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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 součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. 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. 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.               
 

 

 

Chip a Dale v Zoo Brno 
 
Na Mniší horu se v říjnu nastěhovali noví obyvatelé, a to slavní hrdinové 
kresleného seriálu Chip a Dale – čipmankové východní. Získali jsme od 
soukromého chovatele několik jedinců, ale vzhledem k tomu, že tento druh žije 
samotářsky, najdete v expozici pouze jednoho samečka, ostatní jsou zatím 
v zázemí zahrady.  
 
Jeho novým domovem je doplňková expozice v rámci letos otevřené průchozí 
voliéry orla bělohlavého. Čipmank je štíhlý zemní živočich, který se vyznačuje 
typickým huňatým ocasem a velkými lícními torbami. Je aktivní ve dne a žije 
samotářským způsobem života s výjimkou páření. Právě proto najdou návštěvníci 
v expozici jen samce, kterému bude dělat společnost samička jen od února do 
května a od června do srpna. V období od listopadu do února hibernuje, ale 
zajímavostí je, že si nevytváří tukové zásoby na těle, ale schovává se jídlo na 
různých místech a během hibernace se několikrát probouzí a zásoby pojídá. 
„Čipmanky východní chovají jen v několika zahradách v Anglii a odchovy jsou velmi 
vzácné. Samičky jsou březí jeden měsíc a rodí se většinou 4-5 mláďat. My budeme 
tedy doufat, že v novém prostředí umělé sekvoje se jim bude líbit a podaří se také 
odchovat mláďata.“, říká kurátorka savců Zoo Brno Miroslava Friedman. V jejich 
jídelníčku najdeme semínka, hrozny, různé ořechy a pokud budete mít štěstí, 
uvidíte, jak si obratně nastřádá i několik lískových oříšků do velkých tváří. 
Brněnský sameček je roční a v péči člověka se může dožít až devíti let. Kromě 
čipmanka najdete v této části zahrady také skunka pruhovaného a samičku urzona 
kanadského. 
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Halloween s dýněmi a tajemnými postavami 
 
Sobota 1. listopadu bude v zoologické zahradě zábavná i trochu strašidelná, 
protože bude ve znamení dýní a halloweenských masek. Zahrada bude otevřena 
za normální vstupné až do 18 hodin a program nabídne soutěž o nejkrásnější 
dýni, dýňové dobroty i ohňovou show. 

 
Otevírací doba zoologické zahrady je od listopadu do února od 9 do 16 hodin, ale 
1. listopadu uděláme vyjímku. Halloweenský program začíná v 16:00 a končí ve 
20:00, proto budou v tento den pokladny otevřeny až do 18:00. Pro návštěvníky, 
kteří se budou chtít účastnit soutěže O nej dýni, budou připraveny zdarma 
halloweenské dýně v dolní části zahrady u točny zoovláčku. V 17:00 začne 
strašidelná stezka zahradou, na které se lidé setkají se záhadnými postavami, ale 
také se zvířaty, které jim představí jejich chovatelé. Vzhledem k tomu, že máme již 
měsíc v provozu Africkou vesnici, ochutnávka dýňových specialit bude probíhat 
právě tam. V rámci celého podvečera se můžete setkat s medvědy kamčatskými, 
pandami červenými, velbloudy, lemury a plameňáky. Na pódiu u Dětské zoo pak 
na závěr vyhlásíme a odměníme deset nejkrásnějších a nejstrašidelnějších dýní a 
dárkem pro všechny bude ohňová show v podání Dua In Flamenus.  
 
Kdo nestihne Halloween, může se zúčastnit Lampionového průvodu o týden 
později a zahájit tak novou tradici, kdy se formou hry společně se zvířátky 
připravíme na zimní období. Kdo bude chtít, může si vlastnoručně vyrobit 
lucerničku ze zavařovací sklenice (poplatek 30,-Kč). 
 
30. listopadu proběhne tradiční Rozsvícení vánočního stromu pro zvířátka. 
 
 
Více informací na www.zoobrno.cz 
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Příprava na zimu  
 
Podzimem vybarvená Mniší hora a aktivní zvířata, která si užívají mírnějších 
teplot – takové jsou poslední měsíce roku v brněnské zoologické zahradě. Pro 
pracovníky zoo jsou tyto dny spojené s prací kolem neustále padajícího listí, s 
přípravou zázemí zahrady na blížící se zimu a pro zvířata zejména změna 
jídelníčku. 
 
S příchodem podzimu nastává v zahradě změna krmných dávek pro zvířata, kdy se 
ze zeleného krmiva přechází na sušené. Spolu s tím se také mění nutriční hodnota 
krmné dávky, kdy například u samice ledního medvěda se z denního přídělu 
17 000 kcal během dvou podzimních měsíců sníží hodnota na pouhé 3 000 kcal. 
Podobný stravovací cyklus mají i medvědi kamčatští. Jinak je tomu u afrických 
kopytníků, kterým se také mění zelené krmivo na seno, ale nutriční hodnota má 
mnohem menší pokles. „Snažíme se co nejvíce napodobit podmínky v přírodě, to 
znamená, že během léta zvířata dostávají pestrou zelenou stravu, nabírají na síle i 
energii, kterou pak postupně čerpají celou zimu. Na podzim je větší podíl sena a 
část mrkve nahrazuje řepa.“, říká ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. Naopak u 
ptáků, plazů a ryb se stravovací pravidla v souvislosti s ročním obdobím nemění. 
Další součástí podzimní přípravy je technické zabezpečení zahrady a příprava 
prostor pro zazimování zvířat. Probíhá kontrola vyhřívaných přívodů vody, a to 
zejména u sudokopytníků, např. u jelenů milu, sobů a bizonů.  

 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 

 


