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Managefii Interhotelu VoronûÏ si adoptovali
vlky kanadské / The Interhotel VoronûÏ ma-
nagers adopted the Mackenzie Valley wolves
(Foto: Eduard Stuchlík)

Primátor RNDr. Petr DuchoÀ (první zleva)
za asistence fieditele Zoo Brno MVDr.
Martina Hovorky stfiíhá pásku pfii slavnost-
ním otevfiení v˘bûhu vlkÛ kanadsk˘ch / The
Brno mayor RNDr. Petr DuchoÀ (left),
with the assistance of the Brno Zoo director
MVDr. Martin Hovorka, cuts the ribbon
during the opening ceremony of the
Mackenzie Valley wolf exhibit
(Foto: Eduard Stuchlík)

Vlk kanadsk˘ / Mackenzie Valley wolf
(Foto: Eduard Stuchlík)

V˘bûh vlkÛ kanadsk˘ch / Mackenzie Valley
wolf exhibit (Foto: Eduard Stuchlík)
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Nejúspû‰nûj‰ím odchovem roku 2004 byla mláìata
leguánÛ nosoroh˘ch, v˘znamn˘ byl také dovoz lev-
hartÛ cejlonsk˘ch / The young Rhino iguanas were
the most successful rearing of 2004, the import of

the Sri Lanka leopards was also very important
(Foto: Igor Zehl a Radek Miãa)

Dáda Patrasová na Dûtském dni v zoo 
/ The singer Dáda Patrasová during the

Children‘s Day in the zoo 
(Foto: Martin Braczek)

Standa Dolínek zazpíval pfii setkání 
adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ 

/ The singer Standa Dolínek was singing during the
meeting of the adoptive parents and sponsors

(Foto: Eduard Stuchlík)
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Dámy a pánové, váÏení a milí pfiátelé brnûn-

ské zoologické zahrady, rok 2004 pfiinesl pracov-

níkÛm zoo dlouho oãekávané schválení dÛleÏité-

ho dokumentu – Strategie rozvoje Zoo Brno.

NaplÀování jednotliv˘ch etap strategie, rozvrÏe-

n˘ch na desetiletí, bude závislé na moÏnostech

rozpoãtu mûsta. Rozhodující ale je, Ïe se zfiizova-

tel s námi shodl na nutnosti pfiebudovat zoo na

zafiízení, jehoÏ úroveÀ bude odpovídat postavení

druhého nejvût‰ího mûsta ve státû a které bude

dokonale slouÏit obãanÛm Brna i lákat náv‰tûv-

níky z domova i ciziny.

DÛleÏité pro rozvoj zahrady bylo také udûle-

ní licence k provozování zoo. Komise, která mi-

nisterstvu Ïivotního prostfiedí udûlení licence do-

poruãila, vyzvedla zejména osvûtovou ãinnost

zoo, její aktivitu pfii v˘chovû a vzdûlávání obyva-

telstva, ale i pfii vytváfiení rekreaãního a odde-

chového zázemí mûsta. V oblastech chovu, vete-

rinární péãe a technického zabezpeãení chodu

zoo neshledala sebemen‰ích závad.

Brnûnská zoo se také úãastnila tvorby

Strategie svûtov˘ch zoo, formulované na fiíjno-

vém zasedání Svûtové asociace zoo a akvárií

(WAZA) v hlavním mûstû Tchajwanu Taipei.

Podnûtn˘ dokument pfiiná‰í návod, jak mohou

moderní a zodpovûdné zoologické zahrady pfii-

spût k ochranû pfiírody. Na vzniku Etického ko-

dexu, kter˘ ze strategie WAZA odvodila

Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA), se Zoo

Brno rovnûÏ podílela.

Dlouholeté úsilí Zoo Brno o genetické oÏive-

ní  chovu vzácn˘ch levhartÛ cejlonsk˘ch jsme ús-

pû‰nû zavr‰ili na konci roku 2004. V˘mûnou za

konû Pfievalského a zebru Chapmanovu jsme zís-

kali nepfiíbuzn˘ pár levhartÛ ze Zoo Colombo –

samice se narodila v pfiírodû, odkud pocházejí

i rodiãe samce. Naposledy byl tento druh dove-

zen z jeho domoviny do Evropy pfied 17 lety.

Pfiíchod nov˘ch zvífiat je v˘znamn˘ nejen pro

na‰i zoo, ale i pro cel˘ Evropsk˘ záchovn˘ pro-

gram levhartÛ cejlonsk˘ch. Finanãnû nároãn˘ le-

teck˘ transport se uskuteãnil díky sponzorÛm –

spoleãnostem Veletrhy Brno a âSA Cargo.

Zoo Brno nehodlá opustit svÛj program na

záchranu ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ na‰í pfiírody.

Stále hledá cesty, jak získat sysly obecné, aby se

v zoo mohla ovûfiit technologie jejich odchovu.

Zatím se nám podafiilo získat z pfiírody dvû mlá-

ìata, kter˘m dravec usmrtil matku. SnaÏíme se

skupinu roz‰ífiit o dal‰í jedince, ale vzhledem

k vzácnosti a stupni ochrany syslÛ je to úkol ãa-

sovû velmi nároãn˘.

Zoologické expozice se nám v roce 2004 po-

dafiilo obohatit o nov˘ velk˘ v˘bûh vlkÛ kanad-

sk˘ch, kde by se uÏ pfií‰tí rok mohla vedle páru

dospûl˘ch vlkÛ objevit i vlãata. V˘bûh situovan˘

v dolní ãásti zoo navazuje na ubikaci s jezerem

pro bobry kanadské. V tûchto místech je je‰tû

tfieba dobudovat pfiídavné expozice skunkÛ, ur-
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ÚVODNÍ SLOVO ¤EDITELE ZOO BRNO

THE OPENING ADDRESS OF THE BRNO ZOO’S DIRECTOR

¤editel Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka 
/ Brno Zoo Director MVDr. Martin Hovorka 
(Foto: Jifií Sláma)
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sonÛ a orlÛ bûlohlav˘ch, aby první ucelená ãást

plánovaného souboru expozic severské zvífieny

Beringia byla kompletní.

Mezi pfiírÛstky roku 2004 bylo nejv˘znam-

nûj‰í narození ‰esti leguánÛ nosoroh˘ch. Tato

chovatelská událost zatím zavr‰uje fiadu v˘znam-

n˘ch úspûchÛ, kter˘ch Zoo Brno jiÏ dosáhla

v rozmnoÏování ohroÏen˘ch je‰tûrÛ. 

Zoologická zahrada pfie‰la v roce 2004 na

nov˘ systém fiízení a úãetnictví. Zavádûní pro-

gramu Fénix znamenalo pro fiadu zamûstnancÛ

znaãné pracovní vypûtí, ale v˘sledkem je zjedno-

du‰ení mnoha administrativních úkonÛ a zefek-

tivnûní práce celého kolektivu.

V pfií‰tím roce bychom chtûli pokraãovat

v pfiestavbû na‰í zoo podle jiÏ schválené strategie.

V ãervnu chceme dokonãit a slavnostnû otevfiít

nov˘ v˘bûh koÀÛ Pfievalského se stájí ve tvaru

jurty. Po mnoha letech tak obnovíme chov to-

hoto vzácného divokého konû. I kdyby nám roz-

poãet mûsta neumoÏnil v roce 2005 zahájit nû-

kterou z plánovan˘ch vût‰ích staveb, nehodláme

sloÏit ruce v klín. I dílãími úpravami v˘bûhÛ lze

dosáhnout v˘razného zlep‰ení podmínek chovu

zvífiat. 

MVDr. Martin Hovorka
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Ladies and gentlemen, dear friends of the

Brno Zoo, The year 2004 has brought us the

ratification of the long awaited important

document - The Strategy of the Brno

Zoo’s Development. The accomplishment of

the individual stages, staggered over ten

years, will depend on the potential of the

town of Brno. The crucial fact is, and the

founder has agreed with us, that it is

necessary to rebuild the zoo into a facility

whose quality will be in accordance with the

status of the second largest town in the Czech

Republic and which will serve its inhabitants

perfectly and attract visitors from both our

country and abroad.

Another important thing for the zoo was

getting the licence to run a zoo. The

committee, which recommended to the

Ministry of Environment to give us this

licence, has spoken highly of especially our

enlightenment activities, its role in educating

the public, but also in a creating recreational

and relaxational background for the town. As

for breeding, veterinary care and technical

maintenance, not a slightest fault was found.

The Brno Zoo has also participated in

creating the Strategy of the World Zoos,

formulated at the October convention of

World Association of Zoos and Aquariums

(WAZA) in the capital of Taiwan, Taipei. In

this strategy we’ll find instructions, how

modern and responsible zoos can participate

in preserving the wild. Our zoo has also

particiapted in the formation of the Ethical

Codex, based on the WAZA strategy and

created by the European Association of Zoos

and Aquariums (EAZA).

By the end of 2004, many years of our

effort to regenerate genetically the breeding of

the rare Sri Lanka leopards were crowned. We

exchanged a Przewalski horse and

a Chapman’s zebra for a non-related pair of

Sri Lanka leopards from the Colombo Zoo -

the female was born in the wild, and so were

the male’s parents. The last time this species

was brought from its homeland to Europe

was 17 years ago. The arrival of the new

ZOOROČENKA DOK 2004 ok  21.4.2005 2:05  Stránka 3
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animals is important not just for our zoo, but

for the whole European Breeding Programme

of the Sri Lanka Leopards. The expensive

transport was realized thanks to sponsors:

Veletrhy Brno (Trade Fairs Brno) and âSA

Cargo (Czech Airlines).

The Brno Zoo also plans to go on with its

plan to preserve the endangered species of our

nature. We are still looking for ways how to

get ground squirrels (Citellus citellus), so that

we can check the technology of their

breeding. So far we got a couple of young

whose mother was killed by a bird of prey.

We are trying to get more specimens, but due

to the rareness and the degree of their

protection it is very dema nding.

As for expositions, in 2004 we built a new

exhibit for Mackenzie Valley wolves, where

there could appear wolf cubs in 2005. The ex-

hibit, located in the lower part of the zoo, is si-

tuated next to the Canadian beavers exhibit,

which has a pond in it. We must also build ad-

ditional exhibits for skunks, North American

porcupines and the bald eagle, so that the first

self-contained part of the planned complex of

nordic animals "Beringia" is complete. 

Among the new additions the most

important was the hatching of six rhino

iguanas. This event so far crowns the line of

breeding successes the Brno Zoo has had in

breeding endangered lizards. 

We also went over to a new system of

management and accountancy. The

introduction of the "Fénix" programme

meant a true strain for many employees, but

it resulted in simplification of many

administrative operations and more effective

working of all the staff. 

In 2005 we’d like to continue to rebuild

our zoo according to the authorised strategy.

In June we plan to finish and open a new

exhibit for the Przewalski horses with a stable

shaped as a yurt. After many years we’ll

restore the keeping of this rare wild horse.

And even if the town’s budget does not allow

us to start some of the planned major

constructions, we shall not give up. Even

partial modifications of exhibits can result in

considerable improvement in the conditions

of keeping animals. 

MVDr. Martin Hovorka

ZOOROČENKA DOK 2004 ok  21.4.2005 2:05  Stránka 4



MVDr. Martin HOVORKA
fieditel / Director

RNDr. Bohumil KRÁL, CSc.
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POâET ZAMùSTNANCÒ K 31. 12. 2004: 
97 STÁL¯CH, 84 SEZÓNNÍCH, 6 EXTERNÍCH
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VEDENÍ ZOO MùSTA BRNA K 31. 12. 2004

MANAGEMENT OF THE BRNO ZOO ON 31ST DEC 2004

CMYK
ZOOROČENKA DOK 2004 ok  21.4.2005 2:05  Stránka 5



Brnûnská zoo evidovala k 1. lednu 2004 ná-

sledující poãet chovan˘ch zvífiat (vãetnû depono-

van˘ch do Zoo Brno, záchytného centra CITES,

záchranné stanice pro handicapované Ïivoãichy

a Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ): 720 obratlov-

cÛ v 178 druzích, z toho savcÛ 262 v 80 druzích,

ptákÛ 210 v 47 druzích, plazÛ 132 v 41 druhu,

obojÏivelníkÛ 4 dvou druhÛ, ryb 112 v 8 druzích

a formách. Dále jsme chovali dva druhy bezo-

bratl˘ch v rámci Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ.

Do stavÛ nejsou zapoãtena krmná zvífiata.

Poãet zvífiat chovan˘ch v Zoo Brno k datu

31. 12. 2004 (vãetnû deponovan˘ch do Zoo

Brno, záchytného centra CITES, záchranné sta-

nice pro handicapované Ïivoãichy a SMP) ãinil

821 obratlovcÛ v 188 druzích, z toho savcÛ 291

v 80 druzích, ptákÛ 144 v 55 druzích, plazÛ 339

v 49 druzích, obojÏivelníkÛ dva jednoho druhu,

ryb 45 ve 3 druzích a formách. Dále jsme cho-

vali dva druhy bezobratl˘ch ve Stanici mlad˘ch

pfiírodovûdcÛ. Do stavÛ nejsou zapoãtena krmná

zvífiata a také zvífiata na Stálé akvarijní v˘stavû

(SAV).

Spoleãnû se zvífiaty na SAV (samozfiejmû jde

pfieváÏnû o ryby) dosahují celkové poãty zvífiat

chovan˘ch v Zoo Brno k 31. 12. 2004 následu-

jících hodnot: 2 143 obratlovcÛ v 277 druzích,

z toho savcÛ 291 v 80 druzích, ptákÛ 147 v 55

druzích, plazÛ 344 v 50 druzích, obojÏivelníkÛ

12 ve dvou druzích, ryb 1 349 v 90 druzích

a formách. Dále jsme chovali 26 bezobratl˘ch

v 9 druzích.

Chovatelsk˘ úsek zaznamenal v roce 2004

dÛleÏitou strukturální zmûnu: byla k nûmu pfii-

fiazena SAV na Radnické ulici – dfiíve bylo toto

zafiízení samostatné a podléhalo pfiímo vedení
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CHOVATELSK¯ ÚSEK

ANIMAL BREEDING DEPARTMENT

Samice vlka kanadského v novém v˘bûhu / A female of the Mackenzie Valley wolf in the new exhibit 
(Foto: Eduard Stuchlík)
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zoo. Touto reorganizací vznikl dal‰í rajon chova-

telského úseku, zvût‰ila se jeho odpovûdnost

a narostlo penzum starostí. Po zfiízení CITES

centra pro zvífiata odebraná státními orgány,

Stanice pro handicapované Ïivoãichy pro zranû-

né exempláfie na‰í fauny, poboãky psího útulku

a po zahájení provozu dûtského hipodromu se

pole pÛsobnosti chovatelského úseku roz‰ífiilo

o dal‰í oblast. Podfiízení SAV chovatelskému úse-

ku je logick˘m krokem. Vzhledem k velmi ‰pat-

nému stavu akvarijní v˘stavy, aÈ jiÏ z hlediska

technického, ãi chovatelského, v‰ak pfiineslo fia-

du nov˘ch úkolÛ, které musí úsek zvládnout co

nejrychleji. Neuspokojiv˘ stav v˘stavy je v˘zvou

k nápravû. Náv‰tûvník expozice v centru Brna by

mûl mít moÏnost vidût nûco ojedinûlého ãi v˘ji-

meãného, co nelze bûÏnû spatfiit v soukrom˘ch

chovech. Snaha o zásadní rekonstrukci naráÏí sa-

mozfiejmû také na otázku financí, pfiesto pfiedpo-

kládáme, Ïe poãínaje rokem 2006 by mûlo po-

stupnû dojít k v˘znamn˘m zmûnám v koncepci

a vzhledu v˘stavy.

Zmûny nastaly také v oblasti fiízení úseku.

Devût men‰ích organizaãních jednotek, které

dfiíve podléhaly dvûma provozním zoologÛm,

jsme slouãili do ãtyfi vût‰ích celkÛ a pfiifiadili

k nim SAV. Nyní uÏ jenom jeden provozní zoo-

log fiídí práci chovatelÛ a o‰etfiovatelÛ prostfied-

nictvím pûti revírníkÛ, ktefií stojí v ãele novû 

ustaven˘ch rajonÛ ‰elmy, parohatá, plazi, kopyta

a SAV. 

Zoologické expozice obohatil v roce 2004

novû vybudovan˘ velk˘ pfiírodní v˘bûh pro vlky

kanadské (Canis lupus occidentalis). Jeho stavba

zavr‰ila dal‰í fázi budování komplexu Beringia

v dolní ãásti zoo. Do nového v˘bûhu jsme umís-

tili samce Siegfrieda, jiÏ dfiíve dovezeného ze Zoo

Norimberk. Siegfried se ve v˘bûhu setkal s na‰í

o nûco star‰í samicí. Tímto jsme, jak doufáme,

sestavili novou chovnou skupinu a obnovili chov

vlkÛ kanadsk˘ch v Zoo Brno. Pfiedpokládáme, Ïe

jiÏ na jafie 2005 by se v novém areálu mohla pro-

hánût také vlãata.

Úprava jihoamerického v˘bûhu na expono-

vaném místû v sousedství pavilonu Tropické krá-

lovství pfiinesla zmûny k lep‰ímu jak v chovu zví-

fiat, tak v pohodlí náv‰tûvníkÛ. Odstranili jsme

vysokou mfiíÏ, která bránila pohledu na kapyba-

ry, mary stepní, nandu pampové a husy magel-

lanské. Místo mfiíÏe teì lidi od zvífiat oddûluje

mûlká nádrÏ, z níÏ voda pfiepadá do pfiíkopu

s dal‰í novou nádrÏí, která slouÏí zvífiatÛm; kro-

mû pÛvodního malého bazénku mají teì kapy-

bary k dispozici jezírko pfiibliÏnû deset metrÛ

dlouhé a tfii metry ‰iroké. âást mfiíÏe nahradila

bariéra z umûl˘ch kamenÛ, do níÏ jsme zasadili

sklenûn˘ prÛzor pro detailní pozorování Ïivota

na bfiehu jezírka a na jeho hladinû.

Nejv˘znamnûj‰í zmûna v kolekci zvífiat nasta-

la po v˘mûnném transferu s Department of
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Santon, samec vlka kanadského / Santon, the male of the
Mackenzie Valley wolf (Foto: Eduard Stuchlík)
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National Zoological Gardens Dehiwala, tedy

s Národní zoo v Colombu na Srí Lance. Pro

Brno podstatnou ãástí v˘mûny zvífiat byl zisk no-

vého nepfiíbuzného chovného páru cejlonsk˘ch

levhartÛ (Panthera pardus kotiya). Dohoda o v˘-

mûnû vznikla jiÏ koncem roku 2003, na jejím 

uskuteãnûní jsme pracovali po cel˘ rok 2004.

Bûhem té doby vyvstala fiada pfiekáÏek pfieváÏnû

administrativního rázu, napfi. nûkteré omyly ko-

legÛ ze Srí Lanky, vstup âR do EU apod.

Komplikací byla i domnûlá gravidita samice lev-

harta cejlonského, která se v‰ak posléze neproká-

zala, a samice tedy mohla b˘t pfiipravována na

transport. Doprava dvou velk˘ch divok˘ch ko-

Àovit˘ch kopytníkÛ, ktefií mûli putovat na Srí

Lanku jako protihodnota za pár levhartÛ, se 

ukázala jako dal‰í velmi závaÏn˘ úkol, jehoÏ spl-

nûní si vyÏádalo znaãného úsilí. 

Zoo Brno mûla zajistit dopravu hfiebce zebry

Chapmannovy (Equus b. chapmani) a hfiebce

konû Pfievalského (Equus przewalski) do Zoo

Colombo. Po mnoha komplikacích a zdolání

znaãného mnoÏství pfiekáÏek a nesrovnalostí ale

v‰e nakonec dobfie dopadlo: mohli jsme pfiistou-

pit k závûreãné fázi pfiíprav, tedy k organizaci

vlastního transportu, kter˘ se uskuteãnil na kon-

ci listopadu 2004. Na‰li se i sponzofii, ktefií ná-

klady na leteckou dopravu, pro zoo neúnosné, 

uhradili: Veletrhy Brno a âSA Cargo.

Akce vypukla v pondûlí 22. 11. nakládkou

zebry Chapmanovy v Zoo Brno, k ní jsme pak

v chovné stanici Dobfiejov pfiibrali konû

Pfievalského. Transport pokraãoval na leti‰tû ve

Frankfurtu nad Mohanem, odkud oba hfiebci

a také dva ãlenové doprovodu odletûli do

Colomba na Srí Lance. Tam jsme pfiistáli 24. 11.

v poledne. Po zdlouhavém odbavování na leti‰ti

a po tropické boufii tûsnû pfied branami Zoo

Colombo jsme mohli zvífiata vyloÏit aÏ za tmy,

kolem 20. hodiny. Hfiebci tak strávili na cestû

pfies 50 hodin. Levharty jsme naloÏili v pátek 26.

11. a odletûli s nimi z mezinárodního leti‰tû

v Colombu v sobotu 27. 11. brzy ráno. Na praÏ-

ské leti‰tû jsme dosedli v sobotu 27. 11. asi v 16

hodin a levharti se dostali do ubikací v Zoo Brno

kolem pÛlnoci stejného dne.

V˘mûnn˘ transport úspû‰nû zavr‰il dlouhole-

tou snahu Zoo Brno o import u‰lechtil˘ch koã-

kovit˘ch ‰elem, které jsou ve své domovinû 

nadmíru ohroÏeny. Dovoz levhartÛ geneticky

nesmírnû posílil celou evropskou populaci.

Doufáme, Ïe se nová zvífiata v Brnû rozmnoÏí

a my budeme schopni pomoci také jin˘m zoolo-
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Ruwani, samice levharta cejlonského, dovezená ze Srí
Lanky / „Ruwani“, a female of the Sri Lanka leopard
brought from Sri Lanka (Foto: Lubomír Stehlík) 

Chovatelsk˘ úsek
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gick˘m zahradám oÏivit Evropsk˘ záchovn˘ pro-

gram (EEP). V˘znamn˘m úspûchem souvisejí-

cím s uvedenou transakcí je také dohoda o dal‰í

spolupráci se Zoo Colombo. Podle ní bychom

mûli dovézt do Brna napfiíklad je‰tû jednu nepfií-

buznou samici levharta cejlonského a téÏ pár cej-

lonsk˘ch koãek rybáfisk˘ch (Prionailurus viverri-

nus) a obfiích cejlonsk˘ch veverek ratuf cejlon-

sk˘ch ãernoprst˘ch  (Ratufa macroura). V‰echny

tyto dovozy se pro evropskou populaci uvede-

n˘ch druhÛ stanou stejnû v˘znamn˘m genetic-

k˘m pfiínosem, jak˘m byl transfer levhartÛ 

cejlonsk˘ch. 

Rok 2004 byl dal‰ím rokem naplÀování jiÏ

schválené Strategie rozvoje Zoo Brno.

DoplÀování druhové skladby chovan˘ch zvífiat

probíhalo nadále v souladu s tímto dlouhodo-

b˘m konceptem. 
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Souhrn pfiíjmÛ a v˘dajÛ zvífiat v Zoo Brno za rok 2004 (bez SAV) 

SAVCI PTÁCI PLAZI OBOJÎ. RYBY CELKEM
ks ks ks ks ks ks    

Narozeno 47 8 48 0 0 103
Jin˘ pfiíjem (nákup, deponace, dar, v˘mûna atd.) 145 160 342 0 0 647
Celkem 192 168 390 0 0 750
Úhyn 79 77 127 2 63 348
Odchod (prodej, deponace, v˘mûna, vrác. dep.) 33 55 52 0 0 140
Jiné odchody (vyfiazení, ‰kodná, únik, krádeÏ) 52 102 3 0 4 161
Celkem 164 234 182 2 67 649

POLOÎKA
SKUPINA

Chovatelsk˘m úspûchem roku 2004 bylo na-

rození samiãky urzona kanadského (Erethizon

dorsatum). Z dal‰ích v˘znamn˘ch událostí

v chovu mÛÏeme jmenovat napfiíklad narození

samiãky klokánka králíkovitého (Bettongia peni-

cillata), dvojãat (1,1) tamarína Ïlutorukého

(Saguinus midas), 3 mláìat (odchována jedna

samiãka) surikaty (Suricata suricatta), 6 mláìat

psouna prériového (Cynomys ludovicianus), 

2 mláìat bobra kanadského (Castor canadensis),

2 mláìat anolise rytífiského (Anolis equestris),

17 mláìat chameleona Jacksonova (Chamaeleo

jacksoni), 6 mláìat leguána nosorohého

(Cyclura cornuta) a 23 mláìat leguána zeleného

(Iguana iguana). Z jiÏ tradiãních odchovÛ jme-

nujme napfi. 3 samice klokana Bennettova

(Macropus rufogriseus frutica), 4 (1,3) lamy

krotké (Lama glama), 2 (1,1) pakonû modré

(Connochaetes t. taurinus), 5 (3,2) paovcí hfiiv-

nat˘ch (Ammotragus lervia), 4 (2,2) kozoroÏce

sibifiské (Capra sibirica), 2 ibisy posvátné

(Threskiornis aethiopicus) a dal‰í.

V rámci Evropsk˘ch záchovn˘ch programÛ

pro ohroÏené druhy zvífiat (EEP) chovala brnûn-

ská zoo k 31. 12. 2004 tûchto18 druhÛ ãi pod-

druhÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ: adax (Addax naso-

maculatus), dÏelada (Theropithecus gelada), ge-

pard (Acinonyx jubatus), hrozn˘‰ovec kubánsk˘

(Epicrates angulifer), kiang (Equus kiang holde-

reri), klokánek králíkovit˘ (Bettongia

penicillata), koãka pou‰tní (Felis margarita har-

risoni), kulan (Equus h. kulan), lemur vari
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(Varecia variegata), levhart cejlonsk˘ (Panthera

pardus kotiya), majna Rothschildova (Leucopsar

rothschildi), makak chocholat˘ (Macaca n. ni-

gra), orel mofisk˘ (Haliaeetus albicilla), osel so-

málsk˘ (Equus a. somaliensis), tygr sumatersk˘

(Panthera tigris sumatrae), vlk hfiívnat˘

(Chrysocyon brachyurus), zebra Grévyho

(Equus grevyi), Ïirafa síÈovaná (Giraffa c. reticu-

lata).

V mezinárodních plemenn˘ch knihách

(ISB) je k 31. 12. 2004 vedeno 20 a v evrop-

sk˘ch plemenn˘ch knihách (ESB) 15 druhÛ sav-

cÛ, ptákÛ a plazÛ chovan˘ch v Zoo Brno: fenek

(Fennecus zerda), kasuár pfiilbov˘ (Casuarius ca-

suarius), leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta),

mandril r˘holící (Papio sphinx), medvûd hnûd˘

(Ursus arctos arctos), nestor kea (Nestor notabi-

lis), orel kamãatsk˘ (Haliaeetus pelagicus), orlí-

cie bornejská (Orlitia borneensis), rys evropsk˘

(Lynx l. lynx), tamarín Ïlutoruk˘ (Saguinus mi-

das), Ïelva amboinská (Cuora amboinensis), Ïel-

va ostnitá (Heosemys spinosa), Ïelva paprsãitá

(Geochelone radiata), Ïelva velká (Heosemys

grandis), Ïirafa síÈovaná (Giraffa camelopardalis

reticulata). CITES apendix I se vztahuje na  23

druhÛ a 65 kusÛ, apendix II na 74 druhÛ a 417

kusÛ savcÛ, ptákÛ a plazÛ chovan˘ch v Zoo Brno

k 31. 12. 2004.

V b˘valém kamenolomu nad v˘bûhem med-

vûdÛ hnûd˘ch jsme zprovoznili novou voliéru

pro orly. Má statut doãasné stavby, ale jakoÏto

náhrada za orlinec strÏen˘ v místû nynûj‰í indi-

ánské ch˘‰e by mûla dostateãnû plnit, a to snad

nûkolik let, svou funkci. Orli se do ní nastûhova-

li v prvních dnech roku 2004 poté, co se vrátili

z doãasného pÛsobi‰tû v Zoo Jihlava. Jedná se

o samce orla kamãatského (Haliaeetus pelagicus)

a samici orla mofiského (Haliaeetus albicilla).

10| V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2004
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Mláìata leguánÛ nosoroh˘ch / Young Rhino iguanas (Foto: Igor Zehl)
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K nim pfiibyl i mlad˘ samec orla bûlohlavého

(Haliaeetus leucocephalus), kter˘ se taktéÏ vrátil

z doãasného pobytu ve stanici v Barto‰ovicích. 

Kolekci zvífiat Zoo Brno jsme pfii uplatÀová-

ní nové chovatelské koncepce v roce 2004 obo-

hatili dovozy napfiíklad tûchto nov˘ch druhÛ: 

• Karetka novoguinejská 

(Carettochelys insculpta) – 0,0,3

• KoÏnatka severoamerická 

(Apalone spinifera spinifera ) – 1,1

• Îelva ãtyfiprstá (Testudo horsfieldii) – 0,0,7

• Îelva paprsãitá (Geochelone radiata) – 1,1

• Îelva pavoukovitá 

(Pyxis arachnoides) – 0,0,6

• Anakonda velká (Eunectes murinus) – 2,2,2

• Krajta kobercová 

(Morelia spilota variegatta) – 1,1

• Psohlavec zelen˘ (Corallus caninus) – 1,2

• Kajmánek trpasliãí 

(Paleosuchus palpebrosus) – 1,1,3

• Koroptev korunkatá (Rollulus rouloul) – 0,1

• Hrdliãka jihoasijská 

(Streptopelia tranquebarica) – 1,1

• LedÀák obrovsk˘ 

(Dacelo novaeguineae) – 1,1

• Eklektus rÛznobarv˘ 

(Eclectus roratus polychloros) – 0,2

• Pita kápová – (Pitta sordida) - 1,0

• Zebfiiãka pestrá (Taeniopygia gutatta) – 4,3

• Majna Rothschildova 

(Leucopsar rothschildi) – 1,1

• Nosál bûlohub˘ (Nasua narica) – 1,0

• Nutrie (Myocastor coypus) – 1,2

• Sysel obecn˘ (Spermophillus citellus) – 2,0

• Ovce domácí Jákobova 

(Ovis aries f. domestica) – 1,2

Pro zkvalitnûní stávajících chovn˘ch skupin

a posílení genofondu jiÏ chovan˘ch druhÛ a po-

pulací jsme do Zoo Brno dovezli napfiíklad tato

zvífiata:

• Vakopl‰ík létav˘ 

(Acrobates pygmaeus) – 0,15

• Klokánek králíkovit˘ 

(Bettongia penicillata) – 0,1

• Lemur vari 

(Varecia variegata variegata) – 1,0

• Kosman zakrsl˘ (Callithrix pygmaea) – 1,1

• Vlk kanadsk˘ 

(Canis lupus occidentalis) – 1,0

• Levhart cejlonsk˘ 

(Panthera pardus kotiya) – 1,1

• Zebra Grévyho (Equus grevyi) – 0,1

• Velbloud dvouhrb˘ 

(Camelus ferus bactrianus) – 0,2

• Jelen sibifisk˘ (Cervus elaphus sibiricus) – 0,2

• P‰tros dvouprst˘ rudokrk˘ 
Surikaty s mládûtem / Suricates with a young one 
(Foto: Michal Pi‰kula)

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department
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(Struthio camelus camelus) – 0,1

• Kakadu bíl˘ (Cacatua alba) – 2,0

• S˘ãek obecn˘ (Athene noctua) – 1,0

• V˘reãek mal˘ (Otus scops) – 0,1

• Orlície bornejská (Orlitia borneensis) – 1,0

• Îelva ostnitá (Heosemys spinosa) – 1,0

• Bazili‰ek zelen˘ (Basiliscus plumifrons) – 0,1

• Leguán nosoroh˘ (Cyclura cornuta) – 1,1

Z hlediska managementu celého EEP byl 

ojedinûl˘ a zvlá‰tû v˘znamn˘ jiÏ zmínûn˘ dovoz

dvou levhartÛ cejlonsk˘ch (Panthera pardus ko-

tiya), neboÈ se jedná o jedince naprosto nepfií-

buzné k evropské populaci a navíc samice je pÛ-

vodu W, coÏ znamená, Ïe se narodila v pfiírodû

Srí Lanky, a samec je pÛvodu F, tedy narozen si-

ce v zajetí, ov‰em rodiãÛm z pfiírody. Dal‰ím vel-

mi v˘znamn˘m importem byl samec orlície bor-

nejské (Orlitia borneensis), neboÈ se jedná taktéÏ

o zvífie z pfiírody a navíc je v evropské populaci

velmi v˘razn˘ nedostatek samcÛ tohoto druhu.

Nicménû v‰echna získaná zvífiata jsou pro dal‰í

rozvoj chovu v Zoo Brno cennou devízou.

V pÛsobnosti chovatelského úseku je kromû jiÏ

zmínûné Stálé akvarijní v˘stavy i zabezpeãení ãin-

nosti Záchranné stanice pro handicapované Ïivo-

ãichy a Záchytného centra pro Ïivoãichy CITES.

CMYK

Pár majn Rothschildov˘ch / A pair of the Bali mynahs (Foto: Eduard Stuchlík)

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department

Mláìata psounÛ prériov˘ch / Cubs of the Black-tailed
prairie dog (Foto: Michal Pi‰kula)
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A) Stálá akvarijní v˘stava
Kompozice Stálé akvarijní v˘stavy zÛstala bû-

hem roku 2004 v zásadû zachována. V˘stavu

jsme pouze doplnili o terária s nûkolika zástupci

suchozemsk˘ch bezobratl˘ch, jako je sklípkan

parahybsk˘ (Lasiodora parahybana) a vele‰tír ob-

rovsk˘ (Pandinus imperator). Kolekci vystavova-

n˘ch plazÛ jsme roz‰ífiili o karetku novoguinej-

skou (Carettochelys insculpta) a doãasnû i o kaj-

mánka trpasliãího (Paleosuchus palpebrosus).

Poãet vystavovan˘ch ryb kolísal kolem 1 300 ku-

sÛ pfiibliÏnû 90 druhÛ.

V˘znamnou a vítanou zmûnou byl rapidní

nárÛst náv‰tûvnosti, projevující se zejména na za-

ãátku letních prázdnin. Pfiíliv náv‰tûvníkÛ prav-

dûpodobnû ovlivnilo otevfiení unikátní expozice

Poklady mofií a oceánÛ. Podle konceptu RNDr.

Bohumila Krále, CSc., jsme ve sklepení SAV vy-

stavili ulity a lastury více neÏ 600 druhÛ mûkk˘-

‰Û pfiedev‰ím z mofiského prostfiedí. Znaãnû zv˘-

‰ená náv‰tûvnost trvala po celé období ãervence

a srpna, ale i poté jsme v prÛbûhu podzimu za-

znamenávali ãasté náv‰tûvy skupin dûtí a studen-

tÛ v‰ech typÛ základních a stfiedních ‰kol. V li-

stopadu nastala dal‰í expanze náv‰tûvníkÛ poté,

co se v médiích objevily reportáÏe o SAV. Dal‰í

vlna zv˘‰eného zájmu náv‰tûvníkÛ se objevila

v pfiedvánoãním období, kdy b˘vá v centru mûs-

ta vÏdy ru‰nûji. 

Na v˘stavu se podafiilo pfiilákat nejen dûti

s rodiãi, ale i studenty vysok˘ch ‰kol, a to patrnû

díky zvefiejnûní informací na internetu. Milé pro

nás byly náv‰tûvy dûtí z dûtsk˘ch domovÛ, men-

tálnû postiÏen˘ch nebo jinak hendikepovan˘ch

spoluobãanÛ. Z náv‰tûvních deníkÛ jsme mohli

vyãíst oblíbenost nûkter˘ch vystavovan˘ch dru-

hÛ ryb, zejména perut˘na ohnivého (Pterois vo-

litans), vfieténky mandarina (Pterosynchiropus

splendidus) nebo sumce prÛsvitného

(Kryptopterus bicirrhis). Znaãné oblibû se tû‰í

Kanãík „ãerven˘ papou‰ek“ / A Cichlasoma sp. Red parrot (Foto: Jan ·paãek) 

Chovatelsk˘ úsek

Animal Breeding Department
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také piranû Nattererovy (Pygocentrus nattereri),

pangasové vláknoploutví (Pangasius sanitwong-

sei) nebo jiÏ zmínûné karetky. Nelze opominout

také nad‰ení dûtí nad vystavovan˘mi papou‰ky

vlnkovan˘mi (Melopsittacus undulatus). 

K popularitû SAV pfiispûla také oslava 35. v˘-

roãí jejího otevfiení – o této události téÏ infor-

movala brnûnská média. 

Plánovaná rekonstrukce Stálé akvarijní v˘sta-

vy má za cíl zatraktivnit toto zafiízení tak, aby si

náv‰tûvníci mohli prohlédnout expozice vymy-

kající se bûÏn˘m moÏnostem domácích akvárií.

Oãekáváme, Ïe Stálá akvarijní v˘stava naváÏe na

svou dlouholetou tradici a Ïe i v budoucnu bude

pro dûti i pro dospûlé zdrojem pouãení i hezk˘ch

záÏitkÛ.  
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Z v˘stavy mu‰lí Poklady mofií a oceánÛ / From the shells exhibit „Treasures of the Seas and Oceans“ 
(Foto: Eduard Stuchlík)

Chovatelsk˘ úsek
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bezobratlí 7 18
sladkovodní ryby 79 1 282

mofiské ryby 9 22
ryby celkem 88 1304
obojÏivelníci 2 10

plazi 2 5
ptáci 1 3

Celkem 100 1340

SKUPINA POâET DRUHÒ POâET KUSÒ

Pfiedled poãtu ÏivoãichÛ na SAV k 31. 12. 2004
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Obrat zvífiat na SAV a jejich poãetní stav k 31. 12. 2004

DR
UH

 /
 T

AX
ON

âE
SK

¯ 
/ 

LA
TI

NS
KY

ST
AV

 K
 1

. 1
. 2

00
4

NA
RO

ZE
NÍ

JIN
¯ 

P¤
ÍC

HO
D

ÚH
YN

JIN
¯ 

OD
CH

OD
 

ST
AV

 K
 3

1.
 1

2.
 2

00
4

PO
ZN

ÁM
KA

Tfi. PARYBY/CHONDRICHTHYES
podtfi. P¤ÍâNOÚSTÍ  / ELASMOBRANCHII
fi. Rejnoci / Rajiformes
ãel. Trnuchovití / Dasyatidae
trnucha skvrnitá / Potamotrygon motoro 0,0,2 0 0 0,0,2 0 0 

Tfi. PAPRSKOPLOUTVÍ/ ACTINOPTERYGII
podtfi. CHRUPAVâITÍ / CHONDROSTEI
fi. Jesetefii / Acipenseriformes
ãel. Jeseterovití / Acipenseridae
jeseter mal˘ / Acipenser ruthenus 0,0,2 0 0 0,0,2 0 0  
podtfi. Kostnatí / Neopterygii
fi. Ostnojazyãní / Osteoglossiformes 
ãel. Ostnojazykovití / Osteoglossidae 
baramundi severní / Scleropages jardini 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1  
ãel. NoÏovcovití / Notopteridae
noÏovec velk˘ / Chitala chitala 0,0,8 0 0 0 0 0,0,8  
noÏovec ãern˘ / Xenomystus nigri 0,0,6 0 0 0 0 0,0,6  
fi. Máloostní / Cypriniformes
ãel. Kaprovití / Cyprinidae
amur bíl˘ / Ctenopharyngodon idella 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 dar
amufiice Hoevenova / Leptobarbus hoeveni 0 0 0,0,4 0 0 0,0,4 
dánio pruhované / Danio rerio 0,0,10 0 0,0,12 0,0,8 0 0,0,14 nákup
dánio teãkované / Danio nigrofasciatus 0 0 0,0,2 0 0 0,0,2 
kapr obecn˘ / Cyprinus carpio 0 0 0,0,3 0 0 0,0,3 dar
kapr obecn˘ f. koi / Cyprinus carpio f. koi 0,0,120 0 0 0,0,40 0 0,0,80 
karas stfiíbfiit˘ / Carassius auratus 0 0 0,0,1 0,0,1 0 0 dar
labeo ãervenoocasé / Epalzeorhynchos bicolor 0,0,4 0 0,0,1 0,0,2 0 0,0,3 
parmiãka Ïraloãí / Balantiocheilus melanopterus 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 dar
parmiãka Schwanenfeldova / Barbodes schwanenfeldi 0,0,3 0 0,0,2 0 0 0,0,5 
parmiãka nádherná / Puntius conchonius 0,0,10 0,0,80 0,0,10 0,0,4 0 0,0,96 
parmiãka purpurová / Puntius nigrofasciatus 0,0,17 0 0,0,12 0,0,1 0 0,0,28 
parmiãka zlatá / Puntius semifasciolatus schuberti 0,0,15 0 0,0,20 0,0,12 0 0,0,23 nákup
parmiãka duhová / Puntius tittaeya 0,0,30 0 0,0,10 0,0,25 0 0,0,15 nákup
razbora klínoskvrnná / Trigonostigma heteromorpha 0,0,23 0 0,0,20 0,0,23 0 0,0,20 nákup
ãel. Pfiísavkovití / Gyrinocheilidae
pfiísavka thajská / Gyrinocheilus asymonieri 0,0,4 0 0 0,0,4 0 0 
fi. Trnobfii‰í / Characiformes
ãel. ·tíhlotûlí / Lebiasinidae
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drobnoústka Beckfordova / Nannostomus beckfordi 0 0 0,0,5 0 0 0,0,5 nákup
drobnoústka tfiípruhá / Nannostomus trifasciatus 0 0 0,0,5 0,0,4 0 0,0,1 dar
ãel. Tetrovití / Characidae
neonka ãerná / Hyphessobrycon herbertaxelrodi 0,0,23 0 0,0,35 0,0,38 0 0,0,20 nákup
neonka ãervená / Paracheirodon axelrodi 0 0,0,200 0 0 0 0,0,200 nákup
neonka pravá / Paracheirodon innesi 0,0,58 0 0 0,0,58 0 0 
piraÀa Nattererova / Pygocentrus nattereri 0,0,3 0 0,0,2 0,0,2 0 0,0,3 
piraÀa / Serrasalmus gibbus 0,0,3 0 0 0 0,0,3 0 
piraÀa / Colossoma spp. 0 0 0,0,3 0 0 0,0,3 2 dar
tetra slepá / Anoptichthys jordani 0,0,10 0 0,0,3 0 0 0,0,13 nákup
tetra ãernoocasá / Bryconops melanurus 0,0,5 0 0 0,0,5 0 0 
tetra ãerná / Gymnocorhymbus ternetzi 0,0,10 0 0,0,10 0,0,2 0 0,0,18 nákup
tetra ãervenoústá / Hemigrammus rhodostomus 0,0,28 0 0 0,0,26 0 0,0,2 
tetra kosoãtvereãná / Hemigrammus caudovittatus 0,0,10 0 0,0,10 0,0,10 0 0,0,10 nákup
tetra mûdûná Hemigrammus nana 0,0,19 0 0,0,30 0,0,25 0 0,0,24 nákup
tetra skvûlá / Hemigrammus pulcher 0,0,14 0 0 0,0,14 0 0 
tetra Ïhavá / Hemigrammus erythrozonus 0,0,20 0 0 0,0,10 0 0,0,10 
tetra krvavá / Hyphessobrycon callistus 0,0,10 0 0,0,5 0,0,7 0 0,0,8 nákup
tetra fantomová ãervená / Megalamphodus sweglesi 0,0,9 0 0 0,0,6 0 0,0,3 
tetra diamantová / Moenkhausia pittieri 0,0,17 0 0 0,0,16 0 0,0,1 
tetra konÏská / Phenacogrammus interruptus 0,0,12 0 0,0,10 0,0,19 0 0,0,3 nákup
tetra kfiivopruhá / Thayeria boehlkei 0,0,4 0 0,0,8 0,0,1 0 0,0,11 nákup
fi. Sumci / Siluriformes
ãel. Sumíãkovití / Bagridae
sumíãek jávsk˘ / Leiocassius poecilopteris 0,0,2 0 0 0,0,2 0 0 
ãel. Sumcovití / Siluridae
sumec velk˘ / Silurus glanis 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 dar
sumeãek prÛsvitn˘ / Kryptopterus bicirrhis 0 0 0,0,36 0,0,26 0 0,0,10 nákup
ãel. Pangasovití / Pangasiidae
pangas vláknoploutv˘ / Pangasius sanitwongsei 0,0,4 0 0,0,1 0 0 0,0,5 nákup
pangas siamsk˘ / Pangasius sutchi 0,0,7 0 0,0,5 0,0,2 0 0,0,10 dar
ãel. Kefiíãkovcovití / Clariidae
kefiíãkovec Ïabí / Claris batrachus 0 0 0,0,7 0,0,1 0 0,0,6 dar
ãel. Pakefiíãkovcovití / Heteropneustidae
pakefiíãkovec obecn˘ / Heteropneustes fossilis 0,0,6 0 0,0,6 0,0,2 0 0,0,10 2 depon na SAV 4 dar
ãel. Péfiovcovití / Mochokidae
péfiovec / Synodontis spp. 0 0 0,0,3 0 0 0,0,3 dar
ãel. Trnovcovití / Doradidae
trnovec pancéfinat˘ / Acanthodoras cataphractus 0,0,1 0 0,0,2 0 0 0,0,3 
trnovec ãern˘ / Pseudodoras niger 0 0 0,0,2 0 0 0,0,2 1 dar
ãel. Anténovcovití / Pimelodidae
anténovec barevn˘ / Pimelodus pictus 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1 
anténovec / Pimelodus spp. 0,0,4 0 0 0 0 0,0,4 
ãel. Pancéfiníãkovití / Callichthyidae
pancéfiníãek / Corydoras julii 0,0,3 0 0 0,0,3 0 0 
ãel. Krun˘fiovcovití / Loricariidae
krun˘fiovec mnohotrnn˘ / Ancistrus multispinis 0,0,73 0 0,0,30 0,0,52 0 0,0,51 nákup
krun˘fiovec velkoploutv˘ / Plegostoma gibiceps 0,0,4 0 0,0,1 0 0 0,0,5 dar
ãel. Gavúnkovití / Bedotiidae
gavúnek madagaskarsk˘ / Bedotia geayi 0,0,10 0 0,0,5 0,0,8 0 0,0,7 nákup
ãel. Duhovkovití / Melanotaeniidae
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duhovka Boessemanova / Melanotaenia Boessemani 0,0,20 0 0,0,25 0,0,27 0 0,0,18 nákup
duhovka tfiípruhá / Melanotaenia trifasciata 0,0,10 0 0 0 0 0,0,10 
fi. Jehlotvární / Beloniformes
ãel. Jehlicovití / Belonidae
jehlice sladkovodní / Xenentodon cancila 0 0 0,0,8 0,0,8 0 0 dar
fi. Halanãíkovci / Cyprinodontiformes
ãel. Îivorodkovití / Poeciliidae
meãovka zelená / Xiphophorus helleri 0 0 0,0,30 0 0 0,0,30 
plata skvrnitá / Xiphophorus maculatus 0,0,20 0,0,3 0 0,0,12 0 0,0,11 
Ïivorodka duhová / Poecilia reticulata 0,0,6 0,0,21 0,0,150 0,0,97 0 0,0,80 nákup
Ïivorodka molly / Poecilia hybrid 0,0,9 0,0,27 0,0,25 0,0,13 0 0,0,48 nákup
ãel. Gudeovití / Goodeidae 
gudea Eisenova / Xenotoca eiseni 0 0,0,9 0,0,15 0 0 0,0,24 dar
fi. Ropu‰nicotvární / Scorpaeniformes
ãel. Ropu‰nicovití / Scorpaenidae
perut˘n ohniv˘ / Pterois volitans 0,0,2 0 0,0,2 0,0,2 0 0,0,2 nákup
fi. Ostnoploutví / Perciformes
ãel. Okouníãkovití / Chandidae
okouníãek sklovit˘ / Chanda ranga 0,0,3 0 0 0,0,2 0 0,0,1 
ãel. Sapínovcovití / Pseudochromidae
sapínovec Ïlutofialov˘ / Pseudochromis paccagnellae 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1 
ãel. Okatcovití / Monodactylidae
okatec stfiíbfiit˘ / Monodactylus argenteus 0,0,5 0 0 0,0,2 0 0,0,3 
ãel. Klipkovití / Chaetodontidae
klipka praporková / Chaetodon auriga 0,0,1 0 0 0,0,1 0 0 
ãel. Vrubozobcovití / Cichlidae
akara hnûdá / Aequidens maronii 0 0 0,0,6 0,0,2 0 0,0,4 dar
akara modrá / Aequidens pulcher 0 0 0,0,6 0,0,3 0 0,0,3 dar
cichlida mnohotrnná / Herotilapia multispinosa 0,0,17 0,0,17 0 0,0,3 0 B0,0,31 
cichlidka Ïlutoocasá / Cyprichromis leptosoma 0,0,16 0 0 0,0,4 0 0,0,12 
kanãík citronov˘ / Cichlasoma citrinellum 0 0 0,0,3 0 0 0,0,3 
kanãík ãervenohrdl˘ / Cichlasoma meeki 0,0,8 0,0,4 0 0 0 0,0,12 
kanãík "ãerven˘ papou‰ek" / Cichlasoma spp. Red parrot 0,0,5 0 0 0 0 0,0,5 
kanãík ãervenook˘ / Heros severus 0 0 0,0,1 0,0,1 0 0 
perlovka ãervená / Hemichromis bimaculatus 0 0 0,0,5 0,0,3 0 0,0,2 
pestfienec / Lamprologus multifasciatus 0,0,4 0 0 0,0,4 0 0 
pestfienec ãerven˘ / Pelvicachromis pulcher 2,2,0 1,0,0 0,1,0 1,2,0 0 2,1,0 nákup
skalára amazonská / Pterophyllum scalare 0,0,24 0 0,0,8 0,0,23 0 0,0,9 8 depon. na SAV
terãovec ãerven˘ / Symphysodon discus 0,0,18 0 0 0,0,11 0 0,0,7 
tlamoun ButtikoferÛv / Tilapia buttikoferi 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1 
tlamovec Trewavasové / Labeotropheus trewavasae 0,0,40 0,0,27 0,0,30 0,0,20 0,0,4 0,0,73 nákup, 4 pfieurã.
tlamovec pestr˘ / Melanochromis auratus 0 0 0,0,4 0 0 0,0,4 pfieurãení
tlamovec / Pseudotropheus crabro 0 0 0,0,4 0 0 0,0,4 dar
tlamovec DuboisÛv / Tropheus duboisi 0,0,30 0 0,0,20 0,0,30 0 0,0,20 nákup
tlamovec MooreÛv / Tropheus moorei 0,0,50 0 0,0,24 0,0,6 0 0,0,68 20 nákup, 4 pfievod Zoo
vrubozubec paví / Astronotus ocellatus 0,0,3 0 0,0,10 0,0,2 0 0,0,11 nákup
ãel. Sapínovití / Pomacentridae
klaun uzdiãkov˘ / Amphiprion frenatus 0,0,1 0 0 0,0,1 0 0 
komorník bûloocas˘ / Dascyllus aruanus 0,0,13 0 0 0,0,6 0 0,0,7 
sapín / Chrysiptera hemicyanea 0,0,6 0 0 0,0,6 0 0 
sapín modroÏlut˘ / Chrysiptera parasema 0,0,10 0 0 0,0,5 0 0,0,5 
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sapín zelen˘ / Chrysiptera viridis 0,0,3 0 0 0,0,3 0 0 
ãel. Vfieténkovití / Callionymidae
vfieténka mandarin / Pterosynchiropus splendidus 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 
ãel. Hlaváãovití / Gobiidae
lezec obojÏiveln˘ / Periophthalmus koelreuteri 0,0,1 0 0 0,0,1 0 0 
ãel. Bodlokovití / Acanthuridae
bodlok Ïlut˘  / Zebrasoma flavescens 0,0,1 0 0,0,2 0,0,1 0 0,0,2 nákup
bodlok / Zebrasoma xanthurum 0 0 0,0,2 0 0 0,0,2 nákup
bodlok bezroh˘ / Naso lituratus 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 nákup
ãel. Labyrintkovití / Belontiidae
bojovnice pestrá / Betta splendens 0 0 0,0,4 0,0,1 0 0,0,3 dar
ãichavec perleÈov˘ / Trichogaster leeri 0,0,10 0 0,0,20 0,0,29 0 0,0,1 nákup
ãichavec modr˘ / Trichogaster trichopterus 0,0,25 0 0,0,24 0,0,45 0 0,0,4 20 nákup 4 depon
rájovec dlouhoploutv˘ / Macropodus opercularis 0,0,8 0 0,0,13 0,0,8 0 0,0,13 nákup
ãel. Hadohlavcovití / Channidae
hadohlavec neútoãn˘ / Channa marulia 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1 
fi. âtverzubci / Tetraodontiformes
ãel. Ostencovití / Balistidae       
ostenec oranÏovoprouÏkat˘ / Balistapus undulatus 0,0,1 0 0 0 0 0,0,1 

Tfi. OBOJÎIVELNÍCI/AMPHIBIA
fi. Ocasatí / Caudata
ãel. Mlokovití / Salamandridae
Ïebrovník WaltÛv / Pleurodeles walti 0,0,5 0 0,0,2 0 0 0,0,7 
ãel. Axolotlovití / Ambystomatidae
axolotl mexick˘ / Ambystoma mexicanum 0 0 0,0,3 0 0 0,0,3 nákup 

Tfi. PLAZI/REPTILIA
podtfi. ANAPSIDA       
fi. Îelvy / Chelonia
ãel. Karetkovití / Carettochelyidae
karetka novoguinejská / Carettochelys insculpta 0 0 0,0,3 0 0 0,0,3 dar
ãel. Emydovití / Emydidae
Ïelva nádherná / Trachemys scripta elegans 0,0,3 0 0,0,1 0 0 0,0,2 pfievod Zoo
ãel. Kajmankovití / Chelydridae
kajmanka dravá / Chelydra serpentina 0,0,1 0 0 0,0,1 0 0    
podtfi. ARCHOSAURIA
fi. Krokod˘lové / Crocodylia 
ãel. Aligátorovití / Aligatoridae      
kajmánek trpasliãí / Paleosuchus palpebrosus 0 0 0,0,3 0 0,0,3 0 pfievod Zoo   

Tfi. PTÁCI/AVES
podtfi. PRAVÍ PTÁCI / ORNITHURAE       
nadfi. Letci / Neognathae       
fi. Papou‰ci / Psittaciformes
ãel. Papou‰kovití / Psittacidae       
andulka vlnkovaná / Melopsittacus undulatus 0 0 1,2 0 0 1,2 1,1 dar 
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Sk. BEZOBRATLÍ
km. ÎAHAVCI  / CNIDARIA
tfi. Korálnatci  / Anthozoa
fi. Laloãníci  / Alcyonaria
ãel. Laloãnicovití  / Alcyoniidae
Litophyton spp. 0,0,2 0 0,0,1 0,0,3 0 0 
laloãnice / Lobophytum spp. 0,0,4 0 0 0,0,4 0 0 
Sarcophyton spp. 0,0,3 0 0 0 0 0,0,3 
laloãnice / Sinularia spp. 0,0,8 0 0 0,0,1 0 0,0,7 
ãel. Xeniidae 
laloãník chapadlov˘ / Xenia elongata 0,0,2 0 0 0,0,2 0 0 
fi. Sasanky / Actiniaria
Entacmaea quadricolor 0,0,1 0 0 0,0,1 0 0 
fi. Korálovníci / Corallimorpharia
Actinodiscus spp. 0,0,10 0 0 0,0,10 0 0 
ãel. Ricordeidae
korálovník floridsk˘ / Ricordea florida 0,0,1 0 0 0,0,1 0 0 
fi. Sasankovci / Zoantharia
ãel. Sasankovcovití / Zoanthidae
sasankovec / Zoanthus 0,0,6 0 0 0,0,6 0 0 
km. âLENOVCI  / ARTHROPODA
podkm. KLEPÍTKATCI  / CHELICERATA
tfi. Pavoukovci  / Arachnida
fi. ·tífii / Scorpionida
vele‰tír obrovsk˘ / Pandinus imperator 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 dar na SAV 
fi. Pavouci / Araneida
ãel. Sklípkanovití / Theraphosidae
sklípkan / Brachypelma spp. 0 0 0,0,1 0,0,1 0 0 pfievod ze Zoo 
sklípkan parahybsk˘ / Lasiodora parahybana 0 0 0,0,1 0 0 0,0,1 dar na SAV 
tfi. Kor˘‰i  / Crustacea
fi. DesetinoÏci / Decapoda
podfi. Pleocyemata
infrafi. Caridea
kreveta / Stenopus hispidus 0,0,2 0 0 0,0,1 0 0,0,1
infrafi. Krabi / Brychyura
krab vietnamsk˘ / Potamon larnaudi 0 0 0,0,3 0,0,1 0 0,0,2 nákup
krab (blíÏe nespecifikovan˘) 0 0 0,0,1 0,0,1 0 0 dar na SAV
km. OSTNOKOÎCI / ECHINODERMATA
tfi. JeÏovky / Echinoidea
jeÏovka / Diadema setosum 0,0,4 0 0 0,0,4 0 0
jeÏovka / Diadema ssp. 0,0,4 0 0 0,0,4 0 0
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B) Záchranná stanice 
pro handicapované Ïivoãichy

Stanice pro handicapované Ïivoãichy pfiijala

v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 225 zví-

fiat náleÏejících ke 47 druhÛm. Oproti minulé-

mu roku se pfiíjem zvífiat znovu v˘znamnû zv˘‰il,

a to v poãtu pfiijat˘ch kusÛ i druhÛ. V ‰iroké ve-

fiejnosti kontinuálnû narÛstá povûdomí o moÏ-

nosti umísÈovat handicapované Ïivoãichy do sta-

nic zaãlenûn˘ch v jejich národní síti. Pfies stálou

osvûtu se ale nedafií odbourávat zvyk, kdy lidé

pfiiná‰ejí do zoo zvífiata, která pomoc nepotfiebu-

jí, nebo jim i pfiímo ‰kodí. Jedná se pfiedev‰ím

o mláìata ptákÛ, která se uãí létat a nejsou je‰tû

schopna uniknout pfiehnané pozornosti „za-

chráncÛ“, a také o nûkterá zvífiata neodbornû

a chybnû introdukovaná do na‰í pfiírody, jako je

napfiíklad Ïelva nádherná. Obãané také zbyteãnû

doná‰ejí mnoho jeÏkÛ, aniÏ by existoval dÛvod

k jejich odebrání z pfiírody – nejedná se o jedin-

ce nûjak˘m zpÛsobem handicapované.

Nûkter˘m zbyteãn˘m zásahÛm se ale dafií pfied-

cházet, neboÈ lidé si uÏ zvykají na telefonické

konzultace s pracovníky zoo.

Ze zajímavûj‰ích ãi vzácnûj‰ích leto‰ních pfií-

rÛstkÛ stanice bychom mohli jmenovat napfií-

klad dvû osifielá mláìata sysla obecného

(Spermophillus citellus), jejichÏ matka byla slo-

vena dravcem, dále v˘reãka malého (Otus scops)

pfiijatého s poranûn˘m kfiídlem, sluku lesní

(Scolapax rusticola), která byla odchycena ze-

sláblá uprostfied mûsta, nebo bukaãe velkého

(Botaurus stellaris), ten v‰ak i pfies ve‰kerou péãi

uhynul na následky zranûní hrudi a krku; dále

zmiÀme napfiíklad zatoulanou bfiezí samici bob-

ra evropského (Castor fiber).

Nejãastûji pfiijíman˘mi exempláfii zÛstávají

jeÏci (Erinaceus sp.) a po‰tolky obecné (Falco

tinnunculus), dále ror˘si obecní (Apus apus),

drozdi zpûvní (Turdus philomelos) a také ãápi

bílí (Ciconia ciconia). Spolu s 39 exempláfii 12

Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, které byly na‰imi chovanci

uÏ v pfiede‰lém roce, se stanice v roce 2004 sta-

rala o 264 zvífiat 50 druhÛ.

Hlavním smyslem existence stanice je navra-

cení zvífiat po o‰etfiení, léãbû a úspû‰né rekonva-

lescenci zpût do pfiírody. Potû‰itelné je, Ïe se nám

to v mnoha pfiípadech dafií. Z pfiijat˘ch 225 ku-

sÛ a z 39 kusÛ z loÀského roku jsme jich v roce

2004 vypustili v místû nálezu více neÏ jednu tfie-

tinu – 84 jedincÛ. V˘znamná je také spolupráce

s jin˘mi organizacemi, 27 ptákÛ, pfieváÏnû drav-

cÛ, jsme pfiedali ZdeÀku Machafiovi z Ptaãího

centra v Brnû na ·tûpánské ulici.

Dal‰í handicapovaní jedinci zÛstávají i nadá-

le v na‰í péãi, v závûru roku to bylo 43 kusÛ, coÏ

pfiedstavuje zhruba 15%, tedy asi jednu ‰estinu

v‰ech zvífiat pfiijat˘ch v roce 2004 i pfieveden˘ch

z roku 2003. 
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JeÏek v péãi Stanice pro handicapované Ïivoãichy 
/ A hedgehog in care of the Station for Handicapped
Animals (Foto: Martin Braczek)
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Samozfiejmû, Ïe nûkterá zvífiata v dÛsledku

velmi ‰patného zdravotního stavu také uhynula,

ãi jsme rozhodli o jejich humánní euthanasii.

Pfies zimu tak zÛstávají obyvateli stanice vÏdy

pfiedev‰ím jeÏci v hor‰ím v˘Ïivném a zdravotním

stavu ãi s nízkou hmotností a dále uÏ jen jedinci,

ktefií utrpûli zranûní, jeÏ je vyluãuje z úspû‰ného

návratu k Ïivotu v pfiírodû, tedy tzv. trvalé han-

dicapy.  Jedná se pfiedev‰ím o postfielené ãi jinak

traumaticky poznamenané dravce a sovy, jako

napfiíklad kánû lesní (Buteo buteo), pu‰tíka 

obecného (Strix aluco), kalouse u‰atého (Asio 

otus), v˘reãka malého (Otus scops), ale také na-

pfiíklad o ãápa bílého (Ciconia ciconia).

I v roce 2004 pokraãovala na‰e spolupráce

s orgány ochrany pfiírody, obecními a mûstsk˘mi

úfiady a také s mûstskou policií Brno na poli o-

chrany fauny âR. VzrÛstá téÏ v˘znam spoluprá-

ce s nûkter˘mi ‰kolami a univerzitami (pfiede-

v‰ím s brnûnskou Veterinární a farmaceutickou

univerzitou) a také spolupráce mezi jednotliv˘mi

stanicemi zaãlenûn˘mi v Národní síti. V oblasti

v˘chovného pÛsobení na dûti a mládeÏ je také

nutno pfiipomenout ãinnost Stanice mlad˘ch

pfiírodovûdcÛ. 

Velikou devizou stanice je stálá pfiítomnost

veterináfie zoo MVDr. Stanislava Mazánka, kter˘

u v‰ech pfiijat˘ch zvífiat ihned stanoví diagnózu

a je samozfiejmû také ve vût‰inû pfiípadÛ schopen

okamÏitû zahájit terapii. Také se sám úãastní prá-

ce v terénu a tím zvy‰uje ‰anci zvífiat na pfieÏití.

Vzhledem k tomu, Ïe prostory stanice jsou v tûs-

né blízkosti veterinární o‰etfiovny, jsou pfiijatá

zvífiata pod stálou kontrolou. 

Kapacita stanice zÛstala v roce 2004 bez v˘-

raznûj‰ích zmûn. Plánujeme v‰ak v˘stavbu nûko-

lika venkovních voliér pfiedev‰ím pro dravce

a sovy. PfiestoÏe technické moÏnosti stanice do-

sud nesplÀují zcela na‰i pfiedstavu, její fungování

povaÏujeme za stabilizované a prospû‰né.

MnoÏství pfiijat˘ch zvífiat a poãet tûch, které

jsme po uzdravení vypustili na svobodu, jsou to-

ho dÛkazem.
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Obrat zvífiat ve stanici handicapÛ a jejich poãetní stav k 31. 12. 2004
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BaÏant obecn˘ 1   1  1  1 
Bobr evropsk˘ 1 1 1   1 
Brhlík lesní 1    1 1   1 
Bukaã velk˘ 1   1  1  1 
âáp bíl˘ 1 4 2  7 3 3  6 1
Dlask tlustozob˘ 4    4 3 1  4 
Drozd zpûvn˘ 6 2   8 4 4  8 
Fretka obecná 1        1  1 
Havran polní 2   2  2  2 
Hrdliãka zahradní 3    3 2 1  3 
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Jestfiáb lesní 3   3 1 2  3 
JeÏek sp. 4  40 4 3 11 58 18 27  45 17
JeÏek v˘chodní 3  3 2   5 4 3  7 1
JeÏek západní 11  4  1 9 14 12 8  20 5
Jifiiãka obecná 5 1   6 3 3  6 
Kachna divoká 1   1  1  1 
Kalous u‰at˘ 2  1 2   3 1 2  3 2
Kánû lesní 2   3   3 1 2  3 2
Kavka obecná 1    1 1   1 
Kormorán velk˘ 1   1   1 1 
Koroptev polní 1 1   2  2  2 
Kos ãern˘ 2 1   3 2 1  3 
Krahujec obecn˘ 1 2    3 1  2 3 
Kuna  skalní 3 2   5  5  5 
Kuna lesní 1  1  1  1 
LabuÈ velká 1   1  1  1 
Li‰ka obecná 2   1   1     3
Moták pochop 1  3    3   3 3 1
Netop˘r hvízdav˘ 5   1   1  6  6 
Netop˘r rezav˘ 2  2  2  2 
Pûnice ãernohlavá 1 2   3  3  3 
Pûnkava obecná 2    2 2   2 
Po‰tolka obecná 3 20 11 2  36 7 8 21 36 
Pu‰tík obecn˘ 1  2  1  3  1 1 2 2
Ror˘s obecn˘ 2 4 1 2  9 5 4  9 
Sluka lesní 1  1 1   1 
Sojka obecná 5 2   7 6 1  7 
Strakapoud prostfiední 2 1   3 1 2  3 
S˘kora koÀadra   3    3  3  3
S˘kora modfiinka    1   1  1  1 
Sysel obecn˘ 2    2     2
UÏovka obojková 1   1  1  1 
Veverka obecná 3 1   4 3 1  4 
Vla‰tovka obecná 2    2 2   2 
Volavka popelavá 1   1 1   1 
V˘reãek mal˘ 1   1     1
Zvonek zelen˘ 1    1  1  1 
Îelva bahenní 1           1
Îelva nádherná 6           6

Celkov˘ souãet 39 6 127 56 15 21 225 86 106 28 220 44
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C) Záchytné centrum CITES 
Do tohoto centra jsme 14. ãervence 2004

pfiijali 289 Ïelv zelenav˘ch (Testudo hermanni)

a ãtyfii Ïelvy ãtyfiprsté (Testudo horsfieldi), které

pracovníci âeské inspekce Ïivotního prostfiedí 

odebrali pÛvodnímu majiteli. Pfii pfiebírání zásil-

ky jsme nalezli 6 Ïelv jiÏ uhynul˘ch. Îelvám

jsme pfiidûlili prostor v chovatelském zázemí a po

dvou dnech jsme je rozdûlili do tfií skupin. Do

první jsme zafiadili 9 Ïelv ve velmi ‰patném zdra-

votním stavu, do druhé 63 Ïelv ve ‰patném zdra-

votním stavu vyÏadujícím o‰etfiení, do tfietí se

dostaly Ïelvy nevyÏadující toho ãasu léãebnou

péãi. Îelvy z první skupiny byly oslabeny her-

pesvirovou infekcí provázenou hnisav˘m v˘to-

kem z dutiny nosní, serózním v˘tokem z oãí, zá-

nûty dutiny ústní, inapetencí. Nasadili jsme jim

antibiotika, provedli rehydrataci a lokální o‰etfie-

ní. Do druhé skupiny jsme zafiadili Ïelvy dehy-

dratované (serózní v˘tok z oãí), v hor‰ím v˘Ïiv-

ném stavu, v nûkter˘ch pfiípadech s mûkk˘m

krun˘fiem. Sondou jsme jim podávali roztoky

obsahující vitamíny a roborancia a dle potfieby

jsme provádûli v˘plachy oãí. Tfietí skupina Ïelv

v relativnû dobrém zdravotním stavu dostávala

plnohodnotnou krmnou dávku doplnûnou vita-

míny a minerály dle receptury uÏívané v zoo.

Vy‰etfiení na Veterinární a farmaceutické univer-

zitû v Brnû objevilo v trusu Ïelv endoparazity ro-

du Strongylus. Spoleãnû s prof. MVDr.

ZdeÀkem Knotkem, CSc., z VFU Brno jsme 18.

8. 2004 individuálnû odãervili pfiípravkem

Paraquistel 270 Ïelv. Druh˘ den po zákroku byli

endoparazité v trusu makroskopicky identifiko-

vatelní. Ve spolupráci s V˘zkumn˘m ústavem ve-

terinárního lékafiství Brno jsme u 15% jedincÛ

diagnostikovali infekci bakteriemi rodu

Salmonella.

Vzhledem k popsanému stavu zabaven˘ch

Ïelv bylo jasné, Ïe ne v‰echna zvífiata se doÏijí

vy‰‰ího vûku. Îelvy, které následnû uhynuly, po-

cházely pfieváÏnû z první a druhé skupiny, jedna-

lo se tedy o zvífiata ve ‰patném v˘Ïivném a zdra-

votním stavu s oslabenou imunitou. Imunitní

systém podlehl herpesvirové infekci (ãasté one-

mocnûní pfii vût‰í koncentraci zvífiat) a salmone-

lóze (u Ïelv spí‰e podmínûn˘ patogen). K 31. 12.

2004 uhynulo z uveden˘ch dÛvodÛ 101 Ïelv ze-

lenav˘ch a jedna Ïelva ãtyfiprstá. Na dal‰í postup

v celé kauze tak ãekalo 188 Ïelv zelenav˘ch 

a 3 Ïelvy ãtyfiprsté.

V roce 2005, popfiípadû 2006, se chovatelsk˘

úsek chce vûnovat pfiedev‰ím dokonãení rozpra-

cované ãásti komplexu Beringia. Jedná se hlavnû

o nov˘ velk˘ pfiírodní v˘bûh pro medvûdy hnûdé

(Ursus arctos), losy evropské (Alces alces alces)

a rysy kanadské (Lynx canadensis). Nûkteré stá-

vající voliéry a ubikace bychom rádi zvût‰ili, zre-

konstruovali a upravili pro severské druhy, které

by nahradily nûkteré druhy stávající. Chceme

získat sovice krahujové (Surnia ulula), pu‰tíky

bûlavé (Strix uralensis) nebo vousaté (Strix nebu-

losa) a také nûkteré malé ‰elmy, jako manuly

(Otocolobus manul), skunky pruhované

(Maphitis mephitis) ãi koãky divoké (Felis silve-
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Dva kusy ze zhruba tfiísetãlenné skupiny zadrÏen˘ch Ïelv
zelenav˘ch / Two specimen of about 300 detained
Hermann’s tortoises (Foto: Eduard Stuchlík)
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ptaãinec hodláme co nejvíce vyhradit australské

faunû a v teráriu (Tropickém království) se snaÏí-

me rozmnoÏovat a také novû získávat pfiedev‰ím

druhy karibské a jihoamerické oblasti. V této

ãásti zoo plánujeme také úpravu b˘valé ubikace

gepardÛ na vytápûné zázemí pro tapíry jihoame-

rické (Tapirus terrestris), které bychom samo-

zfiejmû i s okolním v˘bûhem rádi v dohledné do-

bû osídlili párem zvífiat tohoto druhu.

Dal‰ím úkolem pro nadcházející období je 

adaptace dnes jiÏ nevyhovujících v˘bûhÛ a ubi-

kací s cílem zv˘‰it pohodu chovan˘ch zvífiat.

Prvním krokem by mûl b˘t odchod páru medvû-

dÛ hnûd˘ch (Ursus a. arctos) s jejich mládûtem –

stris). Zajímáme se o úãast na projektu reintro-

dukce koãek divok˘ch do JeseníkÛ a Beskyd.

Uskuteãnil by se ve spolupráci s ostatními zoolo-

gick˘mi zahradami sdruÏen˘mi v UCSZ a také

spoleãnû s orgány ochrany pfiírody, jako jsou

správy chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí, Agentura

ochrany pfiírody a krajiny a âesk˘ svaz ochráncÛ

pfiírody. Postupnû se bude téÏ mûnit druhová

skladba chovan˘ch zvífiat tak, aby odpovídala zá-

mûrÛm chovatelské koncepce. Napfiíklad rajon
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Zvífiata chováme v na‰í zoo také v rámci STANICE MLAD¯CH P¤ÍRODOVùDCÒ (SMP). K 31. 12.
2004 SMP chovala 39 obratlovcÛ ve 23 druzích a také dva druhy bezobratl˘ch. Orientaãní seznam
zvífiat ve SMP uvádí následující tabulka:

Pozn.: Zvífiata ze SMP jsou také zaãlenûna do celkov˘ch tabulek pro celou zoo a sefiazena dle zoologického systému.

druh latinsky poãet kusÛ M F UNK
1 Andulka Melopsittacus undulatus 2 1 1 0 
2 Ara ararauna Ara ararauna 1 1 0 0 
3 Blavor Ïlut˘ Ophisaurus apodus 2 0 0 2 
4 Fretka Mustela furo 1 0 1 0 
5 Gekonãík noãní Eublepharis maculaticus 2 0 0 2 
6 Hrdliãka chechtavá Streptopelia roseogrisea 2 0 0 2 
7 Je‰tûrka zelená Lacerta viridis 1 0 0 1 
8 Kanár divok˘ f. domácí Serinus canaria mph. Domestica 1 0 0 1 
9 Korálovka pruhovaná kalifornská Lampropeltis getulus californiae 1 0 0 1 

10 Korálovka sedlatá sinaloaská Lampropeltis triangulum sinaloae 1 0 0 1 
11 Korela Nymphicus hollandicus 1 0 1 0 
12 Kfieãek zlat˘ Mesocricetus auratus 1 0 0 1 
13 Kfieãík Roborovského Phodopus roborowski 1 0 0 1 
14 My‰ bodlinatá Acomys cahirinus 3 0 0 3 
15 My‰ zebrovaná Lemniscomys barbarus 1 0 0 1 
16 Oblovka velká Achatina fulica 3 0 0 3 
17 Osmák degu Octodon degu 2 0 0 2 
18 Pískomil mongolsk˘ Meriones unquienratus 5 0 0 5 
19 Scink ‰estipruh˘ Chalcides sexlineatus 2 0 0 2 
20 UÏovka Thamnophis sirtalis 1 0 0 1 
21 UÏovka ãervená Elaphe guttata 2 0 0 2 
22 UÏovka domácí Boaedon fuiginesis 3 0 0 3 
23 UÏovka maurská Natrix maurica 1 0 0 1 
24 Zlatohlávek panterov˘ Gymnetis pantherina 5 0 0 5 
25 Îebrovník WaltlÛv Pleurodeles waltli 2 0 0 2 
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samiãkou. Pokud by se nepodafiilo pfiemístit

hnûdé medvûdy mimo zoo, jsme pfiipraveni 

upravit v˘bûh vlkÛ kanadsk˘ch tak, aby únikové

zóny umoÏnily koexisteci obou druhÛ ve spoleã-

ném prostoru. Vzhledem k pomûrnû velké rozlo-

ze v˘bûhu vlkÛ by tato „nouzová“ varianta mo-

hla b˘t úspû‰ná. UmoÏnila by rekonstrukci ubi-

kací a v˘bûhu po hnûd˘ch medvûdech pro med-

vûdy lední (Ursus maritimus). Ti by se mûli do

tûchto míst pfiestûhovat z jejich uÏ nevyhovující

expozice, která by naopak po nezbytn˘ch úpra-

vách dobfie poslouÏila paviánÛm anubi (Papio 

anubis). Tak by se dále uvolnil jeden ze dvou pa-

vilonÛ opic, kter˘ bychom po náleÏit˘ch úpra-

vách chtûli cel˘ vyhradit ‰impanzÛm (Pan trog-

lodytes). Popsané úpravy expozic s následn˘m

stûhováním zvífiat, internû naz˘vané „kulov˘

blesk“, by znamenaly dal‰í v˘razn˘ krok v pfie-

mûnû areálu v moderní zoologickou zahradu.

Chceme téÏ pokraãovat v úpravách zafiízení

pro kopytníky. JiÏ v roce 2004 jsme zaãali zvût-

‰ovat plochu v˘bûhu bizonÛ americk˘ch (Bison

bison), ru‰iv˘ plot podél náv‰tûvnické trasy na-

hradí pfiíkop. Stejné úpravy budou pokraãovat

i v dal‰ích ãástech zoo, a tak se nové podoby do-

ãkají také v˘bûhy velbloudÛ dvouhrb˘ch

(Camelus ferus bactrianus) a lam guanako

(Lama guanicoe), posléze losÛ evropsk˘ch (Alces

alces alces) a dal‰ích kopytníkÛ.

Z dÛvodÛ nevyhovujícího welfare byl v na‰í

zoo doãasnû pozastaven chov lvÛ a také jaguárÛ.

V souãasné dobû nepoãítáme nadále ani s cho-

vem pum. Jejich zafiízení bychom rádi vyuÏili

k chovu men‰ích druhÛ koãek (nejspí‰e evrop-

sk˘ch rysÛ). 

Z dal‰ích plánovan˘ch dovozÛ zvífiat bych

rád jmenoval napfiíklad samici jefiába mandÏus-

kého (Grus japonensis) ze Zoo Moskva, ãtyfii sa-

mice soba polárního (Rangifer tarandus) – dvû ze

Zoo Rhenen a dvû z Tierparku Berlín –, samici

kasuára pfiilbového (Casuarius casuarius) ze Zoo

Riga, pár kozoroÏcÛ sibifisk˘ch (Capra ibex sibi-

rica) ze Zoo Nikolajev, samici zebry

Chapmanovy (Equus b. chapmanii) ze Zoo

DráÏìany atd.

Vûfiíme, Ïe s pomocí tûchto importÛ, ale téÏ

jiÏ realizovan˘ch dovozÛ, stejnû jako díky v˘‰e

zmínûné dal‰í spolupráci se Zoo Colombo zv˘‰í-

me genetickou diverzitu populací uveden˘ch ta-

xonÛ a souãasnû zkvalitníme cel˘ chov v na‰í zo-

ologické zahradû. 

Ing. Daniel Zeller, Ph.D.

SUMMARY: The number of animals kept by

the Brno Zoo on 31st December 2004 (inc-

luding those loaned to the Brno Zoo, those at

the CITES detention centre, at the detention

centre for handicapped animals and those at

the Station of Young Natural Scientists) was

82 vertebrates (188 species), including 291

mammals (80 species), 144 birds (55 speci-

es), 339 reptiles (49 species), 2 amphibians 

(1 species), 45 fish (3 species and forms). We

also kept a couple of invertebrate species at

the Station. Together with the animals from

the Permanent Aquaristic Exhibition (where

there are mostly fish, of course) the total

number of animals kept at the Brno Zoo on

31st December 2004 was: 2143 vertebrates

(277 species) including 291 mammals (80

species), 147 birds (55 species), 344 reptiles

(50 species), 12 amphibians (2 species) and

1349 fish in 90 species and forms. We also

kept 26 invertebrates in 9 species.
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We must mention three events from the

Animal Breeding Department. Surely the

most important was an exchange transfer

with the Department of National Zoological

Gardens Dehiwala, Colombo, Sri Lanka. For

a Przewalski Horse stallion and

a Chapman’s Zebra we got a non-related pa-

ir of Sri Lanka Leopards (Panthera pardus

kotiya). The female comes from the wild,

and so do male’s parents. We hope they’ll bre-

ed at the Brno Zoo and we’ll be therefore ab-

le to help other zoos by bringing some new

blood into the EEP. Second of the important

things was an opening of a large Mackenzie

Valley Wolves (Canis lupus occidentalis) ex-

hibit that imitates the nature. We placed in-

to this exhibit a male called Siegfried,

brought earlier from the Nürnberg Zoo.

There Siegfried met our female, which is

slightly older. By this we hope to have re-es-

tablished the breeding of Wolves at our zoo.

We presume, that the first wolf cubs could

appear during the spring of 2005.

Third important thing was integrating the

Permanent Aquaristic Ehibition into the

Animal Breeding Department (it used to be in-

dependent, under the control of the zoo’s

management). After establishing a CITES 

centre for the animals taken away by state

authorities, the Station for handicapped ani-

mals (for wounded animals from among our

fauna), a branch of a Dog Rescue Center and

after the opening of a hippodrome has the 

field of keepers activities even increased. But,

due to the fact, that the Aquaristic

Exhibition is in a very bad state from both

technical and keepers’ point of wiev, a lot of

problems occured as well.

The breeding success of 2004 was the

birth of a female North American Porcupine

(Erethizon dorsatum). Among other births

we can mention e. g. the birth of a female

Brush-Tailed Bettong (Bettongia penicillata),

twins (1, 1) of Golden-handed Tamarin

(Saguinus midas), a female Suricate (Suricata

suricatta), 6 youngs of Plains Prairie Dog

(Cynomys ludovicanus), 2 youngs of Cana-

dian Beavers (Castor canadensis), 2 hatch-

lings of Knigh Anole (Anolis equestris), 17

hatchlings of Jackson’s Chameleon

(Chamaeleo jacksonii), 6 hatchlings of Rhino

Iguana (Cyclura cornuta) and 23 hatchlings

of Green Iguana (Iguana iguana).

Out of the EEP species the Brno Zoo

kept on 31st December 2004 these 18 speci-

es or subspecies of mammals, birds and rep-

tiles: Addax (Addax nasomaculatus), Gelada

Baboon (Theropithecus gelada), Cheetah

(Acinonyx jubatus), Cuban Boa (Epicrates

angulifer), Kiang (Equus kiang holdereri),

Brush-Tailed Bettong (Bettongia penicillata),

Sand Cat (Felis margarita harrisoni), Kulan

(Equus h. kulan), Ruffed Lemur (Varecia va-

riegata), Sri Lanka Leopard (Panthera pardus

kotiya), Bali Mynah (Leucopsar rothschildi),

Sulawesi Crested Macaque (Macaca n. ni-

gra), White-tailed Sea-eagle (Haliaetus albi-

cilla), Somali Wild Ass (Equus a. somalien-

sis), Sumatran Tiger (Panthera tigris sumat-

rae), Maned Wolf (Chrysocyon brachyurus),

Grewy’s Zebra (Equus grevyi), Reticulated

Giraffe (Giraffa c. reticulata).  
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SAVCI/MAMMALS
fiád: vaãnatci (Marsupialia)          
Vakopl‰ík létav˘ Acrobates pygmaeus 14,0  0,15 1,4   13,11 13,0 deponace ze Zoo PoznaÀ
Klokánek králíkovit˘ Bettongia penicillata 1,1 0,1 0,1    1,3  I EEP, ISB, RDB
Klokánek krysí Potorous tridactylus 1,0      1,0   
Klokan rudokrk˘ Macropus rufogriseus 2,3 0,3     2,6 + 1,0 deponace v Zoo Hodonín    
fiád: hmyzoÏravci (Insectivora)          
JeÏek západní Erinaceus europaeus 0,0,12  14 9  12 0,0,5 ZC  
JeÏek v˘chodní Erinaceus concolor 0,0,3  5 5  0,0,2 0,0,1 ZC  
JeÏek spp. Erinaceus spp. 0,0,7  58 27  21 0,0,17 ZC  
fiád: letouni (Chiroptera)          
KaloÀ indoãínsk˘ Pteropus hypomelanus 0,1      0,1  II 
Netop˘r rezav˘ Dictallus noctula 0,0  0,0,2 0,0,2   0 ZC  
Netop˘r hvízdav˘ Pipistrellus pipistrellus 0,0,5  1 6   0 ZC  
fiád: primáti (Primates)          
Lemur bûloãel˘ Eulemur fulvus albifrons 4,1      4,1 2,1 deponace ze Zoo Olomouc I 
Lemur vari Varecia variegata 1,1  1,0 0,1   2,0 1,0 deponace ze Zoo Olomouc I EEP, ISB
Kosman zakrsl˘ Callithrix pygmaea 1,1 0,0,1 1,1 1,0,1 0,1  1,1 1,0 deponace ze Zoo PlzeÀ II 
Tamarín Ïlutoruk˘ Saguinus midas 1,1 1,1     2,2  II ESB
Kotul veverovit˘ Saimiri sciureus 2,1      2,1  II 
Koãkodan svûtlobfiich˘ 0,0      0,0 + 0,1 deponace v Záchranné II 
Cercopithecus petaurista stanici Zelené Vendolí
Koãkodan husarsk˘  0,1    0,1  0,0 + 0,1 deponace v Záchranné II 
Erythrocebus patas stanici Zelené Vendolí
Koãkodan zelen˘ 1,0    1,0  0,0 + 1,0 deponace v Záchranné II 
Chlorocebus aethiops sabaeus stanici Zelené Vendolí
Makak chocholat˘ Macaca nigra nigra 2,1      2,1  II EEP, ISB
Mandril Papio sphinx 1,1      1,1 + 0,2 deponace  I ESB
Pavián anubi Papio anubis 2,5      2,5 + 0,1 deponace v Zoo Moskva II 
DÏelada Theropithecus gelada 1,0      1,0  II EEP, ISB
·impanz Pan troglodytes 1,3      1,3 1,1 deponace ze Zoo Bojnice I 
fiád: ‰elmy (Carnivora)          
Fenek Fennecus zerda 1,0      1,0 deponace ze Zoo Praha II ESB
Li‰ka obecná Vulpes vulpes 1,1  1,0,1    2,1,1 ZC  
Pes pralesní Speothos venaticus 0,0      0,0 + 0,1 deponace v Zoo Kaunas I EEP, ISB
Psík m˘valovit˘ Nyctereutes procyonoides 0,1      0,1   
Nosál bûlohub˘ Nasula narica 0,0  1,0    1,0  III 
Vlk hfiivnat˘ Chrysocyon brachyurus 1,1      1,1  II EEP, ISB
Vlk kanadsk˘ Canis lupus occidentalis 0,2  1,0 0,1   1,1  II 
Medvûd hnûd˘ Ursus arctos 1,2      1,2  II ESB
Medvûd lední Ursus maritimus 1,1      1,1  II ISB
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M˘val severní Procyon lotor 1,0    1,0  0,0 + 1,0 deponace v záchranné 
stanici Praha  

Fretka Mustela furo 1,0  0,1   1,0 0,1 SMP  
Kuna skalní Martes foina 0,0  0,0,6 0,0,4  0,0,2 0,0 ZC  
Jezevec lesní 0,0      0,0 + 1,2 deponace   
Ovíjeã skvrnit˘ Paradoxurus hermaphroditus 1,2      1,2 0,2 deponace ze Zoo DvÛr Králové III 
Surikata Suricata suricatta 3,3 0,1,2  0,0,2 0,1 0,1 3,2 + 3,1 dep. u soukr. chovatele  
Gepard Acinonyx jubatus 0,1      0,1  I EEP, ISB
Koãka baÏinná Felis chaus 0,0      0,0 + 1,1 deponace v Zoo Krakow II 
Koãka bengálská Prionailurus bengalensis 1,1      1,1 + 1,1 v deponaci  II 
Koãka krátkouchá Prionailurus euptilurus 1,0      1,0 1,0 deponace ze Zoo Ústí n/Lab II 
Koãka pou‰tní Felis margarita harrisoni 1,1      1,1 + 0,1 deponace II EEP, ISB
Koãka rybáfiská Prionailurus viverrinus 1,0     1,0 0,0 + 0,2 deponace II EEP, ISB
Serval Leptailurus serval 0,0      0,0 + 1,1 deponace II 
Rys evropsk˘ Lynx lynx lynx 1,0      1,0 + 1,0 deponace v Zoo Dûãín II ESB
Rys kanadsk˘ Lynx canadensis 1,1      1,1  II 
Puma Puma concolor 1,0      1,0  II 
Lev berbersk˘ Panthera leo leo 0,0,      0,0 + 1,0 deponace v Zoo II 

Les Sables d'Olonne 
Levhart cejlonsk˘ Panthera pardus kotiya 1,1  1,1  1,0  1,2 + 0,1 deponace v Zoo Ostrava I EEP, ISB
Tygr sumatersk˘ Panthera tigris sumatrae 2,0      2,0 + 1,0 deponace v Zoo Lisabon I EEP, ISB
Lachtan jihoafrick˘ Arctocephalus pusillus 1,2      1,2 0,1 deponace ze Zoo Praha II 
fiád: lichokopytníci (Perissodactyla)          
Osel somálsk˘ Equus asinus somaliensis 1,0      1,0 deponace z TP Berlín I EEP, ISB
Kiang Equus kiang holdereri 2,3      2,3 0,1 deponace ze Zoo Praha II EEP, ISB
Kulan Equus hemionus kulan 0,2      0,2  II EEP, ISB
Pony shetlandsk˘ Equus caballus f. caballus 1,3      1,3   
Pony jezdeck˘ Equus caballus 0,0  1,1    1,1 valach  
KÛÀ Pfievalského Equus przewalskii 0,0  1,0  1,0  0,0  I EEP, ISB
Zebra Chapmanova Equus burchelli chapmani 3,2    2,0  1,2   
Zebra Grévyho Equus grevyi 1,1  0,1    1,2 + 1,0 deponace v Zoo Praha I EEP, ISB
fiád: sudokopytníci (Artiodactyla)          
Velbloud dvouhrb˘  2,2 1,1 0,2 1,1 1,0  1,4 + 1,0 deponace v Zoo PlzeÀ; 
Camelus ferus bactrianus 0,1 deponace ze Zoo Bratislava  
Lama guanako Lama guanicoe 1,5     1,0 0,5  II 
Lama krotká Lama glama 2,7 1,3   1,3  2,7 + 1,1 v deponaci   
Îirafa síÈovaná Giraffa c. reticulata 1,2      1,2   EEP, ESB
Los evropsk˘ Alces alces alces 1,3   0,1   1,2   
Sob polární Rangifer tarandus 1,1      1,1 0,1 deponace ze Zoo Schönbrunn
Jelen sibifisk˘ Cervus elaphus sibiricus 1,1  0,2    1,3 + 1,0 deponace mimo Zoo  
Jelen milu Elaphurus davidianus 1,2      1,2 0,2 deponace ze Zoo Chomutov

+ 0,1 deponace v Zoo Katowice
Adax Addax nasomaculatus 3,0     1,0 2,0  I EEP, ISB
PakÛÀ modr˘ Connochaetes taurinus taurinus 2,6 1,1   1,3  2,4   
Paovce hfiivnatá Ammotragus lervia 2,5 3,2  1,1   4,6  II 
Takin indick˘ Budorcas taxicolor taxicolor 1,2      1,2  II 
Koza domácí Capra hircus 0,0  0,3    0,3   
Koza domácí - kamerunská Capra hircus 1,5 2,3 0,2 0,1 1,4  2,5 + 0,1 deponace mimo Zoo  
Koza ‰rouborohá Capra falconeri 1,0    1,0  0,0 + 1,0 deponace v Zoo Hodonín I ESB
KozoroÏec sibifisk˘ Capra sibirica 4,7 2,2  0,2 1,0 2,0 3,7   
Bizon Bison bison 1,3      1,3   
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Ovce domácí  - Jákobova   0,0  1,2 0,1   1,1
Ovis aries f. domestica
Ovce domácí  - cigája               0,2      0,2
Ovis aries f. domestica 
Ovce domácí - kfiíÏenec         0,1 3,0   2,0  1,1
Ovis aries f. domestica
Ovce kamerunská                     2,2 2,1 0,2  1,1  3,4
Ovis aries f. domestica
fiád: hlodavci (Rodentia)          
Veverka Prévostova Callosciurus prevostii 1,1      1,1   
Psoun prériov˘ Cynomys ludovicianus 1,2 0,0,6     1,2,6   
Veverka obecná Sciurus vulgaris 0,0  0,0,4 0,0,1  0,0,3 0,0 ZC  
Bobr kanadsk˘ Castor canadensis 1,1,3 0,0,2  0,0,1   1,1,4 1,1,3 deponace ze Zoo Chomutov 
Bobr evropsk˘ Castor fiber 0,0  0,1   0,1 0,0 ZC  
Kfieãek zlat˘ Mesocricetus auratus 0,0,1      0,0,1 SMP  
Kfieãík Roborovského Phodopus roborowskii 0,0,2   0,0,1   0,0,1 SMP  
Pískomil mongolsk˘ Meriones unguiculatus 0,0,5      0,0,5 SMP  
My‰ bodlinatá Acomys cahirinus 0,0,3      0,0,3 SMP  
My‰ zebrovaná Lemniscomys barbarus 0,0,2   0,0,2   0,0,0 SMP  
Dikobraz bûloocas˘ Hystrix leucura 0,0      0,0 + 1,1 deponace v Zoo Bratislava III 
Urzon kanadsk˘ Erethizon dorsatum 1,1 0,1   0,1  1,1   
Nutrie Myocastor coypus 0,0  1,2    1,2   
Mara stepní Dolichotis patagonum 2,2   1,0   1,2   
Kapybara Hydrochaeris hydrochaeris 3,1    2,0  1,1 + 0,1 v Zoo Jihlava  
Sysel obecn˘ Spermophylus citellus 0,0  2,0    2,0   
Osmák degu Octodon degus 0,0,2      0,0,2 SMP  
fiád: zajíci (Lagomorpha)          
Králík domácí - zakrsl˘  1,0     1,0 0,0
Oryctolagus cuniculus f. domesticus

fiád: p‰trosi (Struthioformes)    
P‰tros dvouprst˘ Struthio camelus 1,1,1  0,1    0,0,1 1,2 1,1,1 deponace  
fiád: nanduové (Rheiformes)    
Nandu pampov˘ Rhea americana 1,2  0,1 1,1 II RDB
fiád: kasuárové (Casuariiformes)    
Emu hnûd˘ Dromaius novaehollandiae 1,1  1,1
Kasuár pfiilbov˘ Casuarius casuarius 1,0  1,0 + 1,0 dep. v Zoo Var‰ava ESB, RDB
fiád: veslonozí (Pelecaniformes)    
Kormorán velk˘ Phalacrocorax carbo 0,0 0,0,1  0,0,1 0,0 ZC
fiád: brodiví (Ciconiiformes)    
Bukaã velk˘ Botaurus stellaris 0,0 0,0,1  0,0,1 0,0 ZC
âáp bíl˘ Ciconia ciconia 0,0 0,0,7  0,0,6 0,0,1 ZC
Ibis posvátn˘ Threskiornis aethiopicus 4,2,4 0,0,2 4,2,6 III
Volavka popelavá Ardea cinerea 0,0 0,0,1  0,0,1 0,0 ZC
fiád: vrubozobí (Anseriformes)    
Berne‰ka bûlolící Branta leucopsis 0,0 0,0 + 1,0 dep. v Zoo Vy‰kov
Husa velká Anser anser 0,0 0,0 + 1,1 dep. v Zoo Vy‰kov
Husice magellanská Chloephaga picta 1,1 1,1
Kachna bahamská Anas bahamensis 1,1 1,1

PTÁCI/BIRDS
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Kachna divoká Anas platyrhynchos 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
Kachniãka mandarinská Aix galericulata 2,2 2,2
LabuÈ ãerná Cygnus atratus 0,0 0,0 + 0,0,1 dep. v Zoo Vy‰kov
Zrzohlávka rudozobá Netta rufina 1,0 1,0
fiád: dravci (Falconiformes)    
Jestfiáb lesní Accipiter gentilis 0,0 0,1,2 0,0,1 0,1,1 0,0 ZC II  
Kánû Harrisova Parabuteo unicinctus 1,1 1,1 II  
Kánû lesní Buteo buteo 0,1,2 0,0,3 0,0,3 0,1,2 ZC II  
Krahujec obecn˘ Accipiter nisus 0,0 1,2 1,2 0,0 ZC II  
Moták pochop Circus aeruginosus 1,2 0,0,3 0,1,3 1,1 II  
Orel bûlohlav˘ Haliaeetus leucocephalus 1,0 1,0 I 
Orel kamãatsk˘ Haliaeetus pelagicus 0,0 1,0 1,0 II ESB     
Orel mofisk˘ Haliaeetus albicilla 0,0 0,1 0,1 + 0,1 dep. I EEP, ISB    
Po‰tolka obecná Falco tinnunculus 0,0 2,0,34 0,0,2 2,0,32 0,0 ZC II
Raroh velk˘ Falco cherrug 1,1 1,1 II
Sokol stûhovav˘ Falco peregrinus 0,1 0,1 I
fiád: hrabaví (Galliformes)    
Hoko ãerven˘ Crax rubra rubra 1,1 1,1 0,1 dep. ze Zoo Dortmund III  
Koroptev korunkatá Rollulus rouloul 0,0 0,1 0,1 III
Koroptev polní Perdix perdix 0,0 0,1,1 0,0,1 0,1,0 0,0 ZC
Páv korunkat˘ Pavo cristatus 2,1,1 0,1 0,1 2,2 + 1,0 dep. u soukr. chovatele
fiád: dlouhokfiídlí (Charadriiformes)    
Racek stfiíbfiit˘ Larus argentatus 0,0 0,0 + 0,0,1 dep. v Zám. KynÏvart
fiád: mûkkozobí (Columbiformes)    
Hrdliãka chechtavá Streptopelia roseogrisea 0,0,3 0,0,1 0,0,2 SMP III
Hrdliãka jihoasijská Streptopelia tranguebarica 0,0 1,1 1,1
Hrdliãka zahradní Streptopelia decaocto 0,0 0,0,4 0,0,1 0,0,3 0,0 ZC
fiád: papou‰ci (Psittaciformes)    
AmazoÀan kubánsk˘ Amazona leucocephala 0,0 0,0 + 1,0 dep. v Zoo Hodonín I
AmazoÀan modroãel˘ Amazona aestiva 1,1 1,1 II
Ara ararauna Ara ararauna 3,1 1,1 2,0 + 2,1 v deponaci II
Ara horsk˘ Primolius couloni 1,0 1,0 I
Ara maracana Primolius maracana 1,1 0,1 1,0 I
Ara zelenokfiídl˘ Ara chloroptera 1,1 1,1 II
Aratinga ãernohlav˘ Nandayus nenday 0,1 0,1 II
Barnard zelen˘ Barnardius barnardi 1,0 1,0 0,0 II
Eklektus rÛznobarv˘ Eclectus roratus polychloros 0,0 0,2 0,2 II
Kakadu bíl˘ Cacatua alba 0,1 2,0 2,1 II
Kakadu GoffinÛv Cacatua goffini 4,0 4,0 I
Korela chocholatá Nymphicus hollandicus 0,0 1,1 1,0 0,1
Neofema ozdobná Neophema elegans 0,0,6 0,0,4 0,0,4 II
Nestor kea Nestor notabilis 1,1 1,1 dep. ze Zoo Stuttgart II ESB    
Papou‰ek horsk˘ Polytelis anthopeplus 2,0 1,0 1,0 + 1,0 dep. u soukr. chovatele II
Papou‰ek královsk˘ Alisterus scapularis 1,2 1,2 II
Papou‰ek ‰ed˘ – Ïako kongo 0,0 0,0 + 6,5 v deponaci II
Psittacus erithacus erithacus
Papou‰ek ‰ed˘ – Ïako liberijsk˘ 10,13,1 2,2 0,0,1 8,11 2,2 deponace II
Psittacus erithacus timneh
Papou‰ek ‰ed˘ – Ïako ostrovní 1,9 1,3 0,6 II
Psittacus erithacus princeps
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Papou‰ek vlnkovan˘ 10,7,48 0,0,7 6,6,18 3,0,37 1,1 + 3,0,42
Melopsittacus undulatus deponace na VFU Brno
Papou‰ek zpûvav˘ Psephotus haematonotus 5,3 0,0,1 0,1,1 5,2 + 1,0 dep. u soukr. chovatele II
Rozela Pennantova Platycercus elegans 1,1 1,1 0,0 II
Rozela pestrá Platycercus eximius 0,1 1,0 0,1 1,0 II
Vasa velk˘ Coracopsis vasa 2,1 1,0 1,1 II
fiád: sovy (Strigiformes)    
Kalous u‰at˘ Asio otus 0,0,2 0,0,3 0,0,2 0,0,1 0,0,2 ZC II
Pu‰tík obecn˘ Strix aluco 0,0,1 0,0,3 0,0,1 0,0,1 0,0,2 + 0,1 dep. KynÏvart II
Sova pálená Tyto alba 2,2 2,2 II
Sovice snûÏní Nyctea scandiaca 1,1 1,1 + 0,1 dep. KynÏvart II
S˘ãek obecn˘ Athene noctua 0,2 1,0 0,1 1,1 II
V˘r virÏinsk˘ Bubo virginianus 0,0 0,0 + 1,0 dep. u soukr. chovatele II
V˘reãek mal˘ Otus scops 1,1 0,1 1,0 0,2 II
fiád: svi‰Èouni (Apodiformes)    
Ror˘s obecn˘ Apus apus 0,0 0,0,9 0,0,3 0,0,6 0,0,0 ZC
fiád: srostloprstí (Coraciiformes)    
LedÀák obrovsk˘ Dacelo novaeguineae 0,0 1,1 1,1
fiád: ‰plhavci (Piciformes)    
Strakapoud prostfiední Dendrocopos medius 0,0 0,0,3 0,0,1 0,0,2 0,0 ZC
fiád: pûvci (Passeriformes)    
Brhlík lesní Sitta europaea 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
Dlask tlustozob˘ Coccothraustes coccothraustes 0,0 0,0,4 0,0,1 0,0,3 0,0 ZC
Drozd zpûvn˘ Turdus philomelos 0,0 0,0,8 0,0,4 0,0,4 0,0 ZC
Havran polní Corvus frugilegus 0,0 0,0,2 0,0,2 0,0 ZC
Jifiiãka obecná Delichon urbica 0,0 0,0,6 0,0,3 0,0,3 0,0 ZC
Kanár divok˘ f. domácí 0,0,1 0,0,1 SMP
Serinus canaria mph. domestica
Kavka obecná Corvus monedula 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
Kos ãern˘ Turdus merula 0,0 0,1,2 0,1 0,0,2 0,0 ZC
Krkavec velk˘ Corvus corax 2,0 2,0
Majna Rotschildova Leucopsar rotschildi 0,0 1,1 1,1 I EEP, ISB
Pûnice ãernohlavá Sylvia atricapilla 0,0 1,0,2 1,0,2 0,0 ZC
Pûnkava obecná Fringilla coelebs 0,0 0,0,2 0,0,2 0,0 ZC
Pita kápová Pitta sordida 0,0 1,0 1,0
Sojka obecná Garrulus grandarius 0,0 0,0,7 0,0,1 0,0,6 0,0 ZC
S˘kora modfiinka Parus caeruleus 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC
S˘kora koÀadra Parus major 0,0 0,0,3 0,0,3 0,0 ZC
Vla‰tovka obecná Hirundo rustica 0,0 0,0,2 0,0,2 0,0 ZC
Zebfiiãka pestrá Taeniopygia guttata 1,0 0,0,2 4,3 1,3 2,0
Zvonek zelen˘ Carduelis chloris 0,0 0,0,1 0,0,1 0,0 ZC

fiád: Ïelvy (Testudinata)    
Tereka africká Pelomedusa subrufa 0,1 0,1 III
Tereka hnûdá Pelusios castaneus 1,1 0,1 1,0 III
Kajmanka supí Macroclemys temminckii 1,0 1,0 + 1,0 dep. v Zoo Ústí n/Lab RDB
KoÏnatka severoamerická 1,1 1,1
Apalone spinifera spinifera
Orlície bornejská Orlitia borneensis 0,7 1,0 1,7 II ESB, RDB

PLAZI/REPTILES
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Îelva bahenní Emys orbicularis 1,0 1,0 ZC RDB
Îelva nádherná Trachemys scripta elegans 3,4,4 0,1 3,5,4 RDB
Îelva ostnitá Heosemys spinosa 0,3 1,0 1,3 II ESB, RDB
Îelva velká Heosemys grandis 0,1 0,1 II ESB, RDB
Îelva amboinská Cuora amboinensis 1,1 1,1 II ESB, RDB
Îelva vroubená Testudo marginata 2,2,4 0,0,1 2,2,3 II
Îelva zelenavá Testudo hermanni 0,0,1 0,1,290 0,1,100 0,0,1 0,0,190 z MÎP 0,0,289 II RDB
Îelva pardálí Geochelone pardalis 1,1 1,1 II
Îelva pavoukovitá Pyxis arachnoides 0,0 0,0,6 0,0,6 deponace ze Zoo VídeÀ I RDB
Îelva paprsãitá Geochelone radiata 0,0 1,1 1,1 0,1 deponace ze Zoo VídeÀ I ESB

1,0 deponace ze Zoo PlzeÀ
Îelva ãtyfiprstá Testudo horsfieldii 0,0 0,0,7 0,0,3 0,0,4 z MÎP 0,0,4 II RDB
fiád: krokod˘lové (Crocodylia)    
Kajman br˘lov˘ paraguaysk˘ 1,3 0,1 1,2 0,2 deponace od soukromého II
Caiman crocodilus yacare chovatele
Krokod˘l ãelnat˘ Osteolaemus tetraspis 1,1 0,1 1,0 deponace ze Zoo Praha I RDB
Kajmánek trpasliãí Paleosuchus palpebrosus 0,0 1,1,3 1,1,3 II
Krokod˘l nilsk˘ Crocodylus niloticus 0,1,0 0,1,0 II
fiád: ‰upinatí (Squamata)    
Agama vodní Physignathus cocincinus 1,1,6 1,1,1 0,0,5 0,0,0
Anakonda velká Eunectes murinus 0,0 2,2,2 0,0,2 2,2,0 + 0,0,2 dep. v Zoo VídeÀ II
Anolis rytífisk˘ Anolis equestris 0,0 0,0,2 1,4 1,4,2 + 1,1 deponace
Bazili‰ek zelen˘ Basiliscus plumifrons 1,0 0,1 1,1
Blavor Ïlut˘ Ophisaurus apodus 0,0,2 0,0,2 SMP
Gekon obrovsk˘ Gekko gecko 1,0 1,0
Gekon zední Tarentola neglecta 0,0,2 0,0,2 0,0
Gekonãík noãní Eublepharis macularius 0,0,2 0,0,2 SMP
Hrozn˘‰ královsk˘ Boa constrictor 0,1 0,1 II
Hrozn˘‰ovec duhov˘ Epicrates cenchria 1,1 1,1 II
Hrozn˘‰ovec kubánsk˘ Epicrates angulifer 1,0 1,0 II EEP, ISB, RDB
Chameleon JacksonÛv Chamaeleo jacksonii 2,4,0 0,0,17 1,1,1 1,3,16 + 6,4 deponace II
Chameleon MellerÛv Chamaeleo melleri 0,0,2 0,0,1 0,0,1 II
Je‰tûrka zelená Lacerta viridis 0,0,1 0,0,1 SMP
Je‰tûrkovec Ïlutohrdl˘ Gerrhosaurus flavigularis 1,0 1,0
Korálovka pruhovaná kalifornská  0,0 0,0,1 0,0,1
Lampropeltis getulus californiae
Korálovka sedlatá sinaloiská 0,0 0,0,1 0,0,1
Lampropeltis trianqulum sinaloe
Krajta kobercová Morelia spilota variegatta 0,0 0,0,2 0,0,2 deponace ze Zoo VídeÀ II
Krajta královská Python regius 0,1 0,1 II
Krajta zelená Chondropython viridis 0,0 0,0 + 0,1 deponace II
Leguán kubánsk˘ Cyclura nubila 2,5,6 0,0,6 2,5 I ISB, RDB
Leguán nosoroh˘ Cyclura cornuta 1,2,1 0,0,6 1,1 1,2 1,1,7 I ESB, RDB
Leguán zelen˘ Iguana iguana 1,3,17 0,0,23 0,0,40 1,3 II
Psohlavec zelen˘ Corallus caninus 0,0 1,2 1,1 0,1 II
Scink ‰estipruh˘ Chalcides sexlineatus 0,0,2 0,0,2 SMP
Trnorep skalní Uromastyx acanthinurus 1,2 0,2 1,0 II
UÏovka amurská Elaphe schrencki 0,0 0,0 + 1,0 deponace
UÏovka ãervená Elaphe guttata 0,0,2 0,0,2 SMP
UÏovka domácí Boaedon fuliginesis 0,0,3 0,0,3 SMP
UÏovka maurská Natrix maurica 0,0,1 0,0,1 SMP
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UÏovka prouÏkovaná Tamnophis sirtalis 0,0,1 0,0,1 SMP
UÏovka taiwanská Elaphe taeniura friesei 1,1 1,1
Varan nádhern˘ Varanus ornatus 0,1 0,1 II
Varan nilsk˘ Varanus niloticus 0,0,1 0,0,1 0,0 SMP II

fiád: ocasatí (Caudata)    
Îebrovník WaltlÛv Pleurodeles waltli 0,0,2 0,0,2 SMP
fiád: Ïáby (Anura)    
Rohatka ozdobná Ceratophrys ornata 0,0,2 0,0,2 0,0,0

fiád: máloostní (Cypriniformes)    
PiraÀa Serrasalmus gibbus 4 4
PiraÀa Serrasalmus nattereri 38 38
PiraÀa Serrasalmus rhombeus 3 3
fiád: ostnoploutví (Perciformes)    
Pestfienec Lamprologus tetracanthus 40 40 0
Tlamovec Haplochromis borleyi 3 3 0
Tlamovec „zebra“ Pseudotropheus zebra 4 4 0
Tlamovec ‰tíhl˘ Pseudotropheus elongatus 10 10 0
Tlamovec MooreÛv Tropheus moorei 10 6 4 0

kmen: mûkk˘‰i (Mollusca) 
tfiída: plÏi (Gastropoda) 
fiád: stopkoocí (Stylomatophora)   
Oblovka velká Achatina fulica 0,0,3 0,0,3 SMP
kmen: ãlenovci (Arthropoda) 
tfiída: hmyz (Insecta) 
fiád: brouci (Coleoptera)   
Zlatohlávek panterov˘ Gymnetis pantherina 0,0,5 0,0,5 SMP

OBOJÎIVELNÍCI/AMPHIBIA

RYBY/FISH

BEZOBRATLÍ/ INVERTEBRATES

Vysvûtlivky / Comments:       

* nákup, deponace, dar, v˘mûna/buying, loan, donation, exchange, etc.          
** prodej, deponace, v˘mûna, atd./selling, loan, exchange, etc.          
*** vyfiazení, ‰kodná, únik, krádeÏ, vypu‰tûní/outage, predators, escape, theft, release          
SMP = stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ/Station of Young Natural Scientists
ZC = záchranné centrum pro handicapované Ïivoãichy/Rescue Station for Handicapped Animals 
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Stejnû jako v minul˘ch letech  jsme i v roce

2004 provádûli veterinární preventivní a léãeb-

nou péãi ve tfiech oblastech, a to v souladu

s Metodick˘m návodem Státní veterinární sprá-

vy ã.15/2000, kter˘m se stanovují podmínky

k provádûní veterinárního dozoru v zoologic-

k˘ch zahradách.

Preventivní péãe spoãívala v dÛsledné sanaci 

areálu i objektÛ vlastních expozic podle roãního

plánu deratizace, dezinfekce a dezinsekce i podle

aktuální potfieby. Jarní a podzimní parazitologické

depistáÏe  provádûné bezplatnû ve spolupráci 

s Ústavem parazitologie fakulty veterinárního lé-

kafiství Veterinární a farmaceutické univerzity

(VFU) prokázaly úãinnost plo‰ného jarního

a podzimního odãervení i zv˘‰ené nároky na zoo-

hygienu a zacházení s odpady Ïivoãi‰ného pÛvodu.

Deratizaãní, dezinfekãní a dezinsekãní opat-

fiení probíhala dle aktualizovaného plánu. Tento

rok byl hlá‰en ojedinûl˘ v˘skyt divokého  potka-

na u pavilonu opic (obãasn˘ je únik laborator-

ních potkanÛ pro krmné úãely). O to vût‰í úsilí

jsme vûnovali opatfiení proti v˘skytu ‰vába ame-

rického v pavilonu Tropické království.

Dezinsekãní prostfiedky jsme pouÏili na základû

dizertaãní práce fie‰ící tuto problematiku

v Tiergarten Schönbrunn a po konzultaci s fir-

mou DDD servis.

Provedli jsme rozsáhlou preventivní vakcina-

ci u vybran˘ch druhÛ zvífiat zoologické zahrady.

Vakcinovali jsme psovité a koãkovité ‰elmy 

v plném rozsahu (kromû infekãní peritonitidy

u koãek, vyÏadující intranazální aplikaci), vel-

bloudovité (tetanus, trichofytóza), koÀovité (te-

tanus, chfiipka, trichofytóza), Ïirafy i pakonû

(klostridiové infekce) a ptáky (mykoplazmóza,

paramyxoviróza). Kvalitu krmiva jsme kontrolo-

vali ve spolupráci se Státním veterinárním ústa-

vem (SVÚ) Brno, vy‰etfiení biologického materi-

álu s VFU, SVÚ Brno i soukrom˘mi laboratofie-

mi. Pfii vytváfiení perspektivních chovn˘ch sku-

pin a pfii urãování pohlaví nám pomáhala firma

Genservis. Pracovníci Mûstské veterinární správy

Brno v prÛbûhu roku pûtkrát kontrolovali napl-

Àování Metodického návodu Státní veterinární

správy. Ve sledovaném období probûhlo v Zoo

Brno licentaãní fiízení, které potvrdilo dodrÏová-

ní vztahujících se pfiedpisÛ a zákonÛ, ale i vhod-

nost chovatelského zázemí. Ve veterinární ne-

mocnici zoologické zahrady kladla kontrola dÛ-

raz nejen na technick˘ stav budov a vybavení, ale

pfiedev‰ím na vedení dokumentace v souladu

s procesem harmonizace s legislativou EU. 

S uspokojením mohu konstatovat, Ïe nám neby-

ly vytknuty závaÏnûj‰í nedostatky. 

Léãebná péãe se soustfieìovala na kmenová zví-

fiata (kromû bûÏn˘ch zákrokÛ jsme provedli 78 zá-

krokÛ v anestezii), zvífiata v záchranném a záchyt-

ném centru (v anestezii o‰etfieno 42 ptákÛ a sav-

cÛ). Do záchytného centra jsme 14. 7. 2004 pfii-
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O‰etfiení povrchového zranûní na jazyku jelena sibifiského
/ A flesh wound treatment on a tongue of the Siberian
red deer  (Foto: Martin Braczek) 

ZOOROČENKA DOK 2004 ok  21.4.2005 2:06  Stránka 34



jali 289 Ïelv Testudo hermanni a ãtyfii Ïelvy

Agryonemis horsfieldi. Intenzivní léãebnou péãi

(herpesvirová infekce, mûkk˘ krun˘fi, dehydrata-

ce) vyÏadovalo 72 jedincÛ. Vypracovali jsme me-

todiku imobilizace a odbûru krve u bobra evrop-

ského pro potfieby studia volnû Ïijící populace na

území âR (ing. Ale‰ Vorel, Vysoká ‰kola zemûdûl-

ská v Praze). 

Distanãní imobilizaci jsme díky modernímu

zafiízení mohli provádût i na poÏádání obecních

úfiadÛ, policie a lesní správy.  V rámci úzké spo-

lupráce s Klinikou chorob ptákÛ, plazÛ a mal˘ch

savcÛ VFU se na léãebné péãi v Zoo Brno podí-

leli prof. MVDr. Zdenûk Knotek, CSc.,

a MVDr. Vladimír Jekl, aby i v dobû nepfiítom-

nosti kmenového pracovníka byla zaji‰tûna plno-

hodnotná veterinární péãe. 

Vûdeckov˘zkumnou a kulturnûpropagaãní
práci jsme orientovali pfiedev‰ím na pfiedná‰ko-

vou ãinnost provádûnou ve prospûch tfií ústavÛ

VFU. Jsme spolufie‰iteli grantu pfiidûleného

Agenturou ochrany pfiírody, kter˘ je ve spojení

s v˘ukou studentÛ VFU tematicky zamûfien na

péãi o hendikepované Ïivoãichy a jejich navrace-

ní do volné pfiírody. Jako externí uãitel jsem vedl

odborné praxe v rámci státnicov˘ch blokÛ stu-

dentÛ VFU. Podíleli jsme se na v˘uce stfiedo-

‰kolsk˘ch studentÛ i zájemcÛ o kvalifikaãní kur-

zy umoÏÀující v rámci profese manipulovat se

zvífiaty. S Klinikou chorob ptákÛ, plazÛ a mal˘ch

savcÛ pracujeme na dlouhodobûj‰ím v˘zkum-

ném úkolu, kter˘ se zab˘vá moÏností diagnosti-

ky úrovnû stresu u statisticky v˘znamného sou-

boru papou‰kÛ Ïako. Jako spoluautofii pfiíspûvku

jsme se aktivnû zúãastnili evropské konference 

EAZWV konané 19. aÏ 23. 5. 2004 v dánském

Ebeltoftu.                        

MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D.
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SUMMARY: As well as in the previous years,

we have been doing preventive veterinary

and curative care in three domains. The

preventive care consisted in consequent

sanitation of the area and facilities. The

spring and autumn parasitology

investigation proved the effectivity of the

areal dehelminthization. There was a unique

appearance of the wild rat near the monkey

pavilion reported this year. We undertook

a large-scale preventive vaccination of the

chosen species of animals. We vaccinated the

canine and feline beasts, camels, horses,

giraffes, wildebeests and birds. The curative

care targeted on the basic animals (except

common medical help, we did 78 surgeries

in anaesthesia) and animals in the rescue and

intercepting centre (42 mammals and birds

were treated in anaesthesia). We took 289

Hermann’s Tortoises and four

Horsfield’s Tortoises into the intercepting

centre on 14th July 2004. 72 of them needed

intense medical care. We elaborated the

methodology of the immobilisation and the

blood taking of the European Beaver for the

study of its wild population in the Czech

Republic. The scientific research and

culturally-promotional work was mainly

targeted on the lectures for the three

departments of the Veterinary and

Pharmaceutical University. We are fellow-

investigators of the grant allocated by the

Conservation Agency, which is, together

with the education of this university, focused

on the handicapped animals care and their

return to the nature.
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Vzhledem k investiãním prostfiedkÛm svûfie-

n˘m zoologické zahradû Magistrátem mûsta

Brna se technick˘ úsek v roce 2004 zamûfiil pfie-

dev‰ím na dokonãovací práce v rozestavûném v˘-

bûhu vlkÛ kanadsk˘ch. Slavnostní otevfiení nové-

ho areálu vlkÛ probûhlo 6. ãervna za úãasti pri-

mátora mûsta Brna Petra Duchonû. 

V hodnoceném roce pfiidûlilo mûsto zoolo-

gické zahradû i poloÏky do kategorie strojních

investic. Urãeny byly k realizaci I. etapy osvûtle-
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Nov˘ v˘bûh vlkÛ kanadsk˘ch / A new exhibit of the Mackenzie Valley wolf (Foto: Eduard Stuchlík)

TECHNICK¯ ÚSEK

TECHNICAL DEPARTMENT

Pfiíchod k vyhlídce do v˘bûhu vlkÛ kanadsk˘ch po dokon-
ãení / An approach to the viewing area at the Mackenzie
Valley exhibit (after completion) (Foto: Eduard Stuchlík)

Pfiíchod k vyhlídce do v˘bûhu vlkÛ kanadsk˘ch (ve v˘-
stavbû) / An approach to the viewing area at the Macken-
zie Valley exhibit (in progress) (Foto: Martin Braczek)
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ní cest v zoo a k pokraãování na IV. etapû kabe-

lorozvodÛ. Obû etapy jsme pfiedali do uÏívání

a zejména osvûtlení náv‰tûvnické trasy od pokla-

den po Centrum sluÏeb v˘znamnû pfiispûlo ke

zlep‰ení podmínek pro pofiádání noãních prohlí-

dek zoo.

Dal‰í stavební ãinnost umoÏÀovaly investiãní

prostfiedky  získané z odpisÛ Zoo Brno a finance

na provoz a údrÏbu dané rozpoãtem pro uvede-

n˘ rok. I kdyÏ se pfiidûlené peníze zpoãátku jevi-

ly jako nedostaãující, po zpracování dílãích plá-

nÛ podle jednotliv˘ch úsekÛ se pfiece jen podafii-

lo uskuteãnit nûkteré úpravy expozic zlep‰ující

celkov˘ vzhled zahrady. Jednoduch˘mi stavební-

mi úpravami jsme napfiíklad dosáhli zvût‰ení

vodní plochy a znaãného zlep‰ení v˘hledu do

spoleãného v˘bûhu kapybar a dal‰ích jihoame-

rick˘ch druhÛ. 

Souãasnû jsme zahájili pfiestavbu b˘valého

v˘bûhu velbloudÛ na novou expozici koní

Pfievalského. Nahradili jsme kovové oplocení ka-

menn˘mi zídkami a pfiíkopy, vytvarovali v˘bûh

a pfiilehlé prostory vãetnû nové cesty pro ná-

v‰tûvníky a vysázeli zeleÀ. Zimní období tyto

práce pfieru‰ilo, takÏe k otevfiení v˘bûhu dojde

v jarních mûsících roku 2005. Na budovan˘ are-

ál navázala rekonstrukce stájí kopytníkÛ, pfii níÏ

na místû starého klasického stavení vyroste jurta,

typická pro oblast pÛvodního v˘skytu divokého

konû Pfievalského. 

Dal‰í úpravy zlep‰ující podmínky chovu

i pohodu zvífiat zaãaly v roce 2004 u v˘bûhu bi-

zonÛ. Souãasnû s jeho roz‰ífiením odstraníme

star˘ plot a místo nûj vybudujem nové pfiíkopy,

které oddûlí zvífiata od lidí. Souãástí úprav bude

i zbudování místa pro odpoãinek náv‰tûvníkÛ.

Toto dílo má b˘t hotovo také v jarních mûsících

roku 2005. 

Pozornost úseku byla v roce 2004 zamûfiena

i na úkoly vypl˘vající z pfiijaté Strategie Zoo

Brno. Jednalo se o geodetické zamûfiení objektÛ,

jejich  pasportizaci a podle finanãních moÏností

i o jejich údrÏbu. 

V˘znamn˘m pfiínosem pro chod zoo jsou i ve‰-

keré provedené revize elektrick˘ch zafiízení – po

odstranûní závad z nich plynoucích dojde ke zlep-

‰ení bezpeãnosti práce na jednotliv˘ch objektech.

V závûru roku jsme odstranili b˘valé sklady

dílen. Po dokonãení dal‰ích demoliãních prací na

pfiilehl˘ch vyslouÏil˘ch objektech hodláme v tûch-

to místech, které se nalézají uvnitfi zoo, postavit

parkovi‰tû pro sluÏební náv‰tûvy a pro zamûstnan-

ce. V b˘valém areálu VUT jsme v rámci moÏnos-

tí provádûli údrÏbu a opravy a zbudovali jsme tam

sociální zázemí pro 30 pomocn˘ch dûlníkÛ, ktefií

v zoo vykonávají vefiejnû prospû‰né práce.
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Kladení trávníku do v˘bûhu vlkÛ / Laying a lawn into the
Mackenzie Valley wolf exhibit (Foto: Eduard Stuchlík)

Technick˘ úsek

Technical Department
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SUMMARY: The Technical Department first

of all targeted the completing of the

unfinished exhibit of the Mackenzie Valley

Wolf. We also made the lighting of the

visitors’ routes from the box offices to the

Services Centre come to use this year, which

helped a lot to improve the conditions for

arranging the night viewing of the zoo. We

also managed to enlarge the sheets of water

by simple construction settings and to

improve the view to the common exhibit of

the capybaras and other South American

kinds. At the same time we started to rebuild

the previous camels’ exhibit into a new

exposition of the Przewalski horse. The

construction of this territory is followed by

a reconstruction of the subungulates’ stables

– on the place of previous classic building

there will grow up a yurt, which is typical for

the region of primary occurrence of the wild

horse. The winter time has stopped those

works, so the opening of the exhibit will

proceed in spring 2005. Other repairs

improving the breeding conditions and the

visitors’ comfort have started at the bison

paddock in 2004. At the same time we will

remove the old fence and instead of it we will

build new ditches, which will separate the

animals from the visitors without obstructing

the view. 

The repairs will include a building a place

for relaxation for the visitors. This work

should also be done in spring 2005. The

Technical Department also focused on the

tasks resulting from the Strategy of the Zoo.

A very important benefit for the zoo are all

the revisions of the electrical equipment

made in 2004.

V roce 2005 musí technick˘ úsek vypracovat

následující dílãí plány, jejichÏ cílem je nejen

zlep‰ování ãinnosti zoo, ale i plnûní opatfiení vy-

pl˘vajících z pfiijetí Strategie Zoo Brno:  

1. Podání Ïádosti o povolení vypracovat technic-

ko-ekonomické zadání pro nejménû tfii inves-

tiãní akce 

2. Sestavení akãních plánÛ na rok 2005 a 2006

3. Zaji‰tûní investice na instalaci automatického

protipoÏárního zabezpeãení stájí u v˘bûhu

Safari

4. Plán strategick˘ch operací na rok 2005

5. Plán investiãní v˘stavby hrazen˘ finanãními

prostfiedky Zoo Brno.

6. Plán oprav a údrÏby na rok 2005 vãetnû zaji‰-

tûní prostfiedkÛ na odstranûní havárií

7. Dokonãení akcí z roku 2004: v˘bûh konû

Pfievalského vãetnû jurty, kabelovod pro vete-

rinární o‰etfiovnu a demolice objektÛ dle

schválen˘ch plánÛ. 

Ing. Zdenûk Vrátn˘

Technick˘ úsek

Technical Department
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Brnûnská zoo zavádûla v roce 2004 nov˘

komplexní informaãní systém Fenix, coÏ se v˘-

znamnû dot˘kalo ãinnosti obchodního úseku,

a to zejména pfiechodu na nov˘ software sklado-

vého hospodáfiství ESO 9. Praxe si v prÛbûhu

roku vyÏadovala dal‰í  zásahy do funkãnosti

systému, neboÈ od 1. 8. 2004 se zoo stala plát-

cem DPH z ekonomické ãinnosti – tzn. z prode-

je obãerstvení, upomínkov˘ch pfiedmûtÛ a stra-

vovacích sluÏeb.

Velkou pozornost úsek vûnoval také povin-

nosti vypl˘vající ze zákona ã. 320/2001 Sb.

a z vyhlá‰ky ministerstva financí ã. 64/2002,

resp. ã. 416/2004 Sb., coÏ obná‰í znaãn˘ nárÛst

kanceláfiské práce v oblasti nákupu. V podstatû

po cel˘ rok se vyvíjel systém vnitfiní kontroly, ze-

jména pfiedbûÏná a prÛbûÏná fiídící kontrola.

V oblasti nákupu  jsme se zamûfiovali na hos-

podárnost a efektivnost, z ãehoÏ vyplynula zmû-

na dodavatelÛ u nûkter˘ch komodit – napfi.

u dodávek mofisk˘ch ryb, nûkter˘ch granulova-

n˘ch smûsí apod.

Prodej obãerstvení, upomínkov˘ch pfiedmûtÛ

a provoz restaurace probíhal obdobnû jako v ro-

ce 2003. V sezonû jsme provozovali osm stánkÛ,

celoroãnû bylo otevfieno Centrum sluÏeb s res-

taurací a prodejnou upomínkov˘ch pfiedmûtÛ,

v zimních mûsících i s prodejem obãerstvení.

Pfiíroda se k nám na jafie 2004 chovala ma-

ce‰sky, proto prodejní sezona zaãala pozdûji, neÏ

jsme ve sv˘ch plánech pfiedpokládali. To se pak

odrazilo ve v˘‰i trÏeb.

Ve vût‰í mífie neÏ v letech pfiede‰l˘ch se v roce

2004 zaãal objevovat zájem o vyuÏití restaurace

pro pofiádání rÛzn˘ch rodinn˘ch i firemních o-

slav a akcí - svatba, promoce, firemní prezentace,

stuÏkovací veãírek, vánoãní besídky, narozeniny,

slavnostní rauty pro úãastníky kongresÛ apod.

S velk˘m ohlasem náv‰tûvníkÛ se setkalo za-

vedení tzv. pojízdn˘ch vstupenek, které opravÀo-

valy k náv‰tûvû zoo i k plavbû v˘letní lodí po

Brnûnské pfiehradû; spoleãnû je vydávaly Zoo

Brno a Dopravní podnik mûsta Brna. V roce

2005 pfiedpokládáme dal‰í spolupráci.
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Posezení pfied stánkem Safari  / In front of the refreshment stall Safari  (Foto: Martin Braczek)

OBCHODNÍ ÚSEK 

COMMERCIAL DEPARTMENT 
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Obchodní úsek 

Commercial Department 

Pfiehled trÏeb v roce 2004
trÏby z prodeje obãerstvení                   4 594 219,00 Kã
trÏby z prodeje upomínkov˘ch  pfiedmûtÛ        1 856 400,10 Kã
trÏby restaurace                                            2 269 611,50 Kã
trÏby z provozu atrakcí a automatÛ                187 356,00 Kã
celkem                                                    8 907  586,60 Kã

Rok 2004 pfiinesl také mírné zdraÏení vstup-

ného, následnû jsme v‰ak zavedli prodej zv˘hod-

nûn˘ch permanentek dvou základních typÛ –

pfienosné a nepfienosné s rÛzn˘m poãtem pfied-

placen˘ch vstupÛ.

Obchodní úsek se opût podílel na akcích po-

fiádan˘ch na‰í zoo pro vefiejnost. Mezi nejv˘-

znamnûj‰í patfiilo slavnostní otevfiení nové expo-

zice v˘bûhu vlkÛ na zaãátku ãervna a také tradiã-

ní setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ na

konci letních prázdnin.

V roce 2005 nabídneme prostfiednictvím

Magistrátu mûsta Brna urãité plochy v zoo k pro-

nájmu, aby se tak  zvût‰ila nabídka v oblasti zá-

bavy pro dûtské náv‰tûvníky a roz‰ífiila sorti-

mentní skladba obãerstvovacích sluÏeb.                

MVDr. Jaroslava Vavfiinová

SUMMARY: In 2004 in the field of

purchasing the Commercial Department

targeted the economization, which a change

of some suppliers, for example sea fish and

some granulated mixtures, ensued from. The

sale of the refreshment, souvenirs and the

working of the restaurant proceeded similarly

to 2003. We were running eight refreshment

stalls in the season, the Services Centre with

the restaurant and the souvenirs shop was

open year-round, the restaurant was also

offering refreshment during the winter. More

than in previous years there appeared the

interest in using the restaurant for arranging

various family or company celebrations.

A great returns had the implementation of

the so called portable entrance tickets, which

entitled to the visit of the zoo and the

shipping by a tourist liner through the Brno

Dam. They were edited and sold by the Brno

Zoo in conjunction with the Brno Public

City Transit. We also rose the entrance fee

a bit, but then we introduced advantageous

season tickets.

Pfiehled náv‰tûvnosti v roce 2004
Zoologická zahrada    231 744 osob
Stálá akvarijní v˘stava   17 854 osob
celkem               249 598 osob

z toho:  dûtí          121 599 
dospûl˘ch      100 718
studentÛ           18 635
dÛchodcÛ        8 646 
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EKONOMICK¯ ÚSEK

ECONOMICAL DEPARTMENT
Rok 2004 byl po ekonomické stránce pro

Zoologickou zahradu mûsta Brna, stejnû jako nû-

kolik let pfiedcházejících,  rokem úspû‰n˘m.

Ekonomickému úseku v‰ak  pfiinesl velk˘ nápor

zejména pfii zavádûní nového software pro fiídící

systém.  Pfies urãité poãáteãní obtíÏe  se nám v‰ak

podafiilo v‰e zvládnout a v termínu odevzdat

roãní uzávûrku.  Hospodafiení zoologické zahra-

dy skonãilo zlep‰en˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem

881 577,- Kã.

VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE ROKU 2004
Náv‰tûvnost (poãet osob)
Poãet náv‰tûvníkÛ celkem                                 249 598
z toho zoo                                                       231 744
SAV                                                           17 854 

âlenûní náv‰tûvnosti podle jednotliv˘ch skupin 
Skupina                                                      poãet osob
Dospûlí                                                          100 718
Dûti                                                                121 599
Studující                                                         18 635  
DÛchodci                                                          8 646
Celkem                                                          249 598 
Ve sledovaném období pfii‰lo do Zoo Brno o 33 266 náv‰tûvníkÛ více neÏ v roce 2003.

Pfiíjmy v roce 2004
Celkové v˘nosy ãinily v roce 2004 57 149 076 Kã
âlenûní hlavních pfiíjmov˘ch poloÏek
Pfiíspûvek zfiizovatele             35 108 000
Úãelová dotace MÎP                        1 404 070
Dotace OPâR                                     87 000
Dotace od úfiadu práce                               2  143 270
TrÏby za vlastní v˘kony                             7 366 788             
z toho: - trÏby ze vstupného do zoo                     6 901 548

- trÏby ze vstupného na SAV                   360 470
- foto, video                                              102 010
- ostatní                                                 2 760    

TrÏby z prodeje sluÏeb                                   2 167 317
z toho: - trÏby nájmy                                       643 108

- restaurace                                         1 516 735
- ostatní                                           7 474

TrÏby z prodeje zboÏí (UP, obãerstvení)                   7 134 911                    
Aktivace krmiva, rostlin a osiva, restaurace       151 465
Úroky                                                       6 176
Kurzové zisky                                                5 054
Zmûna stavu zvífiat                                     287 493
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Jiné v˘nosy  746 183
z toho: - dûtské tábory v zoo          229 720

- reklama                                                         80 201
- pfiíspûvky SMP                                               46 750
- ostatní                                                      389 512

TrÏby z prodeje inv. majetku                                    71 600
TrÏby z prodeje materiálu                                   151 099
z toho: - trÏby z prodeje zvífiat                              148 076

- ostatní                                                             3 022
Zúãtování fondÛ                                               318 650

Náklady v roce 2004
Náklady v roce 2004 ãinily celkem     56 267 499 Kã
âlenûní hlavních nákladov˘ch poloÏek
Spotfieba materiálu                               8 303 468                    
z toho:  - krmivo                         3 060 459 

- léky                                                        119 338
- osivo, hnojivo, kvûtiny                            174 573  
- technick˘ materiál                                1 666 923   
- propagaãní materiál                                 283 203
- nákupní cena zvífiat                                 299 940
- pohonné hmoty                                        426 113
- spotfieba DDHM                                     1 004 469
- suroviny kuchyÀ                                        724 720
- ostatní                                                      543 730

Spotfieba energie                                               3 644 770
Nákupní cena prodaného zboÏí                           4 488 314
Opravy a udrÏování                                             2 965 305  
Cestovné                                                               623 770
Náklady na reprezentaci                                            61 341
Ostatní sluÏby                                                    4 982 314 
Mzdové náklady                                                   18 128 887
Zákonné sociální poji‰tûní                                    6 244 750
Zákonné sociální náklady                                        355 763
Ostatní sociální náklady                                         439 989
Jiné ostatní náklady                                                 987 359
Odpisy DHM                                                       5 041 469
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I v roce 2004 zoo pokraãovala v nastoupe-

ném trendu zlep‰ování jak chovatelsk˘ch zafiíze-

ní, tak i podmínek pro náv‰tûvníky. Zaãátkem

ãervna  jsme slavnostnû otevfieli expozici kanad-

sk˘ch vlkÛ, která spoleãnû s v˘bûhem  kanad-

sk˘ch bobrÛ a informaãním centrem DÛm indi-

ánÛ kmene Haida tvofií první ãást expoziãního

komplexu Beringia.  

PfiízeÀ zfiizovatele, tj. mûsta Brna, zahrada

neztratila: pfiíspûvek na provoz ãinil  61,43 %

pfiíjmÛ zoo a byl tak jejich nejvût‰í poloÏkou.

Z ostatních poloÏek ãinily trÏby z prodeje

zboÏí a restaurace 15,13 % pfiíjmÛ, trÏby ze

vstupného 12,88 %. Úãelová dotace od MÎP

pfiedstavovala  2,45 % pfiíjmÛ.

Kladnû je tfieba hodnotit zájem  sponzorÛ

a dárcÛ z fiad organizací a obyvatel mûsta Brna.

Pro mimofiádnou akci dovozu páru cejlonsk˘ch

levhartÛ ze Zoo v Colombu na Srí Lance se

Zoologické zahradû mûsta Brna podafiilo získat

tak v˘znamné sponzory, jako jsou Veletrhy Brno

a âeské aerolinie. Hodnota darÛ a pfiíspûvkÛ 

adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ pfiesáhla v roce

2004 hranici 1,5 milionu korun. Finanãní pro-

stfiedky na investice ãinily 2 500 000 Kã, urãeny

byly na 1. etapu osvûtlení zoo (od vstupu do zoo

po restauraci) a na kabelovody. Dal‰í stavební in-

vestice, napfi. pokraãování ve stavbû oplocení 

areálu nebo dokonãení expozice kanadsk˘ch vl-

kÛ, jsme realizovali v reÏii mûsta. 

Na závûr lze fiíci, Ïe Zoologická zahrada mûs-

ta Brna vstoupila do dal‰ího padesátiletí své exi-

stence úspû‰nû.

Ing. Miroslava Pi‰kulová

SUMMARY: As well as several previous years

was 2004 a succesful year in economic view

for the Brno Zoo. It brought a big rush for

the Economic Department particularly due

to the installation of a new software for the

control system. Despite some initial

problems we managed to handle everything

and to hand in a balancing of the year on

schedule. The zoo management finished with

an enhanced economic result 881 577,-

CZK. The zoo didn‘t lose the foun-

der’s favour: the operation grant comprised

61,43 % of the incomes of the zoo and thus

it was its biggest item.
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V˘roãního zasedání EARAZA, které probûh-

lo v Moskvû ve dnech 2.–9. 4. 2004, se za Zoo

Brno úãastnil její fieditel MVDr. Martin

Hovorka a jeho asistent RNDr. Bohumil Král,

CSc. Zasedání jmenovalo ãestn˘m ãlenem 

EARAZA dr. Krále a brnûnskou zoo povûfiilo

pfiípravou a návrhem plemenné knihy kozoroÏce

sibifiského. Úãastníci zasedání si prohlédli Zoo

Moskva a její Chovnou stanici vzácn˘ch a ohro-

Ïen˘ch druhÛ a absolvovali exkurzi do Okské

biosférické rezervace, jejíÏ souãástí je chovná sta-

nice jefiábÛ.

·estého mezinárodního sympozia o zoodesig-

nu se v anglickém Paigntonu ve dnech 9.–14. 5.

2004 za Zoo Brno úãastnili fieditel dr. Hovorka

a jeho zástupce Ing. Zdenûk Vrátn˘. Sympozium

neslo název Zoo Design: Innovation or

Replication?

S Asociací vzdûlávacích pracovníkÛ Unie ães-

k˘ch a slovensk˘ch zoologick˘ch zahrad usku-

teãnily sluÏební cestu do Dánska, a to v termínu

od 11. 5. 2004 do 16. 5. 2004, také tfii pracov-

nice Zoo Brno: Mgr. Miroslava Vitulová, Ing.

Hana Václavková a Mgr. Lenka Bochníãková.

V zoologick˘ch zahradách Aalborg, Givskud,

Odense a KodaÀ zhlédly ukázky v˘ukov˘ch pro-

gramÛ pro dûti matefisk˘ch, základních a stfied-

ních ‰kol, kde si téÏ prohlédly prostory pro zá-

jmovou ãinnost. Následovaly exkurze po zoolo-

gick˘ch zahradách se zamûfiením na informaãní

systém a na technická fie‰ení a organizaci dût-

sk˘ch zoo.

Dal‰í zahraniãní cestu podnikli dr. Hovorka

a dr. Král ve dnech 12. aÏ 24. 5. 2004 na pozvá-

ní fieditele Zoo Nikolajev. V této zoo jednali

o v˘mûnû zvífiat a o nov˘ch podmínkách jejich

transportu do zemí Evropské unie. Nav‰tívili

stepní lokality u fieky JiÏní Bug a oblastní krajin-

n˘ park Kimburská kosa a nasbírali asi 200 kg

schránek mûkk˘‰Û a jiného materiálu pro pfiipra-
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Pfii v˘mûnû zvífiat se Zoo Colombo nav‰tívil zoolog Zoo Brno Chovnou stanici slonÛ v Pinnawale na Srí Lance / Our
zoologist visited the Pinnawala Elephant Orphanage on Sri Lanka during the exchange of animals between the Brno
Zoo and the Colombo Zoo (Foto: Daniel Zeller)

ZAHRANIâNÍ KONTAKTY 
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vovanou expozici Poklady mofií a oceánÛ na Stálé

akvarijní v˘stavû Zoo Brno. 

Evropská asociace veterináfiÛ zoologick˘ch

zahrad a divoce Ïijících zvífiat (EAZWV) pofiá-

dala svou v˘roãní konferenci v Ebltoftu

v Dánsku od 19. do 23. 5. 2004. Na‰i zahradu

reprezentovali fieditel dr. Hovorka a veternináfi

Zoo Brno MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D.

Konference EAZA probûhla v Zoo

Kolmarden ve ·védsku od 22. 9. 2004 do 25. 9.

2004. Ze Zoo Brno se jí úãastnili tfii pracovníci:

MVDr. Martin Hovorka, Ing. Jifií Gábri‰ a Ing.

Daniel Zeller, Ph.D. Kromû toho, Ïe se úãastnili

vlastního jednání a doprovodn˘ch  pfiedná‰ek,

domlouvali s koordinátory EEP pfiesuny zvífiat.

Ing. Zeller se stal nov˘m ãlenem komise EEP

pro Ïirafy síÈované. EAZA na konferenci oficiál-

nû vyhlásila kampaÀ na záchranu Ïelv –

Shellshock. Cíl kampanû lze shrnout do tfií bo-

dÛ: 1) upozornit náv‰tûvníky zoo na vysok˘ stu-

peÀ ohroÏení Ïelv ve volné pfiírodû, 2) pro 36 vy-

bran˘ch druhÛ Ïelv vytvofiit v zoologick˘ch za-

hradách populace dostateãnû velké na to, aby ty-

to druhy pfieÏily alespoÀ v zajetí, 3) nasbírat 150

tisíc euro na projekty ochrany Ïelv Ïijících 

ve volné pfiírodû. 

Konference WAZA (31. 10.–4. 11.) a CBSG

(28.–31. 10.) probûhly v roce 2004 v hlavním

mûstû Tchajwanu Taipei. Za Zoo Brno se jich 

úãastnil fieditel dr. Hovorka. Hlavním tématem

konference WAZA byla nová Strategie zoologic-

k˘ch zahrad a akvárií – klíã k trvale udrÏitelné

budoucnosti. Na konferenci CBSG se pfiedev‰ím

hodnotil v˘znam reintrodukce pro zachování

druhÛ a ochranu pfiírody. 

Na pozvání âínské asociace ochrany divoké

pfiírody pob˘val od 14. 11. do 29. 11. se zástup-

ci zahrad sdruÏen˘ch v Unii ãesk˘ch slovensk˘ch

zoo na sluÏební cestû v âínû zástupce fieditele

Zoo Brno Ing. Vrátn˘. Sedm odborníkÛ z ães-

k˘ch a slovensk˘ch zoo nav‰tívilo pfiírodní rezer-

vaci Jiuzhaigou, chovnou stanici pro pandy vel-

ké ve Wolongu, muzeum chovu pand ve

Wolongu a Zoo Peking. Prohlédli si také vybra-

né ‰kolky lesních porostÛ a bonsají. Na této ces-

tû probûhla pfiípravná jednání pro navázání 

Zahraniãní kontakty 
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Náv‰tûva Klubu pfiátel Zoo Schönbrunn se v Brnû uskuteãnila na Mikulá‰e / The visit of the Schönbrunn Zoo Friends
Club took place at the Brno Zoo on the Nicholas Day (Foto: Markéta Hodková) 
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vztahÛ mezi âínou a âeskou republikou.

Hovofiilo se o moÏnostech v˘mûny zvífiat, pod-

mínkách jejich chovu a o pfiípadn˘ch studijních

pobytech pracovníkÛ ãesk˘ch a slovensk˘ch zoo

v âínû. Zástupci ãesk˘ch a slovensk˘ch zoo pfie-

vzali v Zoo Peking nabídkové seznamy pro v˘-

mûny zvífiat. 

Velmi úzk˘ vztah má Zoo Brno se Zoo

Schönbrunn, coÏ se projevuje nejen v chovatel-

ské oblasti. Pacienti Kliniky dûtské onkologie

v Brnû, ktefií pravidelnû nav‰tûvují Zoo Brno,

pfiijeli 14. 9. 2004 do vídeÀské zoo, byla to uÏ je-

jich tfietí náv‰tûva této zahrady. Klub pfiátel Zoo

Schönbrunn pfiijel na oplátku do Zoo Brno, a to

5. 12. 2004. âekala je prohlídka zahrady, ale

protoÏe pfiijeli zrovna na Mikulá‰e, pfiichystali

jsme jim pfiekvapení: Ïivého Mikulá‰e, andûla

i ãerta, které doprovázely lamy krotké nesoucí

dáreãky a vedené ãlenkami Stanice mlad˘ch pfií-

rodovûdcÛ. V restauraci U Tygra se hosté nao-

bûdvali a poslechli si ãeské koledy v podání so-

pranistky Veroniky Knopové, doprovázené elek-

trick˘mi varhanami. VídeÀané i BrÀané si pak

spoleãnû zazpívali Stille Nacht. âleny klubu pfiá-

tel Zoo Schönbrunn prohlídka brnûnské zoo

i program, kter˘ jsme jim pfiipravili, pfiímo nad-

chly a jejich vedoucí Helga Thallerová domluvi-

la dal‰í náv‰tûvu Zoo Brno, která se uskuteãní za

dva roky. 

Mgr. Jana Kantorová
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SUMMARY: The Brno Zoo, mostly

represented by the director MVDr. Martin

Hovorka and other members of the

management, didn’t miss the session of

EARAZA in April 2004 in Moscow, the Zoo

Design Symposium in May in Paignton, the

convention of EAZWV in Ebltoft,

Denmark, which also proceeded in May as

well as the business visit to Ukrainian Zoo of

Nikolaev. The managers of the zoo took part

in the conference of EAZA in the Kolmarden

Zoo, Sweden, in September, the conference

of  WAZA and CBSG in Taiwan in the end

of October and a trip to Chinese zoos and

nature reservations in November. The

personnel of the Promotional and

Educational Section together with one

officer from the Technical Section undertook

a study journey to Denmark zoos, where

they gained new information about teaching

programs and creation of the children’s zoos.

The Brno Zoo has a close relationship to the

Schönbrunn Zoo, which displays not only in

the animal breeding sphere. The patients of

the children’s oncology clinic in Brno, who

regularly visit the Brno Zoo, came to zoo in

Vienna on 14th September 2004. It was

already their third visit. Still the Schönbrunn

Zoo Friends Club came to the Brno Zoo on

5th December 2004. We arranged a viewing

of the zoo for them, but as they came just on

the Nicholas Day, we also arranged a surprise

for them: a living Nicholas, an angel and

a devil, who were accompanied by lamas

carrying presents. The guests had thier lunch

in the restaurant At the Tiger and listened to

Czech carols. Then the Austrians together

with the Czechs sang the song „Stille nacht“.

The members of the Schönbrunn Zoo

Friends Club were fairly enamoured of the

viewing of the Brno Zoo and the program,

which we arranged for them and their leader

Helga Thaller settled another visit of the

Brno Zoo, which will be realized in two

years.
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Na úseku propagace a vzdûlávání se v roce

2004 zvût‰il kolektiv z osmi na deset pracovníkÛ.

Pfiibyl tiskov˘ mluvãí, kter˘ dfiíve náleÏel k fiedi-

telskému úseku, a nastoupila nová zamûstnanky-

nû, pedagoÏka volného ãasu, která roz‰ífiila na-

bídku v˘ukov˘ch programÛ  na nejmlad‰í gene-

raci, na dûti z matefisk˘ch ‰kol. Ve speciální ‰ko-

le Elpis, slouÏící dûtem s více vadami, zaãala téÏ

praktikovat metodu zooterapie, kterou doplnila

dal‰ím nov˘m v˘ukov˘m programem, sestave-

n˘m pro handicapované dûti. Zooterapie se záhy

osvûdãila, klientÛm Elpisu se pfii kontaktu se zví-

fiaty brzy roz‰ífiila emoãní sféra a zlep‰ila komu-

nikativnost. 

Propagaãnû vzdûlávací úsek ve sledovaném

období opût organizoval fiadu akcí pro vefiejnost,

oblíbené Prázdniny v zoo i pravidelné náv‰tûvy

pacientÛ Kliniky dûtské onkologie. Dûtem ze zá-

vadného sociálního prostfiedí nadále slouÏil

Nízkoprahov˘ klub. Pracovníci propagace

a vzdûlávaní se spoleãnû s chovateli starali o chod

Dûtské zoo. Její sluÏby by rádi zdokonalili.

Doufají proto, Ïe se pfiestavba této dÛleÏité ãásti

zahrady uskuteãní podle jejich návrhu jiÏ v pfií‰-

tím roce.

V˘ukové programy pro ‰koly
V roce 2004 nabízela Zoo Brno základním

‰kolám 16 v˘ukov˘ch programÛ, ãtyfii z nich lze

pfiizpÛsobit i pro stfiední ‰koly. Letos poprvé mûla

zoo vypracovány i dva v˘ukové programy pro ma-

tefiské ‰koly: Rybníãek a Vánoce. Rybníãek je pro-
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Na akcích pro vefiejnost, pofiádan˘ch pracovníky propagaãnû vzdûlávacího úseku, vystupují rÛzná kontaktní zvífiata /
Various contact animals appear during the projects for public, which are organised by the Promotional and Educational
Department (Foto: Martin Braczek)
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gram, kter˘ vypráví o zvífiatech Ïijících ve vodû

a v nejbliÏ‰ím okolí vodních tokÛ, tÛní a nádrÏí.

V˘uka probíhá, pokud to poãasí dovolí, u mok-

fiadního biotopu umístûného poblíÏ Dûtské zoo.

Vytvofiením tohoto programu jsme vy‰li vstfiíc

poÏadavkÛm pedagogÛ z matefisk˘ch ‰kol 

a z 1. stupnû základních ‰kol. Program Vánoce,

kter˘ zavádíme v období pfied na‰imi nejvût‰ími

svátky, seznamuje dûti s vánoãními zvyky. V klu-

bovnû Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ dûti vyrá-

bûjí svícny a vánoãní v˘zdobu. Nov˘ v˘ukov˘

program jsme také vypracovali v souvislosti se za-

vádûním zooterapie (viz pfiedposlední kapitola).

Îáci základních a stfiedních ‰kol projevovali

v roce 2004 nejvût‰í zájem o v˘ukové programy

t˘kající se fauny âeské republiky, napfiíklad

o Na‰e savce ãi o Dravce a sovy. Bûhem roku

2004 sledovalo 4120 ÏákÛ 127 programÛ. V˘uka

vyuÏívala nedávno rekonstruovan˘ promítací sál

vybaven˘ ‰piãkovou reprodukãní technikou.

Prostfiednictvím videa, CD, DVD, vizualizéru

a powerpointov˘ch prezentací pfiiná‰ela dûtem

nev‰ední záÏitek.

Pro skupiny pfiedem nahlá‰en˘ch náv‰tûvní-

kÛ jsme pofiádali prohlídky zahrady s odborn˘m

prÛvodcem. Exkurze v na‰í zoo vyhledávají pfie-

dev‰ím Ïáci ãi studenti matefisk˘ch, základních,

stfiedních a vysok˘ch ‰kol, ale také zdravotnû po-

stiÏení, nevidomí ãi nesly‰ící spoluobãané. Pro

nûkteré handicapované jedince je cesta do zoo

pfiíli‰ nároãná, proto za nimi dojíÏdíme. Nejvût‰í

zájem o „dodávku programu do domu“ mûla

Základní ‰kola pfii Ústavu sociální péãe pro tû-

lesnû postiÏenou mládeÏ na ulici Kociánka

v Brnû-Královû Poli. Pravidelnû jedenkrát za mû-

síc probûhl na Kociánce program, kter˘ si dûti
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Úãastník Indiánského dne / One of the participants of
the Indian Day (Foto: Eduard Stuchlík)

Propagaãní a vzdûlávací úsek

Promotional and Educational Department

Ke zpestfiení akcí pro vefiejnost, pofiádan˘ch pracovníky
propagaãnû vzdûlávacího úseku, patfií oblíbené malování
na obliãej / The favourite face painting belongs to the va-
riegations of the projects for public organised by the
Promotional and Educational Department 
(Foto: Eduard Stuchlík)
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vybraly z na‰í nabídky. Pro ty, které jiÏ absolvo-

valy základní ‰kolu, pofiádáme jednou za dva mû-

síce odpolední besedy na téma, které chovanci

sami navrhli – napfiíklad v˘voj ãlovûka.

Pro studenty vysok˘ch ‰kol pfiipravujeme

pfiedná‰ky a prohlídky zoo s v˘kladem na odpo-

vídající odborné úrovni. V roce 2004 jsme pfii-

pravili pfiedná‰ky pfiedev‰ím pro studenty

Veterinární a farmaceutické univerzity v Brnû;

vûnoval se jim veterináfi Zoo Brno MVDr.

Stanislav Mazánek, Ph.D. Odborné exkurze ab-

solvovali studenti pfiírodovûdecké fakulty, peda-

gogické fakulty a fakulty sociálních studií

Masarykovy univerzity a v rámci v˘uky etologie

studenti Mendelovy zemûdûlské a lesnické uni-

verzity. Studenti pedagogické fakulty vypracova-

li seminární práce na téma VyuÏití Dûtské zoo

pro v˘uku ÏákÛ 1. stupnû základních ‰kol. 

Prázdniny v zoo
Prázdniny v zoo mûly premiéru v létû 1997,

kaÏdoroãní akce akce ãasem nabyla zcela jinou

organizaãní a programovou podobu.  Dnes jde

o t˘denní turnusy dûtí ve vûku od 7 do 12 let po

celou dobu letních prázdnin. Dûti jsou v zoo od

pondûlí do pátku od 8 do 17 hodin, cel˘ t˘den

se jim vûnuje pracovník zoo a dva studenti-po-

mocní pedagogové, ktefií pfiipravují zábavné kvi-

zy, soutûÏe a hry. Obûdy mají dûti zaji‰tûny 

v areálu zoo, v restauraci U Tygra. Bûhem t˘dne

poznají zahradu nejen z pohledu náv‰tûvníka, ale

nahlédnou i do jejího zákulisí a podniknou v˘let

do okolí.

V zoo se úãastní krmení nûkter˘ch druhÛ

zvífiat, napfiíklad medvûdÛ, tygrÛ, krokod˘lÛ,

lachtanÛ, opic, mohou si také nûkterá zvífiata po-

hladit, a to nejen ta v Dûtské zoo, ale i ve Stanici
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Prázdnin v zoo se úãastní i zájemci z Domu dûtí a mládeÏe ve Îìáfie nad Sázavou / The Holidays in the Zoo are also
attended by interested ones from the Children‘s and Youth Home in Îìár nad Sázavou (Foto: Jana Kantorová)
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mlad˘ch pfiírodovûdcÛ, která chová rÛzné druhy

plazÛ a mal˘ch savcÛ. Chovatelé seznamují dûti

se svou prací a odpovídají na zvídavé dotazy.

T̆ denní program zahrnuje i celodenní v˘let

do okolí Brnûnské pfiehrady. V˘let jsme v roce

2004 obohatili o náv‰tûvu  expozice mlynáfiství

v Jaro‰ovû ml˘nû ve Veverské Bít˘‰ce, kde na dû-

ti ãekal „pan mlynáfi“, provedl je technickou pa-

mátkou a ukázal jim, jak se v takovém ml˘nû dfií-

ve Ïilo a jak˘m zpÛsobem se mlela mouka. Poté

dûti dopluly parníkem k hradu Vevefií, kde na nû

ãekala prohlídka hradu, hry, soutûÏe a obûd.

Dal‰í z dnÛ Prázdnin v zoo byl vûnován Stálé 

akvarijní v˘stavû na ulici Radnické a dûtskému

oddûlení Moravského zemského muzea. Tam

právû probíhala v˘stava „Kde vãera ani zítra ne-

bylo“ a dûti si mohly vyzkou‰et, jak Ïili pfied pfií-

chodem EvropanÛ Eskymáci, Indiáni,

Pygmejové. Závûr Prázdnin v zoo patfiil

Indiánskému dni. V replice srubu ‰amana indi-

ánského kmene Haida, postavené pfiímo v zoo,

se dûti dozvûdûly zajímavosti ze Ïivota IndiánÛ,

pomalovaly si po indiánsku obliãeje a odnesly si

vlastnoruãnû vyrobenou ãelenku. 

Prázdniny v zoo jsou natolik populární, Ïe

nepotfiebují reklamu. V roce 2004 se letních

prázdnin zúãastnilo 230 dûtí. Pfiihlá‰ky pfiijímá-

me od 2. kvûtna a jiÏ bûhem ãtrnácti dnÛ máme

turnusy obsazené. Stejn˘m zpÛsobem u nás tráví

dûti i jarní prázdniny. Program je pfiizpÛsoben

poãasí a konãí jiÏ v 16 hodin.

Informaãní a nauãn˘ systém 
Pro nov˘ v˘bûh vlkÛ kanadsk˘ch, kter˘ je

souãástí souboru expozic Beringia, zhotovili pra-

covníci úseku nauãné tabule informující jak

o oblasti Beringia, tak o samotném unikátním

v˘bûhu. BohuÏel se v roce 2004 nepodafiilo ta-

bule v areálu instalovat, stane se tak aÏ na jafie

2005. Expozici v onom roce doplníme také

o dal‰í interaktivní vzdûlávací prvky. Popisky

k nov˘m druhÛm na‰í zoologické kolekce prÛ-

bûÏnû doplÀujem v jednotném stylu: dfievûn˘ rá-

meãek ohraniãuje v˘plÀ z komatexu. Vlastní we-

bové stránky si sami dle moÏností aktualizujeme

a v roce 2004 jsme je roz‰ífiili o virtuální pro-

hlídku zoo.   

Spolupráce s Klinikou dûtské onkologie
Zoo Brno spolupracuje s Klinikou dûtské

onkologie v Brnû jiÏ od roku 1998. Dûti nav‰tû-

vují zoo jednou za mûsíc, vynechává se leden 

a únor kvÛli nízk˘m teplotám a ãervenec a srpen

kvÛli prázdninám. Vzhledem k jejich zdravotní-

mu stavu vozí je po zoo autobus, kter˘ zastavuje

na zajímav˘ch místech, kde si dûti, pokud mo-

hou, vystoupí. Po prohlídce zoo si obvykle od-

poãinou a obãerství se v restauraci U Tygra, kde

se jim velmi líbí a kde jim svaãina v˘bornû chut-

ná, zvlá‰È hranolky s keãupem. Kromû pracovní-

kÛ propagaãnû vzdûlávacího úseku se dûtem rádi

vûnují také chovatelé, ktefií jim dovolí nûkterá

zvífiátka pohladit ãi nakrmit. Pod dozorem

Milo‰e Waltra si dûti mohly pohladit velbloudici

Majdu, s Jaroslavem Jasínkem nakrmily bobry,

orly a medvûdy, s Lubomírem Galou a Liborem

Prudk˘m lamy a takiny, Jaroslav KáÀa je sezná-

mil s klokany a nûco ze zákulisí pavilonu exotic-

kého ptactva se dovûdûly od Lubici Hrdinové.

ProtoÏe si dûti uÏ minul˘ rok oblíbily testíky, pfii-

pravované na urãité téma, ve stejném duchu

jsme pokraãovali. Dûti si tak mohly i v roce 2004

ovûfiit a vylep‰it znalosti o zvífiatech. 

Pro dûti schopné celodenních v˘letÛ jsme

v záfií pfiipravili náv‰tûvu vídeÀské zoo, kterou je

provedla Caroline Pflaum ze Zoo Schönbrunn
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s Ing. Jifiím Gábri‰em ze Zoo Brno. Skvûlí prÛ-

vodci umoÏnili dûtem nahlédnout do nanejv˘‰

zajímavého a bûÏn˘m zrakÛm skrytého chovatel-

ského zákulisí. Nejvût‰í záÏitek jim v‰ak pfiipravi-

la vedoucí pavilonu koal Ing. Simona Gábri‰ová. 

V prosinci jsme pro dûti jiÏ tradiãnû pofiáda-

li Vánoãnû-mikulá‰skou besídku. Program pfii-

praven˘ pûveck˘m sborem studentÛ a pedagogÛ

pedagogické fakulty v ãele se sbormistryní

Blankou Knopovou probíhal v promítacím sále

správní budovy zoo. Souãástí programu bylo ta-

ké vylosování pûti úspû‰n˘ch fie‰itelÛ testíkÛ,

ktefií dostali malé dárky. Nakonec dûti obdrÏely

v areálu zoo dáreãky od Mikulá‰e, andûla a ãerta

a mohly si pohladit i nakrmit lamy krotké, které

pfiivedly dívky z domestikaãní skupiny Stanice

mlad˘ch pfiírodovûdcÛ. Dûti v‰ak dostaly letos

je‰tû jeden dáreãek navíc: balíãek pfiekrásnû zdo-

ben˘ch perníãkÛ, které pro nû zdarma napekla

paní Radmila Horáková.

Dûti s rodiãi i lékafisk˘m personálem do zoo

velmi rády jezdí, cesta za zvífiaty v‰echny zúãast-

nûné alespoÀ na chvíli vytrhne z kaÏdodenních

váÏn˘ch starostí a mal˘m pacientÛm pfiíná‰í ob-

rovskou psychickou vzpruhu. PfiestoÏe je organi-

zace akce pro tûÏce nemocné dûti velmi nároãná,

stojí urãitû za to v úsilí pokraãovat a pomáhat

tûm, ktefií pomoc potfiebují. Od roku 1998 pro-

bûhlo uÏ v Zoo Brno 38 náv‰tûv onkologicky ne-

mocn˘ch dûtí, 6 v˘letÛ do jin˘ch zoo a akcí se

celkovû úãastnilo 536 dûtí. Garantem zdárné or-

ganizace náv‰tûv je od jejich samotného poãátku

univ. prof. Dagmar JeÏková. Hlavnû jí, jejímu

entuziasmu a organizaãnímu talentu, mohou

malí pacienti dûkovat za radost, kterou jim zoo-

logická zahrada stále pfiiná‰í. Velk˘ dík patfií také

panu Vítûzslavu Krapkovi, kter˘ dûti vozí spon-

zorsky sv˘m autobusem nejen do Zoo Brno, ale

i na v˘lety do jin˘ch zoologick˘ch zahrad. 

Zooterapie ve speciální ‰kole Elpis
Od poãátku ‰kolního roku 2004/05 spolu-

pracuje Zoo Brno se státní Speciální ‰kolou pro

Ïáky s více vadami Elpis v Brnû-Îidenicích.
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Dûti z onkologické kliniky pfii prohlídce zoo / The children from the oncological clinic during their tour of the zoo 
(Foto: Martin Braczek) 
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Pracovnice propagaãnû vzdûlávacího úseku zoo

jednou t˘dnû dopraví do Elpisu nûkolik zvífiat ze

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ – králíky, morãa-

ta, kÛzlata, kufiata, Ïelvy ãi korálovku mexickou

z ãeledi uÏovkovit˘ch –, s nimiÏ pak chovance ãi

Ïáky Elpisu pozvolnû seznamuje. Pracovnice zoo,

graduovaná v oboru speciální pedagogika, v au-

tistické tfiídû pomocné ‰koly praktikuje léãbu

pomocí kontaktu se zvífiaty. V ostatních tfiídách

pfiidává k zooterapii v˘ukov˘ program se zvífiaty,

doplÀující uãivo pomocné ‰koly. âlení se podle

roãních období a probíhá jak v uãebnách ‰koly,

tak v její zahradû. MÛÏe se uskuteãnit i pfiímo na

Mni‰í hofie. 

Dûti z Elpisu v‰ak zatím v zoo absolvovaly

minimum programÛ. Podafiilo se to jen tehdy,

kdyÏ cestu sponzoroval soukrom˘ dopravce –

mûstskou hromadnou dopravu mohou postiÏené

dûti pouÏívat jen s obtíÏemi. âastûj‰í náv‰tûvy

zoo by pfiinesly i dal‰í léãebn˘ efekt: handicapo-

vané dûti by se mohly setkávat se zdrav˘mi, kte-

ré v zoo nav‰tûvují zájmové krouÏky. Îe se zdra-

vé dûti st˘kají s postiÏen˘mi spontánnû a bez

pfiedsudkÛ, dokládají dobré zku‰enosti, které 

uãinil Elpis, kdyÏ za sv˘mi kamarády do speciál-

ní ‰koly obãas docházeli Ïáci jedné z brnûnsk˘ch

základních ‰kol. BohuÏel tyto náv‰tûvy uÏ v po-

slední dobû ustaly.

U autistÛ s rÛzn˘m stupnûm mentální retar-

dace se brzy po zahájení zooterapie zaãal vyvíjet

emotivní vztah ke zvífiatÛm, znateln˘ v chování:

dûti projevovaly radost, smály se a dosahovaly

dosud nevídan˘ch v˘konÛ. Napfiíklad stfiednû re-

tardovan˘ Tomá‰ (roãník 1986), kter˘ dosud

mluvil jen ti‰e a na otázky odpovídal jednoslov-

nû, se nauãil mluvit hlasitû a tvofiit jednoduché

vûty. Také u ostatních ÏákÛ pomocné ‰koly vy-

mizel ostych pfied zvífiaty, do‰lo k uvolnûní sva-

lového napûtí,  roz‰ífiila se emoãní sféra, zlep‰ila

komunikativnost.

Nízkoprahov˘ klub
Nízkoprahov˘ klub byl zaloÏen jako souãást

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ Zoo Brno v prosin-

ci 2001. Je otevfien pro dûti a mládeÏ ve vûku 8–18

let kaÏdé úter˘ od 15.30 do 17.30 hodin. Klub je
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Klienti Nízkoprahového klubu si prohlíÏejí mokfiadní bi-
otop zvan˘ Rybníãek, umístûn˘ poblíÏ Dûtské zoo / The
clients of the Low Threshold Club are looking over the
wetland called „Rybníãek” near the Children’s Zoo 
(Foto: Jana Kantorová)

Kontakt se zvífiaty pfiiná‰í radost i chovancÛm Elpisu 
/ A contact with the animals gratifies the pupils of Elpis
(Foto: Eduard Stuchlík)
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SUMMARY: The Brno Zoo offered 16

teaching programs for schools in 2004. Pupils

of elementary and secondary schools showed

their maximum interest in teaching programs

about fauna in Czech republic, for example

the program „Our mammals“ or „Birds of

prey and owls“. In the observed period the

zoo realized 127 teaching programs, which

4120 pupils took part in. The viewings of the

zoo with professional commentary, which we

arrange for organized groups, attend first of

all pupils or students, but also physically

disabled, blind and deaf fellow citizens. For

some handicapped ones is the trip to the zoo

too difficult, therefore we commute to the

welfare asylums, where they live. 

The Brno Zoo cooperates with the

Special school for pupils with multiple

disabilities called „Elpis“ in Brno-Îidenice

from the beginning of the school year

2004/2005. A worker from the Promotional

and Educational Department of the zoo

comes to Elpis once a week. She takes some

animals from the Station of Young Natural

Scientists, which inmates and the pupils of

Elpis get closely acquainted with. The zoo

worker, who has an university degree in

special education, practises the animal

contact treatment – the zootherapy. Directly

from the beginning the autistic children with

various kinds of mental retardation started to

have an emotional relation to the animals,

which could be seen in their behaviour: the

children showed pleasure, they laughed and

they reached still singular accomplishments.

For example, medium-retarded Tomá‰ (year

Propagaãní a vzdûlávací úsek

Promotional and Educational Department

zfiízen pro dûti a mládeÏ pocházející ze sociokul-

turnû znev˘hodnûného prostfiedí, z rodin sociálnû

slab˘ch ãi rozvrácen˘ch. Vût‰inou jde o chovance

dûtsk˘ch domovÛ ãi diagnostick˘ch ústavÛ.

Klienti klubu se scházejí v areálu zoologické

zahrady, v klubovnû stanice ve správní budovû

Zoo Brno a v promítacím sále. VyuÏívají osobní

poãítaãe s tiskárnou s pfiipojením na internet,

k dispozici mají ‰irok˘ v˘bûr videoher, vyuÏívají

také video s bohatou kolekcí videokazet.

Pfiedev‰ím v‰ak s pracovníky klubu poznávají 

areál a zákulisí zoo.

Nízkoprahov˘ klub je otevfien, jak jsme

pfiedznamenali, pouze v úter˘ odpoledne, ale pro

Diagnostick˘ ústav pro mládeÏ v Brnû-Pisárkách

na ulici Veslafiské je otevfien také dopoledne.

Chovanci ústavu totiÏ projevili zájem i o v˘uko-

vé programy, které pfiedvádíme ÏákÛm brnûn-

sk˘ch ‰kol v promítacím sále. Nízkoprahov˘

klub proto zaãali nav‰tûvovat v rámci ústavní v˘-

uky biologie. Klienti z ústavu na Veslafiské si zoo

velmi oblíbili a kromû sledování v˘ukov˘ch pro-

gramÛ se také rádi úãastní krmení zvífiat ve

Stanici mlad˘ch pfiírodovûdcÛ. Hodnû klientÛ

zaãalo ná‰ klub nav‰tûvovat pravidelnû kaÏd˘ch

14 dní, kromû dûtí z Veslafiské to jsou to hlavnû

chovanci Dûtského diagnostického ústavu v uli-

ci Hlinky. Ale i dûti z dal‰ích ústavÛ sociální pé-

ãe ãi zafiízení pro voln˘ ãas nejmlad‰í generace

rády vyhledávají setkání s Ïiv˘mi zvífiaty, obzvlá‰È

kdyÏ v zoo mají moÏnost nûkterá z nich si po-

hladit. V roce 2004 nav‰tívilo klub 323 dûtí ze

zmiÀovan˘ch dvou ústavÛ, Dûtského klubu

Muzea romské kultury, Obãanského sdruÏení

Ratolest a Domova mládeÏe na ulici Údolní. 

Mgr. Miroslava Vitulová
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of birth 1986), who talked only quietly and

answered the questions with only one word

so far, learned to talk loud and to create

simple sentences.

The Holidays In Zoo has the Brno Zoo

arranged since the summer 1997. Weekly

stays for 7–12 years old chidren are set up

during the whole summer holiday, one of the

terms is during the spring holiday. The

children are in the zoo from Monday to

Friday from 8 a.m. to 5 p.m. There is not

only a worker of the zoo attending to them,

but also two students – assistant teachers,

who prepair entertaining programs, compe-

titions and games. The children have their

lunch in the area of the zoo, in the restaurant

At the Tiger. Throughout the week they get

to know the zoo not only from the visitors’

view, but they also look through the

backstage and they go on a trip to the

surroundings.

The workers of the Department made

educational boards for the exhibit of the

Mackenzie Valley Wolf, which inform both

about the wolves and the Nordic nature in

general. We complement the legends for the

new species in one style: a wooden frame

encloses a plastic filling. We enlarged our web

site by a Virtual Viewing of the Zoo in 2004.

The Brno Zoo has been cooperating with

the Oncological Clinic of the University

Children’s Hospital in Brno since 1998. The

visits of its patients are held once a month.

Due to their state of health, the children

move in the garden by a microbus, which

stops at interesting places, where the

children, if they are able to, get off. After

viewing the zoo they usually have a rest and

some refreshment in the restaurant At the

Tiger. For the children, who are able to go on

all-day trips, we have organized a trip to the

Schönbrunn Zoo in September. They were

guided through the zoo by Caroline Pflaum

from the Schönbrunn Zoo and Ing. Jifií

Gábri‰ from the Brno Zoo. Thanks to the

great guides, the children could see the most

interesting and to the common eyes hidden

breeding backstage. The trips to the animals

at least for a while detract the children, their

parents and the health workers from

everyday serious troubles and they bring

a great mental encouragement to the

patients. 

The Low Threshold Club was established

as a part of the Station of Young Natural

Scientists in December 2001. It’s open for

children and youth from disadvantaged

environment, socially deprived or disrupted

families. They are mostly the inmates of the

children’s or diagnostic homes. The clients

come together in the area of the zoo, in the

clubroom of the Station in the office

building or in the projection hall. They use

computers with printers and connection to

the internet, they can play a plenty of games,

they also use videorecorder with a variety of

cassettes. But first of all they come to know

the area and the backstage of the zoo. A lot of

clients started to visit our club regularly every

14 days. The children from the homes like to

meet living animals and they have an

opportunity to stroke some of the contact

animals in the zoo. In 2004, the club was

visited by 323 children.

Propagaãní a vzdûlávací úsek

Promotional and Educational Department
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Do Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ pfiicházejí

mladí nad‰enci zoologie jiÏ více neÏ ãvrt století.

Po takové dobû se zaãíná ukazovat potfieba no-

v˘ch prostor, v nichÏ by stanice mohla rozvíjet

svou ãinnost ve vût‰ím mûfiítku. Bûhem roku

2004 se v‰ak bohuÏel nepodafiilo adaptovat

vhodné místnosti. Navíc stanice ztratila ve správ-

ní budovû zoo jednu ze tfií sv˘ch dosavadních

kluboven, kterou zahrada upravila na kanceláfie

pracovníkÛ propagaãnû vzdûlávacího úseku.

Úbytek místa pro práci zájmov˘ch krouÏkÛ vedl

k tomu, Ïe stanice v roce 2004 pracovala v pou-

ze deseti odborn˘ch skupinách – v pfiedcházejí-

cích letech tûchto skupin fungovalo aÏ 14. 

Ve sledovaném období tedy vyvíjely svou ãin-

nost skupiny Malí zoo-indiáni, Pfiírodovûdná,

Pfiíroda A-Î, P.A.N, Domestikace, Základy vete-

rinární péãe, Mladí prÛvodci, Základy zoologie

a obnovená skupina v˘tvarníkÛ nazvaná ·ikovné

tlapky. Ta se scházela kaÏdou stfiedu od 16 do 18

hod., dûti od 7 do 12 let ztvárÀovaly zvífiata rÛz-

n˘mi v˘tvarn˘mi technikami – navlékáním  ko-

rálkÛ, koláÏemi, drháním. Velk˘ zájem rodiãÛ

pfiimûl stanici, aby bûhem roku 2004 zku‰ebnû

zaloÏila novou skupinu Malí tygfiíci, urãenou

pfied‰kolákÛm. Jsme rádi, Ïe se nám podafiilo za-

pojit vûkovou skupinu v na‰í stanici zatím neob-

vyklou. Na schÛzkách konan˘ch kaÏdou první

sobotu v mûsíci dvû zku‰ené pedagoÏky dûtem

vyprávûly o pfiírodû a o zvífiátkách v zoo.

Pracovníci vzdûlávacího úseku vyhotovili pro dû-

ti z matefisk˘ch ‰kol nov˘ v˘ukov˘ program

Rybníãek, vycházející z mokfiadního biotopu u-

místûného v blízkosti Dûtské zoo.

âlenové stanice se jako v pfiedcházejících le-

tech starali o zvífiata v koutku Ïivé pfiírody,

v nûmÏ chovají plazy (uÏovka ãervená, agama

vodní), ptáky (ara ararauna) ãi drobné savce, me-

zi nimiÏ jsou napfiíklad fretka, osmák degu, kfie-

ãek zlat˘, pískomil mongolsk˘. Nûkterá tato zví-

fiata byla k vidûní na akcích, které zoo pofiádá pro

vefiejnost, a také jsou uÏ souãástí jednoho nové-

ho v˘ukového programu. Poãet programÛ s tû-

mito zvífiaty hodláme roz‰ifiovat.

âlenové stanice se téÏ podíleli na pfiípravû

a prÛbûhu akcí pro vefiejnost, jako byly Jarní

a podzimní zootrofej, Josefská stezka, Den ptac-

tva, velmi oblíbené ·tûdrodopolední krmení a le-

tos poprvé pomáhali i na Dni Zemû. Pfii pravi-
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Dûti ze Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ se úãastní akcí pro
vefiejnost se sv˘mi lamami ãi poníky / The children from
the Station of Young Natural Scientists take part in pro-
jects for public with their llamas and ponies 
(Foto: Martin Braczek) 

Dûti ze Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ na exkurzi v chrá-
nûném lesním porostu mimo expoziãní ãást zoo / The
Children from the Station of Young Natural Scientists du-
ring the excursion to the protected forest off the exhibition
part of the zoo (Foto: Richard Viduna)

STANICE MLAD¯CH P¤ÍRODOVùDCÒ

STATION OF YOUNG NATURAL SCIENTISTS
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deln˘ch náv‰tûvách pacientÛ kliniky dûtské on-

kologie asistovala skupina Mladí prÛvodci a se

sv˘mi lamami skupina Domestikace. V‰echny

skupiny pofiádaly v˘lety do zoo v âesku i na

Slovensku. Stanice opût vydala svÛj Zpravodaj,

kter˘ vychází kaÏd˘ rok a informuje o práci jed-

notliv˘ch skupin. Nízkoprahov˘ klub pracuje

pfii stanici od roku 2001 a v roce 2004 roz‰ífiil

poãet hodin, které vûnuje sv˘m klientÛm ze so-

ciálnû znev˘hodnûného prostfiedí. V roce 2004

zaãala stanice pouÏívat nûkterá svoje zvífiata 

ve ‰kole pro dûti s více vadami Elpis v Brnû-Îi-

denicích. Pfii práci s mentálnû nebo fyzicky han-

dicapovan˘mi chovanci tam pracovnice zoo 

uplatÀuje metodu zooterapie a v pomocné ‰kole

Elpisu nov˘ v˘ukov˘ program se zvífiaty. 

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ se má stát sou-

ãástí Ekologického centra zoo, které chce zahrada

zbudovat v b˘valém areálu VUT v Kníniãkách,

pfiedaném do uÏívání zoo v roce 2003. Na tech-

nicko-ekonomickém zadání této stavby se uÏ za-

ãíná pracovat. Stanici tak svítá nadûje na zisk no-

vého prostorného zafiízení a její ãlenové i celá zoo

si pfiejí, aby se tak stalo co nejdfiíve.

Bc. Jana Hadová
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Prezentace skupiny P. A. N. na Dni otevfien˘ch dvefií
Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ / The P. A. N. group pre-
sentation during the Open Door Day of the Station of
Young Natural Scientists (Foto: Richard Viduna)

Stanice mlad˘ch pfiírodovûdcÛ

Station of Young Natural Scientists

SUMMARY: Young enthusiasts of zoology

come to the Station of Young Natural

Scientists for more than a quarter a century.

After such a long time there appears a need

for a new space, unfortunately, during 2004

it wasn’t managed to adapt suitable rooms, in

addition the Station lost one of the three pre-

vious clubrooms. That’s why in 2004 at the

Station there were only 10 special groups

working, even though there were up to 14

groups in previous years. In the observed pe-

riod there appeared a group of designers cal-

led Skillful Paws again and a brand new one,

Little Tigers, intended for pre-schoolers.

We’re glad we have managed to engage an u-

nusual age group in our Station. As in previ-

ous years, the members of the Station have

been taking care of animals in the corner of

living nature. Some of these animals could be

seen during actions, which are being arran-

ged for public by the zoo. The members of

the Station also participated in prepairing

and running these actions. The group of

Young Guides and the Domestication group

with their lamas assisted during the regular

visits of the patients of the children’s oncolo-

gy clinic. All the groups arranged trips to zo-

os in Czech Republic and Slovakia. The

Station published its Reporter again, which

is published every year and informs about the

work of all groups. The Station of Young

Natural Scientists should become a part of

the Ecological Center of the zoo, which will

come into existence on new grounds given to

the zoo for usage in 2003. There rise hopes in

the Station for gaining a new roomy facility

and the members and all the zoo wish it to

happen as soon as possible.
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S koncem roku opût nastal ãas vyhodnocení

jedné specifické kapitoly v rozpoãtu  Zoo Brno.

Do pomyslného v˘kazu pfiíjmÛ jsem do fiádku

s názvem „dary“ s radostí napsala sumu 1 174

274,90 Kã, neboÈ právû touto ãástkou pfiispûli

v roce 2004 adoptivní rodiãe a sponzofii na chov

obyvatelÛm klecí a v˘bûhÛ zoologické zahrady. 

âástka vûnovaná zahradû vzrostla oproti roku

2003 jen o nûkolik desítek tisíc korun, je ale po-

tû‰itelné, Ïe stoupl poãet jednotliv˘ch dárcÛ ve

v‰ech tfiech sledovan˘ch oblastech pfiispûvatelÛ.

V roce 2003 jsem si ve v˘roãní zprávû trochu

posteskla, Ïe poãet ‰kolních kolektivÛ, které pfii-

spívají na chov zvífiat, se sníÏil. A vida, letos mo-

hu s radostí konstatovat, Ïe ‰koláci chytili druh˘

dech, poãet tûchto mil˘ch dárcÛ se zv˘‰il a pfii-

blíÏil ãíslu 90. Soukromí pfiispûvatelé se také ne-

dali zahanbit: v roce 2004 jich bylo jiÏ 193 na-

místo 166 v roce pfiedcházejícím. Úhrada pfiís-

pûvku na adopci zvífiete stále ãastûji slouÏí jako

dárek vûnovan˘ pfiíteli, manÏelovi, manÏelce ne-

bo dûtem k narozeninám ãi VánocÛm.     

Firem, které pfiispûly finanãnû ãi vûcn˘m da-

rem, bylo ve sledovaném období 80 oproti 66

v roce 2003. Do fiádku „vûcné dary a sluÏby“

jsem pfiipsala sumu 368 355 Kã. V ní je zakleto

jak vystoupení rÛzn˘ch umûlcÛ, hudebníkÛ a ta-

neãních souborÛ v rámci akcí pofiádan˘ch zahra-

dou pro ‰irokou vefiejnost, tak i nûco tak  proza-

ického a pfiesto potfiebného, jako je napfiíklad

servis a údrÏba mobilního WC na vrátnici zoo. 

Samostatn˘ fiádek by si v na‰í pomyslné bi-

lanci pfiíjmÛ zaslouÏily Veletrhy Brno i letecká

spoleãnost âSA Cargo. Tyto firmy pfiepravily

zdarma ze Srí Lanky do âeské republiky pár lev-

hartÛ cejlonsk˘ch, a kdybychom tuto sluÏbu vy-

ãíslili, celková suma darovaná na konto zoo by

poskoãila o stovky tisíc korun.

Setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ v Zoo Brno / The meeting of the adoptive parents and sponsors at the Brno Zoo
(Foto: Martin Braczek)

ADOPTIVNÍ RODIâE A SPONZO¤I 

ADOPTIVE PARENTS AND SPONSORS
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SUMMARY: The still growing family of the

adoptive parents and sponsors is still keeping

a pleasant favour with the Brno Zoo: the to-

tal of financial and material gifts in 2004 was

more than a million and a half and it reached

1 542 630 CZK. Compared to 2003 is this 

amount higher only about a few ten thou-

sands CZK, but it is gratifying, that the

number of single donators is increasing. The

number of children is rising, as well as the

number of seniors. Some of them send regu-

larly financial gift, which rises each year, pro-

bably more than their old age pension.

Paying the adoption more and more acts as

a present, e. g. for birthday or Christmas. In

the objected period, there were 80 compani-

es, who helped financially or by a material

gift, while there were only 66 in 2003. There

was more of those, who helped by a gift or

some kind of service. For example, the Czech

airlines transported a pair of leopards from

Sri Lanka to our zoo for free.

Ke sponzorÛm Zoo Brno patfií i zpûvák Laìa Kerndl a jeho dcera Tereza / The singer Laìa Kerndl and his daughter
Tereza also belong to the sponsors of the Brno Zoo (Foto: Eduard Stuchlík)

Adoptivní rodiãe a sponzofii 

Adoptive Parents and Sponsors

V souãasné dobû je vût‰ina finanãních darÛ 

obecnû urãena na chov zvífiat. Rádi bychom v‰ak

docílili toho, aby pfiedev‰ím firmy smûrovaly své

peníze úãelovû na urãité projekty zoologické za-

hrady. Chceme se proto v roce 2005 zamûfiit na

uÏ‰í spolupráci se sponzory, hodláme je seznámit

se zámûry nové strategie rozvoje zoo a nadchnout

pro realizaci projektÛ, které pfiispûjí k dobré po-

hodû zvífiat, ale i k vût‰í spokojenosti náv‰tûvníkÛ. 

Ing. Jifiina Kubínová
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do 500,- Kã
*Elektroakustika Petr âern˘, Brno                piraÀa Serrasalmus nat.

*Lenka âerná, Brno       aratinga ãernohlav˘

*Sabina Morawitzová, Brno                 Ïelva nádherná

*Viktor Morawitz nejml., Brno     piraÀa Serrasalmus nat.

Patricie Janoutová, Brno      Ïelva nádherná

*Katefiina Dufková, Brno      páv korunkat˘

Eva Dufková,  Brno       piraÀa Serrasalmus nat.

*Mgr. Hana ·eveãková, Brno     trnorep severoafrick˘

*Helena Mare‰ová,  Brno      papou‰ek vlnkovan˘

Pavel a Zdenûk ·noblovi, Brno     osmák degu

*Katefiina Koãendová, Brno papou‰ek zpûvav˘

*Arno‰t Texl,  Brno osmák degu

*Dagmar Texlová, Brno gekon obrovsk˘

Krist˘na a Kvûtoslav Reinhardovi, Brno Ïelva vroubená

Katarína Valouchová, Petr Lichtneger, Brno gekon obrovsk˘

*Radka Lízalová, Brno osmák degu

Andrea Klvaãová, Brno      osmák degu

Îáci ·D pfii Z· Novomûstská 21, Brno    osmák degu

Z· Novomûstská 21,  Brno, tfiída 6.A páv korunkat˘

Romana ·táfková,  Vrané nad Vltavou    osmák degu

*Dûtsk˘ domov a spec. ‰koly, tfiída 7.A a 7.B, Boskovice             piraÀa Serrasalmus nat.

Z· Oslavany, Hlavní 43, tfiída 6.C osmák degu

*Sjednocená organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch âR, Chaloupkova 7,  Brno Ïelva ostnitá

*Z· a M· Jana Broskvy, tfiída 5.A, Brno    papou‰ek zpûvav˘

*Z· a M· Jana Broskvy, tfiída 5.B, Brno Ïelva vroubená

*Jitka Huppertová, Brno papou‰ek zpûvav˘

Lucie Janou‰ková,  Brno osmák degu

*Z· Novolí‰eÀská 10, Brno Ïelva vroubená

*Lenka Horaisová, Brno papou‰ek vlnkovan˘

*MUDr. Barbora JeÏková, ¤íãany u Brna piraÀa Colosoma sp.

*SFK Pochmurná nedûle, Brno piraÀa Colosoma sp.

Advokátní kanceláfi Kulhánek & Kuãera, Brno piraÀa Colosoma sp.

Michaela Kohoutová a Karolína Boháãková, Brno trnorep severoafrick˘

Zbynûk  Brych,  Moravské Budûjovice osmák degu

Z· Riegrova 4, Svitavy rosela pestrá

*Dalimil Novák,  Brno Ïelva nádherná

*Církev futuristÛ nového zaãátku, Brno piraÀa Serrasalmus nat.

Degu, Brno osmák degu
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Hvûzdiãka (*) pfied jménem oznaãuje adoptivního rodiãe, kter˘ pfiispívá opakovanû na chov zvífiat v Zoo Brno
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*Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 2.B Ïelva nádherná

*Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 3.C piraÀa Serrasalmus nat.

*Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 1.D osmák degu

*Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 2.C piraÀa Serrasalmus nat.

*Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída kvinta A piraÀa Serrasalmus nat.

*rodina ·trosova, Brno trnorep severoafrick˘

Tomá‰ Rovn˘, Brno osmák degu

David Hrbek, Brno osmák degu

*Simona a Marek Kratochvílovi, Brno gekon obrovsk˘

Vladimíra Baumová, Brno piraÀa Serrasalmus nat.

Eva Urbánková, Brno papou‰ek vlnkovan˘

*Iva Zdráhalová, Brno papou‰ek vlnkovan˘

*Josef Joná‰, Ivanãice-Letkovice tereka africká

*Jindfiich Nûmãansk˘, Brno osmák degu

Duhové paliãky, CVâ Junior-Vranováãek, Brno páv korunkat˘

Otakar Machan, Z· Mokrá, tfiída 4.A Ïelva nádherná

Z· nám. Republiky, Brno, tfiída 6.B papou‰ek zpûvav˘

*Z· a M· Pramínek, Brno, 4.tfiída papou‰ek vlnkovan˘

Marcel Drábek, Pr‰tice osmák degu

Zdenûk Moravec, Brno piraÀa Colosoma sp.

*Z· Blanenská, Brno, tfiída 4.A papou‰ek vlnkovan˘

*Jan Veleba, Brno Ïelva nádherná

Pavel Hamrla, Brno piraÀa Colosoma sp.

*Jifií Bednáfi, Nesvaãilka papou‰ek zpûvav˘

*Letní tábor DDM Îìár nad Sázavou gekon obrovsk˘

*Jana Pokorná, Modfiice Ïelva vroubená

Veronika Trkanová, Kufiim osmák degu

*Jakub a Jan ·pifiíkovi, Ivanãice páv korunkat˘

Eli‰ka Holubová, Kufiim piraÀa Serrasalmus nat.

Jakub ·trimpfl, Brno koÏnatka americká

Martin Bauer, Brno papou‰ek vlnkovan˘

Z· Masarova, Brno, tfiída 8.A piraÀa Colosoma sp.

Yvonne Burdová, Brno papou‰ek zpûvav˘

Katefiina Resslová, Brno osmák degu

Z· a M· Chalabalova 2, Brno, tfiída 7.B osmák degu

*Jifií Nûmec, Praha gekon obrovsk˘

*Ctibor Spáãil, Zlatá Hora piraÀa Colosoma sp.

Îáci ·D pfii Z· Kamínky 5, Brno piraÀa Colosoma sp.

*Zita Goliá‰ová, Brno Ïelva nádherná

Ing. Dana Bubníková, Brno zrzohlávka rudozobá

Silvie Tvrdá, Brno Ïelva nádherná
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*Barbora Bohunová, Brno trnorep severoafrick˘

*Sylvie Hadrová, Brno osmák degu

Jana Koneãná, Brno piraÀa Colosoma sp.

do 2.000,- Kã
*Lenka Boháãková, Boskovice     chameleon JacksonÛv, piraÀa Serrasalmus nat.

*MUDr. NadûÏda Formánková s rodinou, Blansko              urzon kanadsk˘

*Eva Skoupá, ·lapanice      fretka

Chovatelsk˘ krouÏek Osmáci, DDM Ti‰nov               klokánek krysí

*Jana Zemanová,  Brno      Ïelva pardálí

*Veronika Ho‰Èálková, Rusava     psoun prériov˘

Renata Hrubá, Brno                  ibis posvátn˘

*Ing. Ivan Janda, Brno      psoun prériov˘

Klára a Hana ·kopkovy, Brno     hoko ãerven˘

Z· Ofiechov, pfiírodovûdn˘ semináfi – 7. roãník   psoun prériov˘

Martin Polednik, Brno      uÏovka taiwanská

Îáci 4.tfiídy Z· Neslovice      klokánek krysí

Irena Sedláãková, Brno      vakopl‰ík létav˘

Eva a Jozef Pompovi, Brno      kakadu GoffinÛv

Agentura Vendulka, Tû‰any                 rohatka

*ZdeÀka Stromská, Brno      amazoÀan modroãel˘

*David Vesel˘, Brno psoun prériov˘

Ing. Viktor Jaro‰, Brno      hoko ãerven˘

Petra Sedláãková, Brno      uÏovka taiwanská

*Jifií Povoln˘, Brno       kachna bahamská

*Mgr. Ivana Budínská, Brno                 chameleon JacksonÛv

*Z· Arménská 21, Brno      Ïelva velká

Z· Jemnice, nám. Svobody 88     klokánek krysí

Christian Schörg, Brno      pu‰tík obecn˘

*Ing. Zbynûk Brych, Brno                 vakopl‰ík létav˘

*Z· Cetkovice, Náves 91      piraÀa Colosoma sp.

Jarmila Svobodová, Brno      kachniãka mandarinská

Gymnázium P. KfiíÏkovského, tfiída prima, Brno              klokánek králikovit˘

Z· T. G. M,. tfiída 6.A, Rajhrad     klokánek králikovit˘

rodina Neveselá, Vranovice                 psoun prériov˘

Mgr. Iva Klímková, Brno      kachniãka mandarinská

*Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 3.D psoun prériov˘

*Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfiída 1.B klokánek králíkovit˘

Z· nám. Republiky 10, Brno, tfiída 9.A klokánek krysí

Pavel Nehyba, Blansko      ibis posvátn˘

Îáci zvlá‰tní ‰koly, Palackého tfi., Brno    psík m˘valovit˘
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JUDr. Helena S˘korová, Brno     papou‰ek ‰ed˘ – Ïako

*Alex Foit, Brno       anolis rytífisk˘

Îáci Z· Tyr‰ova, Brno      psoun prériov˘

Martin Tich˘ a Vladimíra Tichá, Kufiim   chameleon JacksonÛv

Îáci Z· Smí‰kova, Ti‰nov      chameleon MellerÛv

*Gymnázium Brno-Bystrc, ‰panûlská sekce, tfiída 1S6             kachniãka mandarinská, psoun prériov˘

Z· nám. Republiky, Brno, tfiída 7.A chameleon JacksonÛv

*Marie Slámová, Brno      páv korunkat˘, rosela pestrá

Îáci Z· Troubsko, 4.tfiída      klokánek krysí

Skupina Základy zoologie, SMP Zoo Brno               klokánek krysí

*Dana ·vestková, Brno      vakopl‰ík létav˘

*Bc. Karel Líznar, Buãovice                 fretka

Z· a M· Jana Broskvy, Brno tfiída 8.A hoko ãerven˘

*Robert Opatfiil, Brno                  Ïelva ostnitá

*Ing. Lubomír  Fojt, Brno      urzon kanadsk˘

*Klub rodiãÛ pfii M· E. Krásnohorské, Brno   Ïelva pardálí

Spoleãnost „E“ Czech Epilepsy Association, Brno             ibis posvátn˘

Z· BlaÏkova 9, Brno, tfiída 4.A klokánek krysí

*Klára BaÏantová, Brno      bazili‰ek zelen˘

Aneta Petru‰ková, Brno      klokánek králikovit˘

*Richard Viduna a Vûra ·lancarová, Brno              klokánek krysí

Paitball Club Brno, KromûfiíÏská 2     papou‰ek ‰ed˘ – Ïako

*Stanislava Kaderová, Brno                li‰ka obecná 

*Monika a Tomá‰ Pelcovi, Brno     psoun prériov˘

*Marek Dvofiák, Brno      ara marakana

*PhDr. Renáta ·evãíková, Blansko                rosela pestrá, gekon obrovsk˘

*Eli‰ka Hudáková, Brno      s˘ãek obecn˘

Ing. Hana Novotná, Brno      anolis rytífisk˘

Radka Novotná, Brno                  klokánek krysí

Lenka Hindráková, Trutnov                 Ïelva vroubená, Ïelva pavouãí

Gymnázium J. Blahoslava, sekunda A, Ivanãice   chameleon JacksonÛv

Gymnázium J. Blahoslava, Ivanãice, tfiída prima            Ïelva amboinská

*Miroslav Marek, Brno      po‰tolka obecná

MUDr. Milada Dvofiáková, Brno     psoun prériov˘

*Ing. René a Mgr. Dagmar Muzikáfiovi, Brno   psoun prériov˘

*Petfiík a HaÀulka Li‰kafiovi, Slavkov u Brna   li‰ka obecná

Hana a Martin Hromadovi, Brno     psoun prériov˘, osmák degu

*Marta Bílková, Brno                 ara horsk˘

Igor Novoborsk˘, Mokrá Ïelva pardálí

*rodina Bortlova, Brno      klokánek krysí

*Ing. Svûtlana LouÏenská, Praha     psík m˘valovit˘
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Cestovní agentura Merlo, Veverská Bít˘‰ka               veverka Prévostova 

*Vega Vita Brno, s.r.o., Cejl 72     ara maracana

Jana, Eva, Pavel Sikorovi a Ginger a Jelen Erbenovi, Brno             dikobraz bûloocas˘

*Stfiední ‰kola vet. Prevenc, s r.o., tfiída 2.A, Brno              psoun prériov˘

*Îáci speciálních ‰kol pro sluchovû postiÏené, Ivanãice             klokánek králíkovit˘

*Simona Pospí‰ilová, Nimp‰ov     psoun prériov˘

JUDr. René Hu‰ek, Brno      Ïelva nádherná

*Luká‰ a Lucie VáÀovi, Brno     vakopl‰ík létav˘

*Darina a Ale‰ Honsovi, Brno     tamarín Ïlutoruk˘

Ing. Jan Blumenschein, Brno                dikobraz bûloocas˘

*Jarmila Veãefiová, Brno      Ïelva pardálí

*rodina Foltova, Brno      psík m˘valovit˘

Marcela ·tûpánková, Brno                 psoun prériov˘

do 5.000,- Kã
Markéta Solnická, Brno      ara ararauna

Daniel Kfiikava, Brno                  nestor kea

*Îáci Z· J. Babáka, Brno      li‰ka obecná

*Olga Bene‰ová, Brno      koãka pou‰tní
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*Svatava Kube‰ová, Brno     kaloÀ indoãínsk˘

*Drahomíra a Ludûk Fadrhoncovi, Brno   koãka rybáfiská

*Ing. Petr ·karvada, Mgr. Simona Kolouchová, Brno  kapybara

*Malamit, v.o.s., Moravské Prusy 181    v˘reãek mal˘

*Ing. Emílie Nûmcová, Brno                 Ïelva ostnitá, Ïelva pardálí, 

tereka africká, tereka hnûdá

*Z· a M· Pramínek, I. tfiída, Heyrovského 13, Brno  kosman zakrsl˘

*Olga Silovská, Brno                  leguán zelen˘, 

Ïelva nádherná

*Z· Pozofiice pu‰tík obecn˘, kachniãka mandarinská

Auto‰kola Dalibor Petr, Dukelská tfi. 17, Brno   bobr kanadsk˘

I.V.S.A., studentská org. VFU Brno bazili‰ek zelen˘, klokánek krysí, Ïelva ostnitá

Albion, jazyková a vzdûlávací agentura, spol. s r.o., Brno kapybara

*Dagmar StrachoÀová, Podolí moták pochop

*Prodejna chovatelsk˘ch potfieb PonPS a její zákazníci             kapybara

*Petra a Jakub Koudelkovi, Brno     v˘reãek mal˘

*Gymnázium Kfienová 36, Brno     surikata, páv korunkat˘

*Gymnázium Kfienová 36, Brno, tfi. prima A emu hnûd˘

Dag Wiesner, Brno       kasuár pfiilbov˘

*Nadaãní fond Z· Kamenaãky, Brno    kosman zakrsl˘

*Jitka Fialová a Du‰an Sestrienka, Brno    kakadu bíl˘

TJ Start Brno, oddíl lukostfielby                bobr kanadsk˘

*Milu‰e Fikarová, Brno      kasuár pfiilbov˘

*Jan Vítek, Brno       surikata, psoun prériov˘, trnorep severoafrick˘

*Daquas, spol. s r.o., A. Letenské 7, Praha                         li‰ka obecná

*Vlaìka a Michal Vraní, Brno    ara zelenokfiídl˘

*Olga Raabová, Brno                  nandu pampov˘

*Zdenka Cejnek, Wien      koãka pou‰tní

*Hana a Stanislav âe‰kovi, Brno     kosman zakrsl˘

*Z· Kfiivánkovo nám. 11, Brno     ibis posvátn˘

Justin Marketing Services, s. r. o., Kodymova 2536, Praha             lama krotká

*Arsenal, s.r.o., Na Zámkách 53/45, Praha               koãka pou‰tní

Labyrint, jazykové a vzdûlávací centrum, Kfiídlovická 19, Brno       ara ararauna

*Helena Nekvapilová, Brno                 kakadu GoffinÛv

Ing. ·tûpán ·tarha, ·tûpánov                 moták pochop

Filip Urbánek, Brno       kapybara

Jarmila KafoÀková, Brno      koza domácí – RÛÏenka

*Lenka âoupková, Brno      kakadu bíl˘

*Radek a Hana Hanákovi, Brno     ara zelenokfiídl˘

Z· Sirotkova 36, Brno      kapybara

Ing. Jan GrÛza, KDU-âSL, Brno               koza kamerunská
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*MUDr. Irena Hamtilová,  Brno     koãka pou‰tní

*Tereza, Iva, Hana a Petr Dvofiákovi, Brno               kosman zakrsl˘

*Mgr. Marie Malá, Brno      hrozn˘‰ královsk˘

*ODS ã. 17 - ¤eãkovice a Mokrá Hora    klokánek králikovit˘, tamarín Ïlutoruk˘, páv korunkat˘

Autobusová a mikrobusová doprava Rozsíval, Brno  urzon kanadsk˘

*Jifií, Marcela a Maru‰ka Hole‰ov‰tí, Brno               nestor kea

*MUDr. Eva Cejnarová, Brno     papou‰ek ‰ed˘ – Ïako, nestor kea

*Petr ·vehla a Zuzana Ka‰parová, Pfiíbram              Ïelva velká, koãka krátkouchá

Ing. Martina Sochorová, Brno     mara stepní

Ludmila ·rotífiová, Brno      sova pálená

*Ing. Blanka âerná, Brno      bobr kanadsk˘

Karel, Karla, Adam a Anna Va‰inovi, Brno               kajman br˘lov˘

*MUDr. Marta Gottvaldová, Brno     kalous u‰at˘

R – Vision, s.r.o., Okrouhlá 8, Brno                krajta královská

do 10.000,- Kã
Sylva a Jifií ZaÈkovi, Brno      krokod˘l nilsk˘, surikata

*Taneãní divadlo Mimi Fortunae, Brno pakÛÀ modr˘

*GRIL – spolek pfiátel zvífiátek, Brno ovíjeã skvrnit˘

*KDU-âSL Brno-mûsto, Starobrnûnská 20 lama krotká, ara zelenokfiídl˘

*Sportovní gymnázium L. DaÀka, Botanická 70, Brno klokan BennettÛv, piraÀa Serrasalmus nat.

Z· Rosice, Ïáci I.stupnû klokánek krysí, klokánek králikovit˘, ara zelenokfiídl˘, páv korunkat˘

*Îáci Z· Gajdo‰ova 3, Brno                 pony shetlandsk˘

RNDr. Jana Bur‰íková, Brno                 varan nádhern˘

JUDr. Zuzana Malaníková, Brno     v˘reãek mal˘

*Taneãní soubor la Quadrilla, Ivan BartÛnûk, Spáãilova 13, Brno     bizon americk˘

Z· Lomnice u Ti‰nova      rys evropsk˘

*Z· Mokrá-Horákov                  krokod˘l nilsk˘, chameleon JacksonÛv

*Marie  a Marta, s.r.o., E. Krásnohorské 18, Brno              pavián anubi

*Folková vokální skupina Mo‰ny, Jifií Mrázek, Horácké nám. 6/5, Brno    sob polární

Hrad Vevefií a Obãanské sdruÏení Dobré nálady              veverka Prévostova

Andrea Janeãková-Aulehlová, Praha                orel mofisk˘

Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 9, Praha               p‰tros dvouprst˘

Martin Jelen Havelka, Brno      jelen sibifisk˘

JUDr. Jifií S˘kora, Brno      orel kamãatsk˘

*Îáci Z· La‰tÛvkova 77, Brno     vlk kanadsk˘, klokánek krysí

do 20.000,- Kã
*Faster CZ, spol. s r. o., Obfianská 60, Brno klokan BennettÛv, urzon kanadsk˘, Ïelva velká

*Ing. Kamil ¤ádek a Jakub Zbitek, Brno             kotul veverovit˘

*Ecotoner, s. r.o., Rychnovská 408, Praha Chapmannova, chameleon JacksonÛv
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ProMost – realizaãní rozvojová spoleãnost, a.s., Most  makak chocholat˘

*Noví Kaskadéfii, Ondra Brablc, Tábor 48/c, Brno             zebra Grévyho

*Kaskadéfii, Ing. David âumpelík, Chládkova 18, Brno            zebra Grévyho

*Z· Kamínky 5, Brno      makak chocholat˘

hudební skupina Maranta, Zb˘‰ov               osel somálsk˘

*Autodoprava Vikr, s.r.o., Selská 34, Brno              krokod˘l nilsk˘, makak chocholat˘

*Doppelmayr – lanové dráhy, spol. s r. o., Polní 6, Brno      osel somálsk˘ 

Tomá‰ Zeman, Kufiim      ledÀák obrovsk˘, los evropsk˘

EPSON Deutschland, GmbH, Slavíãkova 1a, Brno              sob polární, raroh obecn˘

*Terezka a Petra ·trynclovy, Brno                sovice snûÏní, orel mofisk˘

*ZASIS, s.r.o., Palackého nám. 2, Brno    nestor kea, rys kanadsk˘, krokod˘l ãelnat˘, 

bazili‰ek zelen˘, koãka krátkouchá

*Z· ·lapanice, Masarykovo nám. 16 velbloud dvouhrb˘, Ïelva nádherná

*Pfiemysl Vesel˘, stavební a inÏen˘rská ãinnost, s. r.o.,             s˘ãek obecn˘, 

Bzenecká 18 a, Brno psík m˘valovit˘, velbloud dvouhrb˘

*âesk˘ svaz chovatelÛ, ZO ã. 36, Brno – chovatelé koãek koãka bengálská, koãka krátkouchá, 

koãka pou‰tní, koãka rybáfiská

do 50.000,- Kã
*Inter-stav, spol. s r. o., Jamborova 32, Brno              tygr sumatersk˘

*Phoenix Contact, s. r. o., Technická 15, Brno             medvûd lední, velbloud dvouhrb˘
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*KVV âSSD, Masarykova 31, Brno                surikata

Interhotel VoronûÏ, a. s. KfiíÏkovského 47, Brno              vlk kanadsk˘

Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 1, Brno             tygr sumatersk˘

*Ager, spol. s r. o.,  Antonínská 18, Brno    ‰impanz

nad 100.000,- Kã
Veletrhy Brno, a. s., V˘stavi‰tû 1, Brno    Ïirafa síÈovaná

âSA Cargo        levhart cejlonsk˘

P¤ÍSPùVKY NA CHOV V ROCE 2004

do 500,- Kã
*manÏelé Chocholáãovi, Ivanãice               urzon kanadsk˘

*rodina Chrástova, Brno      mara stepní

*Mgr. Jana Zichová, Brno      tygr sumatersk˘

*Ing. Robert Zich, Ph.D., Brno     vlk kanadsk˘

*Tomá‰ Pokorn˘, Brno      tygr sumatersk˘

*Valerie Chomaniãová, Brno                surikata

*Viktorie Chomaniãová, Brno     papou‰ek královsk˘

*Mgr. Barbora Grymová, Úhonice     ara ararauna

*David Vesel˘, Brno                  medvûd lední

Tereza Vyorálková, Kufiim      Ïirafa síÈovaná

MUDr. Filip Dörr, Brno      Ïirafa síÈovaná

Olga Widerlechnerová, Brno                 papou‰ek vlnkovan˘, vele‰tír obrovsk˘

P. J. Briggs, Wolverhampton                 kánû Harrisova

*Pavla Pokorná, Modfiice      dÏelada

*Jakub a Jan ·pifiíkovi, Ivanãice     medvûd lední

*PaedDr. Ludûk Remunda, Îidlochovice    pfiíspûvek na chov

Lenka a Václav Koubkovi, IvaÀ jelen milu

*Ing. Lucie Kleinová, Brno      surikata

Jana BlaÏková, Veverská Bít˘‰ka     korela

*Leo‰, Monika a Nikola ¤ezníãkovi, Brno               kozoroÏec sibifisk˘, psoun prériov˘, vlk kanadsk˘

do 2.000,- Kã
*Roman RÛÏiãka, Brno                           lachtan jihoafrick˘

*MEKA, chovatelské potfieby, nám. Svobody 6, Brno            ãtyfii ptaãí klece

*Z· Kanice 135, Bílovice nad Svitavou    tygr sumatersk˘

*Pavla Petrová, Valtice      osel somálsk˘

*Jifiina Kolesová, Brno      pfiíspûvek na chov

Îáci 1., 2., 3. a 5. tfiídy Z· Neslovice    surikata
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*Zbynûk Egerl, Îidlochovice                 medvûd hnûd˘

*M· Na kopeãku u zvoneãku, Horní 17, Brno   klokan BennettÛv

*M· Pomnûnky, Oblá 51, Brno     nestor kea

Studenti PdF MU, obor biologie a kombinované studium pro I. stupeÀ jelen milu

Studenti PdF MU, kombinované studium    paovce hfiivnatá

Z· nám. Republiky, Brno, tfiída 8.A psík m˘valovit˘, piraÀa Colosoma 

Îáci Z· De‰tná 60       puma

*Îáci Z· Troubsko       piraÀa Serrasalmus nat.

*Jana Polenová, Brno                  fenek

Ing. Klára ·nelerová, Brno      psík m˘valovit˘

Petr Ka‰par, ·itbofiice                  osel somálsk˘

*Josef Joná‰, Ivanãice-Letkovice                           papou‰ek vlnkovan˘, tereka africká

*Z· Lomnice u Ti‰nova, tfiída 4.A vlk kanadsk˘

Z· Jasanová, Brno, tfiída 5.A hrozn˘‰ královsk˘

*MUDr. NadûÏda Formánková s rodinou, Blansko              vlk kanadsk˘

*Ing.arch. Ladislav BroÏek, Brno     orel mofisk˘

*Alena S˘korová, Brno      klokan BennettÛv

*Ing. Vladimíra Petrová, Brno     sovice snûÏní

*Z· Pastviny 70, Brno, tfiída 6.B mandril r˘holící

*Petra a Petr Vostalovi, Brno                ara ararauna

*Barbora a Martin Krejãovi, Smolenice, SK               rys evropsk˘

*Katefiina a Jan Malí, Brno                lemur bûloãel˘

*Radek Pfiibyl, Brno       nestor kea, osmák degu

*Marek Perniãka, Brno      surikata

Karel Gott, Praha       bobr kanadsk˘

*Gymnázium Ti‰nov, tfiída tercie                takin

*Z· Sokolnice, Masarykova 20, 5. tfiída    surikata

BoÏena Machálková, Brno      pfiíspûvek na chov

*Jan Dostál,  Brno       surikata, klokan BennettÛv, vlk kanadsk˘

Zbynûk Filemon, Brno      makak chocholat˘

*Biologick˘ krouÏek gymnázia Ti‰nov, Na Hrádku 20  kánû lesní

*Bofiivoj Kramáfi, Brno     pfiíspûvek na chov

*Stfiední ‰kola vet. prevence, tfiída 3.A, Brno   medvûd lední

*Liga na ochranu zvífiat, Tfiebíã pfiíspûvek na chov

Drahoslava Pernová, Stfielice u Brna                pfiíspûvek na chov

Alice Kartousová, Brno      pfiíspûvek na chov

do 5.000,- Kã
Potápûãi TDI / SDI, Brno      lachtan jihoafrick˘

Zdenûk Navrátil, Brno      pfiíspûvek na chov 

Jana Chlupová, Brno                 karetka novoguinejská, jehlice asijská
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*Dore Luth, Berlín, Deutschland                                                 kiang

*AlÏbûta Povolná, Brno      tygr sumatersk˘

*Centrum volného ãasu Pavuãina, Hustopeãe   zebra Chapmannova

*Jifií âern˘ a Fojtovi, Blansko     levhart cejlonsk˘

*Molex B.V., Pfiíkop 4, Brno                Ïirafa síÈovaná

*Z· Masarova 11, tfiída 6.W, Brno               surikata

do 10.000,- Kã
*Vlastislav Dvofiák PSV, Brno     videopfiehrávaã Philips

*Ecotoner, s. r. o., Cejl 86, Brno     zebra Chapmannova

Brnûnské písniãkové tetiny Klotylda a Matylda   koza kamerunská

*Centrum pro rodinu a sociální péãi, Josefská 1, Brno  pavián anubi

*JUDr. Hana Klusáãková, Brno     pfiíspûvek na chov

Sportovní klub Junior Aerobic Sluníãko, Brno   kakadu bíl˘

*Z· Pfiemyslovo nám. 1, Brno     rys kanandsk˘, pu‰tík obecn˘

*Bohumil Ill, Brno       psoun prériov˘

do 20.000,- Kã
Veletrhy Brno, a. s., V˘stavi‰tû 1, Brno    pfiíspûvek na chov

*Country kapela Zimour, Brno     surikata, hudební vystoupení

*Stfiední ‰kola vet. prevence, s r. o., Zvûrokruh, Brno              levhart cejlonsk˘

do 50.000,- Kã
*Toi Toi, sanitární systémy, s. r. o., OkruÏní 21, Slan˘ mobilní WC vãetnû údrÏby

*Aktris, spol. s r. o., Po Hájem 288, Praha               pohlednice k propagaci zoo

*Integra, a. s., Zemûdûlská 53, Îabãice    krmení pro zvífiata

*Grisoft, s. r. o., Lidická 31, Brno                antivirov˘ program

nad 100.000,- Kã
Unilever âR, spol. s r. o., Thámova 18, Praha   pfiíspûvek na chov

Stav k 31. 12. 2004
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AKCE PRO VE¤EJNOST

PROGRAMMES FOR OUR VISITORS

Datum Akce pro vefiejnost – interní 
4. 1. Nedûlní filmové zoo

11. 1.  Nedûlní filmové zoo

18. 1.  Nedûlní filmové zoo

25. 1.  Nedûlní filmové zoo

30. 1. Potápûãská konference

8. 2.  Ma‰karní bál pro dûti

12. 2.  VernisáÏ v˘stavy na SAV„Ochrana Ïivotního prostfiedí ve Weinviertelu“

14. 3.  Josefská stezka

21. 3.  Jarní otvírání zoo, Miss Îabka

3. 4.  Den ptactva pro náv‰tûvníky

10. 4.  Velikonoãní dílna

11. 4.  Velikonoãní mláìata

12. 4.  Schovávání velikonoãních vajíãek

18. 4.  Den Zemû, Jarní zootrofej

1. 5.  První máj ve stylu country

15. 5. Africk˘ den

16. 5.  Den dûtí s centrem pro rodinu a pro pûstounské rodiny

22. 5.  Brno zdravé mûsto – zvífiátka také nekoufií

29. 5.  Den dûtí s rádiem Frekvence 1, veãerní prohlídka zoo

30. 5.  Den dûtí v Zoo Brno s KDU-âSL

1. 6.  Dûtsk˘ den v Zoo Brno pro M· a I. stupeÀ Z·

4. 6.  S plamínkem do zoo – dûtsk˘ den s Jihomoravskou plynárenskou a. s.

6. 6. Indiánsk˘ den – otevírání expozice vlkÛ kanadsk˘ch

12. 6.  Den zdraví s Revírní bratrskou pokladnou 

20. 6. Vyhodnocení dûtské literárnû v˘tvatné soutûÏe Zvífiata mezi hvûzdami, pofiádané

spoleãnû s Hvûzdárnou a planetáriem Mikulá‰e Koperníka

1. 7.  VernisáÏ v˘stavy na SAV „Poklady mofií a oceánÛ“

28. 8.  Setkání adoptivních rodiãÛ a sponzorÛ, veãerní prohlídka

11. 9.  Vyhodnocení pûtidílné znalostní soutûÏe s deníkem Rovnost k Dûtskému dni 

v Zoo Brno

3. 10.  Den zvífiat, Podzimní zootrofej, pfiedná‰ka RNDr. B. Krále Austrálie (1. díl)

17. 10.  Pfiedná‰ka Ing. M. Audyho Tajemné podzemí Stolov˘ch hor venezuelské Guayany 

31. 10.  Pfiedná‰ka RNDr. B. Krále Austrálie (2. díl) 

14. 11.  Pfiedná‰ka Ing. Josefa Suchomela, Ph. D., Borneo

18. 11.  Valná hromada Národní sítû stanic pro handicapované Ïivoãichy 

28. 11.  Pfiedná‰ka prof. M. Vyskota Pfiírodní památka Mni‰í hora, 

Den otevfien˘ch dvefií SMP

5. 12. Klub pfiátel Zoo Schönbrunn v Zoo Brno

12. 12. Mikulá‰ská besídka v Zoo Brno, vánoãní dílna

24. 12.  ·tûdrodenní krmení zvífiat, vyhodnocení ·tûdrodenní soutûÏe s deníkem Rovnost
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Datum Akce pro vefiejnost – externí
8. – 11. 1.  Veletrh cestovního ruchu Go a Regiontour 

23. 1.  Zoobál

25. – 27. 6. Prezentace zoo na veletrhu Propet

27. 6.  Prezentace zoo na Automotodromu

30. 6.  Prezentace zoo v obchodním domu Tesco

2. 7.  Den dûtí s rádiem Petrov – prezentace zoo na námûstí Svobody

9. 9.  Do ‰koly s úsmûvem – prezentace zoo na námûstí Svobody s Obãansk˘m 

sdruÏením pro tûlesnû a mentálnû postiÏenou mládeÏ 

4. 12.  Mikulá‰ská besídka v Nedvûdici

Datum Akce pro dûti a mládeÏ - interní Poãet úãastníkÛ 
1. – 5. 3.  Jarní prázdniny v zoo 15

1. 4.  Den ptactva pro ‰koly 76

12. 7. – 27. 8.  Letní prázdniny v Zoo Brno 7/230*

6. 11. Li‰ka Bystrou‰ka – vyhodnocení soutûÏe Janáãkova divadla  30

V˘ukové programy pro stfiední, základní a matefiské ‰koly 127/4120

Exkurze pro stfiední, základní a matefiské ‰koly 33/1254

Exkurze a programy pro vysoké ‰koly 16/780

Exkurze pro speciální skupiny 

(nevidomí, zdravotnû postiÏení, dûtské domovy) 9/210

Datum Akce pro dûti a mládeÏ – externí  Poãet úãastníkÛ 
27. 5.  Dûtsk˘ den pro M· Jundrov  70

12. 9.  Namaluj vlka v pohádce – vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏe 

v Moravské chalupû hotelu VoronûÏ  60

14. 9.  V˘let dûtí z Kliniky dûtské onkologie do Zoo Schönbrunn 44

7. 12.  Mikulá‰ pro dûti z Kliniky dûtské onkologie  40

V˘ukové programy pro Základní ‰kolu 

pfii Ústavu sociální péãe pro tûlesnû postiÏenou mládeÏ Kociánka 9/180

V˘ukové programy pro denní stacionáfi pro tûlesnû 

a mentálnû postiÏené dûti Elpis 14/420

*poãet akcí/poãet úãastníkÛ
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Brnûnská zoo chovala ve své více neÏ padesá-

tileté historii ‰est druhÛ takzvav˘ch drápkat˘ch

opic z fiádu primátÛ (Primates), ãeledi kosma-

novit˘ch (Callithricidae). Pomûrnû dlouho se je

ale nedafiilo rozmnoÏit. Úspû‰n˘ odchov tûchto

drobn˘ch pralesních opiãek se v Zoo Brno usku-

teãnil aÏ narozením dvojãat tamarína Ïlutoruké-

ho (Saguinus midas) v únoru 2004.

Jako první drápkatá opice se v brnûnské ko-

lekci objevil kosman bûlovous˘ (Callithrix jac-

chus), pozdûji k nûmu pfiibyl tamarín pinãí

(Saguinus oedipus). V pavilonu Tropické králov-

ství mohli pfii jeho otevfiení v roce 1998 náv‰tûv-

níci vidût tamaríny sedlové (Saguinus fuscicol-

lis), tamaríny bûlohubé (Saguinus labiatus) i tr-

paslíky mezi vy‰‰ími primáty, kosmany zakrslé

(Callithrix pygmaea). Îádn˘ z tûchto druhÛ se

rozmnoÏit nepodafiilo, zaznamenali jsme pouze

nûkolik porodÛ jiÏ mrtv˘ch mláì kosmanÛ za-

krsl˘ch. Nejslibnûj‰í se u tohoto druhu jevil po-

rod z ãervence 2004. BohuÏel po t˘dnu bylo

mládû nalezeno na podlaze vnitfiní expozice uhy-

nulé. 

Nezdary mûly rÛzné pfiíãiny: u nûkter˘ch zví-

fiat to byl vy‰‰í vûk a krátká doba pobytu v na‰í

zoo, u jin˘ch se projevil vliv stresov˘ch faktorÛ,

zpÛsobujících kolaps organismu a následn˘ ú-

hyn. Negativnû pÛsobila také tehdej‰í v‰eobecnû

nízká míra znalostí Ïivotních potfieb jednotliv˘ch

druhÛ. Není tfieba zastírat, Ïe i na‰e vûdomosti

a zku‰enosti se vyvíjely postupnû: od nûkdy prac-

nû získan˘ch informací, a to i protichÛdn˘ch, aÏ

po nynûj‰í osvûdãené postupy a recepty t˘kající

se pfiedev‰ím správné v˘Ïivy. Ta je alfou i ome-

gou chovu.

V souladu s chovatelskou koncepcí zoo, kte-

rá poãítá se zaãlenûním Tropického království do

komplexní expozice Karibik, zahrnující faunu

CMYK
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Dospûl˘ tamarín Ïlutoruk˘ / An adult Red-handed tamarin 

PRVNÍ ODCHOV DRÁPKAT¯CH OPIC V ZOO BRNO: DVOJâATA TAMARÍNA ÎLUTORUKÉHO  

THE FIRST REARUNG OF THE RED-HANDED TAMARIN (SAGUINUS MIDAS)
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karibské oblasti v ‰ir‰ím pojetí (stfiední

Amerika, sever JiÏní Ameriky, Sonorská pou‰È,

Florida, Bahamy, Antily), se na‰e kolekce kos-

manovit˘ch v roce 2002 rozrostla o atraktivní ta-

maríny Ïlutoruké (Saguinus midas), chované 

v Brnû poprvé. Tento druh tamarína i kosmany

zakrslé mÛÏe tedy pozorovat i souãasn˘ náv‰tûv-

ník Tropického království. A právû elegantnímu

tamarínu Ïlutorukému bych chtûl vûnovat násle-

dující fiádky.

Tamarín Ïlutoruk˘ ob˘vá níÏinné i horské

pralesy, nejvy‰‰í populaãní hustotu vykazuje 

v oblastech kolem vodních tokÛ od Surinamu

pfies Francouzskou Guayanu, Guyanu aÏ po se-

verov˘chodní Brazílii. Délka tûla ãiní 20–28 cm,

ocasu 31–44 cm. Hmotnost jednotliv˘ch zvífiat

se pohybuje v rozmezí od 400 do 650 g.

Charakteristick˘m znakem je v˘razné Ïlutooran-

Ïové zbarvení distálních ãástí konãetin, kontras-

tující s pfieváÏnû ãernohnûd˘m zbytkem povr-

chu tûla.

Pozorováním zvífiat v pfiírodû se ukázalo, Ïe

skupina opic se stûhuje po svém teritoriu vÏdy

tak, Ïe obsadí jeden strom, pfiípadnû jednu loka-

litu nabízející nûkter˘ z mnoha druhÛ ovoce ne-

bo hmyzu. Toto místo pak opustí, aÏ kdyÏ vût‰i-

nu potravy spotfiebuje. Sociální chování vût‰inou

nedovolí sdruÏování rodin stejného druhu, vzni-

kají tedy tlupy sloÏené z nûkolika druhÛ drápka-

t˘ch opic. Hlavní sloÏkou potravy tamarínÛ je o-

voce, semena, drobní Ïivoãichové vãetnû hmyzu

a ptaãí vejce. Mezi rostlinami, jejichÏ ãásti ta-

maríni poÏírají, se uvádûjí druhy z rodÛ Inga

(Leguminosae), Pourouma (Moraceae),

Passiflora (Passifloraceae), Ficus (Moraceae),

Bactris (Palmae) a dal‰ích aÏ 40 druhÛ stromÛ,

kefiÛ, lián a kaktusÛ. V potravû tamarínÛ se ob-

jevuje aÏ 19 druhÛ malého a sladkého ovoce,

nektar, rostlinné exudáty (‰Èávy, latex, míza),

kvûty a pupeny. Pfii lovu Ïivoãi‰né potravy dráp-

katé opice pfiebírají suché listí, strkají ruce do

dutin i pod kÛru. Jejich kofiistí se stávají kromû

nejrÛznûj‰ích forem hmyzu i Ïáby, ‰neci, pavou-

ci a men‰í je‰tûrky. Samice bûhem gravidity a ko-

jení poÏírají ve zv˘‰ené mífie exudáty hmyzu ob-

sahující vy‰‰í mnoÏství vápníku. Tamaríni vûnu-

jí získávání potravy asi 6 hodin dennû.

Tamarín Ïlutoruk˘ obvykle Ïije v men‰ích

skupinách do ‰esti zvífiat, které se pohybují ve

spodním a stfiedním patfie pralesÛ. Tamarín Ïlu-

toruk˘ je vynikající skokan, kter˘ dokáÏe skoãit

na zem z v˘‰ky aÏ 20 metrÛ. Za jeden den na-

bûhá ve vûtvích stromÛ 1 aÏ 2 km. Kdo nezná je-

ho hlas, podobn˘ trylkÛm ãi pískání, mÛÏe si ho

lehce splést s ptaãím zpûvem. âást tûchto zvukÛ

v‰ak leÏí v ultrazvukové oblasti, lidské ucho je

tedy nezachytí. Tamaríni jsou nejaktivnûj‰í pfii
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v˘chodu slunce. V dobû nejvût‰ího horka odpo-

ãívají, ukryti ve vegetaci. Unaveni po celoden-

ním pobíhání se pfied setmûním shromáÏdí vyso-

ko v korunách stromÛ, kde pfieãkají noc.

Jedno, dvû, v˘jimeãnû tfii mláìata rodí sami-

ce po 140 aÏ 168 dnech bfiezosti. Mládû má po

narození hmotnost 45 gramÛ a je odstaveno po

2 aÏ 3 mûsících, pohlavnû dospívá po 16 aÏ 20

mûsících. DoÏívá se 10 a více let. Podobnû jako

u ostatních druhÛ ãeledi kosmanovit˘ch je chov

tamarínÛ Ïlutoruk˘ch nároãn˘. Kosmanovití vy-

Ïadují optimální krmnou dávku s vyváÏen˘m

pomûrem vitamínÛ a minerálÛ a ãasto jim hrozí

stres, protoÏe jsou vysoce citliví na sebemen‰í

zmûny prostfiedí, a to zejména samice v dobû

bfiezosti ãi pfii odchovu mláìat.

Ná‰ chovn˘ pár jsme sestavili na podzim

2002, kdy jsme získali samce ze Zoo PlzeÀ a sa-

mici od soukromého chovatele. Samec âert se

narodil 21. 6. 2001, samice Káãa 20. 2. 2002.

Opiãky ob˘vají jednu expoziãní ubikaci o plo‰e

asi 8 m2 a v˘‰ce 2 m v pavilonu Tropické krá-

lovství. Mají moÏnost pfiejít do venkovního v˘-

bûhu, kter˘ má plochu 10 m2 a v˘‰ku 2,5

m a kter˘ je od náv‰tûvníkÛ oddûlen sklem. Obû

zvífiata pocházejí z pfiirozeného odchovu v zaje-

tí. Jejich první vzájemné seznamování probûhlo

bez komplikací, samec byl od zaãátku zvídavûj‰í,

s lep‰í prostorovou orientací a s vût‰í chutí k pfií-

jmu potravy.

Samiãka zabfiezla ve vûku 19 mûsícÛ, bylo to

koncem záfií 2003. V tu dobu probíhala u obou

zvífiat dobfie rozpoznatelná fiíje. Samec i samice

provádûli milostné hry, bûhem nichÏ s vysokou

frekvencí vyplazovali jazyk. Samice pfii tom mûla

ãasto zjeÏenou srst a neustále upfienû sledovala

CMYK

Mládû tamarína Ïlutorukého má na ãele a na tváfiích svûtlou srst, která pozdûji mizí. PfiibliÏnû pÛl roku po narození
zÛstává svûtlá srst na tváfiích... / A young Red-handed tamarin has a pale coat on its forehead and cheeks, which will la-
ter disappear. The pale coat stays on the cheeks for about a half a year...
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samce. Dne 23. 2. 2004 v ãasn˘ch ranních ho-

dinách Káãa porodila zdravá dvojãata. O pÛl 

osmé ráno byla mláìata jiÏ suchá, zbavená zbyt-

kÛ plodov˘ch obalÛ i hlenu a pevnû se drÏela na

hfibetû samce. Káãa mûla v tuto dobu je‰tû zfie-

telnû mokré zadní nohy a ocas. V odpoledních

hodinách jsem poprvé spatfiil, jak si samiãka pfie-

vzala jedno z mláìat od samce. Bûhem prvních

deseti dnÛ nosila mláìata hlavnû samice, coÏ je 

v rozporu s údaji ve vût‰inû populárnû nauãn˘ch

encyklopedií, ale v souladu s pozorováním nû-

kter˘ch soukrom˘ch chovatelÛ a specialistÛ 

v zoologick˘ch zahradách (DvÛr Králové n. L.,

Jihlava) zamûfien˘ch na chov drápkat˘ch opic.

Teprve v dal‰ích dnech se do no‰ení mláìat po-

stupnû zapojoval i samec. âasto se pak jedna ma-

lá opiãka drÏela na hfibetû samce a druhá na sa-

mici, podobnû jako to popisují napfi. Podhajská

a Podhajsk˘ (1999) pfii odchovu tamarína bûlo-

hubého.

Mláìata se vyvíjejí velice rychle. âtvrt˘ den

po porodu mají otevfiené, ale zatím je‰tû kalné

oãi. Sedm˘ den zvedají hlavu a rozhlíÏejí se, dva-

náct˘ se uÏ zaãínají stavût na nohy. Ve tfiech t˘d-

nech zkou‰ejí první opatrné krÛãky, kdy na chví-

li opou‰tûjí jistotu tátov˘ch zad. V pûti t˘dnech

uÏ bûhají, skákají po vûtvích a zaãínají si hrát na

honûnou. Pro kojení si Káãa vybrala prostor me-

zi boudiãkou a stropem vnitfiní ubikace. Jakmile

si lehla na strop budky, musela mláìata popolézt

z hfibetu na její bok. Bûhem prvních t˘dnÛ toho

samiãka vÏdy vyuÏila, uchopila jedno z mláìat

a pfiiloÏila ho k bradavce. Mládû se ãasto snaÏilo

sání pfieru‰it a vy‰plhat se zpût na záda, kde se

zfiejmû cítilo bezpeãnûji. V prÛbûhu dal‰ích t˘d-

nÛ se naopak malé opiãky snaÏily vyuÏít kaÏdé si-

tuace a dostat se co nejrychleji k bradavce. Po

nasycení do‰lo vût‰inou k pfiedání mláìat samci,

kter˘ sedûl v blízkosti a se zájmem pozoroval

prÛbûh kojení. Pak si pfiisedl tûsnû k samiãce, na-

táhl pfiední konãetiny, uchopil mláìata, pfiiloÏil

si je k tûlu a ta hbitû vy‰plhala na jeho hfibet.

Káãa jako vzorná matka pravidelnû pomáhala

dvojãatÛm pfii vyprazdÀování. Nûkolikrát jsem ji

pozoroval, jak mláìatÛm vysává moã a trus.

Za zaznamenání stojí i rozdíl ve zbarvení do-

spûl˘ch zvífiat a narozen˘ch mláìat. Ta mají tûlo

pokryto tmavû ãernou srstí i na hfibetû a teprve

od tfietího t˘dne se na zádech objevuje typické

svûtlé mramorování. V jejich obliãeji upoutají

bílé chloupky na ãele, které se táhnou pfies horní

ret aÏ na koutky úst.

První pfiíjem pevné potravy jsem u dvojãat

zaznamenal 5. 4. 2004. Bylo to po mûsíci a dva-
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nácti dnech od narození. V tu dobu poprvé 

ochutnávala ovoce pfiinesené rodiãi a bez velk˘ch

rozpakÛ jim první sousta kradla pfiímo z tlamky.

Bez pov‰imnutí nezÛstala ani ranní speciální ka-

‰e, kterou pfiijímala z misky umístûné na krmné

desce. Matka sporadicky kojila malé opiãky aÏ

do stáfií 11 t˘dnÛ, pozdûji uÏ kojení nedovolila

a potomky odhánûla. Otec je stále bedlivû hlídal;

pfii ru‰ivém podnûtu zvenãí vylekaná mláìata 

okamÏitû skoãila âertovi na záda. Toto chování

jsem zaznamenal aÏ do témûfi pûti mûsícÛ vûku

mláìat. V ‰esti mûsících jsme je odchytili, aby-

chom zjistili jejich pohlaví – je to sameãek a sa-

miãka. V jednom roce je‰tû nedosahují velikosti

dospûl˘ch zvífiat, ale aktivitou a zvûdavostí své

rodiãe uÏ pfiedãí.

Chov kosmanovit˘ch v lidské péãi má jiÏ

mnohasetletou tradici. ·panûlé a Portugalci pfii

sv˘ch prvních námofiních v˘pravách do JiÏní

Ameriky na‰li v indiánsk˘ch domácnostech rÛz-

né druhy tûchto opiãek. Není se co divit, Ïe si ta-

to roztomilá zvífiátka zaãali brzy dováÏet domÛ.

Bylo jen otázkou ãasu, kdy se tato módní záleÏi-

tost dostane do dal‰ích zemí. Ve Francii pak do-

stali kosmanovití své dal‰í jméno, které je dopro-

vází aÏ do dne‰ních dnÛ – marmosetky.

Marmouset byli naz˘váni malí lidé – trpaslíci,

groteskní figurky, a tak se toto jméno ãasem pfie-

neslo i na tyto malé opiãky. Jen stûÏí bychom na-

‰li nûco spoleãného v tehdej‰ím spí‰e drÏení 

a udrÏování pfii Ïivotû a v dne‰ním chovu v lid-

ské péãi, kter˘ se opírá o nejnovûj‰í biologické

poznatky a dlouholeté zku‰enosti chovatelÛ, ale

i o pozorování tûchto atraktivních primátÛ v je-

jich pfiírodním prostfiedí. 

Podle údajÛ ISIS Abstract (International

Species Information System) k 1. 2. 2005 chova-

jí evropské zoologické zahrady 55 samcÛ, 47 sa-

mic, 22 jedincÛ neznámého pohlaví a 26 mláìat

tamarína Ïlutorukého. Zfiejmû nejvût‰í skupinu

má Zoo Brownsvill (USA), kde Ïijí 4 samci, 10

samic, 3 jedinci neurãeného pohlaví a 3 mláìa-

ta. Úspû‰n˘mi chovy se v poslední dobû mohou

pochlubit ãetné zahraniãní zahrady, napfiíklad

zoo v Lille (Francie), Tierpark Berlin (Nûmecko)

a dal‰í. âeská republika nezÛstává pozadu. Dnes

najdeme tamarína Ïlutorukého ve ãtyfiech ães-

k˘ch zoo. Chová ho Zoo Brno (2, 2), Zoo PlzeÀ

(4, 2, 2, 3), Zoo Praha (1, 1) a Zoo Ústí nad

Labem (4, 6). Kromû praÏské zoo, která nedávno

sestavila nov˘ pár, se tento tamarín rozmnoÏuje

ve v‰ech tfiech ostatních zoo. V plzeÀské zoo do-

konce chovná samiãka porodila ve dvou po sobû

jdoucích letech (2001 a 2002) trojãata.

Jsem nesmírnû rád, Ïe i brnûnské zoo se po

mnoha letech úsilí podafiilo jeden z druhÛ dráp-

kat˘ch opiãek úspû‰nû rozmnoÏit. Zahrada se tak

zafiadila mezi skuteãné chovatele tûchto ‰perkÛ

stfiedoamerického a jihoamerického de‰tného

pralesa. 

Michal Balcar 

(Foto Eduard Stuchlík)
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SUMMARY: The Brno Zoo has bred six

kinds of monkeys of the Primates order,

Callitricidae family, during its more than 50

years long history. The successful rearing of

these tiny forest monkeys came true when

twins of the Red-handed Tamarin were born

in February 2004.

We put the breeding pair together in

autumn 2002, after we gained a male from

the PlzeÀ Zoo and a female from a private

breeder. The male called âert was born on

21st June 2001, the female called Káãa on

20th February 2002. The monkeys occupy

an exhibit of about 8 quarter meters large

and 2 meters high in the Tropical Kingdom

pavilion. They have a possibility to go to the

outdooraexhibit, which is 10 m2 large and

2,5 m high and which is divided from the

visitors by a glass.

The female became pregnant at the age of

19 months in the end of September 2003.

Káãa gave birth to healthy twins early in the

morning on 23rd February 2004. At 7:30

a.m. they were already dry, without the rest

of amniotic sac and phlegm and they were

closely stuck to father’s back. Káãa still had

wet hindlegs and tail. In the afternoon

I firstly saw the mother taking one of the

cubs from the father. Mainly the female was

carrying the cubs during the first ten days,

only then the male also started to participate

in it. Often one of the cubs was on

male’s back, the other on female’s.

The fourth day after the birth, the cubs

have their eyes open, but they are still blear-

eyed. The seventh day, they raise their heads

and look around, the twelfth day, they start

to stand up. When they are three weeks old,

they try first cautious steps, while they leave

the safety of their father’s back. When they

are five weeks old, they already run, jump on

the branches and start to play „touchlast“.

Káãa chose a place between the small hut and

the ceiling for the breast feeding. Whenever

she laid down at the roof of the small hut, the

cubs had to move from her back to her hip.

During the first weeks, she always took

advantage of this, caught the cub and placed

it to the dug. The cub often tried to abort the

sucking and climb back to the mother’s back,

where it probably felt more safely. The first

consistent food intake was noted on 5th

April 2004. The mother sporadically breast-

fed the twins until they were 11 weeks old,

later she didn’t allow it and she drove the

cubs away. One year old cubs are not as big

as adult monkeys, but in activity and

curiosity they surpass their parents.

Probably the biggest group of tamarins

has the Brownsville Zoo in USA, where 4

males, 10 females, 3 monkeys with

unspecified gender and 3 cubs live. Recently

several other zoos can also be proud of their

successful breeding, e.g. the zoo in Lille

(France), Tierpark Berlin (Germany) and

other. We can also find the Red-handed

Tamarin tamarin in four Czech zoos, who

also breed them. In the zoo in PlzeÀ a female

even gave birth to triplets in two consecutive

years (2001, 2002). I’m dearly glad, the Brno

Zoo after many years of endeavour managed

to reproduce one kind of monkeys of the

Primates order, and thus join the real

breeders of these jewels from the Middle

American and South American forest.
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Îelvy nebyly dosud nikdy vystaveny tak 

enormnímu tlaku, ohroÏujícímu samotnou je-

jich existenci, jako v souãasnosti. Tito starobylí

plazi, ktefií se na Zemi objevili poãátkem druho-

hor, to je pfied více neÏ dvûma stovkami miliónÛ

let, byli svûdky rozkvûtu i pádu dinosaurÛ, po-

znali nejrÛznûj‰í druhy vodních predátorÛ, proti

kter˘m jsou dne‰ní krokod˘li ãi Ïraloci ne‰kod-

n˘mi drobeãky, slunce jim obãas zakr˘vala kfiíd-

la nejvût‰ích létajících monster – ptakoje‰tûrÛ.

PfieÏili boufiliv˘ nástup ptákÛ a savcÛ i nûkolike-

ré zmûny podnebí, pozorovaly vznik a v˘voj ãlo-

vûka. Vytrval˘ a cílen˘ nápor dne‰ních lidí na

pfiírodu a vyuÏívání v‰ech jejích zdrojÛ pfiivedl

Ïelvy na pfielomu druhého a tfietího tisíciletí

k pokraji vyhubení. Ochránci pfiírody na celém

svûtû bijí na poplach a uvádûjí v Ïivot fiadu zá-

chrann˘ch projektÛ. Ani Zoo Brno nezÛstává pfii

záchranû Ïelv stranou.

Co je to asijská Ïelví krize
Bûhem posledních let fiada odborníkÛ zaãala

upozorÀovat na nov˘ jev, pro kter˘ se vÏil název

krize asijsk˘ch Ïelv. V pfielidnûné a stále industri-

alizovanûj‰í jihov˘chodní Asii pfiesáhlo vyuÏívání

Ïelv lidmi v‰echny limity únosnosti. Nejde jen

o lov pro vlastní potfiebu chudého vesniãana.

Takové poãínání je pochopitelné a nepfiedstavu-

je plo‰né ohroÏení. Nejvíce dnes Ïelvám ‰kodí

velk˘ byznys, v nûmÏ jde o zisk podnikavcÛ ob-

chodujících s exkluzívními potravináfisk˘mi a lé-

kárensk˘mi v˘robky. Slu‰nû si pfiivydûlají i sbûra-

ãi Ïelv, stojící na poãátku fietûzce obchodní ma‰i-

nérie: napfiíklad roãní prÛmûrn˘ plat dûlníka ve

Vietnamu je asi 200 dolarÛ a cena, kterou dosta-

ne od pfiekupníka za 1 kg Ïelvy, se pohybuje me-

zi 1 aÏ 2 dolary. U nejÏádanûj‰ích druhÛ, jako je

tfieba Cuora trifasciata, si pak pfiekupník pfiijde

aÏ na 1 000 dolarÛ za kilogram!  
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Lov Ïelv je nyní velmi efektivní a obchodová-

ní s nimi vysoce organizované. Îelvy hledají

a sbírají jednotliví domorodci za pomoci vycvi-

ãen˘ch psÛ, chytají je do pastí, sítí, na rybáfiské

háãky, vyhrabávají je z bahna a podobnû. Od do-

morodcÛ je vykupují prostfiedníci, ktefií zaji‰Èují

transport k velkoobchodníkovi, od nûj Ïelvy pu-

tují k jednotliv˘m prodejcÛm. Ti je pak dodáva-

jí do restaurací a na trhy. Îelvy se pfieváÏejí v lo-

dích, nákladními auty i letadly. Letecká doprava

je nejefektivnûj‰í. Nejvíce se osvûdãily sluÏby le-

teck˘ch spoleãností China Southern Airlines,

Singapore Airlines ãi Malaysian Airlines.

Bezedn˘ ãínsk˘ trh
O rozvoj obchodu s Ïelvami se nejvíc zaslou-

Ïila âína, kdyÏ svûtu otevfiela svÛj obrovsk˘ trh.

Vysoká poptávka obyvatel âíny po luxusním jíd-

le, povzbuzujících pfiípravcích a lécích z Ïelv uÏ

nemÛÏe b˘t uspokojena lokálními odchyty nebo

faremními odchovy, a proto dochází k organizo-

vanému vychytávání Ïelv ze stále ‰ir‰ího okruhu

asijsk˘ch zemí. Nejvût‰ími dodavateli jsou chudé

státy hraniãící s âínou, jako jsou Vietnam, Laos,

Myanmar (Barma). Tak napfiíklad v roce 1991

bylo do Hongkongu dovezeno 110 574 kg Ïelv,

jejich mnoÏství vzrostlo na 680 582 kg v roce

1993 a bûhem prvních 10 mûsícÛ roku 1994 to

bylo 1 800 000 kg. O dva roky pozdûji ãinil do-

voz neuvûfiiteln˘ch 3 500 000 kg! Poãet Ïelv pro-

dan˘ch bûhem jediného roku na pfieváÏnû ãín-

sk˘ch trzích se odhaduje na 12 miliónÛ jedincÛ.

Vûdci z Nizozemska, USA, Nûmecka, Rakouska

a dal‰ích státÛ jiÏ nûkolik let upozorÀují na to, Ïe

âíÀané, ktefií jiÏ vyhubili své vlastní Ïelví popu-

lace, jsou schopni zcela zlikvidovat vût‰inu dru-

hÛ Ïelv i u sousedÛ a postupnû se zamûfií na ‰ir‰í

okolí, napfiíklad na Malajsii, Indonésii, Indii,
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Uzbekistán, Kazachstán. âín‰tí obchodníci mají

uÏ v plánu exploatovat i JiÏní Ameriku.

Vlastní Ïelví trh vypadá v âínû asi takto: je to

ulice dlouhá asi 1 km, lemovaná domy obchod-

níkÛ; prodejním místem je samotná ulice.

ZpÛsob nabídky je dosti drastick˘. Îelvy se pfie-

bírají tak, Ïe to pfiipomíná manipulaci s brambo-

rami. Pfiesypávají a házejí se do beden, nádrÏí ne-

bo rovnou na podlahu. Nûkde je moÏné zakou-

penou Ïelvu rovnou pfiipravit ke kuchyÀskému

vyuÏití, coÏ spoãívá v polití vafiící vodou, sloupá-

ní ‰títkÛ, oddûlení plastronu od karapaxu a vy-

ãi‰tûní od vnitfiností. Této pro âíÀany rutinní

procedufie nepfiedchází Ïádné usmrcení zvífiete.

Chránûné druhy na talífii gurmánÛ
Obchod s Ïelvami je zcela neselektivní a zahr-

nuje i v‰echny druhy chránûné místními ãi mezi-

národními zákony. To pfiiná‰í maximální stupeÀ

ohroÏení pfiedev‰ím pro Ïelvy s mal˘m areálem v˘-

skytu. Jde napfiíklad o Leucocephalon yuwonoi,

popsanou teprve v roce 1995, nebo o nedávno po-

psané taxony rodu Cuora (C. aurocapitata

z r. 1988, C. mccordi z r. 1988, C. pani

z r. 1984, C. zhoui z r. 1990), které jsou známé

jen z trÏi‰È, herpetologové je dosud v pfiírodû ne-

pozorovali. U obchodníkÛ v jiÏní âínû se v po-

sledních letech objevila i Ïelva Heosemys depresa,

která nebyla spatfiena od r. 1908. Jeden druh,

Cuora yunnanensis z jihoãínské provincie

Yunnan, byl v roce 2000, tedy necel˘ch 100 let od

svého popisu, oficiálnû prohlá‰en za vyhuben˘.

Podle údajÛ odborníkÛ z IUCN (viz âerven˘ se-

znam ohroÏen˘ch druhÛ) je z 98 asijsk˘ch druhÛ

Ïelv 74% povaÏováno za ohroÏené, z toho je fiada

druhÛ v kategorii kriticky ohroÏené. Od r. 1996 se

poãet druhÛ v této kategorii více neÏ zdvojnásobil.

Z 10 druhÛ vzrostl v roce 2000 na 24 druhÛ. 

Na trzích se objevují i Ïelvy Batagur basca,

Geoclemys hamiltonii, Kachuga tecta a dal‰í,

které se v ãínské pfiírodû nevyskytují a které jsou

uvedeny v pfiíloze I mezinárodní konvence 

CITES. Pfiitom právû zahrnutí do této pfiílohy

by je mûlo chránit pfied komerãním vyuÏitím.

Druhy z pfiílohy II CITES (regulovan˘ obchod),

jako jsou Indotestudo elongata, Manouria im-

presa a Cuora amboinensi, se vyskytují na trzích

stále a ve velkém poãtu. Îelva amboinská (Cuora

amboinensis) je zatím jedna z nejpoãetnûj‰ích

Ïelv v potravinové nabídce. Napfiíklad na trhu

Qiing Ping v Kantonu se prodá nûkolik tisíc

tûchto Ïelv bûhem nûkolika dnÛ. 

Zabaven˘ náklad lodi 
V posledních letech se stupÀuje naléhání me-

zinárodních organizací i svûtov˘ch osobností na

ãínské úfiady, aby dÛslednûji dbaly na kontrolu

dodrÏování úmluv na ochranu pfiírody. âíÀané

oficiálnû deklarují ochotu ilegální importy posti-

hovat, praxe je v‰ak jiná: pfiíleÏitostnû se sice po-

kou‰ejí urãité kroky provádût, stále v‰ak jde o ak-

ce symbolického v˘znamu.

K tlaku ze zahraniãí lze pfiifiadit i ãin hong-

konského ministerstva zemûdûlství (Agriculture,

Fisheries and Conservation Department) a tam-

ních celních úfiadÛ (Customs Ship Search and

Cargo Command) z 11. 12. 2001, i kdyÏ tehdy

uÏ byl Hongkong zvlá‰tní administrativní sou-

ãástí âíny. V hongkonském pfiístavu v ten den

celníci zadrÏeli loì z Macaa. Na její palubû bylo

témûfi 10 000 Ïelv 12 druhÛ, urãen˘ch pro ãín-

sk˘ obchod s Ïelvím masem. TrÏní cena zásilky

ãinila asi 3 200 000 americk˘ch dolarÛ. Vûdecká

cena, stejnû jako etick˘ aspekt nakládání s Ïiv˘-

mi tvory, se dá jen tûÏko penûzi vyãíslit. Îelv se

doãasnû ujala Zoologická a botanická zahrada
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v Hongkongu (Hong Kong Kadoorie Farms &

Botanic Garden), pro drÏení takového mnoÏství

zvífiat ale nemûla odpovídající technické ani ve-

terinární zázemí.

Pokus o záchranu této obrovské skupiny Ïelv

iniciovala mezinárodní organizace Svaz pro zá-

chranu Ïelv (Turtle Survival Alliance, TSA), kte-

rá zajistila pfievoz témûfi 7 000 jedincÛ (ostatní

brzy po zabavení uhynuli) do Evropy a USA.

V Evropû organizovala záchranu Evropská asoci-

ace zoo a akvárií (EAZA), která na star˘ konti-

nent úspû‰nû importovala 988 Ïelv. V‰echny se

objevily 17. 1. 2002 na leti‰ti Amsterdamu, kam

je zdarma dopravila holandská letecká spoleãnost

KLM. Organizátofii rozdûlili Ïelvy do tfiiceti zoo

jedenácti evropsk˘ch zemí i do nûkolika privát-

ních zafiízení. âeské zoologické zahrady projevi-

ly velk˘ soucit a znaãnou odvahu i odpovûdnost,

kdyÏ uvolnily místo i finance pro 250 Ïelv pûti

druhÛ. Zoo Praha zorganizovala a zaplatila tfii

transporty ze Zoo Rotterdam do sv˘ch chovn˘ch

zafiízení. Z nich pak Ïelvy putovaly do zoologic-

k˘ch zahrad v Jihlavû, Brnû, Plzni, Dvofie

Králové nad Labem a Ústí nad Labem. 

Komise pro Evropské záchovné programy,

která je orgánem EAZA, v prÛbûhu let 2002

a 2003 oficiálnû ustanovila pro v‰ech pût zabave-

n˘ch druhÛ Ïelv plemenné knihy (ESB):

Heosemys spinosa (Ïelva ostnitá) – vedoucí Eric

Ruivo, Zoo Lisabon, Portugalsko

Heosemys grandis (Ïelva velká, ãerná) – vedou-

cí Ivan Rehák, Zoo Praha, âesko

Orlitia borneensis (orlície bornejská) – vedoucí

Ivan Rehák, Zoo Praha, âesko

Cuora amboinensis (Ïelva amboinská) – vedou-

cí A. Niwelinski, Zoo Plock, Polsko

Siebenrockiella crassicollis (Ïelva tlustohrdlá) –

vedoucí A. Niwelinski, Zoo Plock, Polsko.

V‰ech pût druhÛ patfií do ãeledi Bataguridae

(star‰í synonymum Geoemydidae, dfiíve téÏ

Batagurinae jako podãeleì ãeledi Emydidae).

Tato pûtice je reprezentativním v˘bûrem své ãe-

ledi. Zahrnuje odli‰né morfologické a ekologic-

ké typy od obrÛ k mal˘m formám, od v˘raznû 

akvatick˘ch aÏ po pfieváÏnû terestrické. 

V‰echny druhy zabavené v Hongkongu jsou

vedeny v âerveném seznamu (Red Data List) 

IUCN jako ohroÏené (endangere), napfiíklad

Heosemys spinosa ãi Orlitia borneensis, nebo

zranitelné (vulnerable). Jsou rovnûÏ zahrnuty

v druhé pfiíloze tzv. Washingtonské konvence

(CITES II), limitující jejich mezinárodní ob-

chod.

Záchrana skupiny orlícií bornejsk˘ch
Brnûnská zoologická zahrada se ujala dvaceti

zabaven˘ch Ïelv dvou druhÛ. Dne 1. 2. 2002

pfiijala 4 samce a 6 samic Ïelvy ostnité

(Heosemys spinosa) a 5. 4. 2002 1 samce a 9 sa-

mic orlície bornejské (Orlitia borneensis). 

Orlície bornejská je nejvût‰í Ïelvou ãeledi

Geoemydidae. DorÛstá do délky okolo 80 cm,
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v rekordních pfiípadech snad i pfies 1 m. Îije

v sladkovodních nádrÏích a tocích Bornea,

Sumatry a Malajsie a aÏ do hongkonské záchran-

né akce, která vpodstatû vytvofiila evropskou po-

pulaci, byla v lidské péãi mimofiádnou vzácností.

Do Evropy se pfii té pfiíleÏitosti dostalo 126 je-

dincÛ. Díky kvalitní péãi veterináfiÛ a chovatelÛ

16 zoo z pûti evropsk˘ch zemí, kam byli tito gi-

ganti rozmístûni, nebyla mortalita (12%) tak vy-

soká, jak se oãekávalo. BohuÏel nevyváÏen˘ po-

mûr pohlaví omezuje zakládání chovn˘ch sku-

pin. K 20. 2. 2005 se ze skupiny zadrÏené

v Hongkongu v Evropû nacházelo 12 samcÛ a 56

samic. Brnûnská zoo má ve své teraristické ko-

lekci v souãasnosti jednoho samce a sedm samic.

Spoleãnû s polskou Zoo Vratislav, která má stej-

n˘ pomûr pohlaví i poãet jedincÛ, je tfietí nejvût-

‰í evropskou populací v lidské péãi. Poãetnûj‰í

skupiny vlastní nizozemská Zoo Arnhem (4, 12)

a Zoo Praha (3, 7). K prvnímu evropskému od-

chovu zabaven˘ch orlícií mÛÏeme blahopfiát tro-

pické zoo Randers Regnskov v Dánsku. Z vajec

snesen˘ch 10. 10. 2004 na bfiehu umûlého jeze-

ra pod sklenûnou kopulí tohoto ãlena EAZA,

sídlícího v malém mûstû Randers na severu

Jutského poloostrova, se 6. 3. 2005 vylíhlo jedno

mládû. Blízko k úspû‰nému odchovu má i praÏ-

ská zoo, jejíÏ chovatelé inkubují nûkolik snÛ‰ek.

Evropské zahrady vynaloÏily nemalé finanãní

prostfiedky na ubytování orlícií i jejich chov.

V Brnû jsme kompletnû zadaptovali jednu

z místností v suterénu Tropického království.

Îelvy dostaly k dispozici tfii umûlohmotné nádr-

Ïe o rozmûrech 2,5 x 1,7 x 0,6 m (délka, ‰ífika,

v˘‰ka). Ve dvou byly po tfiech (jen samice), ve

tfietí ãtyfii (tfii samice se samcem). V˘‰ku vodní

hladiny jsme udrÏovali mezi 35  aÏ 40 cm.

Teplota vody  byla ve dne 24–27 °C, vzduch nad
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vodou mûl 28–30 °C, pod tepeln˘mi a svûteln˘-

mi zdroji 35–38 °C. V noci poklesla teplota vo-

dy na 20–22 °C. Halogenové záfiiãe  o v˘konu

500 W, umístûné ve v˘‰ce asi 30 cm, jsme nasta-

vili na 12hodinovou fotoperiodu. Na hladinu

jsme poloÏili kusy korkové kÛry, které orlície za-

ãaly pouÏívat jako úkryty. 

JiÏ druh˘ den po pfiíchodu nûkolik Ïelv Ïralo

nakrájené banány, hrozny, kiwi i men‰í plevelné

rybky. Bûhem dal‰ích dnÛ Ïelvy dostávaly i sta-

Ïená a naporcovaná kufiata a holata potkanÛ.

S velkou chutí lovily velké ÏíÏaly i vût‰í slimáky.

Nûktefií jedinci pozfieli dospûlá imaga saranãat

stûhovav˘ch (Locusta migratoria) a larvy potem-

níkÛ Zophobas morio. Asi za mûsíc po pfiíchodu

do zoo zaãaly orlície dostávat Ïelatinov˘ puding

pro vodní Ïelvy dle receptu Haralda Artnera, ‰é-

fa rakouského SdruÏení pfiátel Ïelv (Austrian

Club of the Chelonia Friends, SFÖ). ZároveÀ

jsme pfiipravili i ovocnou Ïelatinu obsahující

kousky ovoce, kompotÛ a vitamino-minerální

pfiídavky (Vitamix, Plastin, sépiová kost). Vodu

v bazénech jsme po kaÏdém krmení (3 x t˘dnû)

vymûnili a celou nádrÏ vydrhli a vymyli horkou

vodou. Do ãisté vody jsme 1 x t˘dnû rozpustili

asi 0,5 kg NaCl.

DÛkladnému veterinárnímu vy‰etfiení jsme

orlície podrobili 15. 4. 2002. Zákrok provádûli

prof. MVDr. Zdenûk Knotek, CSc., z VFU Brno

a MVDr. Stanislav Mazánek, PhD., veterináfi

Zoo Brno. Krev na biochemick˘ rozbor odebrali

v‰em jedincÛm z horní ocasní Ïíly (vena coccy-

gealis dorsalis) a také provedli podrobnou pro-

hlídku krun˘fie a kÛÏe. âetná poranûní vzniklá

pfii ne‰etrném transportu, vût‰inou ‰lo o odfieni-

ny, byla infikována plísnûmi a bakteriemi, které

zpÛsobily lokální odumírání tkánû. Vût‰inu ne-

krotick˘ch loÏisek veterinární lékafii odstranili,

pfiiãemÏ ihned jednorázovû aplikovali 3% roztok

peroxidu vodíku. Následovala koupel Ïelv v roz-

toku hypermanganu a imaverolu a kaÏdodenní

koupele v 10% roztoku jódu s aplikací pfiímo na

poranûná a zanícená místa na krun˘fii. Samice

jsme injekãnû o‰etfiili antiinfektivem Baytril. 

ProtoÏe se rány po odstranûní nekróz ani po

dvou mûsících léãby ve vodním prostfiedí pfiíli‰

nehojily, zvolili jsme radikálnûj‰í reÏim. Îelvy

jsme nechali stfiídavû jeden den ve vodû, vÏdy pfii

krmení, a dva dny na suchu – na ro‰tech z umû-

lohmotn˘ch pfiepravek na zeleninu. Na ro‰ty

jsme poloÏili misky s vodou, nad nimi svítily 

8 hodin dennû UV lampy (Osram Ultra Vitalux

300 W). Nároãn˘ proces o‰etfiování obfiích Ïelv

jsme za teplého a sluneãného poãasí doplÀovali

tak, Ïe jsme orlície vyná‰eli na sluníãko. Kladli
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jsme je do dûtské vaniãky, pozdûji jsme pouÏili

prostorn˘ umûlohmotn˘ bazén. Slunûní zpoãát-

ku trvalo 20 minut, po nûkolika t˘dnech se den-

ní dávka zv˘‰ila aÏ na dvû hodiny. Pfiitom jiÏ po

nûkolika minutách byl patrn˘ blahodárn˘ vliv

pfiímého sluneãního záfiení na postiÏená místa na

krun˘fii. Za 3 aÏ 4 t˘dny bylo zcela zjevné hoje-

ní míst po nekrózách na plastronu a karapaxu

i ran na konãetinách a ocase, zpÛsoben˘ch po-

kousáním.

Z devíti samic se nám po znaãném úsilí po-

dafiilo sedm zachránit. Velkou ztrátou byl úhyn

samce, u nûhoÏ docházelo k opakovanému v˘-

hfiezu hemipenisu. Vyhfiezl˘ orgán jsme om˘vali

Ringerov˘m roztokem, nûkolikrát posypali i tro-

chou cukru, pfiiãemÏ by mûlo zdufiení hemipeni-

su ustoupit. Pfied vlastní reponací jsme cukr

smyli sterilním roztokem. Po nûkolika dnech

v‰ak orgán znovu vyhfieznul, a tak jsme chirur-

gicky – se‰itím – zúÏili kloakov˘ otvor. Po t˘dnu,

kdy jsme samce nekrmili, byla nit odstranûna.

Za nûkolik hodin v‰ak nastala dal‰í recidiva.

Bûhem následujících dnÛ se stav zhor‰oval a mû-

síc poté, co se poprvé objevily pfiíznaky vyhfiez-

nutí, samec uhynul. Po doporuãení koordináto-

ra chovu a vedoucího evropské plemenné knihy

orlícií bornejsk˘ch RNDr. Ivana Reháka, CSc.,

ze Zoo Praha získala  brnûnská zoo v prosinci

2004 druhého samce, pocházejícího z dal‰í zaba-

vené zásilky.

Po tfiech letech intenzivní léãby a kaÏdodenní

péãe je brnûnská skupina orlícií z nejhor‰ího

venku a zdravotní stav jejích ãlenÛ lze oznaãit ja-

ko stabilizovan˘. Dva jedince se nám podafiilo 

umístit do expoziãní ãásti, ostatní zatím zÛstáva-

jí v zázemí pavilonu Tropické království. Nyní se
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musíme zamyslet nad tím, co bude dál.

Abychom mohli pokraãovat v úspû‰ném chovu,

musíme fascinujícím sladkovodním Ïelvím ob-

rÛm vytvofiit pfiijatelnûj‰í Ïivotní podmínky: po-

tfiebovat budou napfiíklad vût‰í plochu vodní

hladiny a souãasnû také dostateãn˘ prostor na

sou‰i.

Záchrana skupiny Ïelv ostnit˘ch
Îelva ostnitá má v jihov˘chodní Asii zdánli-

vû velké geografické roz‰ífiení. Areál, kter˘ ob˘vá,

je v‰ak roztfií‰tûn, nepoãetné populace se uch˘li-

ly do mal˘ch izolovan˘ch oblastí v Myanmaru

(Barma), Thajsku, Malajsii, Sumatfie, Indonésii,

Singapuru a na Filipínách. V‰ude tam lidé vzác-

nû nalézají Ïelvy ostnité ve stinn˘ch níÏinn˘ch

i horsk˘ch pralesích aÏ do v˘‰ky 1000 m n. m.,

o nûco ãastûji je objeví zemûdûlci v zavodnûn˘ch

r˘Ïov˘ch polích. V evropsk˘ch zoo byla tato Ïel-

va vÏdy vzácností a nikdy se ji na na‰em konti-

nentû nepodafiilo rozmnoÏit. Jedin˘ úspû‰n˘ od-

chov na svûtû udává Zoo Atlant v USA, a to 

v roce 1991.

Bûhem hongkonské akce importovala TSA

do Evropy 283 jedincÛ, které EAZA rozdûlila

mezi 25 zoo z devíti zemí a 5 soukrom˘ch cho-

vatelÛ. Mortalita byla neãekanû vysoká, témûfi 60

%. V 18 evropsk˘ch zoo se k 28. 2. 2005 vysky-

tovalo 21 samcÛ, 33 samic a 10 jedincÛ nezná-

mého pohlaví. Nejpoãetnûj‰í chovné skupiny by-

ly v Zoo Rotterdam (2, 5), Zoo Whipsnade (3,

3), Zoo Jersey (2, 4, 2), Zoo Chester (2, 4)

a v Zoo Ostrava (2, 4). V ãesk˘ch zoo jsou mi-

mo Ostravy nejv˘znamnûj‰í dvû skupiny, a to

praÏská (1, 3) a brnûnská (1, 3).

Pfii pfiíchodu do Brna, kter˘ se uskuteãnil 

1. 2. 2002, se vût‰ina Ïelv ostnit˘ch (4, 6) na-

cházela v kritickém stavu zpÛsobeném pfiedev‰ím

dysfunkcí zaÏívacího traktu po dlouhém hlado-

vûní, primárnû spojenou se stresem a dehydrata-

cí. Stres a neschopnost Ïelv adaptovat se na nové

prostfiedí zpÛsobil nechutenství. Ze zabaven˘ch

plazÛ to byly právû Ïelvy ostnité, u nichÏ se

symptomy anorexie projevily mûrou vrchovatou. 

Prvotním cílem léãby byla stabilizace vodní-

ho reÏimu a povzbuzení perfuze ledvin. ·esti Ïel-

vám (3, 3) jsme perorálnû podávali RibgerÛv roz-

tok, a to dennû 20–40 ml.kg-1 Ï. h. ChuÈ k jídlu

jsme stimulovali injekcemi vitaminu B-komplex

(0,25–0,50 mg.kg-1 Ï. h.) a Ïaludeãní sondou po-

dávan˘m hovûzím sérem Boviserin (2 ml.kg-1

Ï. h.). Vzhledem ke znaãnému vyhladovûní tûch-

to ‰esti Ïelv jsme pfiistoupili k nucenému krmení

sondou. Pokud zvífiata neÏerou del‰í dobu, jejich

trávicí soustava nesnese pfiirozenou potravu;  ta-

koví jedinci musejí dostávat jen potravu lehce

stravitelnou, podobnou kojenecké v˘Ïivû. Zaãali

jsme mrkví a postupnû zvy‰ovali podíl bílkovin-

n˘ch sloÏek. Dávky se pohybovaly v rozmezí

10–15 ml.kg-1 Ï. h. Nucené krmení bylo pro

zvífiata obrovsky stresující: zcela vyãerpané Ïelvy

s posledním zbytkem sil zatahovaly pevnû hlavu

do krun˘fie, kdyÏ jsme jim chtûli zavést Ïaludeã-
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ní sondu, hlava ‰la jen stûÏí vytáhnout... Z ‰esti

jedincÛ bohuÏel nepfieÏil Ïádn˘. 

Druhou skupinu (1, 3) jsme umístili do ex-

poziãního terária s bazénem, osázeného rostlina-

mi, vysokou vzdu‰nou vlhkost jsme podporovali

kaÏdodenním rosením. Umûlé krmení jsme ne-

pouÏili, manipulaci se Ïelvami jsme omezili na

minimum. Dennû jsme Ïelvám pfiedkládali nej-

rÛznûj‰í rostlinné i Ïivoãi‰né krmivo, první pfií-

jem potravy jsem pozoroval hned druh˘ den rá-

no: jedna ze samic si pochutnávala na banánu.

Bûhem dal‰ích dnÛ se pfiidaly dal‰í dvû samice

a nakonec i samec. V souãasnosti Ïelvy krmíme

2x aÏ 3x t˘dnû. Asi 60 % potravy tvofií nejrÛz-

nûj‰í nakrájené ovoce a zelenina lehce posypaná

nûkter˘m z vitamino-minerálních pfiípravkÛ

(Vitamix, Plasti, Roboran). Zbytek potravy tvo-

fií Ïivoãi‰ná sloÏka v podobû holat my‰í a potka-

nÛ. Podle moÏností jim nabízíme i ÏíÏaly a sli-

máky. Na‰e zvífiata v˘raznû preferují Ïivoãi‰n˘

protein, maso si berou pfiímo z pinzety. Pfiíjem

Ïivoãi‰né potravy musíme regulovat.

Tfiíleté zku‰enosti s chovem Ïelvy ostnité po-

tvrdily znám˘ poznatek: anorexii lze pfiekonat

jen pfii dÛkladné znalosti biologie druhu. Teplota

a vlhkost prostfiedí, jakoÏ i omezení stresov˘ch

situací mûly zásadní vliv na pfiíjem potravy a tím

samozfiejmû i na celkov˘ stav Ïelv.

Závûr
Globální Ïelví krize není a ani nemÛÏe b˘t

úzce chápána jako záleÏitost zoologick˘ch zahrad

a nûkolika spolupracujících nad‰encÛ. V dne‰ní

dobû je nezbytná znaãná míra medializace a pub-

licity. I z tûchto dÛvodÛ byla 22. 9. 2004 na v˘-

roãní konferenci EAZA ve ‰védském

Kolmardenu oficiálnû vyhlá‰ena pro období

2004-5 kampaÀ na záchranu Ïelv (Shellshock, 

EAZA Turtle & Tortoise Campaign). Myslím si,

Ïe ãeské zoologické zahrady hrály pfii záchranû 

asijsk˘ch Ïelv velmi pozitivní roli, âeská repub-

lika ukázala svûtu, Ïe není „pouhou zemí pa‰erá-

kÛ“. Témûfi ãtvrtina Ïelv, které se pfii hongkonské

krizi dostaly do Evropy, na‰la útoãi‰tû právû

v âesku. Z 36 prioritních druhÛ Ïelv, pro které

je chov v lidské péãi asi uÏ jedin˘m zpÛsobem

pfieÏití, brnûnská zoo chová 7 druhÛ. Vedle orlí-

cie bornejské (Orlitia borneensis) a Ïelvy ostnité

(Heosemys spinosa) jsou to Ïelva velká

(Heosemys grandis), Ïelva amboinská (Cuora

amboinensis), Ïelva pavouãí (Pyxis arachnoides),

Ïelva paprsãitá (Geochelone radiata) a Ïelva zele-

navá (Testudo hermanni). 

Aktivní pfiístup Zoo Brno k záchranû dvou

druhÛ asijsk˘ch Ïelv ukazuje na správnû zvole-

nou cestu pfii ustanovení záchrann˘ch chovÛ.

Na‰e vûdomosti o Ïivotních potfiebách orlícií

bornejsk˘ch a Ïelv ostnit˘ch, i o nich samot-

n˘ch, byly pfied tfiemi lety mizivé. Tû‰í mne, Ïe

jsme mezitím dosáhli velkého pokroku v rozvoji

chovné metodiky a Ïe na‰e usilovná péãe napo-

mohla k odstranûní psychick˘ch a fyzick˘ch

traumat zachránûn˘ch zvífiat. 

Michal Balcar (foto autor)
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SUMMARY: Over the last few years many

scientists are trying to draw people’s attenti-

on to a new phenomenon, which became

common under the name the crisis of the

Asian turtles. In the more and more overpo-

pulated and industrialized south-east Asia the

human use of turtles has surpassed every li-

mit of acceptability. Today, the greatest dan-

ger for turtles is the huge business, focused

on profit for opportunists that trade with

exclusive food and pharmaceutical products.

The trading with turtles expanded mostly

due to China, which opened its giant market

for it. The demands of the Chinese can no

longer be satisfied with local hunting or farm

breeding and that is why hunts in more and

more neighbour countries are being organi-

sed. The Chinese traders already plan to ex-

ploit South America as well. 

There is a foreign pressure on the

Chinese authorities to be more consistent.

And among the actions that appeared due to

this there is also the deed of the Hong Kong

Customs Ships and Cargo Command, the

Agriculture Fisheries and Conservation

Department and the local customs officers,

although at that time Hong Kong was alrea-

dy a special administrative part of China. On

December the 11th 2001 the customs offi-

cers stopped a ship from Macao in the Hong

Kong port. Aboard there were almost 10,000

turtles in 12 species, all meant to be sold on

Chinese markets with the turtle meat. The

market price was about 3,200,000 USD. The

scientific price (to say nothing of the ethical

aspect of dealing with living creatures) is

hardly evaluatable. The Hong Kong

Kadoorie Farms & Botanic Garden transito-

rily took care of them.

The attempt to save this huge group was

initiated by the Turtle Survival Alliance

(TSA), which arranged the transport of al-

most 7,000 specimens (the rest of the turtles

died shortly after the confiscation) to Europe

and the USA. In Europe the rescue was orga-

nised by the EAZA (European Association of

Zoos and Aquariums), which successfully

imported 988 turtles to Europe. They all ar-

rived at the Amsterodam airport on January

the 17th 2002. The turtles were distributed

to 30 European zoos in eleven countries, and

to several private facilities. The Czech zoo

showed great compassion and considerable

courage and responsibility, when they appro-

priated place and provided money for 250

turtles of 5 species. The Prague Zoo organi-

sed and payed for three transports from the

Rotterdam Zoo into its own facilities. From

there the turtles travelled to the zoos in

Jihlava, Brno, PlzeÀ, DvÛr Králové nad

Labem and Ústí nad Labem. The Brno Zoo

took in 20 turtles of 2 species. On February

the 1st 2002 we took 4 males and 6 females

of Spiny Turtle (Heosemys spinosa) and on

April the 5th 2002 1 male and 9 females of

Malayan Giant Turtle (Orlitia borneensis). 

We put the Malaysian giant turtles to the

thorough veterinary examination on 15th

April 2002. Numerous wounds caused by the

inconsiderate transport (mostly grazes) were
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infected with mildew and bacteria, which

caused local mortification. The vets removed

most of the necrotic centres. Because the

wounds were not getting much better even

after two months of treatment in water, we

chose a more radical regime. We let the turt-

les one day in water and two days out of wa-

ter (on a grate from plastic vegetable boxes)

alternately. We placed dishes with water on

the grates, there were ultraviolet lamps shi-

ning 8 hours a day above them. We were

supplementing this hard process of the giant

turtles treatment by insolating them. In the

beginning the sunbathing took 20 minutes,

after a few weeks the daily dosage raised up to

two hours. The salutary effect of the direct

sunlight on the affected places of carapax was

evident after already a few minutes. The hea-

ling of the necrotic centres on plastron and

carapax and the bites on the limbs and tail

was evident after about 3 or 4 weeks. After

a considerable effort seven out of nine fema-

les were saved. The death of a male with re-

peatedly prolapsed hemipenis was a heavy

loss. The Brno Zoo gained another male

(from another detained consignment) from

the Prague Zoo in December 2004, on re-

commendation of the breeding coordinator

and the head of the European Studbook for

the Malaysian giant turtle, Dr. Ivan Rehák,

Csc. After three years of intensive and every-

day care the group in Brno is in the clear and

the state of health may be considered to be

stable.

Most of the Spiny turtles (4, 6) were in

critical condition (mostly because of the dys-

function of the digestive tract caused by

a long starvation) at the time of their arrival

to Brno on 1st February 2002. The primary

target of the treatment was to stabilise the

water regime and to stimulate the perfusion

of the kidneys. We were perorally dosing the

Ribger‘s solution to six turtles (3, 3). We we-

re stimulating their appetite by a B-complex

vitamin injections and a beef Boviserin se-

rum. Regarding to the extensive starvation of

these six turtles we approached the forced fe-

eding by a sound. Such feeding was very

stressful for the animals: completely exhaus-

ted turtles were retracting their heads into

the carapax with all their last strength...

Unfortunately, no one of the six specimen

survived. We placed the second group (1, 3)

into an exhibition vivarium with a pool and

plants, high humidity was supported by eve-

ryday retting. We did not use the forced fee-

ding and we reduced the manipulation with

them to minimum. We served them various

vegetable and animal food daily; I noticed

the first food intake right in the next mor-

ning. Our animals evidently prefer animal

protein, we have to regulate its supply. The

three years experience vindicate the known

information: the anorexia can be beaten only

with thorough knowledge of the biology of

the species.

The active attitude of the Brno Zoo to sa-

ving the two kinds of Asian turtles shows that

the way was chosen correctly, when setting

the saving breeding. Three years ago our

knowledge of the needs of the Malaysian gi-

ant turtles and the Spiny turtles were mini-

mal. I am glad that we have made a great pro-

gress in developing the breeding methodolo-

gy and that our intensive care helped to re-

move psychological and physical trauma of

the saved animals.
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Struktura a poãty zamûstnancÛ k 31. 12. 2004

Stálí zamûstnanci poãty pfiírÛstky úbytky prÛm. plat. tfiídy prÛm. mzdy (Kã)
vrcholov˘ management 6 0 1 11,5            26 470    
stfiední management 12 1 4 8            16 362    
administrativní pracovník 5 2 1 7,6            17 083    
profesní pracovník 65 10 10 6            12 532    
ostatní 9 3 4 2              9 358    
Celkem 97 16 20    

I.  Plnûní úkolÛ v oblasti hlavní ãinnosti organizace (viz jednotlivé kapitoly této v˘roãní zprávy)

II. Plnûní úkolÛ v personální oblasti

Sezónní pracovníci poãty pfiírÛstky úbytky prÛm. plat. tfiídy prÛm. mzdy (Kã)
brigádníci 40   40              2 000    
VPP 30   30              5 600    
kuchafi - ãí‰ník 5   5              9 960    
ostatní 9   9              11 870  
Celkem 84   84              

Externí pracovníci 6

DodrÏování bezpeãnosti práce, pracovní úrazy
V roce 2004 do‰lo v zoo k pûti pracovním úra-

zÛm, z nichÏ ãtyfii mûly za následek pracovní ne-

schopnost (v rozmezí 13 aÏ 24 pracovních dnÛ).

Jednalo se o drobné úrazy (podvrtnutí kotníku, vy-

mknutí nebo fiezná rána na palci ruky apod.). Tyto

pfiípady byly zavinûny nepfiedvídan˘mi riziky práce

a nebyly zpÛsobeny zanedbáním bezpeãnostních

pfiedpisÛ ze strany zamûstnavatele nebo zamûstnance.

V rámci elektronického zabezpeãovacího systému

jsme inovovali pfiipojení pavilonu exotick˘ch ptákÛ

na pult centralizované ochrany. Také uÏ stfieÏíme

v‰echny prodejní stánky. Za zmínku stojí zavedení

systému vyhodnocování jízd vozidel zoo. Vûfiíme, Ïe

povede k racionalizaci provozu dopravy. Do dal‰ích

dvou objektÛ (skleník a safari) jsme zavedli telefonní

linku a plánujeme v nich instalaci pfienosn˘ch telefo-

nÛ, které by nahradily nákladné volání pfies mobilní

telefony v rámci zoo.

V oblasti bezpeãnosti práce a poÏární ochrany

do‰lo ve sledovaném období ke zlep‰ení v nûkolika

smûrech. Vypracovali jsme plány prací, které bylo

nutno zvládnout do konce roku. Jak „plán ‰kolení“

potfiebn˘ch k získání a udrÏení si jednotliv˘ch kvali-

fikací, tak „plán revizí“ vyhrazen˘ch technick˘ch za-

fiízení a jin˘ch zafiízení (elektrovozíkÛ, el. zabezpeão-

vací signalizace apod.) stanovily s pfiedstihem potfie-

bu finanãních prostfiedkÛ pro danou oblast, ale ze-

jména zamezily pfiípadnému opoÏdûnému provedení

revizí ãi ‰kolení. Pro rok 2005 jsme vypracovali no-

vou metodiku vstupního a periodického ‰kolení za-

mûstnancÛ i jin˘ch osob pracujících v organizaci,

která odpovídá smûrnicím Evropské unie vztahujícím

se k bezpeãnosti a hygienû práce. Metodika klade dÛ-

raz na informace o rizicích práce v rÛzn˘ch profe-

sích. Bezpeãnostní technik ve spolupráci s vedoucími

úsekÛ zji‰Èoval rizikové faktory na jednotliv˘ch pra-

covi‰tích. Poznatky hodlá v roce 2005 pouÏít pfii

tvorbû bezpeãnostních pfiedpisÛ, které budou speci-

fické pro jednotlivé profese. S nimi bude seznamován

nov˘  pracovník nebo zamûstnanec mûnící své praco-

vi‰tû. 

ZOOROČENKA DOK 2004 ok  21.4.2005 2:06  Stránka 89



90| V¯ROâNÍ ZPRÁVA ZOO BRNO 2004

Zpráva o ãinnosti pfiíspûvkové organizace Zoo Brno v roce 2004

CMYK

III. Plnûní úkolÛ v oblasti hospodafiení  
1.    V˘nosy

a) rozpis v‰ech v˘nosÛ s uvedením plánu na dan˘ rok, skuteãnosti ke konci sledovaného období, skuteãnosti za

stejné období minulého roku, procentní plnûní roãního plánu

V˘nosy celkem 57 000 000,00 57 149 076,00 5 5 083 950,00 100,26

60 TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí 16 600 000,00 16 669 016,00 14 800 666,00 100,42
61 Zmûny stavu vnitroorganizaãních zásob 250 000,00 287 493,00 0,00 115,00
62 Aktivace 150 000,00 151 465,00 156 952,00 100,98
64 Ostatní v˘nosy 1 038 000,00 1 076 063,00 2 624 700,00 103,67
65 TrÏby z prodeje majetku, rezervy, opr.pol. 220 000,00 222 699,00 157 372,00 101,23
69 Provozní dotace 38 742 000,00 38 742 340,00 37 344 260,00 100,00

691 Provozní dotace od MMB 35 108 000,00 35 108 000,00 33 869 173,00 100,00
691 Provozní dotace od státu 3 634 000,00 3 634 340,00 3 475 087,00 100,01
691 Provozní dotace od ostatních subjektÛ 0,00 0,00 0,00 0,00

Úãet 
ãíslo Název úãtu

Upraven˘ FP 
2004 v Kã

Skuteãnost 
2004 v Kã

Skuteãnost
2003 v Kã

% plnûní 
roãního plánu

b) zdÛvodnûní v˘razn˘ch odchylek ve v˘voji jednotliv˘ch druhÛ v˘nosÛ

Celkové v˘nosy v porovnání s rokem 2003 se zv˘‰ily o 2 065 126,-  Kã. 

Z toho k v˘raznému zv˘‰ení v˘nosÛ do‰lo u:

- trÏby za vlastní v˘robky se zv˘‰ily z 5 357 460,- Kã na 7 366 788,- Kã tj. o 2 009 328,- Kã 

Pfiedev‰ím trÏby ze vstupného se zv˘‰ily z 5 355 860,- Kã na 7 364 027,- Kã tj. o 2 008 167,- Kã.

Od ãervna 2004 bylo upraveno  vstupné do ZOO (z 20,- na 30,- Kã pro dûti a dospûlí z 40,- na 60,- Kã)

a náv‰tûvnost v porovnání s rokem 2003 se zv˘‰ila o 33 266 osob.

- trÏby z prodeje sluÏeb vzrostly celkem o 302 498,- Kã. Z toho trÏby z prodeje  sluÏeb restaurace 

o 140 874,- Kã a trÏby za nájemné z nebytov˘ch prostor o 159 581,- Kã. 

Odchylky z prodeje ostatních sluÏeb byly nev˘razné

- Ke zv˘‰ení v˘nosÛ o 287 493,- Kã do‰lo také novou úpravou úãtování o zvífiatech v zoologick˘ch  zahra-

dách, která platí od roku 2004.

- Dotace na provoz ZOO od MMB byla v porovnání s rokem 2003 vy‰‰í o 1 238 827,- Kã

- Dotace od Úfiadu práce na aktivní politiku zamûstnanosti se zv˘‰ila o 775 183,- Kã.

Toto zv˘‰ení v‰ak souvisí se zv˘‰ením plánu a poãtu pracovníkÛ na vefiejnû prospû‰né práce.

Naopak ke sníÏení do‰lo u:

- trÏby z prodeje zboÏí se sníÏily ze 7 578 387,- Kã na 7 134 911,- Kã, tj. o 443 476,- Kã. Toto sníÏení o-

vlivnilo pfiedev‰ím to, Ïe se ZOO stala plátcem DPH od 1.8. 2004 a z tûchto trÏeb  se tato daÀ odvádûla.

- ke sníÏení v porovnání s rokem 2003 do‰lo také v poloÏce zúãtování fondÛ vzhledem k tomu, Ïe v roce

2003 jsme ãást oprav budov a staveb financovali z fondu reprodukce investiãního majetku. V roce 2003

to bylo 1 929 055,- Kã a v roce 2004 pouze 318 650,- Kã. 

- dotace od MÎP âR se sníÏila o 658 930,- Kã (z 2 063 000,- na 1 404 070,- Kã)

Zmûny v ostatních v˘nosech byly nev˘razné.
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b)  zdÛvodnûní v˘razn˘ch odchylek ve v˘voji jednotliv˘ch druhÛ nákladÛ

Náklady celkem se v roce 2004 oproti roku 2003 zv˘‰ily z 54 991 054,- Kã na 56 267 499,- Kã 

tj. o 1 276 445,- Kã. Upraven˘ finanãní plán nákladÛ na rok 2004 byl 57 000 000,- Kã.

K v˘raznému zv˘‰ení do‰lo u:

- spotfieba energie se zv˘‰ila z 3 540 914,- Kã na 3 644 770,- Kã, tj. o 103 856,- Kã, v dÛsledku zv˘‰ení cen

energie a pfiidûlení nov˘ch objektÛ b˘valého areálu VUT.

- ostatní sluÏby se zv˘‰ily ze 4 482 223,- Kã na 4 982 314,- Kã tj. o 500 091,- Kã, z toho napfi. pfiepravné

o 220 739,- Kã (toto zv˘‰ení bylo zpÛsobeno zcela mimofiádn˘m transportem zvífiat), do nákladÛ na sluÏ-

by se dále mj. promítla poloÏka na odborné konzultace pfii zavádûní nového informaãního systému a zv˘-

‰ená sazba DPH.

- osobních nákladÛ, které vzrostly z 22 732 718,- Kã na 25 169 389,- Kã a to zejména u mzdov˘ch nákla-

dÛ a zákonného sociálního poji‰tûní, které  byly zpÛsobeny pfiechodem na 16 tfiídní stupnici v odmûÀo-

vání  a jak jiÏ bylo uvedeno v˘‰e zv˘‰ením  poãtu pracovníkÛ na vefiejnû prospû‰né práce.

- odpisy dlouhodobého majetku se zv˘‰ily  z 4 865 138,- Kã na 5 041 469,-   Kã, tj. o 176 331,- Kã,  vzhle-

dem k tomu, Ïe narostl poãet odpisovan˘ch poloÏek pfievodem majetku Mûsta Brna do uÏívání ZOO.

Ke sníÏení nákladÛ do‰lo u:

- spotfieba materiálu z 8 811 475,- Kã na 8 303 468,- Kã tj. o 508 0017,- Kã. Tato úspora byla vytvofiena

zejména zv˘‰ením úspornosti provozu ZOO.

- prodané zboÏí z 4 878 101,- Kã na 4 488 314,- Kã tj. o 389 787,- Kã. SníÏení této poloÏky souvisí s v˘‰í

prodaného zboÏí.

- opravy a udrÏování se sníÏily z 3 945 685,- Kã na 2 965 305,- Kã tj. o 980 380,- Kã. Tato úspora souvisí

s úsporn˘m provozem.

- náklady na reprezentaci  se sníÏily  oproti roku 2003 z 200 201,- Kã na 61 341,- Kã, tj.  o 138 860,- Kã.

V˘‰e nákladÛ na reprezentaci v roce 2003 byla zpÛsobena pfiedev‰ím akcemi spojen˘mi s 50. v˘roãím 

otevfiení ZOO.

- ostatní sociální náklady se sníÏily zejména  vzhledem ke zru‰ení náhradní vojenské sluÏby, kterou jsem  vy-

uÏívali v pfiedchozích letech  z 587 592,- Kã na 439 989,- Kã. tj. o 147 603,- Kã.     
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2. Náklady

a) podrobn˘ rozpis ãerpání nákladÛ s uvedením plánu na dan˘ rok, skuteãnosti ke konci sledovaného období,

skuteãnosti za stejné období minulého roku, procentní plnûní roãního plánu

Náklady celkem 57 000 000,00 56 267 499,00 54 991 054,00 98,71

50 Spotfiebované nákupy 16 700 000,00 16 436 552,00 17 230 490,00 98,42
51 SluÏby 8 800 000,00 8 632 730,00 9 167 038,00 98,10
52 Osobní náklady 25 400 000,00 25 169 389,00 22 732 718,00 99,09
53 Danû a poplatky 30 000,00 29 215,00 5 971,00 97,38
54 Ostatní náklady 970 000,00 958 144,00 989 699,00 98,78
55 Odpisy, prodan˘ majetek, rezervy, opr. pol. 5 100 000,00 5 041 469,00 4 865 138,00 98,85

Úãet 
ãíslo Název úãtu

Upraven˘ FP 
2004 v Kã

Skuteãnost 
2004 v Kã

Skuteãnost
2003 v Kã

% plnûní 
roãního plánu
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b) pokladní hotovost

k 31.12. 2004 byl zÛstatek pokladní hotovosti Kã 240 888,01

c) ceniny

k 31.12. 2004 byl zÛstatek cenin Kã 309,60

4. Pohledávky a závazky

Pohledávky celkem 960 197,60 Kã, z toho:

- úãet 311.10 Odbûratelé

koneãn˘ stav k 31.12.2004 ãinil Kã 317 690,86

V porovnání s rokem 2003 se pohledávky za odbûrateli  zv˘‰ily,  ale vût‰ina byla k 31.12. 2004 je‰tû pfied splat-

ností. Fakturace za nájmy nebytov˘ch prostor v objektu VUT byla provádûna  aÏ zaãátkem ledna 2005.

- úãet 311.11 Odbûratelé zahraniãní

koneãn˘ stav k 31. 12. 2004 ãinil Kã 138 285,16

V‰echny pohledávky za zahraniãními odbûrateli jsou po splatnosti, jejich úhrady jsou v fie‰ení

Závazky celkem 769 397,96 Kã, z toho:

- úãet 321 Dodavatelé

koneãn˘ stav k 31.12.2004 ãinil Kã 634 127,96

z toho:

dodavatelé neinvestiãní Kã 631 078,96

dodavatelé zahraniãní Kã     3 049,-

dodavatelé – fyzické osoby Kã        0,-

Závazky vÛãi dodavatelÛm se v porovnání s rokem 2003 v˘raznû sníÏily (v roce 2003 ãinily 931 381,- Kã).

3. Finanãní majetek

a) stavy prostfiedkÛ na bankovních úãtech

Zoologická zahrada mûsta Brna má zfiízeny následující bankovní úãty:
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âíslo úãtu Název úãtu Banka Stav k 31.12.2004
372604403/0300 BûÏn˘ úãet âSOB 3 129 212,26
372604673/0300 Podúãet âSOB 171 432,88
372604593/0300 Úãet FKSP âSOB 247 563,33
175873241/0300 Termínovan˘ vklad âSOB 100 000,00
1897955024/0400 BûÏn˘ úãet Îivnostenská banka 520 717,20
CELKEM 4 168 925,67
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5. Dotace

- dotace ze státního rozpoãtu, z rozpoãtu státních fondÛ a z rozpoãtu kraje, podrobn˘ rozpis pfiijat˘ch do-

tací, informace o jejich ãerpání.

5.1. Finanãní prostfiedky poskytnuté Ministerstvem Ïivotního prostfiedí v rámci programu „Pfiíspûvek

zoologick˘m zahradám pro rok 2004“

Dotace byla poskytnuta v dotaãních titulech:
A: Chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny v ãesk˘ch ZOO 1 041 810,-  Kã
B: Zapojení ãesk˘ch ZOO do systému ochrany pfiírody âR 146 260,-  Kã
C: Spolupráce ãesk˘ch ZOO v rámci v rámci mezinárodních

programÛ ohroÏen˘ch druhÛ s v˘znamn˘mi ZOO 

a institucemi  v cizinû                                        216 000,-  Kã

Celkem 1 404 070,-  Kã

âerpání pfiíspûvku MÎP pro zoologickou zahradu dle jednotliv˘ch dotaãních titulÛ

A: Chov ohroÏen˘ch druhÛ svûtové fauny v ãesk˘ch ZOO

1 041 810,-  Kã (80% z pfiedpokládan˘ch nákladÛ 1,302.265,- Kã).

Dotace byla pouÏita na krytí ãásti nákladÛ na krmivo pro zvífiata zafiazená do EEP, ESB, SB, RDB a CITES.

Skuteãné náklady na krmivo pro takto zafiazená zvífiata ãinily 1,365.775,02 Kã. 

Dotovaná ãástka  (1,041.810,-) ãiní ze skuteãn˘ch nákladÛ  76,27%.   

Dotace na dotaãní titul A byla vyãerpána v plné v˘‰i.

B: Zapojení ãesk˘ch ZOO do systému ochrany pfiírody âR

146.260,- Kã   (76% z pfiedpokládan˘ch nákladÛ 191.500,- Kã).

a) Dotace (116.260,- Kã)  byla pouÏita na krytí ãásti nákladÛ na krmivo pro zvífiata  odebraná  státem, handi-

capovaná zvífiata a chov zvlá‰tû chránûn˘ch  ÏivoãichÛ podle zvlá‰tního právního pfiedpisu. 

Skuteãné náklady na krmivo pro takto zafiazená zvífiata ãinily 245.079,72 Kã.           

Dotovaná ãástka  (116.260,- Kã)  ãiní ze skuteãn˘ch nákladÛ 47,43%.

Dotace na tuto ãást dotaãního titulu B byla vyãerpána v plné v˘‰i.

b) Dotace (30.000,- Kã) na realizaci vzdûlávacích programÛ  byla pouÏita na v˘robu pracovních listÛ ke vzdû-

lávacím programÛm. 

Skuteãné náklady ãinily  45.000,- Kã. 

Dotovaná ãástka (30.000,- Kã) ãiní ze skuteãn˘ch nákladÛ 66,67%.

Dotace na tuto ãást dotaãního titulu byla vyãerpána v plné v˘‰i.

C: Spolupráce ãesk˘ch ZOO v rámci mezinárodních programÛ ohroÏen˘ch druhÛ s v˘znamn˘mi ZOO a in-

stitucemi v cizinû 216.000,-  Kã

Poskytnutá dotace hradí:

a) pfiíspûvky na ãlenství Zoologické zahrady mûsta  Brna (WAZA, EAZA, IZE, ISIS, EARAZA)

âlenské pfiíspûvky v roce 2004 ãinily celkem  145.368,52 Kã

b) Náklady na úãast na v˘roãních konferencích (EAZA, EEP, WAZA,CBSG)

Náklady na úãast na v˘roãních konferencích ãinily v roce 2004 125.752,53  Kã.

Dotace na dotaãní titul C byla vyãerpána v plné v˘‰i.
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5.2. Dotace poskytnuté Úfiadem práce – celkem poskytnuto Kã 2 143 270,-

a) zaji‰tûní odborné praxe absolventa

Úfiad práce Pfierov   Kã  7 800,-

Úfiad práce Brno – mûsto Kã 129 204,-

b) vytvofiení 30 vefiejnû prospû‰n˘ch míst  Kã 2 006 266,-

Dotace byla vyãerpána v plné v˘‰i na mzdy a odvody jednotliv˘ch skupin pracovníkÛ.

5.3. Prostfiedky poskytnuté od âeského svazu ochráncÛ pfiírody – ústfiední v˘konná rada (smlouva o re-

alizaci cílÛ projektÛ Národní sítû stanic pro handicapované Ïivoãichy)

- celkem poskytnuto Kã 87 000,-

- z toho ãerpáno na krmivo Kã 70 000,- a na náklady na energie Kã 17 000,-

Dotace byla vyãerpána v plné v˘‰i. 
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6. Investice

a) V rámci investiãních prostfiedkÛ svûfien˘ch zoologické zahradû Magistrátem mûsta Brna jsme se v roce 2004

zamûfiili pfiedev‰ím na dokonãovací práce v rozestavûném v˘bûhu vlkÛ kanadsk˘ch. Slavnostní otevfiení nového

areálu vlkÛ probûhlo 6. ãervna za úãasti primátora mûsta Brna Petra Duchonû. 

V hodnoceném roce pfiidûlilo mûsto zoologické zahradû i poloÏky do kategorie strojních investic. Urãeny

byly k realizaci I. etapy osvûtlení cest v zoo a k pokraãování na III. etapû kabelorozvodÛ. Obû etapy jsme pfie-

dali do uÏívání a zejména osvûtlení náv‰tûvnické trasy od pokladen po Centrum sluÏeb v˘znamnû pfiispûlo ke

zlep‰ení podmínek pro pofiádání noãních prohlídek zoo. 

Dal‰í stavební ãinnost umoÏÀovaly investiãní prostfiedky  získané z odpisÛ Zoo Brno a finance na provoz

a údrÏbu dané rozpoãtem pro uveden˘ rok. I kdyÏ se pfiidûlené peníze zpoãátku jevily jako nedostaãující, po

zpracování dílãích plánÛ podle jednotliv˘ch úsekÛ se pfiece jen podafiilo uskuteãnit nûkteré úpravy expozic zlep-

‰ující celkov˘ vzhled zahrady. Jednoduch˘mi stavebními úpravami jsme napfiíklad dosáhli zvût‰ení vodní plo-

chy a znaãného zlep‰ení v˘hledu do spoleãného v˘bûhu kapybar a dal‰ích jihoamerick˘ch druhÛ. Souãasnû

jsme zahájili pfiestavbu b˘valého v˘bûhu velbloudÛ na novou expozici koní Pfievalského. Nahradili jsme kovo-

vé oplocení kamenn˘mi zídkami a pfiíkopy, vytvarovali v˘bûh a pfiilehlé prostory vãetnû nové cesty pro ná-

v‰tûvníky a vysázeli zeleÀ. Zimní období tyto práce pfieru‰ilo, takÏe k otevfiení v˘bûhu dojde v jarních mûsících

roku 2005. Na budovan˘ areál navázala rekonstrukce stájí kopytníkÛ, pfii níÏ na místû starého klasického sta-

vení vyroste jurta, typická pro oblast pÛvodního v˘skytu divokého konû Pfievalského. 

Dal‰í úpravy zlep‰ující podmínky chovu i pohody zvífiat zaãaly v roce 2004 u v˘bûhu bizonÛ. Souãasnû s je-

ho roz‰ífiením odstraníme star˘ plot a místo nûj vybudujem nové pfiíkopy, které oddûlí zvífiata od náv‰tûvníkÛ.

Souãástí úprav bude i zbudování místa pro odpoãinek náv‰tûvníkÛ. 

b)  Informace o ãerpání pfiíspûvkÛ na investice, poskytnut˘ch z rozpoãtu mûsta, viz následující komentáfi k ta-

bulce Investiãní fond.
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IV. Komentáfi k tabulce Plán tvorby a ãerpání penûÏních fondÛ
a) Fond investiãní

Pfiídûl z odpisÛ z DHM a DNM 5 100 5 041 Nákup DHM, DNM a dal‰í inv. akce 7 100 7 659 
Pfiídûl z rezervního fondu 2 000 2 000       
V˘nos z prodeje DHM           
Investiãní dotace MMB 2 500 2 500 Osvûtlení 1.etapa, kabelovod 2 500 2 500 
Investiãní dotace ze SR a SF          
Ostatní            
Celkem tvorba 9 600 9 541 Celkem ãerpání 9 600 10 159

Stav
k 1.1.

Stav
k 31.12.Tvorba Plán Skut. âerpání Plán Skut.

650 32

Poãáteãní zÛstatek úãtu k 1.1. 2004                  649.500,-     Kã

Tvorba: odpisy DHM      5 041 469,-     Kã

pfievod z RF                 2 000 000,-     Kã

dotace od MMB          2 500 000,-     Kã                                             

celkem                          9 541 469,-     Kã

âerpání: nákup  

- ‰okov˘ zchlazovaã a zmrazovaã        64 538,-    Kã

- video data projektor                      145 950,-   Kã

- ojet˘ automobil SEAT Inca                110 000,-  Kã

- ojet˘ automobil OPEL Zafira                  345 000,-  Kã

Ostatní prostfiedky byly vyuÏity pfiedev‰ím na dokonãovací práce na Expozici kanadsk˘ch vlkÛ, orlÛ, bobrÛ

a ursonÛ (umûlé skály, terénní a sadové úpravy, el. ohradníky, iÏen˘rská ãinnost aj.), která byla uvedena do pro-

vozu v roce 2004. Dále do   technického zhodnocení v˘bûhu a ubikace konû Pfievalského, v˘bûhu bizonÛ,

úpravy ãi‰tûní vody v˘bûhÛ tygrÛ a levhartÛ, technického zhodnocení správní budovy (poãítaãová síÈ) aj.

Z prostfiedkÛ tohoto fondu byl také financován doplatek na osvûtlení pfiístupové cesty. 

Investiãní dotace od MMB              2 500 000,-  Kã

âerpání - 1. etapa osvûtlení pfiístupové cesty   1 000 000,-  Kã

kabelovody                        1 500 000,-  Kã

Byly  také doãerpány v‰echny  finanãní prostfiedky pfievedené z roku 2003 na dokonãení SW pro fiídící systém.

Koneãn˘ zÛstatek k 31. 12. 2004 ãinil      32 317,-  Kã

Investiãní fond  nemá zfiízen˘ zvlá‰tní bankovní úãet a je plnû kryt˘ z bûÏného úãtu.
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Poãáteãní zÛstatek k 1.1. 2004             240 587,-    Kã

Tvorba:

Pfiídûl ze zlep‰eného v˘sledku hospodafiení z roku 2003        18 579,-    Kã  

âerpání                                                                    0      Kã

Koneãn˘ zÛstatek k 31. 12. 2004               259 166,-   Kã

Fond odmûn nemá zfiízen˘ zvlá‰tní bankovní úãet a je plnû kryt˘ z bûÏného úãtu.
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Pfiídûl ze zlep‰. v˘sledku hosp. 74 74 âasové pfieklenutí rozdílÛ 
mezi v˘nosy a náklady     

PenûÏní dary 1 000 1 180 Úhrada ztráty za pfiedchozí léta     
Posílení investiãního fondu 2 000 2 000 
Ostatní

Celkem tvorba 1 074 1 254 Celkem ãerpání 2 000 2 000

Stav
k 1.1.

Stav
k 31.12.Tvorba Plán Skut. âerpání Plán Skut.

2 702 1 956

b) Fond rezervní

Poãáteãní zÛstatek k 1.1. 2004                             2 702 172.-   Kã

Tvorba: 

Pfiídûl ze zlep‰eného v˘sledku hospodafiení z roku 2003 74 317,-   Kã

PenûÏní dary                                    1  179 275,-  Kã

âerpání:

Posílení investiãního fondu        2 000 000,-   Kã

Koneãn˘ zÛstatek k 31.12. 2004               1 955 764,-   Kã   

Pfiídûl ze zlep‰. v˘sledku hosp. 19 19 Pfiekroãení prostfiedkÛ na platy
Ostatní
Celkem tvorba 19 19 Celkem ãerpání 0 0

Stav
k 1.1.

Stav
k 31.12.Tvorba Plán Skut. âerpání Plán Skut.

241 260

b) Fond odmûn
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Poãáteãní zÛstatek k 1.1. 2004  262 347,-  Kã

Tvorba:

Pfiídûl do fondu na vrub nákladÛ   355 763,-  Kã

Pfiíspûvek na opravy Jihlávky           12 750,-  Kã

Ostatní zdroje: - tábory dûtí (pfiíspûvek rodiãÛ)            7 750,-  Kã

- rekreace (pfiíspûvek úãastníkÛ)         59 683,-  Kã

- ostatní                                                          500,-  Kã

Celkem tvorba                                  436 446,-  Kã

âerpání: - Rekreaãní stfiedisko Jihlávka (opravy, el.) 53 938,-  Kã

- Penzijní pfiipoji‰tûní (pfiíspûvek) 27 100,-  Kã

- tábory dûtí (pfiíspûvek)              10 550,-  Kã

- rekreace (pfiíspûvek)                            78 618,-  Kã

- obûdy zamûstnancÛ (pfiíspûvek)               79 722,-  Kã

- penûÏní dary zamûstnancÛm                   57 600,-  Kã 

- kulturní a sportovní akce                        20 000,-  Kã

- jednotné obleãení                                        5 604,-  Kã

- vitamíny, oãkování                                         21 200,-  Kã

Celkem ãerpání                                                  354 332,-  Kã

Koneãn˘ zÛstatek k 31. 12. 2004                      344 461,-  Kã 

Tvorba a ãerpání prostfiedkÛ tohoto fondu se fiídí dle vyhlá‰ky o FKSP ã. 114/2002 Sb., kolektivní smlouvou

a vlastním plánem.

Fond kulturních a sociálních potfieb má zfiízen zvlá‰tní bankovní úãet a je plnû kryt˘.

V. Kontrolní ãinnost
1. Roãní plán kontrolní ãinnosti provádûné organizací -

plán interního auditu v Zoo Brno pro rok 2005

• studium interního auditora

• audit funkãnosti a vazeb organizaãního fiádu

• kontrola majetku – shoda fyzické a úãetní evidence

Pfiídûl do fondu na vrub nákladÛ 386 356 Úhrada potfieb zamûstnancÛ 495 355    
Pfiídûl ze zlep‰. v˘sledku hosp.    
Ostatní 70 81  
Celkem tvorba 456 437 Celkem ãerpání 495 355

Stav
k 1.1.

Stav
k 31.12.Tvorba Plán Skut. âerpání Plán Skut.

262 344

d) FKSP
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• kontrola neuhrazen˘ch daÀov˘ch dokladÛ

• kontrola ãerpání dotací na krmiva (dotaãní titul A a B)

• kontrola vybrané investiãní akce

• kontrola dohod o provedení práce

• kontrola útvaru dopravy – vedení knihy jízd, Ïádanky o pfiepravu apod.

• kontrola soukrom˘ch telefonních hovorÛ (2x za rok)

• audit vnitfiního kontrolního systému

2. Vyhodnocení plánu kontrolní ãinnosti provádûné organizací za pfiedchozí rok

a) v˘sledky fiídící kontroly podle §§ 26 a 27 zákona o finanãní kontrole

- v roce 2004 byla fiídící kontrola zaji‰Èována aktualizovan˘m pfiíkazem fieditele ã. 3/2002. Od 1. 11. 2004

vstoupil v platnost pfiíkaz fieditele ã. 7/2004, kter˘ zohledÀuje zmûny související s Vyhlá‰kou ã. 416/2004

Sb., kterou se provádí zákon ã. 320/2001 Sb.

- namátkovû byly zkontrolovány vybrané písemné záznamy. V‰echny obsahovaly podpisy oprávnûn˘ch osob

shodné s podpisov˘mi vzory. ¤ídící kontrola (kontroly pfiedbûÏné, prÛbûÏné, následné) neshledala Ïádné zá-

vaÏné nedostatky, které by zásadním zpÛsobem nepfiíznivû ovlivÀovaly ãinnost organizace.

b) v˘sledky interního auditu podle §§ 28 a 29 zákona o finanãní kontrole

- funkce interního auditora je v pfiíspûvkové organizaci zfiízena od 15. 9. 2003

- v roce 2004 byly provedeny následující kontroly a zji‰tûní:

• revize neuhrazen˘ch daÀov˘ch dokladÛ ke dni 29. 7. 2004

• kontrola dokladÛ o zadávání vefiejn˘ch zakázek

• revize dokladÛ souvisejících s investiãní akcí „V˘bûh vlkÛ a bobrÛ, indiánská ch˘‰e“

• revize dokladÛ souvisejících s investiãní akcí „Informaãní systém – I.-IV.etapa“

• kontrola funkãnosti a vazeb organizaãního fiádu

- dále byly provedeny následné kontroly:

• následná kontrola k revizi neuhrazen˘ch daÀov˘ch dokladÛ

• následná kontrola ke kontrole dokladÛ o zadávání vefiejn˘ch zakázek

- interní auditor podal ‰est doporuãení ke zlep‰ení

VI. Informace o v˘sledku inventarizace majetku a závazkÛ
K 31.12. 2004 byla v souladu s ustanoveními zákona ã. 563/91 Sb. o úãetnictví ve znûní pozdûj‰ích zmûn a do-

datku a podle pfiíkazu fieditele organizace ã. 6/2004 provedena fiádná inventarizace majetku, závazkÛ a pohle-

dávek Zoologické zahrady mûsta Brna, pfiíspûvkové organizace.

Pro velk˘ rozsah majetku byla inventarizace provedena dílãími inventarizaãními komisemi. 

Ve‰keré drobné inventarizaãní rozdíly byly proúãtovány v termínu pfied ukonãením roãní závûrky.
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Zoologická zahrada mûsta Brna, 
pfiíspûvková organizace

(zfiizovatel: Magistrát mûsta Brna)
U Zoologické zahrady 46

635 00 Brno

tel.: 546 432 311

fax: 546 210 000

e-mail: zoo@zoobrno.cz

www.zoobrno.cz

Otevírací doba
listopad aÏ únor 9 – 16 hod.

bfiezen a  fiíjen 9 – 17 hod.

duben aÏ záfií 9 – 18 hod.

Vstupné:
dospûlí 60,- Kã

rodinné vstupné (2 dospûlí, 3 dûti) 150,- Kã

dÛchodci, dûti do 15 let, studenti 30,- Kã

dûti do 3 let zdarma
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