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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou víc než šedesát let existence a nabízí návštěvníkům na ploše 38 
hektarů jedinečnou příležitost setkat se se zvířaty celého světa. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání nedaleko hektického 
prostředí centra velkoměsta uprostřed nádherné přírody lesoparku Mniší hory v městské části Brno-Bystrc. Brněnská zoologická zahrada je nejen centrem odpočinku  
a poznání pro celou rodinu, ale také odborným pracovištěm. Kromě chovu zvířat v areálu zahrady také provozuje Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy 
v Jinačovicích. V ní pečuje o zraněná zvířata a opuštěná mláďata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Spolu se Stanicí 
mladých přírodovědců brněnská zoo již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Od 1. 9. 2016 je Zoo Brno  
a stanice zájmových činností zapsána do rejstříku škol Jihomoravského kraje a působí v oblasti environmentálního vzdělávání. Vzdělávací programy, příměstské tábory, 
přednášky, akce pro širokou veřejnost a programy pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 

metropole. 
 

 

 

    Halloween v Zoo Brno 
 
 
 

Sobota 28. října bude v brněnské zoologické zahradě oslavou podzimu. Už popáté je připraven 
Halloween aneb Svátek dýní v zoo. Za standardní vstupné mají návštěvníci možnost užít si na 
Mniší hoře zábavný podvečer, vydlabat si svoji dýni a ochutnat dýňové speciality. 

 
Tisícovku dýní můžou malí i velcí vydlabávat od 15:30 do 16:30 hodin u dolní točny vláčku. Ty 
nejlepší dýně pak na pódiu odměníme drobnými dárky. Důležité je, aby si všichni vzali na dlabání 
své vlastní nástroje.  

 
V Beringii budou od 15:00 do 18:00 tvořivé dílničky, které připravilo Středisko ekologické 
výchovy. Děti si vyrobí origami netopýra, halloweenské strašidlo nebo si vymalují papírovou 
dýni. V Beringii bude také zcela zdarma ochutnávka dýňové polévky a dýňové buchty.  V africké 
vesnici se můžou děti zapojit do kreativního tvoření a vyzkoušet barevné pískování.  

 
Hlavní program začne na pódiu u Dětské zoo v 16:30 a těšit se můžete na hudební skupinu 
Zimour, kouzelníka, vystoupení taneční skupiny MIMI Fortunae a světelnou show.  

 
Nebudou chybět ani speciální komentovaná krmení zvířat a halloweenské soutěže pro děti. 
Zoologická zahrada bude otevřená od 9:00 do 19:00 hodin, poslední vstup bude možný v 18:00.  
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     Kočičí dámy v brněnské zoo mají nové partnery 

 
Po příchodu chovného samce margaye (Leopardus wiedii), zapůjčeného v rámci záchovného programu 
Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA) ze Zoo Jihlava, dorazili do brněnské zoo další dva kocourci. 
 
Mladý samec kočky pouštní (Felis margarita harrisoni) Abba, který se narodil 8. 9. 2010 v Zoo Tallinn, 
doplnil v expozici pavilonu Tropické království samici Evu. Kočky pouštní jsou zařazeny do záchovného 
programu a Eva v něm má významnou pozici jakožto velmi úspěšná matka. Během svého života  
v brněnské zoo vychovala spolu se samcem Osirisem hned deset mláďat.  Její nejmladší synové  
odešli na konci roku 2015 do USA, aby podpořili chov tohoto druhu za mořem.      
 
Nový chovný samec jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), narozený 10. 8. 2016 v Zoo Poznaň, se 
zabydluje v expozici pavilonu opic a samici Fioně se představí během nejbližších dnů. Jaguarundi patří  
v zoologických zahradách k méně zastoupeným druhům a úspěšných odchovů není mnoho.  

„Chovné páry koček pouštních i jaguarundi byly v zoo věkově nevyrovnané a na výrazně starších samcích 
se začal projevovat jejich věk. Zdravotní stav kocoura pouštního Osirise se dlouhodobě postupně 
zhoršoval a v červenci došlo k jeho úhynu. Samec jaguarundi Fox už pravděpodobně není plodný, 
protože od úspěšného odchovu v roce 2015 s Fionou neměli další mláďata. Obě samice jsou přitom  
v reprodukčním věku, proto jsme jim ve spolupráci s koordinátorem záchovného programu a monitorem 
chovu hledali nové partnery," vysvětluje kurátorka savců Ing. Dorota Gremlicová.  

Oba kocouři se po příjezdu rychle aklimatizovali a spojení Abby s Evou proběhlo bez komplikací. Starého 
chovného kocoura jaguarundi Foxe čeká klidný důchod v péči jeho chovatelky. 
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    Pomáhat zvířatům v brněnské zoo můžete prostřednictvím sbírek i díky 
nákupům v e-shopech 

 
Brněnská zoologická zahrada se zapojila do projektu Givt – klikni a pomáhej.  Díky tomuto projektu můžou 
lidé přispívat zoologické zahradě i prostřednictvím nákupů na internetu. Z nakoupeného zboží v oblíbeném  
e-shopu jde určitá částka neziskové organizaci, kterou si zájemce vybere ze seznamu na stránkách Givtu, 
mezi nimi bude v nejbližších dnech i brněnská zoo. Díky tomuto projektu můžete přispívat na zvířata 
v brněnské zoo a přitom neplatíte nic navíc, částku zasílá e-shop jako poměrnou část z prodeje.  

 
Kromě projektu Givt můžou lidé na zvířata v brněnské zoo tradičně přispívat i prostřednictvím veřejné sbírky.  
Sbírka na pomoc chovu a záchraně ohrožených druhů zvířat v Zoo Brno je určená všem milovníkům zvířat, 
kteří mají zájem spolupodílet se na zlepšení chovu a záchraně ohrožených druhů zvířat v brněnské zoologické 
zahradě. Číslo účtu této veřejné sbírky je 256993800/0300. Přispívat můžete také prostřednictvím DMS na 
stránkách: https://www.darujspravne.cz/pomoc-chovu-a-zachrane-ohrozenych-druhu-zvirat-v-zoo-brno-491 
 
Sbírka je určena například ke zvýšení welfare zvířat. Tomu výrazně pomáhají tzv. enrichmentové prvky. Patří 
mezi ně krmné míče, závěsná lehátka, labyrinty, hlavolamy a balony, které podporují specifické chování 
zvířat.  
 
„Promyšlené nabízení enrichmentových prvků nám umožňuje vytvářet pro zvířata v zoo situace, do kterých 
by se dostala ve volné přírodě. Například takzvaný Puzzle box nutí žirafy, aby potravu dobývaly svým 
dlouhým jazykem z labyrintu. Díky tomu musí udělat specifický pohyb jazyku, podobný tomu, kterým by 
v přírodě stahovaly listí z trnitých větviček akátů, což jim pomáhá dosáhnout pocitu nasycení,“ vysvětluje 
kurátorka chovu savců Ing. Dorota Gremlicová.  
 
Kromě sbírky na pomoc chovu a záchraně ohrožených druhů zvířat v Zoo Brno můžou lidé přispívat také na 
projekt Kura Kura (číslo účtu 267825941/0300), repatriaci jeřába mandžuského (číslo účtu 
je 276543495/0300) a reintrodukci orla východního (276543794/0300). 
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    Záchranná stanice v Jinačovicích se připravuje na netopýry a ježky 
 
 

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, kterou Zoo Brno provozuje v Jinačovicích, se s blížící 
zimou připravuje na období zvýšeného výskytu záletů netopýrů do lidských obydlí. V těchto 
dnech také lidé velmi často kontaktují stanici kvůli nálezům ježků. Právě ježci a netopýři patří 
mezi zvířata, o které záchranná stanice pečuje nejčastěji.  
 
„Pokud netopýři zaletí do Vašeho obydlí, je potřeba neprodleně kontaktovat záchrannou 
stanici, která Vám poskytne rady, jak dále postupovat. Každá okolnost vyžaduje jiný přístup a je 
potřeba ji posoudit individuálně,“ radí vedoucí Záchranné stanice v Jinačovicích MVDr. Radek 
Ficek.     
 
Totéž platí pro nálezy ježků, kteří se pohybují ve dne mimo svůj úkryt, nebo pokud dojde ke 
zničení ježčí skrýše. V současné době pečuje záchranná stanice o 1 netopýra a 16 ježků. Vyšší 
čísla zaměstnanci záchranné stanice očekávají až s příchodem mrazů.  
 
Záchranná stanice v Jinačovicích je v provozu od února 2015. V prvním roce přijala stanice 227 
zvířat v nouzi a její pracovníci měli v terénu 169 zásahů. V roce 2016 bylo zásahů 281 a přijatých 
zvířat 545. V letošním roce je to zatím 117 zásahů a přijatých zvířat 192.  Záchranná stanice 
v Jinačovicích zajišťuje péči pro volně žijící živočichy zejména z oblasti Kuřimska a Rosicka. 
Pohotovostní nonstop telefon je: 702 137 837. Seznam záchranných stanic (i s telefonními 
kontakty a územní působností) patřících do Národní sítě záchranných stanic je na webových 
stránkách Zvíře v nouzi (www.zvirevnouzi.cz).  
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