 5 cm 
vysokým okrajem (aby se vejce nerozkutá-
lela). Na toto „hnízdo“ jsem jako podklad 
vysypala trochu hrabanky. Existovala ještě 
další možnost zahnízdění: na některém ze 
dvou kamenných pilířů, které stojí ve voliéře 
a na něž si dravci rádi sedají.

 Začátkem února oznámilo příchod toku 
hlasité kvíkání. Rarozi se stali ještě plašší a při 
krmení „divočili“. Páření jsem nezpozorovala, 
bylo ale vidět, že samice se snaží zahnízdit – 
zůstávala na hnízdní plošince. První vejce jsem 
na hnízdišti spatřila 8. března. Oba dravci byli 
ostražití a sledovali každý můj pohyb, ať už 
při krmení, či při procházení kolem voliéry. 
Samec někdy výstražně hlásil můj příchod. 
Aby byli ptáci co nejméně rušeni, omezila jsem 
úklid a samozřejmě nechodila do voliéry bez 
pádného důvodu. Po několika dnech se obje-
vila další vajíčka. Jejich počet a dobu snesení 
nebylo možno přesně určit, protože samice na 
vejcích stále seděla a hlídala je. Zahlédla jsem 
nejvíce pět vajec. Jednoho dne však bylo hníz-
do prázdné a na zemi ležely zbytky skořápek. 
Ve voliéře patrně řádila kuna. 

Po zmaření první snůšky někdy dravci 
založí snůšku druhou. Nechala jsem proto 
vyrobit další hnízdiště, tentokrát ve tvaru 
krychle, z jedné strany opatřené otevřeným 
vchodem s okrajem. Připevnila jsem je na 
zadní stěnu voliéry, s dostatečným odstupem 
od starého hnízdiště. 

Dravcům chvíli trvalo, než si na budku 
zvykli, ale pochopili, o co jde. Začátkem dubna 
samice začala s druhou snůškou v nové bud-
ce. Ještě předtím jsme však provedli ochranu 
proti škodné: políčili jsme čtyři sklopce a pro 
zmatení pachů roznesli po okolí voliéry tygří 
trus. Samice už z hnízda neodlétala a bedlivě 
ho hlídala, se skrytou snůškou pod sebou. 
Identifikovat bylo možno nejvíce tři vejce. 
Samec hlídkoval na větvích, a když jsem se 
přiblížila k voliéře, hned se hlasitě ozýval. Aby 
měli ptáci co největší klid, vchod do voliéry 
jsme uzavřeli a krmení podávali oky v pletivu 
její přední stěny. 

Bíle ochmýřené mládě bylo na hnízdě 
poprvé spatřeno 13. května. Samice ho zakrý-
vala celým tělem, ještě víc se čepýřila, aby 

nebylo vůbec vidět. Občas zlostně zasyčela 
a chovala se bojovně. Situaci v hnízdě jsem 
se nesnažila zjišťovat, hnízdění jsem dávala 
volný průběh, vše jsem nechávala na péči 
rodičů. Vyplatilo se to. Za dva měsíce vychovali 
krásné zdravé mládě.

Během odchovu mláděte jsme rarohy 
krmili denně. Dostávali vždy o několik kusů 
víc, aby zůstaly menší zbytky, které sloužily 
jako kontrola, že všichni tři dravci mají dost 
potravy. Její hlavní složkou byla jednodenní 
kuřata, křepelky či bažanti. 

Mladý raroh opustil budku kolem 13. červ-
na a od té doby poletuje ve voliéře se svými 
rodiči. V době odchovu se podařilo chytit 
do sklopce kunu. Možná i proto byl odchov 
úspěšný. Voliéra rarohů se má přestavovat, 
v lepším chovatelském zařízení snad bude 
i více rarožíků...

  Simona Blahoňovská,
revírník na úseku šelem a dravců

Budoucnost
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