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Nezastupitelné místo  
na cestě k poznání…

Když jsem byl osloven, abych 
napsal několik řádků o významu 
zoologických zahrad pro dnešek, 
napadl mě citát, který je připisován 
Mahátmovi Gándhímu. Ten svého času 
konstatoval, že velikost národa a jeho 
mravní rozvoj lze vyčíst ze způsobu, 
jakým zachází se svými zvířaty.

Žijeme v přetechnizované době, která sice na 
jedné straně přináší lidstvu obrovský pokrok a dříve 
netušené možnosti, na druhé straně však nezadrži-
telně vytlačuje a likviduje přírodní prostředí, které 

důvěrně znaly dřívější generace. To je, ovšem, ob-
rovská škoda.

V současnosti dochází živelným vývojem v mno-
ha oblastech k nevratné devastaci životního prostředí, 
každým okamžikem z planety mizí další přírodní druh. 
Za této situace je ochranářská role člověka naprosto ne-
zbytná. Právě zoologické zahrady, jež podle povrchního 
pohledu berou zvířatům svobodu, jsou ve skutečnosti 
ostrůvky umožňujícími zachovat řadu zvířecích druhů 
na naší planetě. Záchrana dosud žijících ohrožených 
druhů patří k jejich základním úkolům a v takových 
souvislostech se dokonce často hovoří o současných 
zoologických zahradách jako o genových bankách 
svého druhu. 

Divoká zvířata, která mají to štěstí a dosud žijí 
v původním přírodním prostředí, jsou z těchto míst 
neustále vytlačována nejen samotným člověkem, ale 
také jím domestikovanými druhy. Paradoxně současný 
člověk často nezná ani tato zdomácnělá zvířata. Je jen 
jejich bezmyšlenkovitým konzumentem. A to je velmi 
smutný obraz. Význam zoologických zahrad je tedy ne-
změřitelný a jejich postavení zcela nezastupitelné. Pro 
člověka je nesmírně důležité, že právě tam poznává 
zvířata, která v přírodě už mnohdy nemůže spatřit, že 
právě v zoologických zahradách se učí úctě ke všemu 
živému a uvědomuje si svoje sepětí s přírodou. 

Zoologické zahrady mají obrovský význam pro 
poznání a dovedou je zprostředkovat tou nejúčinnější 
cestou. Především těm nejmenším – dětem. Mám 
téměř čtyřletou dceru a dobře vím, co pro ni znamená 
každá naše společná výprava za zvířátky do tak krásné-
ho prostředí. Pravidelně navštěvujeme brněnskou zoo 
a při výletech po České republice se snažíme navštívit 
i další – ve Zlíně-Lešné, v Hodoníně, chystáme se 
také do Dvora Králové a do pražské zoo. Je to vždy 
pro celou rodinu velký den. V Brně sice nyní budou 
dcerce chybět její oblíbení lední medvědi Bill a Tom, 
kteří nedávno přesídlili do nových domovů, jsem však 
přesvědčený, že si na Mniší hoře brzy najde mnoho 
dalších zvířecích přátel, které budeme společně  často 
a rádi navštěvovat.

Michal Hašek,
hejtman Jihomoravského kraje

Mgr. Michal Hašek 
se narodil v roce 1976. Vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1998 byl ještě jako 

student zvolen místostarostou obce Drásov na Tišnovsku, odkud pochází. V té době také pracoval jako 
asistent poslance ČSSD Zdeňka Koudelky. V roce 2001 byl zvolen starostou Drásova, uspěl i v komunálních 
volbách o rok později a stal se místostarostou obce, v jejímž zastupitelstvu zasedá dodnes.

Ve volebním období 2000–2004 byl zastupitelem Jihomoravského kraje, od roku 2002 poslancem 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedou poslaneckého klubu ČSSD. Ve sněmovně byl též 
místopředsedou zemědělského výboru a mj. i místopředsedou stálé komise pro sdělovací prostředky. 
Mandátu poslance se vzdal v únoru 2009. 

Hejtmanem Jihomoravského kraje byl zvolen 21. listopadu 2008. Dne 4. prosince 2008 byl 
zvolen předsedou Asociace krajů ČR. Od 19. prosince 2008 je předsedou Regionální rady regionu 
soudružnosti Jihovýchod. Členem ČSSD je od roku 1998. V současné době je členem Politického 
grémia ČSSD a statutárním místopředsedou Krajského výkonného výboru ČSSD. 

V roce 2005 byl zvolen do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, nyní tam působí jako 
místopředseda. 

Je ženatý, má dceru. Ve volných chvílích rád čte, hraje squash a bowling. K jeho oblíbeným 
koníčkům patří i společenský tanec.

Příhovor

Michal Hašek se čtyřletou dcerou Justýnkou



Rodina naposledy spolu (uprostřed Cora), 13. 2. 2009

Přenášení Billa do transportní bedny

Bill v expozici v Gelsenkirchenu
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Dvojčata Bill a Tom
odjela, otec Umca se vrátil

Oficiální rozloučení s mláďaty ledních med-
vědů, která odešla do jiných zoo, se uskutečnilo 
14. a 15. února. Poslední okamžiky medvíďat, 
strávené v domovské zahradě, sledovalo množství 
návštěvníků, zástupců médií a dalších hostů. 

První odcestoval Tom. V sobotu ráno 14. úno-
ra medvědi zůstali v brlohu. Tam si je oba, ale 
každého v jiné ubikaci, mohli novináři vyfotit 
a natočit. Tom už čekal v transportní kleci, matka 
Cora naštvaně bouchala na dveře vedoucí do výbě-
hu. Chovatelé přenesli Toma i s klecí k transportní 
bedně stojící před brlohem. Mládě do ní přelezlo 
a traktor bednu dopravil před indiánský srub, kde 
už čekal asi dvoutisícový dav. Shromáždění oslovil 
ředitel zoo, MVDr. Martin Hovorka, a za všechny se 
s Tomem rozloučil. K čelní stěně bedny, umožňující 
zvíře pozorovat, přistupovali návštěvníci, novináři 
a pozvaní hosté, aby si medvídka v Brně napo-
sledy prohlédli a vyfotografovali. Když chovatelé 
bednu nakládali do přívěsu, v němž Tom zakrátko 
odjel do Prahy, lidé mu mávali. Akt před indián-
ským srubem, v němž bylo přichystáno občerstvení, 
trval od 10 do 12 hod. Následující den se scénář 
opakoval – tentokrát s druhým dvojčetem. 

První dny Tomova pobytu v pražské zoo 
poznamenala jeho značná nervozita. Špatně 

snášel izolaci v karanténě umístěné v zázemí. 
Chovatelé se proto 16. února ráno rozhodli 
umožnit Tomovi trávit karanténu i ve venkovní 
expozici. Odsunuli z ní samici Boru a výběh 
důkladně vyčistili. Zkušená medvědice přijala 
pobyt v zázemí mnohem klidněji než 14měsíční 
mládě, doposud uvyklé venkovnímu prostředí 
a návštěvnickému ruchu. Tentýž den odpoledne 
se Tom objevil v podobném výběhu, na jaký 
byl zvyklý, a brzy se uklidnil. Čichový a zrakový 
kontakt mohl s pětiletou Bertou, svou budoucí 
družkou, udržovat přes mříž, která oddělovala 
jejich ubikace. Poprvé chovatelé z pražské zoo 
spojili Toma a Bertu do jedné expozice 18. března 
v 8 hodin ráno. Medvědi kolem sebe opatrně 
chodili, trochu bručeli a otvírali na sebe tlamu. 
Všechny překvapilo Tomovo naprosto klidné cho-
vání – bála se spíše starší Berta. Obě zvířata 
se v expozici blíže seznamovala do 12. hodiny 
a v následujících dnech společný pobyt znovu 
trénovala. Po týdnu už Tom s Bertou mohli zůstat 
spolu nastálo.

Bill našel svůj druhý domov v jednom ze 
tří grandiózních výběhů ledních medvědů v Zoo 
Gelsenkirchen. Když do zahrady 16. února dorazil, 
očekávala jej čtyřletá samice Lara. Medvěd však 
do 5. března musel projít karanténou. S Larou se 
vídal jen večer a v noci, jejich ubikace sousedily. 
Odděloval je dvojitý plot, který jim umožňoval 
dostatek čichových a zrakových vjemů. V ka-
ranténě Bill dobře jedl a vůbec působil dojmem 
spokojeného zvířete. Vždy se těšil na večer, až 
znovu uvidí Laru. Období jejich bezprostředního 
soužití, které má po několika letech vyvrcholit 

založením vlastní rodiny, začalo 10. března, kdy 
se poprvé setkali ve společném výběhu. 

Tečkou za odchodem těchto mláďat, či 
snad lépe řečeno novou kapitolou o pokračová-
ní brněnského chovu ledních medvědů, se stal 
návrat otce dvojčat. Samec Umca přicestoval 
z Gelsenkirchenu do Brna 18. února v transportní 
bedně umístěné v přívěsu, nepříznivé počasí, 
které během cesty panovalo, snášel statečně. 
Bednu s šelmou vážící skoro půl tuny přesunul 
do expozice jeřáb Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje. Umca a jeho družka Cora 
poté asi deset dní žili odděleně, v brlohu každý 
využíval jen svůj oddíl a ve výběhu se střídali. Za 
tu dobu si na sebe opět zvykli, a pak už mohlo 
dojít k jejich přímému kontaktu. Očekáváme, že 
během jara samec samici napáří. Smutek po 
odchodu mláďat vystřídá očekávání příchodu 
nové generace ledních medvědů.    

 Bc. Eduard Stuchlík

Upozornění



Modrásek očkovaný – vzácný silně ohrožený 
motýl Žďárských vrchů

Hýl rudý hnízdí ve Žďárských vrších v porostech tužebníku

Krajina Žďárských vrchů, v popředí skála Prosička 
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Žďárské vrchy – klenot 
Českomoravské vrchoviny

Žďárské vrchy, které na svém nejvyšším vrcho-
lu Devět skal dosahují nadmořské výšky 836 m, se 
rozkládají zhruba uprostřed Českomoravské vrcho-
viny. Jsou významnou pramennou oblastí, která je 
rozvodím Severního a Černého moře – svůj tok tu 
počínají řeky Sázava, Chrudimka, Doubrava, Svratka 
a Oslava. Dodnes si zachovaly charakter vyvážené 
a harmonické kulturní krajiny s významným zastou-
pením přirozených společenstev. Chráněná krajinná 
oblast (CHKO), zaujímající rozlohu 70 940 hektarů, 
tu byla vyhlášena v roce 1970.

Ve Žďárských vrších převažuje podhorská lesní 
fauna hercynského původu, relativně nejlépe zacho-
vaná ve zbytcích původních bučin. Na území CHKO 
žije v současnosti 64 druhů savců, z toho 12 druhů 
zvláště chráněných. K nejvýznamnějším se řadí rej-
sek horský (Sorex alpinus), vydra říční (Lutra lutra), 
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a netopýr 
brvitý (Myotis emarginatus). Nepravidelně zde bývá 
pozorován také rys ostrovid (Lynx lynx). 

V oblasti lze zastihnout více než 160 druhů ptáků, 
z toho 108 druhů zde prokazatelně hnízdí. Ochranář-
sky nejzajímavější jsou sýc rousný (Aegolius funereus), 
výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší (Glaucidium 
passerinum), lejsek malý (Ficedula parva), ledňáček 
říční (Alcedo atthis), ořešník kropenatý (Nucifraga 
caryocatactes), čáp černý (Ciconia nigra), chřástal polní 
(Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia). 

Z území je doložen výskyt 14 druhů obojživelníků. 
Mezi dosud běžné druhy patří čolek obecný (Triturus 
vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris) a ropucha 
obecná (Bufo bufo). Mnohem vzácněji se v oblasti 
vyskytují čolek velký (Triturus cristatus) nebo blatnice 

skvrnitá (Pelobates fuscus). Výskyt mloka skvrnitého 
(Salamandra salamandra) byl ve Žďárských vrších 
potvrzen pouze na lokalitě Štíří důl. Na vhodných 
stanovištích lze dosud pravidelně pozorovat zmiji 
obecnou (Vipera berus). 

Dobře je prozkoumána ichtyofauna Žďárských 
vrchů. Její druhovou pestrost dokládá výskyt 35 druhů 
ryb, z toho 24 původních. Mezi významné druhy patří 
kriticky ohrožená mihule potoční (Lampetra planeri), 
vranka obecná (Cottus gobio), mník jednovousý (Lota 
lota) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus). 

Neméně zajímavá je fauna bezobratlých. Na 
vhodných rašeliništních stanovištích zde žije vážka 
jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), tzv. evropsky 
významný druh soustavy Natura 2000. Arachnolo-
gické výzkumy zjistily téměř 300 druhů pavouků, 
z nichž některé náležejí k významným tyrfobiontům 
(organismům žijícím trvale na rašeliništi), které jsou 
v České republice známé jen z několika málo lokalit. 
Ze vzácnějších brouků byl v CHKO doložen výskyt např. 
nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis) a tesaříka 
pižmového (Aromia moschata), z motýlů lze pravidelně 
zastihnout batolce duhového (Apatura iris), bělopáska 
topolového (Limenitis populi) a další. 

Bohužel některé druhy hmyzu v důsledku lidské 
činnosti a změn v krajině ze Žďárských vrchů vymizely. 
Příkladem může být žluťásek borůvkový (Colias palae-
no), který se vyskytoval na rašeliništích v rezervaci Dář-
ko do 80. let 20. století, nebo tesařík alpský (Rosalia 

alpina), jehož biotop (zachovalé bučiny) byl přeměněn 
na hospodářské smrkové monokultury.

Od roku 1988 Správa CHKO sleduje populace 
některých významných ptačích druhů, např. sýce 
rousného, čápa černého, hýla rudého a skorce 
vodního. V současné době pravidelně  monitoruje 
lokality s výskytem chřástala polního (Crex crex) 
a ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Díky intenzivním 
zoologickým průzkumům v posledních letech se ve 
Žďárských vrších podařilo doložit výskyt celé řady 
vzácných a chráněných druhů živočichů a zároveň 
zajistit jejich ochranu.

 RNDr. Petr Mückstein,
 zoolog Správy CHKO Žďárské vrchy

Představení



Cestovatel Miroslav Zikmund ve své zlínské pracovně ukazuje kořen ženšenu, který si přivezl zhruba před padesáti lety z Ruska
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Příběh setkání 
s Miroslavem 
Zikmundem 

Počátkem roku 2009 se u příležitosti koná-
ní veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour na 
brněnském výstavišti uskutečnila autogramiáda 
nejznámějšího českého cestovatele Miroslava 
Zikmunda, který představil svou nejnovější knihu 
Past na rovníku. Kniha, která vznikla za přispění 

cestovatele Rudolfa Švaříčka, popisuje výpravu 
do Asie, na niž se dvojice slavných cestovatelů 
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vydala v roce 
1959. Že o cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava 
Zikmunda je i po více než půlstoletí stále velký 
zájem, dokazuje fakt, že si pro autogram Miro-
slava Zikmunda na brněnské výstaviště přišly 
stovky zájemců a že náklad knihy do týdne od 
jejího vydání kupující zcela rozebrali. 

Past na rovníku zmenšuje publikační 
prázdno, které dosud obestíralo druhou cestu 
kolem světa známé cestovatelské dvojice. Je-
jich první a slavná výprava po Africe a Americe 
byla perfektně zpracovaná, druhá cesta do Asie 
však byla knižně zdokumentována jen částečně. 
Poslední regulérní knihou vydanou před rokem 
1989 byl Světadíl pod Himálajem, který vyšel 
v počtu neuvěřitelných 110 tisíc výtisků v roce 
1969. S nástupem normalizace už další knihy 
obou autorů nesměly až do roku 1989 oficiálně 
vycházet. 

Z jejich druhé cesty vznikla v roce 1966 
i Zvláštní zpráva č. 4, která podávala vedení 
Sovětského svazu i tehdejšího Československa 
objektivní svědectví o hospodářském a sociálním 
stavu sovětských území mezi Uralem a Dálným 
východem, tedy těch, které při svých cestách 
oba Čechoslováci navštívili. Tato tajná zpráva, 
která mohla být zveřejněna až v roce 1990, 
velmi kriticky hodnotí tehdejší stav sovětské 
společnosti a jejího hospodářství. Je třeba proto 
i dnes ocenit odvahu obou autorů, kteří ji předali 
československým i sovětským komunistickým 
špičkám v době, kdy se i za mnohem menší kri-
tiku sovětského režimu zavíralo. Lze odvodit, že 
i tato fakta se podepsala na zapojení Hanzelky 

Obrázky ze Zoo Brno
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Vsevolod Sysojev v současné době

Vsevolod Sysojev, Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund (zleva doprava) na palubě motorového 
člunu plujícího po řece Amur, 29. 10. 1963 
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a Zikmunda do reformního hnutí v roce 1968. 
Spolu s odmítavým postojem obou spisovatelů 
ke vstupu armád Varšavské smlouvy do Čes-
koslovenska v roce 1968 pak tyto skutečnosti 
souvisely i s jejich zákazem publikovat a veřejně 
vystupovat v následujících dvaceti letech. 

Jiří Hanzelka zemřel po dlouhé nemoci 
15. února 2003, Miroslav Zikmund se v plném 
duševním i fyzickém zdraví dožil v únoru 2009 
devadesátky. Při této mimořádné příležitosti jej 
ve Zlíně navštívila řada gratulantů z řad osob-
ností veřejného života. Mezi nimi nechyběl ani 
ředitel brněnské zoologické zahrady Martin 
Hovorka, který mu připravil zvláštní překvape-
ní. Spolu se zoologem Bohumilem Králem mu 
doručili pozdrav a fotografie Vsevoloda Sysojeva, 
kterého poznali v roce 2007 v Chabarovsku při 
své služební cestě na východní Sibiř. Sysojev 
byl jedním z průvodců cestovatelů Hanzelky 
a Zikmunda na asijské cestě, kterou podnikli 
v letech 1959 až 1964. 

A tak jednoho únorového dne sedíme ve 
zlínském domě Miroslava Zikmunda, jehož pra-
covna s tisíci knih, dokumentů a památek z cest 
má nepopsatelnou atmosféru, a cestovatel vzpo-
míná na to, jak byli dvojici Hanzelka+Zikmund 
na její cestě po tehdejším Sovětském svazu 
přiděleni speciální průvodci – údajně pro větší 
bezpečnost a snazší cestování: 

Ptal jsem se: Na co? Rusky umíme, máme 
pojízdné a dobře vybavené vozy, kde můžeme 
i spát. Jejich cílem však bylo nás neustále hlí-
dat, a tak jsme po celou naši cestu po SSSR 
neudělali jediný krok bez našich sledovatelů. 
Jak jsme se pak dozvěděli, většinou to byli lidé, 
kteří podávali o našem každém kroku zprávy 
NKVD (později KGB). Když jsme po roce 1989 
přijeli do Moskvy, od našeho tamního přítele, 
jenž měl přístup k archivům, jsme se dozvěděli, 
že o naší tehdejší cestě po Sovětském svazu 
existují celé stohy zpráv, které podávali do 
ústředí v Moskvě právě naši průvodci. Jedním 
z lidí, kteří nám byli tehdy přiděleni, byl také 
Vsevolod Sysojev. Ten byl mezi mnohými našimi 
průvodci naprostou výjimkou, protože to byl člo-
věk, který nám otevřel srdce. A já bych se vsadil, 
že od něj do Moskvy na NKVD žádná zpráva 
nešla. Právě Vsevolod Sysojev, kterému jsme 
říkali Sjevka, nám umožnil navštívit i místa, tzv. 
zapovědniky (přírodní rezervace, pozn. P. H.), 
kam bychom jinak neměli příležitost se dostat. 
Museli jsme také zajíždět do ukázkových vesnic, 
kde nás vítali místní představitelé s řadami 
vyznamenání a kde bylo na první pohled zřejmé, 
jak je zde vše dopředu připravené, chování lidí 
strojené a neupřímné. A právě v těch chvílích 
jsem ve Sjevkových očích viděl, jak je mu to 
nepříjemné a jak ho to mrzí. Dnes také mohu 

říci, že to byl jeden ze dvou lidí z tehdy stovek 
našich „známých“ z tehdejšího SSSR (druhým 
byl dopisovatel Izvestijí Leonid Šinkarjov), kteří 
i v době našeho zákazu v 70. a 80. letech našli 
odvahu nám napsat a kontaktovat nás. Myslím, 
že to je na tom to nejpodstatnější. Dovětkem 
celého příběhu pak je, že když k nám již za éry 
Michaila Gorbačova přijížděla a o nové době 
uvolňování a perestrojky plamenně hovořila 
řada Rusů, tak ani jeden z nich nenašel odvahu 
naši Zvláštní zprávu č. 4 po návratu domů zve-
řejnit. A to po více než dvaceti letech od jejího 
napsání. Jediným, kdo tuto odvahu měl a naši 
zprávu v SSSR vydal, byl Vsevolod Sysojev. A já 
si dnes jeho tehdejší rozhodnutí vysvětluji nejen 
tím, že to byl čestný člověk, ale i tím, že byl 
znamenitý lovec vlků, tygrů a medvědů, který 
se nebál ani vlků, tygrů a medvědů v tehdejším 
sovětském politbyru. Jsem proto rád, že mohu 
Sjevku, kterému je v současné době již 96 let, 
touto formou pozdravit a na dálku mu znovu 
poděkovat.

 Mgr. Pavel Hrazdíra,
tiskový mluvčí Zoo Brno

Obrázky ze Zoo Brno



Vítězné kresby desetileté Trinh Thui Trang z Prahy (vlevo) a devítiletého Radka Pelouška z Hustopečí

Snímek Petra Stejskala získal první místo ve fotografické soutěži vyhlášené k odchodu medvíďat
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Medvídkům se jistě 
nestýská!

Dvojčata ledních medvědů nás tedy opustila. 
Skončil jim čas společných her, pravý život je teprve 
čeká. O jejich příchod, znamenající příliv nové krve 
do chovu ledních medvědů, měly jiné zahrady velký 
zájem. Nakonec padlo definitivní rozhodnutí a už od 
počátku roku Billa očekávali v Zoo Gelsenkirchen na 
severu Německa a Toma v pražské zoo… 

Loučení v Brně bylo dojemné. Dvojčata se totiž 
záhy po narození stala miláčky návštěvníků – přede-
vším za skotačivými medvíďaty přišlo v roce 2008 
do zoo 326 930 lidí, což je o 74 543 více než v roce 
předcházejícím a nejvíce od roku 1990. 

Vedení zahrady vyhlásilo k odchodu oblíbených 
mláďat literární, výtvarnou a fotografickou soutěž 
a 15. února, v den, kdy Brno opouštěl druhý z medvě-
dů, vítězové obdrželi ceny z rukou náměstka primátora 
města Brna Martina Andera a ředitele Zoo Brno, Marti-
na Hovorky. V literární soutěži, určené dětem do 10 let, 
zazářila jako nejlepší básnička Anny Marie Střechové 
z Kanic u Brna. Ve výtvarné soutěži, rozdělené do dvou 
věkových kategorií, zvítězili desetiletá Trinh Thui Trang 
z Prahy a devítiletý Radek Peloušek z Hustopečí. Ve 
fotografické soutěži bez věkového omezení obsadil 
první místo Petr Stejskal z Brna. 

Po oba dny, ve kterých medvědi jeden po 
druhém opouštěli rodiště, se vždy u transportního 

automobilu shromáždil shluk jejich fanoušků. Emoce 
však narůstaly dlouho předtím. Objevovaly se do-
konce otázky, nebudou-li medvídci trpět vzájemným 
odloučením a ztrátou matky, jak přečkají cestu do 
neznáma, nebo zda jim nebude smutno. Jak mnoho 
jim bude smutno, jsme tehdy nevěděli. Rozhodující 
bylo (a vždy je), do jakého prostředí se dostanou 
a jak se v něm zabydlí. 

Transport mladých ledních medvědů byl nutný 
mimo jiné proto, že zůstat u matky nemohli. Lední 
medvědi jsou samotáři, v jednom teritoriu může žít 
jen jeden samec. Bill s Tomem, kteří až do posledních 
společných dnů v Brně spolu přátelsky skotačili, by 
si v období pohlavního dospívání vypověděli boj na 
život a na smrt. Takové už jsou zákony přírody. Také 
samice, která odchovává mláďata, dospívající potomky 
od sebe sama odhání, což je reflex daný biologií 
druhu. To jen člověk se v obdobných situacích někdy 
chová nerozumně… 

Bylo tedy třeba medvědy odsunout. Stěhování 
snáší každé zvíře špatně, odolnost vůči stresu je in-
dividuální. Zátěž závisí na více faktorech, například 
na době transportu, stáří zvířete či nutnosti uspání. 
Billa ani Toma jsme však uspávat nemuseli.

S ohledem na budoucí zařazení do páru je věk 
jednoho roku pro transport medvěda optimální. Starší 
jedinci, kteří se neznají, se už nedovedou v zoologic-
kých zahradách tak snadno sžít. Rodiče Billa a Toma, 
kteří před léty přišli do naší zoo také ve věku přibližně 
jednoho roku, spolu hned od začátku vycházeli dobře 
a s novým prostředím se rychle sžili. Věřím, že Bill 
a Tom na rodné Brno brzo zapomenou. Nikoli z ne-
vděku, ale proto, že najdou nový spokojený domov 
a v něm novou životní družku…

Jan Kameník

Zamyšlení



Korovec mexický v expozici napodobující přírodu Sonorské pouště 

Zebra Grévyho (mládě)

Cora (vpravo) se sestrou Kolin a matkou Uslagou, rok 1999 
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První jedovatí ještěři
O zvířatech v pavilonu Tropické království, zříze-

ném v roce 1998, donedávna platilo, že mezi nimi není 
žádný jedovatý živočich. Od ledna letošního roku se 
situace změnila: v jedné z mnoha expozicí se objevili 
jediní jedovatí ještěři – korovci.

Na letišti v pražské Ruzyni jsem 21. ledna 
2009 v 7.22 hod. převzal zásilku ze zoo v britském 
Edinburghu, která obsahovala pár korovců mexických 
Heloderma horridum (Wiegmann, 1829). Oba jedinci 
se narodili v Zoo Edinburgh, samec v únoru 2005, 
samice v lednu 2004. Ještěři přistáli po cestě trvající 
14 hodin. Společně s naším partnerem v leteckých 
přepravách, českou firmou Horizon Air Freight, jsme 

Cora slavila desáté  
narozeniny v tichosti

Čtyři dny poté, co dvojčata Bill a Tom oslavila 
první narozeniny, jejich matka Cora, pocházející rovněž 
z dvojčat, se v tichosti dožila věku deseti let (narodila 
se 27. listopadu 1998 v ruském Petrohradě rodičům 
pocházejícím z divočiny). Ve zjitřené atmosféře, panu-
jící kolem úspěšně se vyvíjejících mláďat, si matčina 
výročí bohužel nikdo nevšiml.

Cora přibyla do Brna v roce 2000, když už tam 
na ni Umca čekal. Nikdy s ním neměla žádné neshody. 
První projevy jejich sexuálního chování jsme zazna-
menali v dubnu 2003 a dále v březnu 2004. Páření 
z dubna 2005 byla již plodná, a tak 1. prosince 2005 
Cora porodila dva potomky. Prvoodchov však nebyl 
úspěšný, oba samečci do dvou dnů uhynuli, protože 
matka neměla mléko. Od léta roku 2006 dostal pár 
k dispozici větší výběh s ubikacemi po medvědech 

hnědých. Cora porodila 6. prosince 2006 dvě mláďata 
přímo ve výběhu. Jedno nepřijala (ihned jsme zahájili 
umělý odchov), druhé zanesla do brlohu a zůstala tam 
s ním. Malá samička bohužel třetího dne uhynula, 
uměle odchovávaný sameček skončil stejně špatně. 
Když Cora 23. listopadu 2007 rodila potřetí, byla již 
zkušenou rodičkou, její mateřské instinkty se plně 
rozvinuly, svoje mláďata kojila a stále je měla na očích. 
Příklad jejího postupného přerodu v pečlivou matku je 
vzorový. V přírodě i v zajetí je většina samic ledních 
medvědů až po třetím porodu schopná spolehlivě 
vychovávat své potomstvo. (red) 

Dvě malé zebry 
Grévyho

Čtyřčlenné stádo zeber Grévyho (Equus 
grevyi) se na přelomu loňského a letošního 
roku rozrostlo o dva členy. Dvanáctiletá samice 
Šaráda, narozená v Zoo Dvůr Králové nad La-
bem, porodila mládě 30. prosince 2008 a o dva 
dny později, 1. ledna 2009, se další mládě 
narodilo sedmileté samici, která se jmenuje 
Míša a pochází ze Zoo Poznaň v Polsku. Oba 
přírůstky jsou samičky, jejich otcem je desetiletý 
Arnold, dovezený ze Zoo Praha koncem roku 
2007 (narodil se v berlínském Tierparku). Obě 
matky rodily ve stáji a s mládětem se poprvé 
vydaly do výběhu již třetí den po porodu, ale 
jen na malou chvíli. V dubnu už chodili všichni 
do výběhu denně, délka pobytu na čerstvém 
vzduchu závisela na počasí. (gala)

Horké novinky

dokázali prorazit omezení v transportech zvířat z Brit-
ských ostrovů na kontinent a s naším dopravcem jsme 
si sami, od nás z České republiky, řídili zaknihování 
letu a nakládku. 

Korovce jsme v Tropickém království umístili do 
nové expozice, která vznikla sloučením a úpravou 
dvou menších terárií. Představuje prostředí pouští 
Mexika a přilehlých oblastí jihozápadu USA. Jejími 
prvními obyvateli se stali leguánci ostnití (Scelophorus 
magister) a čukvaly zavalité (Sauromalus obesus), 
které už nyní sdílejí nový prostor s korovci mexickými. 
Podrobnější pojednání o chovu korovců přinášíme 
v odborné příloze tohoto vydání Zooreportu.

Jiří Vítek,
provozní zoolog



Mládě rozbilo ve skořápce otvor Dospělá želva pardálí 

Líhnutí želv pardálích
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Při prvním odchovu 
želv pardálích přišlo 
na svět sedm mláďat

Na přelomu loňského a letošního roku se 
v Zoo Brno – poprvé v její historii – rozmnožily 
želvy pardálí, jejichž původní domovinou jsou stepi 
a savany střední, východní a jižní Afriky. Sedm 
malých želviček se vyklubalo v inkubátoru pavilonu 
Tropické království během sedmi dnů ze snůšky, 
která obsahovala sedm vajec. 

Želvy pardálí naše zoo chová od roku 1998, 
kdy ze Zambie získala skupinu jedinců patřících 
k poddruhu Stigmochelys pardalis babcocki (Lo-

veridge, 1935). Od roku 2002 „pardálky“ žijí 
společně s leguány nosorohými v jedné z expozic 
uvnitř pavilonu Tropické království, kde se první želví 
snůška objevila v roce 2002. Tato vejce i všechna 
další, nakladená až do roku 2007, byla buď neoplo-
zená, anebo jejich zárodky předčasně ukončily vývoj. 
V roce 2007 jsme želvy pardálí poprvé přenesli do 
venkovní expozice, kde mohly být během letního 
období na slunci a čerstvém vzduchu. Samice na-
kladla vejce až na podzim, když už byla zpátky ve 

vnitřní expozici, a odchov se opět nezdařil. Úspěch 
přinesla snůška z následujícího roku, uskutečněná 
do písčitého dna venkovní expozice.

Zoo Brno se řadí k nejúspěšnějším evropským 
institucím, které se mnoho let pokoušejí želvy ne-
jen chovat, ale i rozmnožovat. První zaznamenaný 
odchov želvy bahenní (Emys orbicularis), kriticky 
ohroženého druhu fauny České republiky, se v br-
něnské zoo chovatelům podařil již v roce 1969. 
O dvacet osm let později jsem byl svědkem toho, 
jak se opět na Mniší hoře z vejce klube mládě 
tohoto druhu. Za další velký úspěch lze považovat 
rozmnožení tří druhů suchozemských želv z čeledi 
Testudinidae. V roce 1995 se narodila čtyři mláďata 
želvy zelenavé (Testudo hermanni), nejznámější 
evropské želvy. Mnohem významnější jsou odchovy 
největších želv evropského kontinentu, želv vroube-
ných (Testudo marginata). V letech 1995 až 1999 se 
jich v Brně narodilo 55. Rozmnožení dalšího druhu, 
želvy egyptské (Testudo kleinmanni), patří dodnes 
ke světovým raritám. Celkem pět mláďat se vylíhlo 
v brněnské zoo mezi lety 1995 až 1997. Začátkem 
90. let minulého století rozmnožila tuto želvu už jen 
proslulá Zoo Jersey a po ní i Zoo Londýn. Dlouhodobě 
opakované odchovy nejsou dosud známy. 

Želva pardálí je zatím posledním želvím dru-
hem, u něhož jsme se mohli radovat z narozených 
mláďat. Podrobnosti o jejich odchovu přinášíme 
v odborné příloze tohoto vydání Zooreportu.

Michal Balcar,
revírník v pavilonu Tropické království

Odpovědnost



Šimpanz

Nákres interiéru budoucího pavilonu šimpanzů

Vizualizace interiéru budoucího pavilonu šimpanzů
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Našim šimpanzům
konečně nastanou lepší časy

Jeden ze dvou pavilonů opic, které v Zoo 
Brno v téměř nezměněné podobě slouží od po-
loviny šedesátých let minulého století, v nejbližší 
době zahrada přetvoří v chovatelské zařízení 
odpovídající současným kritériím chovu. Finanční 
obnos nutný pro náročné úpravy město uvolnilo 
ze svého rozpočtu v závěru minulého roku. Sta-
vební práce tedy mohou začít již letos.

Do svahu vsazený pavilon má dvě podlaží, 
jeho půdorys tvoří obdélník výrazně protažený 
v ose rovnoběžné s návštěvnickou trasou. Zvířata 
lze pozorovat buď zvenčí – to když se pohybují 
ve výbězích –, nebo z chodby uvnitř pavilonu, 
odkud je vidět do ubikací. Vchod pro návštěvníky 
se nachází v druhém podlaží a vede k němu 
venkovní schodiště. 

V pavilonu chováme čtyřčlennou skupinu 
šimpanzů, dále se tam nacházejí dva mand-
rilové a makak chocholatý, jedna expozice je 
momentálně neobsazená. Po rekonstrukci bude 
objekt sloužit převážně jen šimpanzům, pouze 
jeho menší část vyhradíme nějakému menšímu 
opičímu druhu.

Původní konstrukce budovy zůstane za-
chována, do její statiky není nutno zasahovat. 
Změníme však rozvržení vnitřních prostor tak, 
abychom získali více místa pro zvířata. Pustíme 
je i do přízemí, kde je nyní sklad, a ubikace v pa-
tře spojíme do jednoho velkého prostoru, který 
rozšíříme na úkor zbytečně rozlehlé návštěvnické 
chodby. Návštěvníky bude od zvířat oddělovat 

pouze stěna z tvrzeného skla. K vybavení vnitřní 
expozice, kde dosud převládá beton a železo, 
použijeme přírodní materiály. Venkovní výběhy 
budou mít zcela nové uspořádání. Dosavadní 
klece z hustého mřížoví, předsazené před čelní 
fasádu, zrušíme (na jejich místě vysadíme zeleň, 
která fasádu pohledově odcloní). Dva nové ven-
kovní výběhy vzniknou po stranách pavilonu, na 
zvedajícím se protisvahu, kde zůstane zachována 
část původního stromového porostu. Výběhy 
ohraničíme plnou stěnou s prosklenými vhledy 
a shora zakryjeme nerezovou sítí. Návštěvníci 
budou podél výběhů procházet venkovní krytou 
chodbou, ke vchodu do pavilonu povede bezbari-
érová rampa, z níž bude rovněž možné pozorovat 
dění v jednom z výběhů.

Chov opic v brněnské zoo zdánlivě zaují-
má méně významné místo. Chovatelky, které 
mají na starosti zvířata z obou pavilonů, nám 
ale potvrdí, že cestu k nim si návštěvníci vždy 
najdou a že skoro pokaždé je opice odmění 
nevšedním zážitkem ze vzájemného setkání. 
Kámen úrazu samozřejmě vězí ve stáří objektů. 
V době jejich vzniku šlo o chovatelské zařízení 
s vysokým standardem, dnes je ale všechno 
jinak. Často kritizovaná část zoo naštěstí koneč-
ně omládne. Šimpanzi a další opice v ní však 
nebudou žít natrvalo. Rekonstrukce již počítá 
s tím, že omlazený objekt bude v budoucnu 

zahrnut do expozičního souboru Madagaskar 
a že se tedy jednou do něj ze sousedního pa-
vilonu přestěhují lemuři.

Budoucnost lidoopů je v naší zoo spojena 
s jinou částí areálu. Strategie rozvoje Zoo Brno 
jejich definitivní domov situuje do nynějšího sadu, 
na jedno z nejvýše položených míst zahrady.                                                                                                        

Bc. Eduard Stuchlík

Budoucnost



V o l v o k l u b  Č e s k é  r e p u b l i k y  
o . s .  j e  s p o l e č n o s t í  s d r u ž u j í c í  
m a j i t e l e  a  f a n d y  v o z ů  z n a č k y  
V o l v o  v  Č R  a  n a  S l o v e n s k u .  
M e z i  n a š e  č l e n y  p a t ř í  m a j i t e -
l é  s o u d o b ý c h  m o d e r n í c h  
v o z ů  i  t i  k t e ř í  v l a s t n í  v o z y  
s t a r š í h o  d a t a  v ý r o b y,  a l e  i  t i  
k t e ř í  s e  z  r ů z n ý c h  d ů v o d ů  
u j a l i  ú k o l u  z a c h o v a t  n e b o  z a -
c h r á n i t  k u s y  s  j i ž  „ v e t e r á n -
s k ý m “  v ě k e m  a  s t a v e m .


