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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. 
 

 
    

    V Zoo Brno je k vidění největší holub světa 
 
 

Korunáč Sclaterův (Goura sclateri) je další zajímavý ptačí druh, který je nově chován v Zoo Brno. Samice 
tohoto největšího holuba světa přijela na Mniší horu z Děčína.  
 
“Korunáči patří mezi měkkozobé, mezi nimiž vynikají nejen svojí velikostí, ale i krásou. Všechny čtyři 
druhy žijících korunáčů jsou od vyhynutí dronte mauricijského (Raphus cucullatus) největšími žijícími 
holuby na světě,” upřesnil kurátor chovu ptáků RNDr. Petr Suvorov, Ph.D.  
 
Korunáči obývají tropické deštné lesy Nové Guineje a dosahují velikosti dospělého brojlera s váhou 
kolem 2,5 kilogramu. Živí se plody a semeny. Mívají jediné vejce, které inkubují asi měsíc. O mládě se 
starají oba rodiče. 
 
“I když umí létat, raději se přesouvají pěšky nebo pouze krátkými přelety mezi větvemi stromů. Společně 
s kasuáry patří k největším zvířatům Nové Guineje, takže jsou častým loveckým terčem místních 
obyvatelů,” doplnil Suvorov. 
 
Korunáč Sclaterův je podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) řazen spolu s korunáčem vějířovým 
(Goura victoria) mezi druhy téměř ohrožené, zbývající korunáč novoguinejský (Goura scheepmakeri)  
a korunáč chocholatý (Goura cristata) patří do kategorie druhů zranitelných. V rámci Evropské asociace 
zoologických zahrad a akvárií jsou na korunáče, s výjimkou jednoho druhu, vedeny plemenné knihy.  
Zoo Brno tak pokračuje v rozšiřování kolekce chovaných ptáků. V tomto roce se návštěvníci mohli 
poprvé podívat například na vousáky červenožluté, leskoptve purpurové nebo čírky skořicové. 
 
 “V současné době sháníme pro samici korunáče také samce. Doufáme, že se nám to podaří  
v následujících měsících,” uzavřel Suvorov. 
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    V brněnské zoo se vylíhla kriticky ohrožená želva pavoukovitá 
 
  

Želva pavoukovitá má tři poddruhy a Zoo Brno chová severní poddruh (Pyxis arachnoides brygooi), který 
nechová v současnosti žádná zoo v Evropě. Jedná se o vůbec první odchov tohoto poddruhu v celé 
historii Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Želvy jsou typické svým pomalým růstem  
a rozmnožováním, proto jsou v zoologických zahradách vzácné.  

  
V brněnské zoo je od roku 2004 celkem 6 samců, kteří byli zabavení ve Vídni na letišti. Samičku má zoo 
teprve od roku 2015. Získání samice je velmi obtížné, například v roce 2015 nebyla v evropských zoo 
chovaná ani jediná samice tohoto poddruhu. Zoo Brno proto navázala spolupráci s AZA (Severoamerická 
asociace zoo a akvárií), kde běží pro tento druh chovný program a jehož koordinátor navržený přesun 
dospělé samice do brněnské zoo odsouhlasil. 

 
„Minulý rok se želvy poprvé pářily a samice, která dosud neměla žádné mládě, snesla 2 vejce, obě byla 
umístěna do inkubátoru. Inkubace vajec trvá půl roku. Jedno vejce vývoj nedokončilo, z druhého se  
v polovině července vylíhlo mládě, " doplnil kurátor chovu plazů, obojživelníků, ryb a bezobratlých  
Mgr. Petr Šrámek. 

 
Malá želvička už má vstřebaný žloutkový váček, přežila nejkritičtější období, samostatně žere a má se 
k světu. V současné době je v zázemí a návštěvníci ji tak zatím neuvidí. Želva pavoukovitá je podle  
IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) řazena mezi kriticky ohrožené druhy. Obývá relativně malý 
areál jihozápadního Madagaskaru, kde žije v suchých biotopech řídkých lesů a keřů. Je ohrožená 
úbytkem biotopu, protože lidé kácí stromy na dřevo. Kvůli své krásné kresbě na krunýři se stává obětí 
nelegálního obchodu.   
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    Mezinárodní den seniorů - 1. říjen  
 

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravila brněnská zoo na tento den vstupné pro seniory 
pouze 10 Kč, jízdu vláčkem zdarma a speciální komentované krmení. Vstup za 10 Kč se týká seniorů nad 
60 let nebo při předložení dokladu (seniorská jízdenka MHD). 
 

Den přírodních věd pro ZŠ - barvy a tvary 

Pátý ročník Dne přírodních věd v Zoo Brno, připravovaný ve spolupráci se studenty a pedagogy Střední 
průmyslové školy chemické, Brno, se tentokrát koná ve středu 11. října od 8:30 do 13:00 hodin.  
Studenti nabídnou přihlášeným školákům zábavná a poučná setkání na téma barvy a tvary.  

Velká soutěž pro základní školy a gymnázia z celé jižní Moravy nabídne šest stanovišť, na kterých se 
účastníci dozvědí zajímavé informace o zbarvení a tvaru živočichů, rostlin, hornin a minerálů. Nově bude 
připraveno také stanoviště fyziky, kde na soutěžící čeká pár zajímavostí o optice. Nebudou chybět ani 
chemické pokusy.  

Soutěžící projdou zoologickou zahradu a zastaví se na jednotlivých stanovištích, u kterých budou 
nachystané nejen informace, přírodniny a ukázky, ale také přímo studenti chemické průmyslovky, kteří 
upoutají svým originálním přednesem. Žáci po odchodu ze stanoviště dostanou tři otázky, které budou 
odstupňované podle složitosti. Soutěž je určená pro žáky 7. – 9. ročníku ZŠ (sekunda-kvarta u víceletých 
gymnázií).  

Záštitu nad 5. ročníkem Dne přírodních věd převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál. 
Přihlašovat se můžete do 4. října e-mailem na adrese: galova@zoobrno.cz (Mgr. Jana Galová),  
do předmětu napište „Den přírodních věd“ a do zprávy počet družstev, která chcete zaregistrovat, 
jména žáků a Vaši školu. Přihlásit můžete maximálně 3 tříčlenná družstva z jedné školy. Soutěžící 
družstva mají vstup do zoo zdarma. Výsledky vyhlašujeme do 24 hodin od skončení akce. Těšíme se na 
vás!  

Gabriela Tomíčková 
tisková mluvčí    
vedoucí útvaru marketingu 
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Letošní prázdniny byly v Zoo Brno druhé nejnavštěvovanější  
za posledních dvacet let 

 
 
 

O letošních prázdninách měla brněnská zoo druhou největší návštěvnost za posledních dvacet 
let. Do Zoo přišlo od 1. 7. do 31. 8. celkem 107 554 osob. Více návštěvníků přišlo za stejné 
období pouze v loňském roce, kdy do Zoo Brno dorazilo 108 537 lidí. V červenci 2017 navštívilo 
zoo 54 327 lidí a v srpnu 53 227, což je vůbec nejsilnější srpen od roku 1997 a je také třetím 
nejnavštěvovanějším měsícem za celou dvacetiletou historii. Před ním je pouze červenec 2017  
a červenec 2016, to přišlo do Zoo Brno 55 862 návštěvníků.  
 
„Návštěvnost naší zoo významně ovlivňuje počasí. Pokud je příliš horko, jdou lidé raději na 
Brněnskou přehradu, když prší, tak se u nás nemají před deštěm kam schovat. Letos k vysoké 
návštěvnosti navíc přispěla nová expozice lvů, o které jsme už od června pravidelně 
informovali,“ dodal ředitel Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. 
 
Právě nová expozice lvů byla největším tahákem letošního roku. Slavnostní otevření 26. srpna si 
nenechalo ujít 3 178 návštěvníků a to i přes vysoké teploty, které ten den panovaly. Lvi Lolek  
a Kivu jsou pro návštěvníky velkou atrakcí, což se odráží právě na návštěvnosti, která je od 
konce srpna vyšší než ve stejném období minulých let.  
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