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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.               
 

 

 

„Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů“ 
 
Velmi oblíbené příměstské tábory v Zoo Brno již letos absolvovala téměř stovka 
dětí z Brna a blízkého okolí. Pro děti je připraven velmi pestrý program, do 
kterého patří nejen pozorování života zvířat v zoo, ale také seznámení se s prací 
chovatelů. Děti jsou nadšené z úžasných zážitků a často odcházejí se slzami 
v očích. 
 
Děti se účastní komentovaných krmení, učí se dobře starat o domácí mazlíčky a 
k nejatraktivnějším momentům celého týdne patří návštěva žiraf na Safari a 
krmení lemurů kata, se kterými se dostanou do bezprostředního kontaktu. Děti 
jsou v zoo na příměstském táboře od 8.00 hod. do 17.00 hod a jednotlivé turnusy 
vede pedagogický pracovník vzdělávacího úseku Zoo Brno za asistence studentů 
pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Děti mají zázemí v klubovně správní 
budovy v areálu zoo, slouží jim také klimatizovaný sál v budově, kde tráví polední 
klid sledováním pohádek se zvířecí tématikou. „Letošní děti jsou velmi hodné a 
ukázněné, jen počasí nás trochu zlobí. Jsme velmi potěšeni, když nám od rodičů 
chodí e-maily s poděkováním za úžasné prázdniny jejich dětí. Nedávno se nám 
dokonce stalo, že holčička na konci tábora plakala a řekla, že by chtěla, aby tábor 
trval ještě dalších dvacet tisíc dnů. A to je ta nejkrásnější odměna za naši práci.“, 
říká vedoucí tábora Zuzana Sommerová. Celkově letos navštíví tábory 200 dětí a 
kromě zajímavého a naučného programu v naší zoo je čeká i návštěva Zoo Jihlava. 
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Čtyřčata se u rysů rodí jen ojediněle 
 
Stejně jako v loňském roce se i letos v květnu narodila ve výběhu rysa 
kanadského nová mláďata. Jsou to čtyřčata, což u rysů není tak běžné. Nejčastěji 
se totiž rodí dvojčata nebo trojčata. Návštěvníci již mohou při troše štěstí vidět 
celou rysí rodinku pohromadě ve výběhu. Dnes čeká rysata první veterinární 
prohlídka.  
 
Chovatelé zaznamenali přírůstek ve výběhu rysů kanadských přibližně v polovině 
května a vzhledem k tomu, že jejich expozice je velká a samice si v prvních 
týdnech svá mláďata velmi chrání, bylo těžké odhadnout jejich počet. „Dnes je 
jisté, že mláďata jsou čtyři. Chovatelé je při ranním krmení oddělili od rodičů, aby 
mohly proběhnout nezbytné veterinární úkony. Rysata dostanou čip a vakcínu 
proti virovým onemocněním koček, pastu proti vnitřním parazitům a za dva týdny 
je čeká revakcinace“, říká veterinář Stanislav Mazánek. V přírodě se o potravu 
mláďat v prvních měsících starají rodiče a samostatnými lovci se tyto šelmy stávají 
až v 9 měsících. Mláďata zůstávají s matkou přibližně 10 měsíců a poté musí rodiče 
opustit. Loňská trojčata /dvě samice a jeden samec/ odjela letos v lednu do Zoo 
Limpopo na Ukrajině.  
 
Při veterinární prohlídce bylo zjištěno pohlaví mláďat, jsou to dva samci a dvě 
samičky. 
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Zebří kluci se rodí v neděli  

Sameček zebry Chapmannovy se narodil v neděli, stejně jako jeho roční bratr 
Falco. Zároveň je to poslední potomek vloni uhynulého dvaadvacetiletého 
samce Bena, a proto dostal jeho jméno. Ben II. je vitální mládě, které je už 
v těchto dnech ozdobou výběhu na Safari. 

Ben je šestým potomkem samice Fily, která je také matkou před rokem 
narozeného Falca. Do Brna přišla v roce 2005 z Olomouce. Březost u zeber 
Chapmannových trvá v průměru 371 dnů. V brněnské zoo chováme v současnosti 
6 zeber tohoto druhu včetně nového mláděte. Zebra Chapmannova (Equus 
quagga chapmanni) je jedním z 5 poddruhů zebry stepní, která je rozšířena po 
celé východní a jihovýchodní Africe a patří k typickým, poměrně běžným 
kopytníkům tohoto kontinentu. Avšak většina jich patří k poddruhu zebra 
Böhmova. Zeber Chapmannových je v Africe asi jen 20 tisíc a jsou zapsány na 
Mezinárodním červeném seznamu ohrožených živočichů.  

  

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