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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou víc než šedesát let existence, 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 hektickém prostředí centra 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 provozuje Záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy v Jinačovicích. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata 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. Nabídka 
přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 
metropole.               
 

 
 

První odchov v Česku – turako šedý 
 
Brněnské zoologické zahradě se podařilo jako první zahradě v ČR rozmnožit 
turaka šedého. Vzhledem k tomu, že v hnízdní biologii a výživě mláďat tohoto 
druhu je stále mnoho otazníků, s velkým očekávání sledovali pracovníci zoo 
hnízdící samici i čerstvě vylíhnutá mláďata. 
 
Dvě samice turaka šedého přišly do Brna z Olomouce v roce 2013 a vytvoření 
chovného páru bylo velmi složité, ale díky spolupráci Tierparku Heidelberg se 
podařilo sestavit jeden chovný pár. „Když samice na začátku ledna snesla do 
hnízdního koše vejce, ihned jsme navázali kromě Heidelbergu také kontakt s 
Cotswold Wildlife Parkem ve Velké Británii, kde se tento druh podařilo rozmnožit 
jako první v Evropě. S těmito dvěma zařízeními jsme postupně upravovali krmnou 
dávku i metodiku odchovu.“, řekl kurátor chovu ptáku Zoo Brno Petr Suvorov. 
Samice seděla na vejcích přibližně jeden měsíc a na začátku února bylo chovateli 
pozorováno vylíhnutí dvou mláďat. Rodiče mláďata poctivě krmili a zároveň 
hnízdo i velmi agresivně hájili. Protože velice nelibě nesli jakoukoliv přítomnost 
lidí, byl v dané části Exotária zaveden klidový režim a odsunuty veškeré 
manipulační práce. I přes obrovskou péči rodičů a snahu chovatelů 3. března jedno 
mládě uhynulo. Druhému mláděti je v současnosti 45 dnů, začíná přepeřovat a dva 
týdny se pohybuje již mimo hnízdní koš. To, jestli překoná nejkritičtější období, 
ukáží příští dny.  
V České republice chová tento druh již delší dobu Dvůr Králové, před nedávnem i 
Praha a velmi krátce Jihlava. Ani v jedné zahradě se nepodařilo jej rozmnožit.  
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Mládě turaka šedého. Narozeno 9.2.2015 v Zoo Brno. 
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Akce duben 
1. 4. 2015 Ptačí den pro školy, od 9:00 do 15:00 soutěž pro čtyřčlenná družstva 
druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s 
doprovodem  
Ptačí příjmení do zoo zdarma!!! 
 
Velikonoce v Zoo Brno 2015 
Sobota 4. 4. 2015  
Dílničky pro rodiče s dětmi – tradiční i netradiční zdobení vajíček, jarní výzdoba a 
seznámení s postupem pletení mrskačky (pomlázky).  
Více informací: Mgr. Iva Trtíková, trtikova@zoobrno.cz 
Pondělí 6. 4. 2015  
9:30 – 14:00 – hledání vajíček v zahradě, za přinesené vajíčko odměna 
12:00, 13:00 a 14:00 – ukázky stříhání ovcí na Dětské zoo 
15:00 Křest tapíra s moderátorem Čro Dvojka Janem Rosákem 
Komentovaná krmení 
Velikonoční soutěžní vědomostní stezka 
Focení s kuřátky na Dětské zoo 
 
11.4. Den pohybu  
Den pohybu ve spolupráci se studenty MENDELU Brno proběhne v Zoo Brno 
poprvé. Dopoledne bude věnováno nordic wallkingu s lektory ze společnosti 
Chodec.cz a odpoledne pozveme maminky s kočárky na strollering na minizávod 
kočárků a ukázkovou hodinu chůze s kočárkem; jako doprovodný program 
proběhnou narozeniny velblouda Dreda. 
 
Oslavy Dne Země v Zoo Brno 
26. duben 2014, 13:00 – 17:00 
Od 13:00 do 17:00 hod. si mohou malí návštěvníci zoo u příležitosti Dne Země 
zasoutěžit na několika stanovištích v areálu zoo. Soutěže pro ně připravili studenti 
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy Univerzity v Brně. V rámci akce 
proběhne vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže ke kampani 
WAZA/Světové asociace zoologických zahrad a akvárií/ – Biodiverzita to jsme my.  
 
Od 1. Dubna máme otevřeno od 9:00 do 18:00, poslední vstup v 17:00 
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Záchranná stanice 

 
Do záchranné stanice bylo za necelé dva měsíce od zahájení její činnosti přijato 
téměř padesát živočichů. Většinu z nich tvoří kolonie netopýrů. Netopýři byli 
nalezeni v odlomené silné větvi starého stromu, kde zimovali. Část z nich byla již 
vypuštěna do přírody, část na vypuštění teprve čeká.  
 
Kolonie netopýrů byla nalezena v odlomené silné větvi jednoho stromu z aleje 
poblíž zámku v Lysicích. O tom, že z dutiny větve ležící na zemi se ozývají zimující 
netopýři, nás 6. března informoval pracovník péče o zeleň. Přibližně třicet 
netopýrů rezavých a několik netopýrů nejmenších jsme v přepravkách převezli do 
Jinačovic a umístili je ve voliéře v budově záchranné stanice. Netopýry jsme 
napojili vodou a nakrmili moučnými červy. Byli v dobré kondici, jen někteří z nich 
vyžadovali intenzivnější péči. Netopýry jsme postupně, podle jejich kondice, za 
teplého počasí, kdy už létal hmyz, vypouštěli do přírody v oboře v Lysicích, kde 
mají dostatek úkrytů. Dalších několika netopýrů rezavých, kteří byli nalezeni v bytě 
panelového domu v Brně, jsme se ujali 20. března. Netopýři byli v dobré kondici, a 
proto jsme je za vhodných podmínek také brzy vypustili. Netopýři rezaví 
vyhledávají v posledních desetiletích kromě úkrytů ve stromech také úkryty ve 
štěrbinách vnějších zdí panelových domů, a tak se někdy stane, že vletí otevřeným 
oknem dovnitř. Zjistili jsme však, že v domě probíhalo zateplování fasády a 
netopýři byli stavebními pracemi ohroženi. V rámci spolupráce s Českou 
společností pro ochranu netopýrů jsme se proto se stavbyvedoucím dohodli, jak 
postupovat, aby při pokračování v úpravách nezůstali nějací další netopýři 
uvězněni ve větracích šachtách nebo ve škvírách mezi panely. Nedílnou součástí 
činnosti je i odborné poradenství. „Radili jsme lidem, jakou potravu je možné 
poskytnout zvířatům na zahradě nebo jsme bez nutnosti výjezdu na místo vyřešili 
situaci kosice, otřesené po nárazu do skla. Kromě osvěty veřejnosti jsme se zapojili 
také do práce se studenty a odbornými institucemi.“, říká vedoucí stanice Jana 
Švaříčková.  
Činnost Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jinačovicích při Zoo Brno byla 
povolena Ministerstvem životního prostředí v únoru letošního roku. V současnosti 
svou činností pokrývá především území Kuřimska a Rosicka a probíhají jednání o  
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rozšíření územní působnosti a návratu stanice do Národní sítě záchranných stanic. 
Pro provoz záchranné stanice byl vybrán areál Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno v Jinačovicích, který byl opraven a dnes se zde nachází prostory 
pro péči o zvířata s karanténou a místnostmi pro intenzivní péči, ošetřovnou a 
přípravnou krmiva, místností pro ekologickou výchovu a se zázemím pro 
zaměstnance. Ve venkovním areálu slouží k následné péči čtrnáct voliér a výběhů 
a k dispozici je také vozidlo s odchytovými pomůckami. 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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