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V brněnské zoo 
se cítím jako doma

Obdržet publikační prostor 
v rubrice Příhovor časopisu 
Zooreport je velkou příležitostí, 
která se neodmítá. Kdybych 
byl zoolog, s plnou vážností 
a odborností bych se zamyslel nad 
významem zoologických zahrad 
pro záchranu ohrožených druhů. 
Mé zoologické zkušenosti jsou 
však omezeny na problematiku 
chovu osmáků degu mého syna, 
a s tím bych zjevně nevystačil…

 
Příhovor není nic jiného než vlídnější název 

pro úvodník, jako komunální politik bych se mohl 
zviditelnit třeba článkem o mém podílu na záchraně 
brněnské zoo. Naše zahrada však nepotřebuje 
zachraňovat a stať typu „Politik a zoo“ se mi jeví 
jako neosobní a surová. 

Brněnská zoologická zahrada patří 
neodmyslitelně do mého života už od dětství, 
protkaného jejími častými návštěvami. Bengálský 
tygr mi připadal mnohem větší než tygři, které 
jsem viděl někdy později. Těšil jsem se, co zase 
vyvedou šimpanzi, kteří občas na návštěvníky hodili 
něco z podlahy svého výběhu, a banán to zpravidla 
nebyl. Bylo mi líto velikánských ledních medvědů 
natlačených do malinké klece s bazénkem, kochal 
jsem se pohledem na majestátní žirafy v tehdy 

supermoderním safari výběhu. U krokodýlů jsem 
se strašil představou, že se ten největší vymrští, 
prorazí sklo terária a začne požírat návštěvníky. 
Nad jakousi velkou želvou jsem pochyboval, zda 
je vůbec naživu, protože byla obrostlá jak balvan 
a nikdy jsem ji neviděl se pohnout. 

V dospělosti byly mé návštěvy zoo 
samozřejmě stále řidší, ale cestu jsem si vždy 
našel. S příchodem vlastních dětí se vrátila 
pravidelnost návštěv a bylo zajímavé sledovat, jak 
se zahrada mění. Přibyly Tygří skály, atraktivní 
výběh pro vlky a bobry, do kopce s kopce začal 
jezdit motorový vláček. Nedávno jsme se společně 
těšili z rekonstrukce výběhu šimpanzů a otevření 
Beringie s kamčatskými medvědy a rosomákem. 
Životem mých dětí se začala vinout zlatá nitka 
zážitků a vzpomínek na naši zoo. Navždy je bude 
provázet vzpomínka na dovádějící medvíďata Billa 
a Toma, exhibicionistické lachtany, dlouhý fialový 
jazyk mlsné žirafy a potrkání kůzletem v dětské zoo. 

I když jsem velký brněnský patriot, nemohu 
tvrdit, že u nás nejsou atraktivnější zoologické 
zahrady. Přesto jen v té naší brněnské se cítím 
jako doma, znám její vývoj, ctnosti i nectnosti, je 
spojena s mým dětstvím a patří do mého života. 
Věřím, že to tak cítí i mnozí jiní a překonají nesnáze, 
že se v okolí zahrady těžko parkuje, že některé 
části jsou pořád ještě trochu retro, že si mohou 
občas připadat jako na staveništi. 

Vedení zahrady má jasné vize a za sebou 
hrdé a silné Brno v roli zřizovatele. Pokud si všichni 
uvědomíme, co pro nás brněnská zoologická 

zahrada  znamená, budou i peníze z veřejných 
rozpočtů, protože bez nich jsou vize a strategie 
jen archivními dokumenty.

Ing. Oliver Pospíšil,
náměstek primátora města Brna 

pro oblast hospodářskou 

Příhovor

Ing. Oliver Pospíšil  
se narodil v Brně roku 1970. Na Stavební fakultě brněnského Vysokého učení technického 

vystudoval obor materiálového inženýrství a mezi lety 1993 a 2002 pracoval ve stavebně expertizní 
a znalecké kanceláři. 

V roce 1995 vstoupil do České strany sociálně demokratické (ČSSD). Členem Městského výkonného 
výboru ČSSD Brno-město se stal v roce 1999, jeho místopředsedou je od roku 2010. V tomto roce 
také působil jako manažer sociálních demokratů pro komunální volby. 

Členem Zastupitelstva Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se stal v roce 1998, do roku 
2002 tam zastával funkci předsedy kontrolního výboru, uvolněným místostarostou této městské 
části byl v letech 2002 až 2006. Od roku 2002 je činný v Zastupitelstvu města Brna, zastával 
funkci místopředsedy komise majetkové a byl rovněž členem finančního výboru. Ve volebním období 
2006–2010 vykonával funkci náměstka primátora města Brna pro oblast hospodářskou, rovněž byl 
radním v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Po nedávných komunálních volbách se do 
funkce náměstka pro oblast hospodářskou vrátil. 

Oliver Pospíšil je ženatý a má tři děti. Jeho velkým koníčkem je kamera, má rád přírodu a hory, 
lyžování, volejbal, pétanque a dobré jídlo. Fandí brněnskému baseballu a hokeji. Je nadšeným 
příznivcem díla Járy Cimrmana.

Oliver Pospíšil

Oliver Pospíšil při projížďce na koni



Upozornění

Slavnostní otevření vstupní části expozičního komplexu Beringie. Pásku před symbolickým přechodem 
Beringovy úžiny přestřihli (viz detail na vedlejším snímku): brněnský primátor Roman Onderka, zpěvák 
Petr Bende a ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Marta Sargánková

Nástupní prostor před vchodem do Beringie

Vyhlídka z kamčatských chalup do výběhu medvědů
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Vítejte v Beringii!
Dosud největší investiční záměr v dějinách 

brněnské zoo – nový vstupní areál do expozičního 
komplexu Beringia – se stal skutečností. Hotové 
dílo za přibližně 75 milionů korun, spolufinanco-
vané Regionálním operačním programem Evropské 
unie, zahrada zpřístupnila veřejnosti 9. října 2010. 

Nový areál se nachází v dolní části zoo, v pro-
storu mezi Tygřími skalami a výběhy vlků a bobrů. 
Zabírá zhruba hektarovou plochu, jeho výstavbě 
musel ustoupit stánek U Tygra, staré výběhy emu 
hnědých a ibisů posvátných a řada pěti rovněž 
zastaralých klecí pro drobné šelmy. Zvířatům ze 
zrušených expozicí jsme našli náhradní prostory 
na jiných místech v zoo. 

Největší část nového areálu připadá na roz-
lehlý výběh medvědů kamčatských (Ursus arctos 
beringianus), kteří jsou druhým největším poddru-

hem medvěda hnědého – dorůstají do třímetrové 
délky a vážit mohou až 750 kilogramů. Dále tu 
návštěvníci najdou doplňkovou expozici rosomáků 
sibiřských a částečně průchozí voliéru, rozdělenou 
na dvě části. V jedné jsou sovice sněžní a v druhé 
zástupci dvou ptačích druhů: jespáků bojovných 
a ostralek štíhlých. Uprostřed areálu se nachází 
tradiční kamčatská usedlost, v níž je možné zhléd-
nout výstavu fotografií kamčatské přírody a ukázky 
etnografických artefaktů z této oblasti.

Slavnostní akt otevření nového expozičního 
souboru začal ve 13 hod., před shromážděním 
návštěvníků, pozvaných hostů a novinářů jej řídil 
profesionální moderátor. Vystřídalo se několik 
řečníků, na řadu přišel i křest DVD Kamčatka, láska 

na druhé straně planety, při němž se jako kmotr 
osvědčil zpěvák Petr Bende. (Na nosiči je zazna-
menán audiovizuální dokument o cestě brněnských 
zoologů na Kamčatku.) Posléze si vzácní hosté 
a představitelé města – primátor Brna Roman 
Onderka, jeho náměstci Martin Ander a Ladislav 
Macek, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod Marta Sargánková a zpěvák 
Petr Bende – připili s ředitelem zoo Martinem 
Hovorkou šampaňským. 

Pásku před vchodem do Beringie společně 
přestřihli Roman Onderka, Marta Sargánková 
a Petr Bende. Symbolickou Beringovu úžinu, zho-
tovenou z kovu, překročili na prostranství před 
novou expozicí první návštěvníci, hostesky je po-
častovaly vodkou a chlebem se slaninou a statný 
junák v kroji kozáckého dobyvatele Dalekého 
východu pozval všechny dál. Zatímco dav zamířil 
k vyhlídce na kompoziční centrum nové expozice, 
jímž je jezírko pro medvědy, brněnský primátor 
se s hloučkem novinářů vydal do chovatelského 
zázemí, aby mohutného medvědího samce vypustil 
z ubikace na první vycházku do výběhu – samice 
už tam na svého druha čekala. 

  Eduard Stuchlík



Dominantní část medvědího výběhu – jezero s upravenými břehy

Medvědi se přišli přesvědčit, zda jsou v jezeře ryby

Upozornění
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Mědvědi kamčatští
jsou už v Brně jako doma

Medvědi kamčatští z brněnské zoo, samec 
Jelizar a samice Kamčatka, se narodili v lednu 1993 
v horách v okolí města Jelizovo na Kamčatce, v červ-
nu téhož roku byli odchyceni a převezeni do zoo 
v Rostově na Donu. Ochránci přírody každoročně 
nalézají v kamčatské divočině osiřelá medvíďata, 
kterým uhynula matka, mláďata pak odchytávají 
a předávají do zoologických zahrad. V Brně se Jeli-
zar a Kamčatka objevili 1. října 2010 ráno. 

Měli za sebou dlouhou cestu. Z Rostova jeli na 
korbě nákladního vozu do Moskvy (každý v jedné 
transportní bedně). Tam byly bedny naloženy do 
letadla a poté dopraveny do Frankfurtu nad Mo-
hanem. Poslední část transportu z Frankfurtu do 
Brna se uskutečnila po silnici, kamionem. Jeřáb 

záchranářů pak v dolní části brněnské zoo bedny 
se zvířaty přemístil na náklaďák, který je zavezl 
k jejich nedávno dohotovené nové ubikaci. Pak 
musel opět zasáhnout jeřáb a bedny zvednout 
a přisunout těsně ke vchodu do chovného zařízení. 
Pobídkou pro přechod do nitra ubikace byla cestič-
ka vysypaná cukrem, na jejímž konci čekaly další 
dobroty – ryby, jablka, rajčata, okurky, červená 
řepa, tykev, zelí, mrkev, tmavý chléb a větve jívy. 
Po krátkém váhání se oba – nejdříve samec, a poté 
i samice – přesunuli dovnitř, každý do svého boxu. 
Najedli se, a pak usnuli. Až do otevření nového 
výběhu chodili na vycházky jen na odstavný dvorek.

Medvědi, kteří od útlého mládí žili v expozi-
ci s betonovou podlahou, se s novým prostředím 
v Brně sžili každý posvém. Když se samec před 
zvědavými pohledy účastníků slavnostního otevření 

Beringie poprvé objevil ve výběhu a pod nohama 
ucítil měkkou zem, ihned začal hrabat, jakoby budo-
val doupě. Vyhloubil několik děr, a pak začal s chutí 
okusovat listí z větví keřového patra výběhu. Zdržo-
val se stále v houští a jezero se zpevněnými břehy 
jej nelákalo. Zcela zaujat hrabáním a okusováním 
keřů se šel poprvé vykoupat až šestý den. Naopak 
samice zůstávala v prvních týdnech věrná terénu 
s pevným podkladem a povětšinou se zdržovala jen 
na cestách spojujících ubikaci s výběhem.

Nový expoziční soubor s dominantním druhem 
medvědem kamčatským je pouze vstupní částí do 
plánovaného komplexu expozic zvířeny z obou bře-
hů Beringovy úžiny; v celé budoucí Beringii bude žít 
68 druhů zvířat, mezi nimi například vydry kanad-
ské, medvědi lední, kterým hodláme zbudovat zcela 
nově pojatý areál, dále sobi polární, losi, pižmoni 
či orli bělohlaví a kamčatští. K hotovým součástem 
komplexu náleží již stávající výběhy vlků arktických, 
bobrů kanadských a rysů kanadských. 

Ideou vzniku Beringie je připomínka významu 
pevninského mostu, který se v dobách ledových 
opakovaně vynořoval z moře a v prostoru dnešní 
Beringovy úžiny spojoval Asii s Amerikou. Pojem 
Beringie, označující tento most, jsme v Zoo Brno 
přenesli do názvu souboru expozic představujících 
přírodu z obou břehů úžiny, na niž měl poměrně 
široký pás souše, přes nějž oběma směry migrovaly 
rostliny, zvířata i lidé, zásadní vliv.

 Eduard Stuchlík



Samec Jelizar

Samice Kamčatka
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Upozornění

Místo vhodné pro život
Otevření nových expozicí komplexu Beringia 

zaznamenala veřejnost s velkou pozorností, 
obzvláště když šlo o dosud největší investici 
v dějinách Zoo Brno. Po takové události se 
samozřejmě vyrojí i pochyby či nezodpovězené 
otázky. Nejčastěji byla slyšet výtka: „Proč nejsou 
ve výbězích pořádně vidět nějaká zvířata?“ 

Nejvíc se lidé těšili na medvědy kamčatské. 
Při slavnostním otevření bylo možné pozorovat 
obrovského samce, jak si ve výběhu hloubí doupě. 
Následující dny, kdy do zahrady proudily davy 
natěšené na neobvyklý zážitek, už ovšem medvědy 
skoro nikdo ani nezahlédl. Bylo to bezpochyby 
o to smutnější, že mnozí návštěvníci za medvědy 
cestovali z velké dálky. Co se tedy vlastně stalo? 

Nejprve je třeba vysvětlit, že získat samce 
Jelizara a samici Kamčatku byl pro naši zoo 
husarský kousek. Podařilo se totiž dovézt nádherná 
mohutná zvířata, v plné tělesné dospělosti, která, 
doufám, upoutají mnohem více než nenápadná 
mláďata. Podíváme-li se na minulost našeho páru, 
zjistíme, že se oba medvědi jako malí sirotci dostali 
do lidské péče nejspíše poté, co jim matku zabil 
nějaký lovec. Následující roky života prožili v nepříliš 
prostorné klecové expozici s betonovou podlahou, 
kde strávili několik posledních let – poté, co dvakrát 
odchovali mláďata – vzájemně odděleni. Naše 

zahrada jim nyní přichystala velkoryse pojatý 
výběh s velkým bazénem, vodopádem a spoustou 
vzrostlých stromů. A medvědi zareagovali tak, že 
první den samec sice vyšel zhruba do středu 
výběhu, ale zůstal tam několik dní jakoby přikován 
na jednom místě, a samice se z betonového 
povrchu vůbec nehnula. Jak to, že se medvědi 
ihned radostně nevrhli do bazénu a na prohlídku 
celého areálu? Kupodivu na ně dolehl stres. Jejich 
organismus byl vystaven spoustě nových podnětů, 
najednou museli řešit množství nových situací, což 
jim nabouralo dosavadní zaběhnutý životní rytmus. 
Nebylo tedy lepší nechat je dožít tak, jak byli zvyklí? 
Odpovězme si rovnou: ne, nebylo! 

Trvalo mnoho dní, než se medvědi odhodlali 
postupně seznamovat s novým okolím. Museli se 
nejprve znovu naučit důvěřovat sobě navzájem 
a pak také obnovit postoj a vztah k lidem – museli 
začít chápat, co od nich chovatelé očekávají a jak 
se k nim mají a mohou chovat. Dle mého názoru 
medvědi nezklamali a zaslouží si obdiv. Velice 
brzy začali zkoumat výběh, vzdálenost mezi nimi 
se postupně zkracovala a konečně došlo i na 
očekávanou koupel. Domnívám se, že náš pár 
tvoří vysoce adaptabilní jedinci, utvrzují mne v tom 
zkušenosti jiných chovatelů. Například když se 
s podobnou situací svého času potýkali v maďarské 
Zoo Veszprém, jejich medvěd kamčatský téměř celý 
rok skoro nevycházel do nového velkého výběhu 
a v ubikaci často prováděl stereotypní pohyby, 
lidově nazývané „medvědaření“. Dodejme, že 
mu to trvalo trochu déle, ale nakonec se s novým 
prostředím srovnal a stal se jedním z nejznámějších 
zvířat tamní zahrady.

Také medvědům kamčatským z brněnské 
zoo ještě nějaký čas potrvá, než zcela pochopí, 
že nová expozice je pro ně dobré místo pro život. 
Pak teprve blíže poznáme všechny jejich přirozené 
životní projevy, pak teprve budou zcela spokojeni 
i návštěvníci. 

U příležitosti zpřístupnění souboru Beringia 
nám snad jen zbývá povzdechnout si, že ani 
v jednadvacátém století lidstvo bohužel nebude 
schopné nabídnout divokým zvířatům dostatek 
prostoru ve volné přírodě.    

Ing. Miloslav Walter,
revírník na úseku Šelmy



Voliéra sovic sněžních (levá část) a vodních ptáků. V popředí spojovací chodba z ubikace 
rosomáků do jejich výběhu

Sovice sněžní

Jespáci bojovní

Ostralky štíhlé (samice)

Rosomák sibiřský
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V menších expozicích 
se objeví další zvířata

Novými chovatelskými součástmi Beringie jsou 
expozice rosomáků sibiřských (Gulo gulo), voliéra 
sovic sněžních (Nyctea scandiaca) a voliéra pro skupinu 
vodních ptáků. Protože se jedná o podstatně menší 
chovatelská zařízení než to, které slouží medvědům 
kamčatským, bude poněkud obtížnější vytvořit tam 
zvířatům optimální prostředí s patřičnou životní pohodou. 

Při projektování nové expozice musí být chovatel 
neustále ve styku s architektem, oba si musejí umět 
představit, jak se dané zvíře bude v novém domově 
chovat, jaká v něm mohou nastat rizika či nedopatření. 
Ani po mnoha hodinách konzultací, kdy se během 
projekce i výstavby musí ještě řada věcí předělávat, 
nemáme jistotu, že se nestane něco neočekávaného. 
I poté, co je dílo hotovo, je třeba zvířata neustále 
sledovat, pozorovat a napravovat případné nedostatky. 

Například v expozici sovic jsme museli upravit vstup 
do bazénu. Ačkoliv v přírodě, kde sovice sněžní žijí, se 
vodní plochy běžně vyskytují, naši ptáci, narození již v zoo, 

znali jen mělké jezírko, v němž mohli všude stát na 
pevném dně. Nádrž v nové expozici je však hlubší a sovice, 
když do ní spadly, nevěděly, jak se dostat ven – s takovou 
situací se dosud nesetkaly.  Na vodní plochu jsme tedy 
položili několik silných větví, a od té doby sovice na nich 
rády sedávají a namáčejí si pařáty. Také vodní prvek je 
důležitou součástí spokojeného života ptáků a samozřejmě 
tedy i jejich chovatelského zařízení. 

Osazenstvo voliéry vodního ptactva doplníme ještě 
o dva další druhy, k jespákům bojovným (Philomachus 
pugnax) a ostralkám štíhlým (Anas acuta) přibudou 
ústřičníci velcí (Haematopus ostralegus) a kajky mořské 
(Somateria mollissima). U menších expozic je vhodnější 
zpočátku se spokojit s chovem menšího počtu zvířat. 
Konečně i náš samec rosomáka se v listopadu dočkal 
družky. Kvalitu jejich budoucího společného života určí 
to, jak dalece se oba naučí vzájemně vycházet. I zvířata, 
která jsou v přírodě zarytými samotáři, mohou v zoo 
spokojeně žít v páru nebo i ve vícečlenných skupinách. 
Nic nám neudělá větší radost než skutečnost, že pár 
postupně najde cestu k sobě a sžije se.  

Stavbu nové části Beringie provedla dodavatelská 
firma kvalitně, návštěvníci ani netuší, jaké technické 
vymoženosti skrývají  útroby vysoce funkčních 
objektů a zařízení. Například všechny čtyři vodní 
nádrže v nových expozicích – u medvědů, rosomáků, 
sovic i vodních ptáků – mají složitá filtrační zařízení, 
při pozorování zvířat slouží chovatelům nejnovější 
technologie, jako jsou záznamové kamery reagující 
i ve tmě na pohyb. Také velkoryse pojaté zázemí 
pro zvířata nabízí moderní porodní boxy, napájecí 
soustavy, do kterých je možno přidávat vitamíny 
a léčiva, prostorné přípravny krmiv a úsporné 
rekuperační vytápění. 

Chovatelům v Beringii práce neubude, ale věřím, 
že to bude pro všechny práce radostná a že nové 
expozice k nám přivedou řadu dalších příznivců.

Ing. Miloslav Walter,
revírník na úseku Šelmy

Upozornění



Obytná budova

Ikonostas v rohu kuchyně v obytné budově Výstava fotografií Igora Špilenoka

Pec

Vstup do dvora lovce medvědů: vlevo sauna, vpravo seník, vzadu uprostřed obytná budova
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Kamčatské chalupy 
Tak jako k brněnskému výběhu vlků arktických patří 

srub kanadských indiánů kmene Haida Gwaii, doplňují 
novou vstupní část Beringie takzvané kamčatské chalupy. 
Vypovídají o lidech, kteří žili, či snad dosud ještě místy 
žijí v sepětí s přírodou, současně sruby poskytují výhled 
do výběhu medvědů a nabízejí návštěvnické zázemí, 
místo pro odpočinek a zisk nových vědomostí.

Tři dřevěné kamčatské chalupy, postavené ve 
stylu ruské lidové architektury, představují dvůr lovce 
medvědů, v našem případě sestávající z obytné budovy, 
sauny a seníku. Objekty tvořící uzavřený celek jsou 
seskupeny kolem vnitřního dvora s roubenou studnou, 
k inventáři usedlosti patří i selský vůz, vedle provo-
zování hlavního řemesla se dávní lovci také snažili 
obdělávat půdu. Před bránou do usedlosti najdeme 
i předměty spojené s tradicemi Korjaků, původních 
obyvatel Kamčatky – dřevěnou klec pro medvědí 
mládě a bicí hudební nástroj z vydlabaného kmene, 
který po úderu do různých částí vydává zvuky s různou 
výškou tónů. 

Obytná budova je dvouprostorová. Do větší svět-
nice jsme instalovali výstavu fotografií zachycujících 
kamčatské medvědy v jejich přirozeném prostředí. 

Snímky zhotovil ruský environmentalista a meziná-
rodně uznávaný fotograf přírody Igor Špilenok (více 
informací o této výstavě i jejich autorovi přineseme 
v příštím vydání). Zastřešený vstup do světnice slouží 
jako vyhlídka do výběhu medvědů. Menší kuchyně je 
vybavena pecí, nábytkem, nádobím a dalšími artefakty 
ruské lidové kultury. Interiér budovy sauny je prakticky 
využit jako toalety. Přízemí patrového seníku, kde 
návštěvník najde informační tabule, poskytuje další 
krytý výhled do medvědího výběhu, po výstupu po 
schodech na zastřešenou vyhlídku se před námi otevře 
pohled na výběh a jeho okolí z ptačí perspektivy.

Pod kamčatskými chalupami se nachází suterén 
obsahující technické a sociální zázemí zaměstnan-
ců a ubikace medvědů a rosomáků, z nichž vedou 
koridory do výběhů. Suterén je pro návštěvníky 
nepřístupný. S kamčatskými chalupami a výběhy, 
které je obklopují, tvoří jedinečný chovatelsko-expo-
ziční soubor, výrazně obohacující celou zoologickou 
zahradu.   Eduard Stuchlík

Upozornění



Výběhem bobrů kanadských, postaveným v roce 2003, brněnská zoo zahájila postupné budování expozičního 
komplexu Beringie. V následujícím roce přibyl výběh vlků arktických a v roce 2008 expozice rysů kanadských. 
Vstupní část komplexu, s dominantním druhem medvědem kamčatským, byla dohotovena v roce 2010.

Vlci arktičtí

Beringie v době před 18–10 000 lety. Tečkovaně je vy-
značen souvislý ledový příkrov mořské hladiny, který byl 
na jih od Beringie sezonní, na sever trvalý
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Zamyšlení

Co je Beringie
Skutečnost, že termín Beringie používáme v naší 

zoo poslední dobou téměř denně, nabádá k zamyšlení 
i otázce: z čeho povstal a co všechno může vyjadřovat?

Dánský mořeplavec Vitus Bering, který působil 
v 18. století v ruském vojenském námořnictvu, je 
všeobecně známou osobností. Jeho jméno nese průliv 
mezi Čukotkou a Aljaškou, moře jižně od tohoto průlivu 
i jeden z ostrovů v tomto moři. A Beringií nazýváme 
kontinentální šelf, který se opakovaně na tisíce let 
vynořil z vln zmíněného průlivu, spojil Asii s Amerikou, 
a pak se zase ukryl v mělčinách. Úkaz, při němž hladina 
světového oceánu klesla, protože v něm chyběla voda 
vázaná v ledovcích Arktidy a Antarktidy, nastal v dějinách 
planety mnohokrát, Beringie se přitom vynořila nejméně 
čtyřikrát – během dob ledových, z nichž ta první začala 
před asi jedním milionem let. Rozbor sedimentů ze 
dna Beringova průlivu však naznačuje, že se možná 
vynořila a opět zmizela šestkrát až osmkrát. V dobách 
meziledových, kdy nastalo oteplení, moře ji opět pohltilo. 
To se naposledy stalo před zhruba deseti tisíci lety. 

Na beringijské souši, spojující pevniny, se setkávaly 
rostliny a živočichové z Asie i Ameriky, migrujíce oběma 
směry – z Nového světa do Starého a opačně. Z Ameriky do 
Asie se přes Beringii dostali například předkové dnešních 
koní a velbloudů, později tudy lidé z Asie osídlili Ameriku. 

Před jejím posledním zmizením bylo možné po 
Beringii kráčet suchou nohou přibližně šest tisíc let (celá 
čtvrtá doba ledová trvala přibližně dvacet tisíc let). 
Mořská hladina se tehdy nacházela až o sto třicet metrů 
níže než dnes a Beringie byla v severojižním směru 
široká až dva tisíce kilometrů. Pevninský most vytvořil 
překážku studeným mořským proudům ze Severního 

ledového oceánu a na jižním pobřeží Beringie vládlo 
příznivější klima. Tundra a travnatá step, místy porostlá 
zakrslými dřevinami, uživila mnoho druhů živočichů 
včetně mohutných mamutů.

Při poklesu hladiny světového oceánu se vynořila 
dna mělkých pobřežních moří i na jiných místech 
planety, avšak jen v Beringii přineslo propojení dvou 
kontinentů evoluční impuls vedoucí k rozvoji neobvykle 
vysoké biodiverzity, provázené velkým počtem endemitů. 
V současné době zkoumají asijskou i americkou 
část regionu v okolí Beringovy úžiny etnografové, 
archeologové, paleontologové, zoologové, botanici 

a další odborníci, kteří termínem Beringie označují 
rozlehlou oblast od sibiřské řeky Kolymy a poloostrova 
Kamčatka, přes Čukotský poloostrov a Aljašku až po řeku 
Mackenzie na severozápadě Kanady. 

Beringie se také dostala do názvu chráněných 
oblastí, rezervací a ochranářských organizací z takto 
vymezené biogeografické oblasti. Z ní také pocházejí 
živočišné druhy, které brněnská zoologická zahrada 
postupně zahrnuje do budovaného expozičního 
komplexu Beringie.

 Eduard Stuchlík



Samice rysa kanadského se čtyřmi koťaty

Mláďata rysů s oblibou šplhají po kmenech Rysice s mládětem
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Jeníček se už vrátil 
k Mařence, další 
odchov v očekávání…

Když samice Mařenka 9. května 2010 porodila čtyři 
koťata, bylo to poprvé, co se v Zoo Brno rozmnožili rysi 
kanadští (Lynx canadiensis). Událost byla pro zahradu 
významná také tím, že i mláďata příbuzných rysů ostrovidů 
se tu naposledy narodila již před značně dlouhou řadou let.

Nové chovatelské zařízení pro rysy zahrada zřídila 
v roce 2008 na ploše přibližně 500 m2 v prostoru mezi 
expozicemi medvědů ledních a vlků arktických. Protože 
jde o tu část zoo, kde průběžně vzniká expoziční kom-
plex severské zvířeny Beringie, při výběru rysího druhu 
pro novou expozici jsme volili právě rysa kanadského. 
Svažitý lesní pozemek, na němž je rysí výběh vybudován, 
modeluje zahloubená rokle, přírodní prostředí dotvářejí 
dekorace z dutých kmenů a vývratových kořenů. Jako 
ubikace slouží rysům dřevěná bouda, uvnitř rozdělená 
příčkami na tři boxy; s výběhem ji spojuje přepouštěcí 
chodba – asi pět metrů dlouhý drátěný tunel. 

Chov kanadských rysů započal v naší zoo už 
v roce 2003, ale až po 14. březnu 2009 se podařilo 
sestavit perspektivní chovný pár. Ze soukromého chovu 
v severoamerickém státě Minnesota totiž ve zmíněný 
den do Brna přicestovala samice, narozená v USA 
v květnu 2005. V právě dostavěné expozici už na ni 
čekal samec pocházející ze Zoo Ostrava, kde se narodil 
v květnu 2002. Samici jsme dovezli až z Ameriky proto, 
že evropská populace kanadských rysů už jeví vysoký 
stupeň příbuznosti.

Nové bydliště se oběma šelmičkám zalíbilo, často 
sedávaly na vyvýšených místech, šplhaly po vzrostlých 
stromech a rozhlížely se do dálky, chovatelé je proto 
pojmenovali Jeníček a Mařenka. Období říje u nich 
začalo přesně 1. března 2010. Jindy tichá zvířata 
vydávala pestrou škálu zvuků, povětšinou připomína-
jících kočičí mrouskání. Jeníček, jindy spíše submisivní 
jedinec, se nehnul od samice na krok, stále ji měl pod 
dohledem. Páření, které jsme poprvé pozorovali už 
2. března, se opakovalo během dalších asi pěti dní. 

Očekávaný příchod koťat si vynutil určité úpravy 
chovatelského zařízení. Do výběhu jsme dosadili ně-
kolik nízkých jehličnanů, aby mláďata měla dostatek 
úkrytů, do větví stromů a keřů zavěsili hračky vyrobené 
z hadic, kůží a kožešin, vydezinfikovali jsme důkladně 
ubikaci i přepouštěcí chodbu. 

Mláďata přivedla Mařenka na svět 69. den po 
prvním pozorovaném páření, porod nastal v odpoledních 
hodinách, v boudě, kterou měla rysice celodenně přístup-
nou. Zpočátku byla stále uvnitř s koťaty a ostražitě si je 



Rysice s mládětem

V dutém, na zemi ležícím kmeni měla rysí mláďata oblíbenou skrýš 
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hlídala. Po dvou dnech se nám podařilo zjistit, že jsou 
čtyři. Jeníček se dosud zdržoval ve výběhu, jen občas 
zvědavě nakoukl do přepouštěcí chodby. Ačkoliv rysové 
běžně odchovávají potomstvo v páru a samec se aktivně 
účastní výchovy třeba tím, že přinese mláďatům kořist, 
nechtěli jsme nic riskovat a rozhodli jsme se oddělit Je-
níčka od ostatních členů rodiny dříve, než koťata začnou 
vylézat z boudy a samice už je pak nebude moci tak 
dobře hlídat. Desátý den po narození mláďat jsme samce 
přesunuli do sousední, momentálně neobsazené expozice.

Mařenka se vždy chovala jako správná matka, 
když jsme kontrolovali situaci v boudě, pokaždé zuřivě 
bránila mláďata. Ta už po 14 dnech plně viděla a hned 
začala boudu, ve které žila, prozkoumávat. Mláďata 
jsme přikrmovali nadrobno nakrájeným masem, matka 
dostávala obohacenou stravu, obsahující i opeřenou 
drůbež a celá kůzlata. Po měsíci jsme mláďata odchytili, 
odčervili přípravkem Drontal junior, ošetřili proti ektopa-
razitům Frontlinem a naočkovali proti běžným kočičím 
nemocem. Každé mládě dostalo čip, jeho aplikaci pod 
kůži jsme spojili s určením pohlaví, přičemž jsme zjistili, 
že se rysům narodili tři samečci a jedna samička. O tý-
den později začala mláďata vylézat z boudy a zkoumat 
přepouštěcí chodbu. Zároveň objevila malou škvíru 
v pletivu, kterou se dokázala protáhnout do volného 
prostoru mimo chovatelské zařízení. Proto jsme je zavře-
li do boudy a slabé místo v přepouštěcí chodbě opravili. 
Během oprav se samice samozřejmě nemohla ke svým 
mláďatům dostat, což ji velice rozezlilo. Uražená a na 
všechny lidi naštvaná matka vymyslela odvetu, která 
měla zabránit podobným dalším trapným incidentům: 
vzápětí poté, co jsme box s mláďaty otevřeli, postupně 

z boudy odnesla všechna koťata do dutiny vykotlaného 
kmene mohutného stromu, ležícího uprostřed výběhu. 
Tam mláďata brzy zjistila, že ve větvích okolní vzrostlé 
vegetace se cítí lépe než na zemi, a začala šplhat po 
kmenech až do korun vysokých stromů. Ranní kontro-
la zvířat se tak stala pro chovatele značně náročnou, 
protože vyhledat postupně všechna mláďata, z nichž 
každé hřadovalo na jiném stromě, byl úkol téměř 
nadlidský… Ještě větší komplikace nastaly, když jsme 
se pokusili mláďata odchytit na přeočkování. Všechna 
se shromáždila pod jedním stromem, a když jsme se 
přiblížili, vyšplhala s mrštností a rychlostí veverek až na 
vrchol. Podařilo se nám chytit pouze matku a jednoho 
samečka. Oba jsme umístili do jednoho boxu v boudě 
a sousední box nechali otevřený. Náš předpoklad se 

splnil: v noci se zbývající maličcí rysi jako sirotci uchýlili 
do prázdného boxu, aby byli matce co nejblíže, a tam 
jsme je ráno zavřeli. 

Sledovat, jak se pod pečlivým dohledem matky 
mláďata vyvíjejí, nám působilo velké potěšení. Samice 
ukládala koťatům na různá místa ve výběhu přebytky 
potravy a ke kojení je svolávala mručením, přičemž 
jí drobečci tenounce odpovídali. Charakteristickým 
mručením je matka také přivolávala dolů na zem 
z korun vysokých stromů, když měla pocit, že už ztrácí 
přehled o posledním místě jejich výskytu. 

Během podzimu již všechna mláďata našla 
nový domov v jiných zahradách a Jeníček se vrátil 
zpět ke své Mařence. V následující sezoně hodláme 
odchov uskutečnit za účasti samce a ověřit si, zda 
nová rodinka bude moci žít trvale společně.

Ing. Miloslav Walter,
revírník na úseku šelem



Tapířice s mládětem 

Mládě tapíra jihoamerického
krátce po narození 
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Tapířice přivedla 
na svět druhé mládě

Radostná událost nastala 8. srpna 2010 
v ubikaci tapírů jihoamerických (Tapirus terrestris), 
která je v Zoo Brno součástí společné expozice šesti 
živočišných druhů z Jižní Ameriky. Po 397 dnech 
březosti tam, přesně ve 13.30 hod., pětiletá sami-
ce Neny přivedla na svět už druhé mládě. Porod 
proběhl bez jakýchkoliv komplikací. Malá samička 
se již za půldruhé hodiny poprvé napila mateřské-
ho mléka, a když jsme ji druhý den zvážili, měla 
10,5 kg. Bibi, jak byla později pokřtěna, zpočátku 
opouštěla ubikaci jen na padok, až šestnáctý den 

po porodu se s matkou vydala do výběhu, kde také 
poprvé spatřila svou o rok starší sestru Adinu. Za 
dalších pět dnů strávily všechny tři samice – Neny, 
Adina i Bibi – první společnou noc ve vnitřní ubikaci. 

Historie chovu tapírů v Zoo Brno je sice veli-
ce krátká, dvě narozená mláďata jsou však snad 
dostatečnou pobídkou, abychom si ji připomněli. 
První tapír přicestoval do Brna v říjnu 2005. Byl 
jím samec Klarnet, narozený 16. června 2004 
v polské Zoo Gdaňsk. Druhým naším tapírem se 
o rok později stala Neny, pocházející z lotyšské 
Zoo Riga, kde se narodila 16. září 2005. Pár jsme 
umístili do výběhu, který během dne tapíři obývají 
společně s kapybarami, nandu pampovými, husicemi 
magellánskými, labutěmi koskorobami a želvami 
nádhernými. Prvním potomkem chovného páru, 

a tím i prvním tapírem odchovaným naší zahradou, 
se stala již zmíněná Adina, kterou Neny porodila 
14. června 2009. Druhý den po narození, kdy se 
Adina poprvé napila od matky mléka, jsme ji také 
zvážili. Její hmotnost činila 8,10 kg, což je skoro 
o dva kilogramy méně, než kolik vážila Bibi rovněž 
druhý den po porodu. Poprvé jsme Adinu vypustili na 
padok ve věku 11 dnů. Trpělivě tam čekala, než se 
matka vrátí z venkovního výběhu. Během té doby 



Tapír a nandu pampový

Tapíři a kapybara
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spolu obě komunikovaly pomocí intenzivního pís-
kotu. Ve výběhu se malá tapírka objevila v matčině 
doprovodu 30. června, za příznivého počasí se pak 
jejich vycházky denně opakovaly. Samec Klarnet byl 
od samice s mládětem stále oddělen a ze soused-
ního výběhu bedlivě sledoval dovádění potomka 
i chování jeho matky. K prvnímu spojení rodiny 
došlo začátkem září. Nejdříve se všichni setkali ve 
venkovním výběhu a o několik dní později i v ubikaci. 
Klarneta malá Adina doslova fascinovala, první dny 
se téměř nevzdálil z její blízkosti.

Otec Bibi a Adiny už bohužel v zoo není. Chov 
zvířat přináší nejen radosti, ale i smutné události. 
Infekční choroba, která u pětiletého samce Klarneta 
propukla v polovině října 2009, byla velmi inten-
zivní a zákeřná. Přestože se – za pomoci chovatelů 
i veterinárních lékařů – s ní snažil bojovat, nakonec 
jí začátkem listopadu téhož roku podlehl. Vzhledem 
k tomu, že se po prvním porodu Neny s Klarnetem 
průběžně setkávala ve výběhu, kde jeden o druhého 
jevili intenzivní zájem, doufali jsme, že mladá matka 
opět zabřezne. S velkou nadějí jsme pak 6. července 
2009, v době kolem poledne, pozorovali, jak se 
v napuštěném bazénu Neny s Klarnetem páří. 

Většina starších údajů uvádí, že tapíři jsou pri-
márně samotářská zvířata s převážně noční aktivitou. 
Nejnovější výzkumy a pozorování v přírodě ale ukazují 
na mnohem větší toleranci uvnitř početnějších skupin 
i na sklon ke spíše denní aktivitě. Chování tapírů v zoo 
je silně závislé na osobnosti jednotlivého zvířete, na 
jeho zkušenostech získaných během chovu, na před-
kládané potravě i na velikosti a uspořádání chovného 
prostoru. Některé zahrady mají potíže se společným 
chovem i jen dvou zvířat, jiné (např. Zoo Singapur 

nebo Zoo Kuala Lumpur) úspěšně drží 5–10 jedinců 
pohromadě. Existují jedinci agresivní vůči ostatním 
tapírům i vůči svým chovatelům, jiní mohou být na-
opak téměř krotcí a lze k nim bez obav přistoupit 
a podrbat je. Jistá opatrnost je však vždy na místě. 

Tapíry (Tapiridae), starobylou čeleď z řádu 
lichokopytníků (Perissodactyla), vývojově řadíme 
k nejstarším žijícím savcům na Zemi. Od třetihor, kdy 
byli velmi hojní, se zachovali v téměř nezměněné 
podobě až do dnešní doby. Kdysi žili také v Evro-
pě, v Číně i v Severní Americe. Dnes jsou spíše na 
ústupu a představují jen nepatrnou část původního 
druhového bohatství. V současnosti rozeznáváme 
tři druhy, které obývají Jižní a Střední Ameriku, 
a jeden druh z jihovýchodní Asie. Do kategorie 

kriticky ohrožený (Critically Endangered) je v rám-
ci Červené knihy ohrožených zvířat zařazen tapír 
středoamerický (Tapirus bairdii) ze Střední Ameriky, 
Mexika a severozápadu Jižní Ameriky, tapír horský 
(Tapirus pinchaque), jehož domovem je vysokohor-
ské prostředí And států Kolumbie, Ekvádor a Peru, 
a jediný asijský zástupce tapír čabrakový (Tapirus 
indicus) z jižní Barmy, Laosu, Thajska, Malajského 
poloostrova a Sumatry. Tapír jihoamerický má status 
zranitelného druhu (Vulnerable). Hlavní oblast jeho 
výskytu se nachází východně od And a táhne se 
Jižní Amerikou z Venezuely do Brazílie, severozá-
padní Argentiny a Paraguaye, tapír jihoamerický 
žije i v Peru, Bolívii, Kolumbii, Ekvádoru, Guyaně, 
Francouzské Guayaně a Surinamu. 

Od zasedání Evropské asociace zoo a akvárií 
v září 2004 ve švédském Kolmardenu, kde brněnská 
zoo oznámila úmysl podílet se na záchranném chovu 
tapírů jihoamerických, uplynulo šest let. Zažili jsme 
jak nezdary, tak i úspěchy. Radost z narozených 
malých tapírků převažuje a doufám, že bude náš 
chov provázet i v budoucnu. Všem kolegům, kteří 
v minulosti o tapíry v Zoo Brno pečovali, i těm, kteří 
je stále mají na starosti a snaží se jim zajistit co 
možná nejlepší podmínky k životu, upřímně děkuji.

Michal Balcar, 
revírník na pracovištích Terárium,

Ptačinec a Jižní Amerika



Kočka pouštní s mláďaty

Belfigor

Irský kob Clive na nádvoří brněnské radnice
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Třetí přirozený 
odchov kočky pouštní

Už třetí přirozený odchov kočky pouštní (Felis 
margarita harrisoni) se v Zoo Brno podařil v roce 
2010 – čtyři mláďata, tři samci a jedna samice, se 
narodila 1. června. Také v červnu 2009 se naše kočky 
pouštní rozmnožily, tehdy přišla na svět tři koťata. 
První přirozený odchov se v naší zoo uskutečnil před 
deseti lety, v roce 2000. Odchovy koček pouštních 
nejsou příliš časté, podle záznamů z roku 2008 je 
v Evropě množí jen pět zoologických zahrad. (red)

Umca opět s Corou
Samec medvěda ledního Umca strávil koncem 

roku 2010 přibližně tři týdny v jedné z ubikací med-
vědů hnědých, kam jsme jej přestěhovali, aby samice 
Cora měla klid při odchovu mláďat. Přesun mohutného 
zvířete tam i zpět se uskutečnil v transportní bedně, 
kterou z výběhu na traktorový vlek přemístil jeřáb. Ke 
své družce se Umca vrátil 7. prosince, a od té doby je 
už pár opět stále spolu.

Cora 21. listopadu 2010 patrně porodila dvojčata.  
Kamera sice ukázala vždy jen jedno mládě, hlasové sig-
nály však naznačovaly přítomnost dvou mláďat, která se 
bohužel nepodařilo odchovat. Medvíďata pravděpodobně 
nebyla životaschopná a jejich matka reagovala tak, jak 
tomu bývá i ve volné přírodě – uhynulá těla pozřela. 

Aby Coru při předpokládaném odchovu nic ne-
rušilo, 19. listopadu jsme ji umístili do uzavřeného 
porodního boxu v doupěti, kde vládnou podmínky 
odpovídající přirozenému prostředí ledních medvědů. 
Porod se uskutečnil v době, kdy už byl Umca oddělen. 
Stejně jako při úspěšném odchovu ledních medvědů 
v roce 2007 jsme dění v boxu sledovali kamerovým 
systémem s mikrofonem a stav mláďat posuzovali 
na základě jejich zvukových projevů. Hlasy medvíďat 
však po několika dnech ustaly a v chování medvědice 
nastal zlom – jevila značnou nervozitu. Chovatelé se 
proto 24. listopadu rozhodli box navštívit, aby zjistili, 
co se stalo. Mláďata bohužel nenalezli. 

Velmi vysoká mortalita ledních medvíďat je 
v zoologických zahradách ještě vyšší než v přírodě, 
podle statistik se jen osm procent mláďat ledních 
medvědů narozených v zoo dožije dospělosti. Přesto 
doufáme, že příští sezonu Cora opět zabřezne a že 
ve svém mateřství bude úspěšnější.  (red)

Naši koníci vozí děti 
i mimo zoo

Zábavný program Vánoce na brněnské radnici, 
připravovaný na 23. prosinec a končící ohňostrojem, 
pořádalo město Brno v roce 2010 po osmnácté. Stejně 
jako v minulých letech i tentokrát se v historickém 
areálu představila i zvířata z naší Dětské zoo. Pracovnici 
chovatelského úseku, která v 13.45 hod. přinesla do 

Sněmovního sálu želvu zelenou, ihned obklopil hlouček 
dětí. Nejen ony, ale i dospělí diváci pak vyslechli vyprá-
vění o chovu želv i jejich životě v přírodě. Na nádvoří 
radnice další chovatelky přivedly dva koně: irského 
koba jménem Clive a hřebce plemene miniappaloosa 
Belfigora. Příchozí si se zájmem zvířata prohlíželi, hladili 
je a obdivovali, chovatelky odpovídaly na dotazy a děti 
se mohly na chvíli vyhoupnout do sedla… Při dalších 
akcích předvánočního období především ovce walliské 
účinkovaly v živých betlémech, pořádaných úřady 
městských částí v Žabovřeskách a Žebětíně.

Zvířata z Dětské zoo, především poníci, těšila 
veřejnost na různých místech města také po celý rok 
2010. Naši koníci, patřící ke středně velkým plemenům, 
vozili děti například v shopping parku Avion v Dolních 
Heršpicích, při slavnostním zahájení plavební sezony 
na Brněnské přehradě a v programu Dětského dne 
Městské police Brno. Na zemědělské výstavě Techagro, 
na brněnském výstavišti, plemeník Belfigor získal cenu 
publika jako nejhezčí a nejšikovnější kůň!  (red)



Žirafy s mládětem na padoku

Zebra Šaráda se svým druhým potomkem

Hlava žirafího mláděte
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Obě žirafy síťované 
porodily

Obě naše samice žirafy síťované  (Giraffa 
camelopardalis reticulata) přivedly v roce 2010 na 
svět mládě. Ve stáji u výběhu Safari, kde březí žirafu 
sledovala průmyslová kamera, se první mládě, samička, 
narodilo 5. září.

Malá žirafka se hodinu po porodu postavila na 
nohy a za další hodinu už pila mateřské mléko. Na 
první krátkou venkovní vycházku se s matkou vydala 
již zhruba za týden. Za příznivého počasí zpočátku 
obě chodily jen na odstavný dvorek, později však, 
během slunných podzimních dnů, si užily i velkého 
společného výběhu, kde se kromě žiraf pohybují 
i zebry, pakoně a pštrosi. Ovšem když jsme mládě 
s matkou a druhou dospělou samicí vypouštěli do 
velkého výběhu, z bezpečnostních důvodů zůstávala 
většina ostatních zvířat oddělena.

Matkou malé samičky je Tosha, narozená v čer-
venci 2006 v Zoo Dvůr Králové a odchovaná tam 
přirozeným způsobem. V Brně žije od roku 2008. Ot-
cem jejího mláděte je samec Jamie, který bohužel 
v září 2009 uhynul. 

Kromě Toshi chováme i samici Jannettu, která 
v roce 2006 s Jamiem zplodila samičku Julii. Ta ve 
stáří zhruba dvou let přesídlila do Zoo Dvůr Králové 
(výměnou za ni jsme tehdy získali Toshu). Také Jan-
nettě se ještě podařilo podruhé s Jamiem zabřeznout. 
Její druhé mládě, sameček, se narodilo 10. listopadu 
2010. Obě mláďata narozená až po smrti otce, a sa-
mozřejmě také jejich starší sestra Julie, zůstávají 

výrazným posílením českých chovů, protože jsou to 
přímí potomci geneticky cenného samce Jamieho, 
pocházejícího z britské Zoo Whipsnade. (red)

Ve skupině zeber 
Grévyho přibyl hřebeček

Ve výběhu zeber Grévyho (Equus grevyi) nedaleko 
Dětské zoo mohli návštěvníci již v sobotu 4. září 2010 
spatřit mládě, malého hřebečka, kterého v ten den přived-
la na svět osmiletá samice Míša, původem ze Zoo Poznaň 
v Polsku. Ve výběhu chováme ještě dvě další dospělé 
samice. Mladší Božena, narozená v Poznani roku 2007, 
zatím mládě neměla. Třináctiletá Šaráda přivedla na svět 
své druhé mládě v předposlední den roku 2008, krátce 
po ní, na Nový rok 2009, měla mládě i Míša. Obě tehdy 
narozené samičky už našli domov v jiných zahradách. 
Od skupiny samic je momentálně oddělen a umístěn 
v zázemí otec letošního mláděte i dřívějších přírůstků, 
jedenáctiletý Arnold, neboť při své vrozené agresivitě by 
mohl potomkům ublížit. Hřebec, narozený v berlínském 
Tierparku, se jakožto nepříbuzný jedinec stal v roce 2007 
novým vůdcem brněnského stáda. (red)

Rekonstruovaný pavilon 
opic slavnostně otevřen

Jeden ze dvou pavilonů opic, postavených v Zoo 
Brno v polovině šedesátých let minulého století, se ko-
nečně dočkal nové tváře. Po jeho radikální přestavbě se 
staly minulostí dlouholeté potíže pramenící z existence již 
značně zastaralého chovatelského zařízení. Rekonstruk-
ce pavilonu, ukončená 9. října 2010 jeho slavnostním 
otevřením pro veřejnost, přinesla šimpanzům, kteří jej 
obývají, radost z mnohem většího životního prostoru 
a potěšila i návštěvníky, když se ve vkusně upraveném 
novém prostředí ocitli v těsné blízkosti sympatických 
opičáků, oddělených jen stěnou z tvrzeného skla. 

Nové vnitřní ubikace šimpanzů, takzvané ložnice, 
vznikly v dosud nevyužívaném přízemním podlaží, nad 
ním mají opice k dispozici vnitřní expoziční prostor rozší-
řený o část bývalé návštěvní chodby. Jako venkovní výběh 
prozatím slouží spojené původní klece – nový vyroste ve 
svahu nad pavilonem v druhé etapě rekonstrukce. Menší, 
oddělená část pavilonu, jejíž úpravy jsou téměř dokončeny, 
obsahuje zcela přeměněnou bývalou ubikaci šimpanzů, 
na niž navazuje nový, prostornější venkovní výběh. Tato 
část poslouží menším opicím, o jejichž druhu není zatím 
rozhodnuto. Další informace z pavilonu opic přinášíme 
na stranách 16 a 17.   (red)



 Šimpanzi v nové expozici

Pavilon opic před rekonstrukcí

Pavilon opic po první etapě rekonstrukce
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Opice poslušně prošly 
spojenými klecemi

Předtím, než v září 2009 začala jeho přestavba, 
pavilon opic obývali kromě šimpanzů i mandrilové 
a binturongové. Pro ně jsme náhradní prostory v zoo 
našli, ale skupinu čtyř statných lidoopů se nepoda-
řilo přesunout do žádné jiné zahrady a šimpanzi 
museli i během rekonstrukce zůstat v dosavadní ex-
pozici. Bylo tedy nutné minimalizovat stres vyvolaný 
ruchem na staveništi. Návštěvnickou a souběžnou 
obslužnou chodbu podél ubikace šimpanzů jsme 
přepažili příčkou s dveřmi, za nimiž už byl prostor, 
který se řemeslníci chystali přetvořit ve zbrusu novou 
expozici šimpanzů. Skládal se z části bývalé návštěv-

nické chodby a ze tří vyklizených ubikací: první po 
mandrilech, druhé po binturonzích a třetí, která byla 
již dříve neobsazená. Prach a hluk ze stavby již přes 
přepážku tolik nedoléhal a také návštěvníci mohli 
nadále chodit až k ní a opice pozorovat, což bylo 
přínosné obzvláště v době nadcházející zimy, kdy 
zvířata ztrácela chuť chodit do venkovního výběhu.

Rekonstrukce začala demontáží klecí prázd-
ných ubikací a skleněné stěny oddělující tyto ubikace 
od nyní již zrušeného návštěvního prostoru. Práce 
byly hlučné pouze nárazově a šimpanzi je snášeli 
docela dobře, dokonce se někdy dožadovali pohledu 
na staveniště otevřenými dveřmi. Celkem klidné dny 
trvaly do poloviny března, kdy rekonstrukce nabrala 
tempo, zvýšila se prašnost a hlučnost, pracovalo se 
i o víkendech. Na šimpanze dolehl stres, byli skleslí, 
špatně naladění a neposlušní, dostávali průjem, 
výjimečně se u nich objevilo i zvracení. V krušných 
dnech nás navíc postihla smutná událost: alfa sa-
mice Pegina, jejíž zdravotní stav byl dlouhodobě 
zhoršený, 22. dubna uhynula. Příčinou smrti byl 
zhoubný nádor na vnitřních orgánech. V následují-
cích dnech ji šimpanzi hledali, přitom byli nezvykle 
klidní, až zaražení. Později se s její ztrátou vyrovnali. 

Úpravy v části pavilonu určené šimpanzům 
končily a blížil se čas přemístění zvířat. Avšak než 
k němu došlo, museli jsme vyřešit technickou úlohu 

– vybudovat cestu, kudy se šimpanzi do nového do-
mova mohou vydat, aniž bychom je uspávali. Jedinou 
možností byly čtyři klece předsunuté před čelní fasádu 
pavilonu a sloužící jako výběhy pro čtyři různé opičí 
druhy, původně obývající pavilon. Stály izolovaně, 
každá zvlášť, s asi dvoumetrovými odstupy, spojení 
existovalo jen mezi první a druhou klecí. První sloužila 
šimpanzům jako výběh, ale tunýlek do sousední klece, 
zřízený v 80. letech, nebyl nikdy používán. Až nyní se 
ukázala jeho funkčnost, šimpanzi začali tudy chodit 
na vycházky i do sousední klece. Techničtí pracovníci 
zoo asi po dvou měsících klec spojili dalším tunýlkem 
s třetí klecí, odkud už vedl průchod jištěný šubrem 
do nově zrekonstruované části pavilonu. Cesta, kudy 
se šimpanzi dostanou ze starého bydliště do nového, 
aniž by museli být uspáni, byla připravena. 

Přesun proběhl 8. července ráno. Přitom, jak 
prolézali z jedné klece do druhé, šimpanzi s chova-
teli vzorně spolupracovali. Ve třetí kleci, kde se ocitli 
poprvé, jsme je nechali chvíli zabydlet. V odpoled-
ních hodinách vstoupili do nově zrekonstruované 
vnitřní expozice, kde jsme pro ně připravili dekorace, 
houpačky, lehátka a další vybavení z jejich staré-
ho výběhu, aby v novém prostředí našli vizuálně 
i pachově známé předměty. Pro snazší pochopení 
skleněné bariéry, která zvířata odděluje od návštěv-
níků, jsme na skla nalepili černou pásku simulující 
mříže. (Pokračování na další straně.) 

Mariana Hubíková,
chovatelka opic 
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Odpovědnost

Nový domov šimpanzů
V prvních okamžicích pobytu v nové expozici 

vypadali opičáci značně rozjařeně, co bylo po ruce, 
tím radostně třískali o zem. Až si trochu zařádili, 
pak teprve opatrně prozkoumávali okolí. Když zjistili, 
že jsme jim porůznu poschovávali potravu, začali ji 
vyhledávat a konzumovat. 

Nový domov se jim zalíbil. Je čtyřnásobně větší 
než původní ubikace, vybavený parkosy a hasičskými 
hadicemi na šplhání i odpočinek. Podlaha má dvě 
úrovně, dělící expozici na dvě zhruba stejně velké 
části, spojené umělými skalami s pítkem, které 
šimpanzům doposud ve výběhu chybělo. Výškový 
rozdíl je asi jeden a půl metru. Nižší část je posypána 
borovou kůrou ve vrstvě silné asi 10 cm a vede 
z ní průchod do tzv. ložnic v bývalých sklepních 
místnostech. Ve vyšší části, která komunikuje s ven-
kovním výběhem, nastýláme na betonovou vrstvu 
oranžové barvy dřevitou vatu ke stavbě spacího 
hnízda. V obou úrovních se nachází doplňkové pod-
lahové vytápění, zabudované v místech u skleněné 
bariéry. Hlavní topení je ve stropě, krytém po celé 
ploše pevnou kovovou sítí. Ta šimpanzům umožňuje 
pohyb brachiací (ručkováním), při němž je opice 
střídavě zavěšena pravou a levou horní končetinou. 
Stěny expozice jsou z větší části obloženy dubovými 
deskami a zdi natřeny okrovou omyvatelnou bar-
vou. K vybavení patří i dřevěná palanda, k níž brzy 
přibudou další dvě. Ložnice šimpanzů jsou také 
opatřeny dřevěnými palandami, podlahovým tope-

ním a krmítky. Opice tu ale pobývají velmi zřídka, 
prakticky si sem pouze chodí pro pamlsky, které 
jim předkládáme do krmítek. S náručí plnou ovoce 
pak vybíhají nahoru do expozice. Tam někdy rády 
roztírají kašovitou stravu po skleněné stěně, odkud 
ji pomalu ujídají. Po takovém hodování pak musí 
nastoupit chovatel s hadrem a kýblem vody v ruce.

Původní výběh šimpanzů, z něhož vyráželi do 
nového bydliště, musel být stržen, protože bránil 
v dalších rekonstrukčních pracích. Po přestěhování 
šimpanzům zprvu sloužila spojená druhá a třetí klec, 
které byly brzy propojeny i se čtvrtou klecí, a celý 
tento prostor nyní opice využívají jako dočasný 
venkovní výběh.

Každý z našich šimpanzů si našel v novém 
prostředí své oblíbené místo. Samec Fáben rád po-
lehává a svačí na překladu spojujícím nosné sloupy 
a svůj spací prostor si vyhlédl u šubru v chodbě 
vedoucí do venkovního výběhu, kde může kont-
rolovat a ovládat jeho používání – ovšem k naší 
velké nelibosti. Samice Nimba okupuje místo na 
hasičské hadici u okna, kde má krásný výhled do 
lesa. Samice Dadyna si vyhlédla pozici u stropu, 
hned pod topením. Bylo jí tam teplo, a také, protože 
Fáben bývá někdy útočný, cítila se tam v bezpečí. 
Dadyna, nejstarší zvíře brněnské zoologické zahrady 
(narodila se v divočině rovníkové Afriky patrně v roce 
1967), si však nového prostředí v rekonstruovaném 
pavilonu bohužel dlouho neužila – 14. listopadu 
2010 k naší velké lítosti uhynula.

V polovině září 2010 skončila přestavba 
zbývající části pavilonu i stavba nového přilehlého 
venkovního výběhu s jezírkem a vodopádem. Tato 
expozice ještě čeká na finální úpravy a žádná zvířata 
se v ní zatím nenacházejí.

Do dvou let by měla začít výstavba nového 
venkovního výběhu šimpanzů, která rekonstrukci 
pavilonu opic završí. Naši šimpanzi jsou už dosti 
vysokého věku a v nových prostorách důstojně do-
žijí. Pavilon, který v budoucnu vyčleníme expozici 
madagaskarské přírody, pak trvale osídlí poloopice.

Mariana Hubíková,
chovatelka opic



Jeřáb popelavý v Jeseníkách
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Představení

Vznikne v Jeseníkách 
šestý český národní park?

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Jeseníky, 
vyhlášená v roce 1969, zabírá plochu 740 km² 
v Hrubém Jeseníku, nejvyšším moravském 
pohoří, které spolu s Nízkým Jeseníkem tvoří 
nejvýchodnější část Českého masívu (Sudet), 
vyvrásněného na konci prvohor. Hrubý Jeseník, 
jemuž v nadmořské výšce 1492 m vévodí vrchol 
Pradědu, je klimaticky chladnější oblastí České 
republiky, bohatou na srážky – v hřebenové části 
leží sníh zpravidla od poloviny října až do konce 
května. Osmdesát procent rozlohy CHKO pokrývají 
lesy, ale najdeme tu i menší biotopy podhorských 
luk a pastvin, stepí alpínského pásma, zvaných 
hole, mokřadů a rašelinišť, síť vodních toků 
a rozptýlenou zeleň. 

 Území CHKO je považováno za jeden z nej-
méně antropogenně pozměněných horských celků 
našeho státu, přesto i tam v minulosti vlivem 
člověka vymizely reprezentativní zvířecí druhy, 
jakými jsou medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk šedý 
(Canis lupus), kočka divoká (Felis silvestris) či orel 
skalní (Aquila chrysaetos). Rys ostrovid (Lynx 
lynx), v Jeseníkách poslední žijící velký predátor, 
je kriticky ohrožený, ačkoliv má na velké části 
tohoto území relativně dobré podmínky k životu 
i rozmnožování. Na seznam fauny Jeseníků může-

me však připsat i nové nebo staronové druhy, mezi 
něž patří například kulíšek nejmenší (Glaucidium 
passerinum), sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 
a vydra říční (Lutra lutra); v době psaní této sta-
tě (léto 2010) již druhým rokem v Jeseníkách 
úspěšně hnízdil pár jeřábů popelavých (Grus grus). 

Nejlépe prozkoumanou skupinou živočichů 
jsou v Jeseníkách ptáci. Horské hole s navazujícím 
pásem lesa při jeho přirozené horní hranici, která 
se tu pohybuje v rozmezí 1200–1300 m n. m., 
obývá např. linduška horská (Anthus spinoletta), 
linduška luční (Anthus pratensis), kos horský (Tur-
dus torquatus), vzácně kulík hnědý (Endromias 
morinellus), pěvuška podhorní (Prunella collaris) 
a slavík modráček tundrový (Luscinia svecica sve-
cica). Do nedávné doby poskytovaly hole vhodné 
životní prostředí i pro tetřeva hlušce (Tetrao urogal-
lus) a tetřívka obecného (Tetrao tetrix), oba druhy 
se však nedokázaly přizpůsobit civilizační zátěži 
území, způsobené zejména cestovním ruchem. 
Pod hranicí lesa nalézají dobré podmínky k živo-
tu druhy reprezentující typickou lesní avifaunu: 
jeřábek lesní (Bonasa bonasia), holub doupňák 
(Columba oenas), datel černý (Dendrocopus 
martius), sýc rousný (Aegolius funereus) a další. 
Kvalita jesenické avifauny se projevila vyhlášením 
Významného ptačího území Jeseníky (součásti 
celosvětového programu Bird Life International) 

v roce 1992 a vymezením Ptačí oblasti Jeseníky 
(součásti evropské soustavy Natura 2000) v roce 
2004 na sedmdesáti procentech rozlohy CHKO. 

V jesenických lesích žije v minulosti značně pře-
množený jelen evropský (Cervus elaphus) a srnec
obecný (Capreolus capreolus). Ze spárkaté zvěře 
je nutné zmínit i nepůvodního kamzíka horské-
ho (Rupicapra rupicapra), který se v Jeseníkách 
adaptoval po introdukci z rakouských Alp v roce 
1913 a vyvolává dodnes odborné polemiky o jeho 
další existenci v chráněném území. V současnosti 
žije v Jeseníkách přibližně 140 kamzíků.

K velmi významné fauně zejména horského 
pásma Jeseníků patří bezobratlí, mezi nimi zvláště 
místní endemiti okáč menší (Erebia sudetica su-
detica) a okáč horský (Erebia epiphron silesiana). 

Minulé vydání Zooreportu informovalo 
o Křivoklátsku, které se po Krkonoších, Šumavě, 
Českém Švýcarsku a Podyjí má stát pátým čes-
kým národním parkem. Ministerstvo životního 
prostředí ve svém koncepčním materiálu schválilo 
záměr vytvořit národní park i v Jeseníkách. S jeho 
vyhlášením se však v nejbližších letech nepočítá, 
současné návrhy se budou ještě značně upravovat.

Mgr. Ladislav Hajný,
zoolog Správy CHKO Jeseníky
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Budouctnost

Žáby, oblíbené doma
i v laboratoři, rády 
prchají do volné přírody

V teraristických chovech jednou z nejčastěji se 
vyskytujících žab je drápatka vodní Xenopus laevis 
(Daudin, 1803), častý je také její chov k laboratorním 
účelům.  Spolu s africkými rody Hymenochirus a Pseu-
dohymenochirus a americkým rodem Pipa patří do 
čeledi pipovití (Pipidae). Na brněnské Stálé akvarijní 
výstavě oslovují tyto žáby především děti a studenty. 

Drápatka vodní pochází z řek a močálů jižní 
a jihozápadní Afriky, z chovů ale unikla do přírody 
v různých částech světa. Samička dorůstá velikosti 
až 12 cm, sameček bývá asi o třetinu menší. Drá-
patka vodní má silně vyvinuté zadní končetiny s pěti 
prsty, opatřené plovacími blánami, jelikož se téměř 
celý život zdržuje ve vodě. Na slabších čtyřprstých 
předních končetinách však plovací blány chybějí. 
Jako všechny pipovité žáby i drápatka vodní nemá 
jazyk. Bílé útvary na bocích těla, takzvané stehy, 
obsahují speciální smyslový orgán citlivý na vibrace, 
který umožňuje zaregistrovat kořist i v kalné vodě. 
Pokud biotop, ve kterém žije, vyschne, dokáže ve 
stavu strnulosti a pomocí kožního dýchání přežít 
v bahnitém dně několik měsíců.

V chovech se vyskytuje ve dvou barevných 
formách – albinotické, která je smetanově bílá, 
a přírodní, kdy jedinci jsou olivově hnědí, se světlejší 
krémovou břišní částí. Drápatkám postačí akvárium 
o objemu asi 40 litrů pro jeden pár, doplněné plovou-
cími rostlinami a úkryty, s teplotou vody kolem 23 ̊ C 
a výškou vodního sloupce přibližně 30 centimetrů. 
Na nádrž pokládáme sklo, aby žáby nevyskakovaly 
ven. V přírodě se drápatky rozmnožují v období dešťů 
od července do září, k páření může opakovaně dojít 
až 4× za rok. Před rozmnožovací sezónou, kterou 

v zajetí ovlivňuje teplota a osvětlení, je vhodné po 
dobu přibližně dvou měsíců snížit teplotu na 15 ˚C. 
Pak v nádrži s měkkou, slabě kyselou odstátou vodou 
zvedneme teplotu k 26 ˚C, přidáme rošt, kterým 
propadávají vajíčka, a slabě vzduchujeme. Samec 
láká samici skřehotavými zvuky (nemá ovšem jako 
ostatní žáby zvukový vak). Při 24hodinovém páření 
samice naklade asi 2000 vajec, které přitom nalepí 
na dno. Z nich se po 48 hodinách kulí pulci, kteří se 
v raném stadiu živí drobnými řasami. Od sedmého dne 
je přikrmujeme nálevníky, později krmíme potravou 
pro akvarijní ryby, drcenými sušenými kopřivami, 
špenátem a nakonec drobnými korýši – perloočka-
mi a buchankami. Je vhodné pulce velikostně třídit 
a často měnit vodu za čerstvou. Drápatka pohlavně 
dospívá ve věku osmi až dvanácti měsíců, a pak žije 
i patnáct let, v zajetí až třicet. Je to žába velmi žravá, 
přijímá veškeré drobné vodní živočichy.

Až do šedesátých let minulého století se drá-
patky vodní využívaly k těhotenským testům. Jelikož 
hormon gonadotropin, obsažený v krvi a moči těhot-
ných žen, v drápatce vyvolává ovulaci, do 24 hodin 
od injekce moči těhotné ženy do drápatky začne 
žába klást vajíčka. Od šedesátých let slouží drápatky 
vodní jako modelové organismy při studiu časného 
embryonálního vývoje, s jejich vajíčky a vyvíjejícími 
se embryi, velkými 1–2 mm, lze při genetickém 
výzkumu poměrně snadno manipulovat. 

Jsou to bohužel mistři útěků, často unikají 
z domácích i laboratorních chovů. V USA se dostaly 
do jedenácti států, v Americe se objevily i v přírodě 
Mexika a Chile, na našem kontinentu je najdeme 
například v Británii a Francii. Všude tam vytvořily 
životaschopné kolonie a ohrožují místní druhy 
vodních živočichů.

 Ing. Vladimír Spurný,
revírník Stálé akvarijní výstavy




