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Příhovor
Beringie, největší
investice v dějinách
Zoo Brno
Velice mne potěšilo, když letos
v červenci Statutární město Brno uspělo u Evropské komise se svou žádostí
o příspěvek na uskutečnění projektu
nesoucího označení Beringie.
Evropský fond pro regionální rozvoj uvolnil
na náš záměr 45 milionů korun, k nimž Brno přidá ze svého rozpočtu dalších 31 milionů korun.
Už letos tak mohou začít stavební práce v rámci
dosud největší investice v dějinách brněnské
zoologické zahrady. Po úspěchu s odchovem
dvojčat ledních medvědů, narozených v závěru
loňského roku, má Zoo Brno další důvod k radosti. Město požádalo o dotace také na další
brněnské projekty; věřím, že i tato iniciativa
v získávání peněz z Evropské unie bude úspěšná
a v budoucnu ještě poroste.
Podle projektu dotovaného Evropskou unií
vyroste v zoologické zahradě nová rozsáhlá ex-

pozice, která veřejnosti přiblíží přírodu Kamčatky a východní Sibiře. Stavba má být dokončena
v roce 2010. Hlavním chovaným druhem bude
medvěd kamčatský, což je – společně s kodiakem – největší poddruh medvěda hnědého. Napříč
expozicí povede dobrodružná naučná stezka, na
níž se návštěvník seznámí s tradičními způsoby
lovu medvědů i se současnými metodami jejich
ochrany. Hlavní ideou scénáře naučné stezky je
přeměna člověka-lovce v člověka-ochránce.
Urbanistické řešení projektu bylo vedeno
snahou zachovat původní lesnatý charakter Mniší
hory a umocnit ho, aby vznikl dojem severského
lesa. Architekt komponoval naučnou stezku
tak, že člověka vtáhne do prostředí, kde získá
pocit z pobytu v autentické divočině, po níž se
medvědi a další zvířata pohybují zcela přirozeně.
Návštěvník objeví výhledy do výběhů medvědů
a rosomáků a posléze se ocitne v centru expozice
se stylizovanou loveckou osadou. V ní najde
výhradně jen sruby s kamennou podezdívkou,
technické stavby – například voliéry – nenásilně
splynou s okolím. Projekt expozice medvědů
kamčatských a dalších druhů dané oblasti je

Jméno a příjmení: Roman Onderka
Narozen:
11. 11. 1965 v Brně
Vzdělání:
úplné středoškolské s maturitou
Rodinný stav:
ženatý
Děti:
2
• primátor statutárního města Brna
• 1. místopředseda MěVV ČSSD Brno-město
• stínový ministr dopravy za ČSSD
• člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj
• člen předsednictva ČSSD
• člen Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku
Pracovní profil
• pro volební období 2006–2010 uvolněn pro funkci primátora statutárního města Brna
• ve volebním období 2002–2006 členem Komise investiční a Komise dopravy Rady města Brna
• ve volebním období 2002–2006 členem Zastupitelstva města Brna
• ve volebním období 2002–2006 členem Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec
• od roku 2002 předseda klubu zastupitelů ČSSD v ZMB
• OSŽ – územní tajemník dopravy a přepravy pro kraj Jihomoravský a kraj Vysočina
• České dráhy, s. o., v Brně – vozmistr
• Adast Adamov – mechanik
• absolvování dvouleté vojenské služby
Členství ve společnostech s účastí města Brna:
• člen představenstva a. s. TEZA – do 11/2006
• člen představenstva a. s. Teplárny Brno – do 11/2006
• člen představenstva a. s. DPMB – do 11/2006
• předseda dozorčí rady a. s. Veletrhy Brno – od 6/2007

Roman Onderka
příkladem toho, jak si dnes představujeme zoologickou zahradu. Po realizaci se stane dominantní
součástí plánovaného souboru expozic zvířeny
z obou břehů Beringovy úžiny. Podle Strategie
rozvoje Zoo Brno celý komplex Beringie zabere
zalesněný svah kopce od západního okraje zoo
až po hlavní návštěvní trasu, žít v něm bude 68
druhů zvířat, mezi nimi například medvědi lední,
sobi polární, losi, pižmoni či orli kamčatští.
Projekt podpořený Evropskou unií odstartoval v roce, kdy si připomínáme 55. výročí vzniku
Zoo Brno. Doufám, že občané našeho města
budou na svou zoologickou zahradu stále více
hrdí, že Beringie zpříjemní a zkvalitní jejich život
a zahrada se stane vítaným cílem návštěvníků
z celé České republiky i ze zahraničí. Nepochybuji,
že bude vzrůstat počet nadšenců, pro které se
stanou návštěvy brněnské zoo, podnikané pravidelně několikrát do roka, samozřejmostí.

Osobní informace:
• nemá záznam v rejstříků trestů ČR
• nebyl evidován jako osoba uvedená v § 2, odst. 1, písm. a) nebo b) zákona číslo 451/1991 Sb.
Různé
• záliby: sport (fotbal, nohejbal, squash), hudba, divadlo, literatura

Roman Onderka,
primátor města Brna
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Upozornění

Výrečci malí – samice (vpravo) a mláďata

Sovy pálené

Výsledek letošního
odchovu sov: tři výrečci
a jedna „pálenka“
Trvalý domov má v brněnské zoo několik
druhů sov. S většinou z nich se návštěvník může
seznámit v takzvané aleji ptáků – ve voliérách
na okruhu od nástupiště vláčku směrem k pavilonům opic. V části aleje, která se nachází poblíž
správní budovy, se letos podařil odchov u dvou
druhů sov: u výrečka malého (Otus scops) a sovy
pálené (Tyto alba). Zatímco výrečky se nám
podařilo rozmnožit vůbec poprvé, „pálenky“
odchovaly jedno mládě již loni.
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Samici výrečka malého jsme získali prostřednictvím naší Stanice pro handicapované
živočichy v roce 2004, samce jsme si v roce
2007 dovezli ze Záchranné stanice pro dravce
v Bartošovicích u Nového Jičína, a pár tak společně žije od října 2007. Samice zasedla na čtyři
vejce 19. června 2008 a samec ji krmil. Ze všech
vajec se vyklubala mláďata, o která se samice
i samec vzorně starali. Po deseti dnech jsme
jedno mládě, zřejmě nejslabší, nalezli mrtvé.
Ostatní se zdárně vyvíjela a začátkem srpna
postupně vylétla z hnízdní budky. Rodiče je
poté ještě dokrmovali, ale všichni se již trvale
zdržovali mimo budku.
Výreček malý, jehož hlavní potravou jsou
velké druhy hmyzu, se v naší přírodě vyskytuje
vzácně. Hnízdění u nás zatím zaznamenáno
nebylo, nejblíže k němu dochází na Slovensku.
V Červené knize České republiky je výreček
malý zapsán v kategorii kriticky ohrožený
druh.
Jeden pár sov pálených, který v současné
době v zoo chováme, se k nám dostal v roce
2000 ze Záchranné stanice v Bartošovicích. Opakovaně se pokoušel o hnízdění, ale několik let
zůstávaly snůšky neoplozené nebo opuštěné.
Teprve ve druhé snůšce v roce 2007 sovy pálené
úspěšně odchovaly jedno mládě. Letos začaly
hnízdit už v únoru, ale obě vejce byla znovu
neoplozená. Druhá snůška následovala v květnu a 15. června chovatelka zaslechla z budky

Výreček malý – samec
žebrání mláděte. Hnízdění nadále probíhalo bez
zbytečného vyrušování a 4. srpna mládě budku
opustilo. Sova pálená je v Červené knize České
republiky zařazena do kategorie ohrožený
druh. Klesající početní stav pravděpodobně
způsobuje několik faktorů, například úbytek
vhodných míst k hnízdění a používání jedů
k hubení hlodavců. Potravní nabídku též tlumí
přemnožení kun skalních.
Dravce a sovy v naší zoo krmíme především
vyřazenými jednodenními kohoutky nosných
plemen kura domácího – tato složka potravy je
pro nás velmi levná a dostupná. Dále dostávají
laboratorní myši a potkany.
Návštěvníci webových stránek Zoo Brno
mají možnost sledovat úspěšné hnízdění sov
pálených, tentokrát divokého páru – v jejich
budce byla instalována kamera (více informací
o tomto odchovu přinášíme v profipříloze tohoto
vydání Zooreportu).
Přirozený odchov mláďat obou zmiňovaných
druhů je výsledkem soustavné péče chovatelek
na úseku dravců a sov. Věřím, že se jim takový
úspěch podaří příští rok zopakovat.
Bc. Bohdana Bergmannová,
chovatelka v Dětské zoo

Představení

Pravčická brána – nepochybně nejznámější skalní útvar Národního parku České Švýcarsko
náš největší zástupce pěvců krkavec velký (Corvus
corax), proti proudu Labe do staré vlasti přicestoval bobr
evropský (Castor fiber). Těmto návratům napomáhá
především zlepšování stavu životního prostředí i mimo
chráněná území. Druhým způsobem je cílené navracení
konkrétních druhů zvířat nebo rostlin na místa jejich
původního výskytu, kterému předcházejí zásahy zlepšující životní podmínky daného druhu.
Od vyhlášení národního parku probíhá několik
reintrodukčních programů. Jako příklad lze uvést německou stranou iniciovaný návrat sokola stěhovavého
(Falco peregrinus), který v Českém Švýcarsku téměř
vyhynul ve druhé polovině 20. století. Do volné přírody
bylo vypuštěno na 80 jedinců pocházejících z umělých
odchovů; dnes už je sokol opět pevnou součástí zdejší
fauny a šíří se odtud na další místa v Čechách i v Německu. Cílem dalšího programu, nazvaného Losos 2000,
je navrácení lososa obecného (Salmo salar) do vodních
toků Českosaského Švýcarska. Tato kdysi hojná ryba

byla v důsledku znečištění vod v minulosti zcela vyhubena. Dnes už se kvalita vody v řekách zlepšuje a na
vodních dílech se budují tzv. rybí přechody, umožňující
lososům pravidelnou migraci. Na některých tocích lze
tedy začít s opětovným vypouštěním lososa. Připraveny
jsou i další projekty, zaměřené na návrat střevle potoční
(Phoxinus phoxinus), jeřábka lesního (Bonasa bonasia)
či tetřeva hlušce (Tetrao urogallus).
Pro úspěch reintrodukčních programů je nezbytný cílený management. Významnou roli přitom
hrají především opatření zaměřená na přeměnu dříve
hospodářských lesů do takové podoby, aby mohly
být ponechány samovolnému vývoji. Takové biotopy
se pak nepochybně stanou útočištěm pro rozmanité
druhy rostlin a živočichů.
Tomáš Salov,
tiskový mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko

Foto Václav Sojka

Foto Václav Sojka

České Švýcarsko je romantická skalnatá krajina
při česko-saské hranici. Se sousedním Saským Švýcarskem vytváří přeshraniční region, charakterizovaný vysokou
lesnatostí,
kou krásou
magicbizarních
pískovcových skal
a skalních
i malebnými
útvarů
soutěskami,
jimiž celoročně
protékají potoky a říčky. To vše se snoubí s unikátními
památkami lidové architektury a pozůstatky dávné
historie lidského osídlení.
Národní park České Švýcarsko, jehož rozloha činí
79 km2, sousedí s německým Národním parkem Saské
Švýcarsko a směrem do vnitrozemí jej obklopují dvě
chráněné krajinné oblasti – Labské pískovce a Lužické
hory. Chráněná území na obou stranách státní hranice,
označovaná jako Českosaské Švýcarsko, zaujímají plochu přibližně 700 km2. Národní park České Švýcarsko
byl vyhlášen v roce 2000 pro uchování a zlepšení přírodního prostředí, ochranu jedinečných geomorfologických
hodnot, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů
i pro zachování typického vzhledu krajiny. Jeho posláním není pouze „konzervovat“ současný stav, ale také
zvyšovat druhové bohatství nebo obnovovat přírodní
procesy, které na tomto území panovaly před příchodem
člověka. Úplný „návrat do pravěku“ není v daných
podmínkách možný, a proto jde spíše o zachování
a obnovení přírodě blízkých procesů.
Ke zvyšování biodiverzity v Národním parku České
Švýcarsko a v přilehlých oblastech dochází v podstatě
dvojím způsobem. Prvním z nich je samovolný návrat
některých dříve vyhubených druhů živočichů nebo rostlin. Takto se do Českého Švýcarska vrátil například

Foto Václav Sojka

České Švýcarsko
znovu domovem
vyhubených druhů

Jen v roce 2008 bylo vypuštěno na 50 000 plůdků lososa obecného do řeky Kamenice

Sokol stěhovavý je symbolem úspěšných zvířecích
návratů v národním parku
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Vlčí smečka se rozrostla o dva přírůstky

Tříměsíční štěňata

Vlčí smečka opatruje
mláďata
Dvě štěňata, která se v brněnské zoo narodila
do rodiny vlků arktických (Canis lupus arctos Pocock,
1935), opustila podzemní úkryt 7. června 2008
a poprvé se ukázala nedočkavým chovatelům a na
okamžik i mile překvapeným návštěvníkům. Přibližně
měsíc stará vlčata se znovu objevovala vždy jen na
chvíli, obvykle brzy ráno a pak pozdě odpoledne. Vždy
se ale zdržovala jen v blízkosti vchodu do doupěte.
Narození mláďat jsme toužebně očekávali,
a proto jsme chtěli vlkům vytvořit co nejlepší
podmínky pro rozmnožování: na přelomu ledna a února 2008 jsme jim zřídili umělé doupě.
Vybrali jsme pro ně místo vzdálené asi šedesát
metrů od vjezdové brány, pod převisem z umělých kamenů, ukryté před zvídavými pohledy
návštěvníků. My jsme ovšem měli možnost
dění v okolí kontrolovat pomocí dalekohledu.

6

Mladý vlk
Březí vlčici se ale připravené doupě nezamlouvalo a usídlila se v podzemním úkrytu, který
si vyhrabali bývalí obyvatelé výběhu – vlci kanadští. Sama i za pomoci samce a druhé samice si
doupě podle vlastních představ rozšířila, pak tam
porodila a o potomky pečovala. Z chování vlků
bylo zřejmé, že se v prostorné a hustě osázené
expozici s četnými terénními vlnami dokonale
zabydleli a že se v ní cítí jako ve volné přírodě.
Úkryt pro mláďata zbudovaný člověkem samice
později přece jen vyhledala a přijala, i když se už
jednalo o docela jiný objekt, než ten, který jsme
jí připravili pod převisem. Vchod do doupěte, ve
kterém mláďata přišla na svět, se totiž nacházel asi
padesát metrů od návštěvnické vyhlídky, kde bylo
po objevení mláďat neustále rušno. Místo okupovali
převážně novináři a nebylo divu, že po několika
dnech samici došla trpělivost a mláďata odvedla

Tříměsíční štěňata

na padok – odstavný dvorek, zcela izolovaný od
návštěvnického ruchu. Tam štěňata ukryla do dřevěné boudy. Součástí výběhu jsou tři padoky, sloužící
k oddělení zvířat, vybavené vzájemně propojenými boudami s podlahovou plochou 70, 60 a 20 m2.
Pobytu mláďat na padoku jsme využili k jejich
oddělení od dospělých jedinců. Poprvé se to podařilo
17. června, a tak veterinář mohl štěňatům pod kůži
vpravit identifikační čip a očkovat je proti psince,
parvoviróze, leptospiróze a hepatitidě. Zjistil přitom,
že jde o samičku a samečka. Manipulaci s mláďaty
nesli dospělí vlci velmi těžce. Na místě vzdáleném asi
deset metrů od oplocení padoku po celou dobu odloučení sborově vyli. Skutečnost, že mláďata se octla za
bariérou a někdo cizí se jich dotýkal, brali jako zradu.
Když lidé odešli, vlci ihned mláďata odstěhovali
z boudy na skryté místo ve výběhu a na padok je nepouštěli. Teprve po měsíci jejich ostražitost polevila,

Foto Pavel Hrazdíra

Obrázky ze Zoo Brno



a tak se nám 17. července podařilo oddělit mláďata
podruhé a přeočkovat je. Od toho dne se mladí vlci
padoku vyhýbají, zajdou tam, jen když je člověk v nedohlednu. Maso, které jim chovatelé předkládají na
odstavný dvorek, staří vlci nosí mladým do výběhu.
Štěňata se většinou zdržují na chráněném místě
zhruba ve středu expozice, dospělá část smečky
pravidelně obíhá celý areál a hlídkuje, zda se neblíží nebezpečí. Jména zatím ještě vlčata nedostala.
Když o nich chovatelé mluví, říkají jim „děcka“…
Vlk obecný (Canis lupus) osídlil větší část Severní
Ameriky, Evropy i Asie, dnes už ale zůstal člověkem
zatlačen do nepřístupných oblastí. Na tak velkém areálu
se značně rozdílnými podmínkami k životu se vyvinulo množství poddruhů, které se liší jak velikostí, tak
zbarvením. Existují vlci se srstí černou, bílou, šedivou,
zrzavou či v kombinaci těchto barev. Odborná literatura
uvádí až 35 poddruhů vlka obecného, mnoho z nich
však již neexistuje. Některé byly vyhubeny, jiné se pro-

V prvních dnech po opuštění doupěte byla
štěňata ještě skoro černá

Očkování vlčat

křížily. Poddruhy vlků žijících na Vysokém severu jsou
vůbec největší psovité šelmy, které dosahují hmotnosti
někdy až 90 kg. Naopak poddruhy s jižního okraje
areálu výskytu – například z Arabského poloostrova či
Mexika – jsou se svými 10 až 19 kg vlčími trpaslíky.
Vlci arktičtí se vyznačují již od mládí téměř
bílou srstí, rodí se však skoro černí, tmavá barva
začíná ustupovat již po měsíci života. Žijí v arktické
části Aljašky a Kanady a v severním Grónsku, v lidmi řídce osídlených nehostinných oblastech, kde
teplota klesá až k -70 °C. Díky tomu se původní
areál vlků arktických zmenšil málo (asi o 5 %).
K tomu, aby se v ledových pustinách uživili, musejí mít obrovská lovná teritoria, často větší než
1000 km2. Jako kořist jim slouží sobi, arktičtí
zajíci, lumíci a ptáci. Obrovští pižmoni musejí
být ve střehu, aby před vlky ubránili svá mláďata.

Brněnský výběh vlků, který občanské
sdružení Česká zoo ocenilo jako Expozici roku
2006, původně obývali vlci kanadští (Canis
lupus occidentalis). Nynější skupinu dospělých
vlků arktických tvoří čtyřletý samec Atila dovezený v prosinci 2007 ze Zoo Sóstó v maďarském městě Nyíregyháza a dvě rovněž čtyřleté
samice Alex a Clair, které dorazily do Brna
v listopadu 2006 z francouzské Zoo Amnéville.
Odchov arktických vlků je velkým chovatelským úspěchem, v Evropě se zatím uskutečnil
jen v několika málo zoologických zahradách.
V České republice se podařil až nyní v Brně. Po
přirozeném odchovu dvojčat ledních medvědů
si tedy Zoo Brno v poslední době vydobyla již
druhý český primát v rozmnožení severských šelem.
Bc. Eduard Stuchlík

Vlčice s mládětem
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Foto archiv Zoo Brno

Zamyšlení

Zakladatelé a spoluzakladatelé brněnských zoologických zahrad v Tyršově sadu a na Mniší hoře na
snímku z konce čtyřicátých let minulého století: Jan Šrubař, Antonín Bujnoch, JUDr. Osvald Brázda,
Václav Olšaník, Ing. arch. Otto Eisler, Jan Hromek a Jaromír Kvapil (zleva doprava)

Vzpomínka na architekta
Eislera, jednoho
ze zakladatelů Zoo Brno
Od smrti architekta Otta Eislera uplynulo
letos čtyřicet roků. Významný příslušník brněnské
meziválečné avantgardy je projektantem stěžejních
expozic, které na Mniší hoře vyrostly v prvních dvou
desetiletích po otevření zoologické zahrady v roce
1953. Podle jeho plánů byl například v roce 1959
dohotoven výběh medvědů a v roce 1966 dvojice pavilonů opic. Stavby patřily ve své době ke
špičkovým chovatelským zařízením, která slouží
dodnes. Eisler je také autorem prvního generelu
výstavby Zoo Brno.
V chronologickém seznamu ředitelů brněnské
zoo, uveřejněném na webových stránkách, Ing. arch.
Otto Eisler zaujímá první místo. Ne však jako ředitel,
ale předseda Družstva pro zřízení zoologické zahrady,
které mělo v letech 1950 až 1953 na starosti řízení
prací při budování nové zoo. Představitelem družstva
se Eisler stal na základě působení ve Spolku pro
založení zoologické zahrady v Brně. Zakladatel a poválečný obnovitel spolku Antonín Bujnoch v rukopisu
Vznik a vývoj zoologické zahrady brněnské do roku
1952 uvádí, že Eisler byl v roce 1950 činný jako člen
komise pro zjištění polohových podmínek.
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Otto Eisler se narodil 1. června 1893 v Bystřici
nad Pernštejnem a zemřel 27. července 1968 v Brně.
Jména jeho kolegů – například Bohuslava Fuchse,
Jiřího Krohy, Arnošta Wiesnera či Josefa Kranze – do
dnešních dnů připomínají období, kdy česká architektura prozatím naposledy ve svých dějinách držela krok
s Evropou. V povědomí veřejnosti ale Eislerovo jméno
v těchto souvislostech mnohdy chybí. Zcela neprávem
totiž upadlo v zapomnění poté, co architektův osud
poznamenal fašistický holocaust, komunistický antisemitismus a posvátná ideologie třídního boje. O něco
lépe dopadl Eislerův odkaz u zaměstnanců a příznivců
Zoo Brno, kteří z jeho architektonického díla většinou
znají jen závěrečnou fázi.
Současná generace brněnských architektů
a kunsthistoriků už Eislera umělecky rehabilitovala.
Zasvěcené studie o jeho díle najdeme třeba v publikaci
Slavné brněnské vily, kterou vydalo nakladatelství
Foibos v roce 2006. V běžné publicistice se ale Eisler
objevuje pouze sporadicky. Záslužná je připomínka
života a díla významného rodáka, kterou přinesly Noviny Bystřicka (11/2006). Autor Ladislav Pokorný
tam mimo jiné uvádí, že Otto byl nejmladším z pěti
synů Theodora Eislera, který v Bystřici vlastnil menší
hospodářství. Když byly chlapci tři roky, otec zemřel
a matka se s dětmi odstěhovala do Brna. Otto v Brně

absolvoval českou obecnou školu, české gymnázium
a poté na německé technice vystudoval architekturu.
Zpočátku navrhoval zahrady k novostavbám architekta Arnošta Wiesnera, později projektoval rodinné,
nájemní a obchodní domy pro developerskou firmu
Ottových bratrů Artura a Mořice. Firma měla významný podíl na vysoké stavební kultuře meziválečného
Brna – postavila mj. vilu manželů Tugendhatových.
Jako architekt dával Eisler přednost jednoduchému
výrazu, odmítal zdobnost, zdůrazňoval pohodlnost
bydlení, spoluutvářel styl zvaný racionální purismus.
V jeho duchu navrhl Dvojdům, který vyrostl v roce 1927
na ulici Lipová č. 39 a 41 a již na začátku profesní
kariéry mu zajistil prestiž v odborných kruzích. Otto
Eisler miloval přírodu, zahradničil, pěstoval kaktusy
a choval exotická zvířata. Bydlel v Domě pro dva
mládence, který vyprojektoval pro sebe a bratra Mořice
a postavil na Neumannově ulici č. 10.
Ottu a jeho tři bratry v roce 1939 zatklo gestapo pro údajnou urážku „führera“ a šest týdnů
byli vězněni na Špilberku. Po propuštění se museli
na gestapu denně hlásit. Ottovi a Hugovi s rodinou
se podařilo uprchnout do Norska. Tam si Otto našel
práci v projekční kanceláři. Po obsazení Norska německou armádou se pokusil o útěk do Švédska, byl
ale postřelen, navrácen zpět do Osla a deportován
do Osvětimi, kde se setkal s bratrem Mořicem. Spolu
pak absolvovali pochod smrti do Buchenwaldu, kde
je 11. dubna 1945 osvobodila americká armáda.
V červnu téhož roku se vrátili do Brna, bratři Leo,
Hugo a Artur během války zahynuli. Mořic obnovil
firmu, v níž Otto nahradil zesnulého Huga. Ottova
tvorba vrcholila, v letech 1947–1948 navrhl téměř
dvě desítky obytných staveb. Po znárodnění Mořicovy
firmy v roce 1948 Otto zprvu pracoval samostatně
a od roku 1950 jako externí zaměstnanec Botanické
zahrady Masarykovy univerzity projektoval pavilony
a expozice v brněnské zoo…
Tak zhruba končí vzpomínka Ladislava Pokorného.
Architekt Eisler byl před válkou a krátce po ní vyhledávaným a vysoce ceněným tvůrcem. Na jeho ústupu
ze slávy měla jistě podíl doba, která z úspěšných
podnikatelů učinila třídní nepřátele a z příslušníků
židovské komunity podezřelé elementy. Eislerovy
stavby ale dodnes dotvářejí podobu města Brna i jeho
zoologické zahrady.
Jan Kameník

Horké novinky
Mláďata ledních
medvědů zůstanou
v Brně déle
Dvojčata ledních medvědů, narozená v listopadu
2007, měla podle původních předpokladů v naší zoo
zůstat do letošního podzimu. Tuto první variantu
jsme ale změnili s tím, že mláďatům prospěje, když
zůstanou u matky déle. Na přelomu února a března
se už bude muset ze Zoo Praha vrátit jejich otec
Umca, který v Praze nakryl tamní samici – porod
jejích mláďat se očekává s příchodem zimy. Předtím,
než se Umca opět objeví ve své domovské zahradě,
zhruba patnáctiměsíční dvojčata z Brna odejdou.
Jedno do Zoo Praha a druhé pravděpodobně do zoo
v severoněmeckém Gelsenkirchenu. Existuje však
i třetí varianta. Pokud by se podařilo Umku přechodně
umístit v nějaké jiné zoo, mláďata by mohla zůstat
v Brně u matky do dvou let jejich věku. Zahrada,
která by o Umku zhruba půlrok pečovala, by jako
„odměnu“ mohla získat jedno z dvojčat.  (red)

Orli kamčatští i hokové
červení vytvořili pár
Samice orla kamčatského (Haliaeetus pelagicus)
přicestovala 10. července do naší zoo z estonské Zoo
Tallinn. Ve voliéře orlů, která se nachází nad výběhem
ledních medvědů, se tak náš samec dočkal družky. Dosud
expozici obýval s orlem bělohlavým, toho jsme však
deponovali do Zoo Jihlava. S rozpětím křídel kolem 2,5
metru je orel kamčatský největším druhem orla. Žije
pouze na pobřeží Ochotského moře. Zoo Brno se podílí
na genetické analýze orlů kamčatských, která je součástí
mezinárodního projektu na ochranu tohoto druhu.

Mláďata ledních medvědů s matkou, snímek ze začátku září 2008

Sestavit další ptačí pár se nám podařilo 20. srpna, kdy jsme ze Zoo Ústí nad Labem dovezli samce
hoka červeného (Crax rubra). Samice, která byla dosud
v expozici u správní budovy sama, už má společnost.
Návštěvníci nyní mohou obdivovat jihoamerický druh
velkého hrabavého ptáka, který vykazuje výraznou
pohlavní odlišnost. Samci jsou černí a samice hnědé
až červené. Hokové žijí v pralesích od jižního Mexika
po západní Ekvádor.
(red)

Rarohové si zopakovali
loňský úspěch
Loňský úspěšný odchov jednoho mláděte si zopakoval pár raroha velkého (Falco cherrug). Letošní
mládě se vyklubalo 28. května a poté, co je rodiče
vykrmili, 13. července opustilo hnízdo. Voliéry dravců
jsou k vidění vlevo u cesty vedoucí od lachtanů směrem
k ledním medvědům. Raroh velký je v Červené knize
České republiky uveden v kategorii kriticky ohrožený
druh, v naší přírodě hnízdí jen vzácně. Sokolníci jej
však běžně rozmnožují a pomocí umělé inseminace
často produkují křížence se sokolem stěhovavým. Hlavní potravou rarohů žijících v přírodě jsou sysli. Lovecké
použití rarohů bylo a místy dosud je široké. Šlechta je
chovala, aby lovili čápy a volavky, na Blízkém východě
dodnes pomáhají při lovu dropů. 
(berg)

Hoko červený – samice

Orel kamčatský

Hoko červený – samec

Raroh velký
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Odpovědnost

Žebrovníci Waltlovi

Žebrovník Waltlův

Žebrovníci na Stálé
akvarijní výstavě
Nádrže s mořskými a sladkovodními rybami
doplňují na Stálé akvarijní výstavě také expozice
obojživelníků. V jedné z nich chováme žebrovníky
Waltlovy (Pleurodeles waltli) z čeledi mlokovitých
(Salamandridae).
Robustní šedozelení mloci s tmavými skvrnami na hrubě vrásčité pokožce žijí ve sladké vodě
v Maroku, Tunisku, Alžírsku a na Pyrenejském
poloostrově. Dorůstají do délky 30 cm (v Africe
méně). Na bocích těla mají oranžově červené
bradavky, do nichž pronikají špičky žeber – tyto
útvary slouží jako ochrana proti predátorům.
Pohyb ve vodě žebrovníkům usnadňuje ocasní
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ploutevní lem. Samečci jsou štíhlejší, s delším
ocasem. Žebrovníci svlékají pokožku, její zbytky
můžeme mnohdy spatřit v nádrži. Dožívají se
dvaceti let.
V přírodě se páří na podzim. Sameček si
předními končetinami přidržuje samičku na
hřbetě, přitom dochází k vnitřnímu oplození.
Samice si udržují živé spermie až do jara. Oplozená vajíčka, může jich být i 800, pak kladou
v lepkavých obalech na kameny, písek a rostliny.
Larvy o velikosti kolem 8 mm se líhnou za jeden
až dva týdny. Dýchají vnějšími, keříčkovitými
žábrami a asi po týdnu, kdy dosáhnou délky
jednoho centimetru, přecházejí na výživu z vnějšího prostředí. Přeměna larvy v dospělého mloka
nastává do pěti měsíců, žebrovníci pohlavně
dospívají v jednom až dvou letech. V období
sucha se pravděpodobně ukrývají pod zemí nebo
v bahně na dně vysychajících tůní. Žebrovníci
Waltlovi jsou silně vázáni na vodu, mnohem víc

Žebrovník Waltlův

než ostatní mloci. Aktivují převážně v noci. Jako
všichni obojživelníci citlivě reagují na chemikálie.
Živí se červy, měkkýši, rybkami, pulci, hmyzem
a jeho larvami. U mladých jedinců se někdy
projevuje kanibalismus.
Na Stálé akvarijní výstavě momentálně
chováme pět žebrovníků Waltlových. Jsou
umístěni ve vodě při běžné pokojové teplotě
kolem 23 °C (v létě může být i o něco vyšší),
v nádrži o objemu přibližně 90 litrů, s výškou
vodního sloupce 30 cm. V zimě je vhodné
teplotu snižovat až na 8 °C, avšak není to
nezbytné – při celoročním ponechání pokojové
teploty vody jsme na nich nikdy nepozorovali
známky nějakého strádání. Dno nádrže pokrývá hrubší písek s kameny, prostředí dotvářejí
plovoucí rostliny. Žebrovníci, kteří v dospělosti
dýchají plícemi, kdykoli bez potíží vyplavou
k hladině pro vzduch. Upustili jsme tedy od
akvaterária s částí souše. Krmíme je obden
malými rozmrazenými mořskými rybami. Jakmile je hodíme do nádrže, žebrovníci se jdou
rychle nadechnout, a pak přijímají potravu.
Každý týden, případně i častěji, vyměňujeme
1
/5 až 1/4 vody za čerstvou. Vodu dosolujeme
(jednu čajovou lžíci na 50 litrů) kvůli běžné
zoohygienické prevenci. Filtraci a cirkulaci vody
zajišťuje vnitřní filtr s rotorkem, běžně dostupný v prodejnách s akvarijními pomůckami. Po
výměně části vody jsme v nádrži našli jikry, ty
se však dále nevyvíjely.
Všem chovatelům, kteří se zajímají o obojživelníky, lze žebrovníky Waltlovy doporučit.
Péče o ně není náročná, avšak rozmnožování
a zdárný odchov již vyžadují určitou dávku umu
a zkušeností.
Ing. Vladimír Spurný,
revírník na Stálé akvarijní výstavě

Foto Zdeněk Kolařík

Budoucnost

Nová páteřní komunikace

Slavnostní premiéra
hlavní páteřní komunikace
Na výročním setkání adoptivních rodičů
a sponzorů, které se v Zoo Brno konalo v sobotu
30. srpna, primátor města Brna Roman Onderka
předal veřejnosti k užívání rekonstruovanou
hlavní páteřní komunikaci.
Při slavnostním aktu přestřihl pásku
společně s ředitelem zoo Martinem Hovorkou
a v krátkém proslovu pak ocenil kvalitu díla
i rychlost, s jakou bylo zhotoveno. Primátor
s ředitelem si připili šampaňským a lahodný
šumivý mok poté nabídli deseti odvážlivcům,
kteří se jako první rozhodli vstoupit na novou
komunikaci a vydat se pěšky do nitra areálu. Po
několika minutách vyrazila vzhůru poprvé po
nové trase lokomotiva táhnoucí tři vlečné vozy
s nákladem dalších spokojených návštěvníků,
mezi nimiž bylo také hodně adoptivních rodičů
či sponzorů.
Cílem rekonstrukce bylo zvýšení bezpečnosti
na hlavní návštěvní trase, vedoucí od restaurace U Tygra k pavilonu exotických ptáků a dále
k horní otočce vláčku. Cestu pro pěší bylo třeba
oddělit od vozovky, po níž se pohybuje turistický
vláček a vozidla zásobující chovatelské revíry
a stánky s občerstvením. Komunikaci dlouhou
přibližně 600 metrů stavební firma rozšířila ze
čtyř na šest metrů a pokryla betonovou dlažbou,
která barvou i tvarem dobře zapadá do přírodního rámce. V jednom místě nového chodníku
překlenuje terénní zlom dřevěná lávka. Trasa

vláčku je nyní delší, těleso nové horní otočky
se posunulo od pavilonu ptáků o něco výš, na
rozcestí k bizonům.
Dodavatel rekonstrukce, společnost Inženýrské stavby Brno, ukončil veškeré úpravy
o dva měsíce dříve oproti plánovanému termínu.
Investorem bylo město, které ze svého rozpočtu
vyčlenilo 12,6 milionu korun. Primátor přislíbil, že
i v příštích letech bude město Brno své zoologické
zahradě věnovat zvýšenou pozornost.
Na rekonstrukci naváže etapa zřizování
nových expozic, aby páteřní komunikace nabízela v celé délce pohled na zvířata. K stávajícím
výběhům ovcí Jákobových a lam krotkých postupně přibudou nové výběhy mar stepních, surikat,
guanak a dalších druhů.
Na pódiu U Velblouda adoptivní rodiče a sponzory jako vždy očekával blok uměleckých vystoupení. Hned v úvodu se jim dostalo příjemného
překvapení. Jako první a mimo program vystoupil
jeden z nejoblíbenějších příznivců a sponzorů zoo
swingový zpěvák Laďa Kerndl s jednou ukázkou ze
svého repertoáru. Po moravském Sinatrovi ovládla
pódium country kapela Zimour, taneční skupina
Abanico a s povídkami A. P. Čechova Absolutní
divadlo. Dávku kultury vystřídalo umění kulinářské:
na ohništi mezi několika indiánskými tee-pee si
adoptivní rodiče a sponzoři opekli špekáčky.
Adoptivní rodiče a sponzoři přispívají na chod
zoo již desátým rokem, úhrn finančních i věcných
darů se v posledních letech pohybuje ve výši kolem jednoho a půl milionu korun. Jejich setkání

Primátor Roman Onderka (vpravo) a ředitel zoo
Martin Hovorka stříhají pásku pří slavnostním zprovoznění páteřní komunikace

Přípitek návštěvníků při otevření nové páteřní komunikace
se letos konalo poosmé. Společně se scházejí
vždy v poslední srpnovou sobotu, kdy zoo oslavuje
výročí někdejšího otevření pro veřejnost.
Bc. Eduard Stuchlík

Opékání špekáčků
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®

 Trápí Vás ostruha patní?
 Máte tenisový loket nebo loket golfistů?
 Trpíte bolestmi ramenního kloubu?
 Obtěžují Vás bolestivá třísla nebo Achillova šlacha?
 Máte potíže v oblasti krční, hrudní či bederní páteře,

pánve a křížokyčelního kloubu?

 Zlomenina kosti se Vám pomalu nebo opožděně hojí?
 Máte jiné chronické problémy v oblasti pohybového aparátu?

Pro Vás k dispozici léčba bolestivých stavů pohybového aparátu RÁZOVOU

VLNOU

Léčba je prováděna na nejmodernějším švýcarském přístroji Masterpuls® MP 200
NOVINKA – jako první pracoviště v ČR můžeme v naší společnosti nabídnout unikátní doplněk léčby

rázovou vlnou.
K dispozici je pro Vás nyní i speciální aplikátor V-ACTOR®, sloužící zejména k léčbě bolestí v oblasti
krční, hrudní či bederní páteře, pánve a křížokyčelního kloubu.

KONTAKT:

Revmacentrum MUDr. Mostera, s. r. o.
®

Mošnova 8, Brno-Židenice
tel.: 548 530 645
e-mail: info@revmacentrum.cz
www.revmacentrum.cz

Revmacentrum
přispívá na chov lachtanů jihoafrických

