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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.               
 

 

 

Prvními návštěvníky klokanů byli Klokánci 
 
Poslední srpnovou sobotu otevřela brněnská zoologická zahrada na Mniší hoře 
další novinku letošního roku - průchozí expozici klokanů. Prvními návštěvníky 
nového výběhu byly děti z Fondu ohrožených dětí Klokánek Brno, které se 
zároveň staly jejich prvními adoptivními rodiči.  
 
Děti z FOH Klokánek se na tento slavnostní den náležitě připravily – přišly s klokaní 
písničkou, v klokaních tričkách a ušetřené peníze na adopci přinesly v pokladničce. 
Plocha výběhu je téměř 3000 m2, vyplňuje dosud nevyužitou stráň mezi Exotáriem 
a páteřní komunikací a celým klokaním areálem vede návštěvnická stezka. 
Expozice je z části lemovaná dřevěným australským plotem a vybavená 
přepouštěcími dveřmi, které zamezí úniku zvířat. Členitý terén je doplněn umělou 
skálou vyzdobenou kopiemi skalních maleb původních obyvatel Austrálie – 
Aboriginců a čtyřmi skalními vyvýšeninami. Rozpočtové náklady stavby klokaní 
expozice činí 5,3 mil. Kč. Návštěvníci mohou nyní obdivovat čtyři klokany 
rudokrké, kteří pochází ze Zoo Lešná a jednoho klokana parma ze Zoo Olomouc. 
 
„Brňané se mohou těšit i na skalní klokany, které v jiné české zoo nespatří. Ti by se 
měli na Mniší horu nastěhovat v nejbližších měsících a předpokládám, že budou 
největším lákadlem expozice. Přicestují totiž do brněnské zoo přímo z Austrálie,“ 
doplnil primátor statutárního města Brna Roman Onderka.  
 
Klokany rudokrké a parma najdeme i v jiných zahradách v ČR, zatímco klokani 
skalní budou jedinými zástupci tohoto druhu v českých zahradách. Návštěvníci si 
budou moci užívat bezbariérové expozice, kde mají zvířata téměř na dosah ruky, 
ale bude důležité, aby se ve výběhu chovali jako pozorovatelé, krmení a hlazení 
klokanů není žádoucí. 
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