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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. 
 

 

 

    
    Uklidit brněnskou zoo přijde na 40 dobrovolníků 
 

Zoo Brno se zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko,“ která se letos koná v 
sobotu 8. dubna. Zatím se do akce přihlásilo 40 dobrovolníků, volných míst je ještě 10. Úklid areálu 
zoologické zahrady bude probíhat od 9 hod. do 15 hod. Kromě sběru odpadků budou dobrovolníci také 
hrabat listí nebo zametat. Do úklidu zoologické zahrady se může zapojit každý dobrovolník, který se 
přihlásí prostřednictvím formuláře na www.uklidmecesko.cz, nebo bude kontaktovat Bc. Václava 
Samka: samek@zoobrno.cz, tel.: 724 963 670. Sraz všech přihlášených dobrovolníků bude v 8:45 hod. 
před pokladnami.  Projekt „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je zaměřený mimo jiné na prevenci a proto 
organizátoři akce doufají, že se do úklidu zapojí také děti a mladí lidé. Hlavními organizátory akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ jsou Spolek Ekosmák a Český svaz ochránců přírody.  

 
 

        Oslavte Velikonoce v Zoo Brno 
 

14.–17. dubna připravila brněnská zoo pro návštěvníky bohatý program. Své umění ukáže mistr sklář a 
mistr řezbář a jejich řemeslo si budou moci vyzkoušet i děti. V sobotu bude součástí velikonočního 
programu charitativní jarmark. Větší děti si mohou své znalosti prověřit na vědomostní stezce, která 
bude připravená na neděli. Na Velikonoční pondělí se děti mohou zapojit do hledání vajíček v areálu 
zahrady a za nalezené vajíčko získat sladkou odměnu. V Dětské zoo budou nejen domácí zvířata a jízda 
na ponících, ale také ukázky stříhání ovcí a zpracování ovčí vlny tradičním způsobem. Stejně jako 
v loňském roce budou mít děti možnost vyfotit se s živými kuřátky. Pro dospělé budou připravené 
velikonoční speciality a nebudou chybět ani komentovaná krmení oblíbených zvířat. Velikonoce 
v brněnské zoo si rozhodně nenechte ujít! 
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Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
tomickova@zoobrno.cz 
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    Nové veřejné sbírky pomáhají zachránit jeřáby a orly 

Brněnská zoologická zahrada má dvě nové sbírky, které jsou zaměřené na mezinárodní ochranářské 
projekty - repatriaci jeřába mandžuského a reintrodukci orla východního.  

Jeřáb mandžuský: Zoo Brno se od roku 2015 podílí na repatriačním programu jeřábů mandžuských 
(Grus japonensis), řízeném státní přírodní rezervací Chinganskij zapovednik v Amurské oblasti Ruské 
federace. V roce 2015 Zoo Brno poprvé transportovala dvě vejce jeřábů mandžuských na Dálný východ, 
ze kterých se vylíhlo jedno mládě. 
 
„Následně jsme oslovili další evropské zoologické zahrady, aby se k tomuto projektu připojily. O program 
projevil zájem například Zoopark Chomutov, Zoo Olomouc a nizozemská Zoo Veldhoven. Stávající 
program se díky těmto zahradám rozšířil o druhý druh, a sice jeřába daurského,“ dodal ředitel Zoo Brno 
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.  
 
Zoo Brno v roce 2016 vezla celkem šest vajec, ze kterých se na ruském Dálném východě vylíhlo pět 
mláďat (čtyři jeřábi mandžuští a jeden daurský), která se budou v následujících měsících připravovat na 
návrat do přírody. Brněnská zoo se bude na repatriačním programu podílet i v následujících letech. Číslo 
účtu veřejné sbírky na pomoc chovu a záchraně ohrožených druhů zvířat – jeřáb mandžuský 
je 276543495/0300. 

 
Orel východní: Od roku 2004 je Zoo Brno zapojena do mezinárodního programu na záchranu orla 
východního (Heliaeetus pelagicus). Nositelem tohoto programu je Euroasijská regionální asociaci 
zoologických zahrad a akvárií (EARAZA). Vedle jeho chovu a úspěšného rozmnožování se zoo bude zoo 
aktivně podílet na vybudování reintrodukčního centra pro orly východní v oblasti řeky Amur. Číslo účtu 
veřejné sbírky na pomoc chovu a záchraně ohrožených druhů zvířat – orel východní je 276543794/0300. 

 
Kromě těchto dvou nových sbírek můžou lidé přispívat také na projekt Kura Kura – želvy v ohrožení 
(číslo účtu 267825941/0300) a na pomoc chovu ohrožených druhů zvířat (číslo účtu 256993800/0300). 
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    Většinu dobrovolníků v brněnské zoo tvoří ženy 
 
 

Zoo Brno má pro všechny milovníky zvířat program „Poznej zoo z druhé strany,“ který je 
určený pro dobrovolníky nad 18. let. V současné době je v programu na čtyřicet 
dobrovolníků, kteří pomáhají s úklidem, při ošetřování a krmení zvířat, ale také při 
zajišťování kulturních akcí. Tři čtvrtiny z nich jsou ženy, často studentky vysokých škol. 

  
Náplň dobrovolnické činnosti je různorodá a záleží na tom, jakou aktivitu si každý vybere 
a kolik času jí bude chtít věnovat. Nejvíce odpracovaných hodin připadá na období od 
června do září.  

 
„Práce dobrovolníků si nesmírně vážíme, ale potřebovali bychom jich mnohem víc. Je těžké 
najít v současné době člověka, který bude pracovat bez nároku na odměnu. Přesto věřím, 
že atraktivní prostředí brněnské zoo přiláká další nadšence, které baví práce kolem zvířat,“ 
doplňuje ředitel zoo MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.  

 
Dobrovolníkem v Zoo Brno se může stát každá fyzická osoba nad 18. let s čistým trestním 
rejstříkem. Dobrovolnická smlouva se uzavírá na tři roky. Podrobnosti jsou k dispozici na 
stránkách zoo: http://www.zoobrno.cz/podporte-nas/dobrovolnictvi.  
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Ředitel brněnské zoo byl zvolen viceprezidentem Euroasijské regionální 
asociace zoo a akvárií EARAZA 

 
EARAZA sdružuje 84 zoologických zahrad a akvárií z 15 zemí světa a brněnská zoo je jejím členem od 
roku 2001. Letos v březnu zvolilo prezídium EARAZA MVDr. Martina Hovorku, Ph.D. viceprezidentem 
asociace. Jedná se o prestižní záležitost, díky které může mít Zoo Brno velký vliv na desítky zoologických 
zahrad na obrovském území. 
 
„Mým úkolem bude propojit zoologické zahrady východu a západu. Zoo na západ od nás mají 
sofistikovanější přístup, zoologické zahrady od nás na východ zase lepší chovatelské úspěchy,“ doplňuje 
Hovorka.  
 
Právě vzájemná komunikace mezi zoologickými zahradami je podle Hovorky základ pro zlepšení 
podmínek v jednotlivých zahradách. Bude mít na starost přípravu návrhu, který nastíní, jak by mohly 
zoologické zahrady lépe spolupracovat a kam by měly zoologické zahrady sdružené v asociaci EARAZA  
do budoucna směřovat. Zvolení ředitele brněnské zoo viceprezidentem EARAZA má dopad i na samotné 
vnímání města Brna, které se tak dostane do většího povědomí v zahraničí.  
 
EARAZA – Euroasijská regionální asociace zoo a akvárií byla založena v roce 1994. Členy asociace jsou 
jednak zoologické zahrady zemí bývalého Sovětského svazu, ale také zoo ze Slovenska, České republiky, 
Polska a Izraele. Zájem o členství nedávno projevila také Čína. Informační a metodologické centrum, 
sídlící v Moskvě, poskytuje členům aktuální informace týkající se všech oblastí provozu zoologických 
zahrad. Prezidentem EARAZA je Vladimir Vladimirovič Spicin, který je zároveň zakladatelem této 
organizace.  EARAZA řídí záchranné programy zvířat, chov vzácných a ohrožených druhů a chov 
exotických zvířat. Díky členství v EARAZA má Zoo Brno lední medvědy, medvědy kamčatské, rosomáky, 
orla východního nebo manula.  
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