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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a spolu se 
Stanicí mladých přírodovědců již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických 
přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 

metropole.               
 

 
 

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce 
 
Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské 
Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci a 
na začátku prosince se vrátil do Zoo Vyškov.  
 
Ve výběhu brněnských velbloudů dvouhrbých v současnosti najdou návštěvníci tři 
samice a jedno mládě - samici Bellu, která se narodila v červnu letošního roku. 
Nový samec je již pohlavně dospělý a nemohl zůstat v Polsku ve své skupině, kde 
se narodil. „Kolem druhého roku začíná většinou velbloudí skupina mladého 
samce separovat, a proto jsme se s polskými kolegy dohodli, že bude Dred 
vhodnou náhradou za našeho Rómea.“, říká Miroslava Friedman, kurátorka savců. 
Velblouda Dreda polští chovatelé naučili chodit na ohlávce, je tedy velmi klidný, 
což je dobré pro manipulaci se zvířaty v případě veterinárního vyšetření, 
transportů apod. Zatím se samec aklimatizuje v novém prostředí samostatně a 
v nejbližší době bude připojen k samicím, se kterými má zatím jen pachový a 
zrakový kontakt. Velbloudy dvouhrbé chová brněnská zoologická zahrada od roku 
1963 a od té doby se je daří i odchovávat. Velmi úspěšným samcem byl od roku 
1997 do roku 2010 samec Abdul, který zanechal 13 potomků. Věříme, že na jeho 
tradici naváže i polský Dred.  
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Blížíme se k rekordní návštěvnosti 
 
Do hranice 270 tisíc zbývá v těchto dnech jen několik desítek návštěvníků. 
Rekord návštěvnosti Zoo Brno tedy zřejmě padne o letošních svátcích, kdy 
v posledních letech přibývá zájemců o Štědrodopolední a Novoroční 
komentovaná krmení.  
 
Rok 2014 byl na Mniší hoře velmi pestrý. Tři nové expozice, 700 metrů opravených 
komunikací, přes 220 narozených mláďat, 470 tisíc návštěv webových stránek, 15 
tisíc fanoušků na Facebooku – to je v kostce rok 2014 v Zoo Brno. Největší 
pozornosti návštěvníků se těšila čtyřčata rysa kanadského, žirafí samička Naomi, 
velbloudí slečny Stella a Bella, trojčata kočky pouštní a velkým úspěchem byl také 
po osmi letech první odchov dvou jeřábů mandžuských. Plodný rok byl také ve 
výbězích jaků a bizonů – v obou se narodilo po čtyřech mláďatech. Jako každý rok 
se i letos v Zoo Brno konaly příměstské tábory, které se těší obrovské oblibě dětí z 
Brna i blízkého okolí. V tomto roce je navštívilo přes 200 dětí. K akcím s největší 
návštěvností patřil Den přírodních věd 1. května a Halloween a slavnostní otevření 
nových expozic.  
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Do zoo na Štědrý den i na Nový rok 
 
Tradiční oblíbená komentovaná krmení jsou připravena pro návštěvníky i 
v nejsvátečnějších dnech roku – na Štědrý den a na Nový rok. Setkání se zvířaty a 
chovateli budou probíhat po oba dva dny u několika výběhů a Štědrodopolední 
krmení bude navíc v dárkovém balení. 

 
Komentované krmení 24. 12. 2013 – otevřeno 9:00 – 14:00 /posl.vstup 13:00/ 
tygři sumaterští        9:30-9:45    
lední medvědi       10:15-10:30  
velbloudi        11:30-11:45 
nestor kea        12:00-12:15  
bizoni        12:30-12:45  
dětská zoo       9:30 – 13:00 
jízda na ponících /za příznivého počasí/ a krmení domácích zvířátek 
 
Komentované krmení 1. 1. 2014 – otevřeno 9:00 – 16:00 /posl.vstup 15:00/ 
 
tygři sumaterští        9:30-9:45    
lední medvědi       10:15-10:30  
velbloudi        11:30-11:45 
nestor kea        12:00-12:15  
bizoni        12:30-12:45  
dětská zoo       9:30 – 13:00 
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Návštěvníci budou v roce 2015 na Mniší hoře on-line 
 
V průběhu roku 2014 otevřela brněnská zoologická zahrada pro návštěvníky tři 
nové expozice a novinkou roku 2015 to bude wi-fi připojení a zoo rozhlas. 
Připojit se k wi-fi síti bude možné už od 1. ledna a návštěvnický informační 
rozhlasový systém začně fungovat od února. 
 
Bezdrátové připojení k internetu budou moci návštěvníci využívat v okruhu až 50 
metrů od všech pavilonů v areálu zahrady – Dětská zoo, Africká vesnice, Beringia, 
Tropické království, Exotárium, restaurace U Tygra, pavilon opic, správní budova i 
vstupní pokladny. Připojení s názvem WIFI-ZOO-FREE bude bezplatné a bez 
omezení heslem. Na stejných místech je instalován také rozhlasový systém, který 
bude sloužit k lepší navigaci návštěvníků v areálu zahrady, k informacím o právě 
probíhajících akcích v zoo a také k nouzovým hlášením. Rozhlasový servis začne 
fungovat od února 2015. 
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