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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 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.               

 

 

Dospělí baví děti aneb Dětský den v zoo 

V sobotu 6. června bude brněnská zoologická zahrada plná barev, zábavných 
postaviček a atrakcí. Po celý den budou oblíbená komentovaná krmení 
medvědů, tygrů, lachtanů, žiraf a dalších zvířat moderovat osobnosti společně s 
našimi chovateli. V těchto netradičních rolích uvidíte náměstka primátora města 
Brna Martina Andera, moderátora Honzu Musila, motocyklového závodníka Karla 
Abrahama, basketbalistku Ivanu Večeřovou, zpěvačku Madalenu Joao, hokejisty 
HC Kometa Brno a herce Městského divadla Brno /Jakub Zedníček, Ivana 
Odehnalová, Jana Musilová, Lenka Janíková/, moderátory Dobrého rána s ČT Soňu 
Baranovou a Zdeňka Truhláře nebo sólistku baletu Národního divadla Brno, 
držitelku ceny Thálie Ivonu Jeličovou. Improvizační divadlo, dětská zumba, 
pohádkový fotokoutek, atrakce Kašpárka v rohlíku. 15:00 slavnostní otevření nové 
expozice pro pandy červené. Zahrada bude otevřena od 9:00 do 20:00 a za 
standardní vstupné zažijí vaše děti spoustu zábavy. 

21. června oslavíme na Africké vesnici Mezinárodní den žiraf 

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

http://www.zoobrno.cz/
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Predátoři, tropičtí korýši a Nemo s Merlinem 

Tropické království brněnské zoologické zahrady je nyní obohaceno o tři mořská 
akvária, která představují mořské predátory, obyvatele korálových útesů a 
tropické korýše. Ve více než pěti tisících litrech slané vody jsou největší ozdobou 
korýši rodu Panulirus, kteří jsou k vidění jen zřídka. 

Voda v nádržích má teplotu 26°C a obsahuje jeden kilogram soli na metr 
krychlový. V první nádrži mohou návštěvníci sledovat mořské predátory -  
perutýny a murény. Perutýni jsou mořské dravé ryby, vyznačující se 
prodlouženými paprsky hřbetní a prsní ploutve. Disponují jedem, který je 
srovnatelný s jedem kober, způsobující vážná zranění až smrt. Žijí v teplých 
mořích, Indickém a Tichém oceáně. V Zoo Brno je z deseti známých druhů perutýn 
ohnivý, tykadlový a pruhovaný. Murénovití je čeleď mořských dravých ryb 
spadající mezi paprskoploutvé, které mají typicky protáhlé tělo připomínající hada 
a chybí jim břišní ploutve. Murény se vyskytují ve všech tropických a subtropických 
mořích v mělkých vodách u útesů a skrývají se v trhlinách. Muréna je noční 
predátor, během dne lze nejčastěji spatřit její hlavu vyčnívající z úkrytu. Brněnské 
akvárium zdobí muréna příčnopruhá a hvězdicovitá. Akvárium „korálový útes“ 
není biotopicky zaměřena a obsahuje různé útesové nedravé ryby, měkké korály, 
korýše, ježovky apod. Děti jistě ocení přítomnost pohádkových hrdinů Nema, 
Merlina a Dory. Třetí nádrž je určena pro tropické teplomilné korýše, které je však 
velmi obtížné získat. V současné době je v nádrži jeden kus nádherného korýše 
druhu Panulirus versicolor, v brzké době očekáváme dodání dvou jedinců druhu 
Panulirus ornatus. 

Hostem TK, byl realizátor akvárií František Floder 

Chované druhy: 

• Pterois volitans (Perutýn ohnivý) 

• Pterois antennata (Perutýn tykadlový) 

• Dendrochirus zebra (Perutýn pruhovaný) 

• Gymnomuraena zebra (Muréna příčnopruhá) 
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• Echidna nebulosa (Muréna hvězdovitá) 

• Amphiprion ocellaris (Klaun očkatý) 

• Premnas biaculeatus (Klaun ostnitý) 

• Chromis viridis (Sapín zelený) 

• Chrysiptera hemicyanea (Sapínek žlutomodrý) 

• Valenciennea longipinnis (Hlaváč dlouhoploutvý) 

• Siganus vulpinus (Králíčkovec liščí) 

• Siganus magnificus (Králíčkovec vznešený) 

• Paracanthurus hepatus (Bodlok pestrý) 

• Zebrasoma flavescens (Bodlok žlutý) 

• Zebrasoma veliferum (Bodlok plachtonoš) 

• Sphaeramia nematoptera (Parmovec příčnopruhý) 

• Canthigaster valentini (Hranobřich Valentinův) 
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První zbytečně odchycené mládě v záchranné stanici 
 
Srneček, který zřejmě pouze čekal, až se vrátí jeho matka, byl lidmi odebrán 
z přírody. Také do záchranné stanice v Jinačovicích tak už bylo předáno mládě, 
které lidskou pomoc nepotřebovalo. Prosíme veřejnost, aby se s námi lidé vždy 
nejdříve poradili na non-stop pohotovostním telefonu 702 137 837. 
 
Do záchranné stanice jsme srnce přijali 24. května. Na pohotovostní telefon 
zavolal pán z Čebína, že našel opuštěné mládě a vzal si ho domů. Ve skutečnosti 
však mláďata srn bývají jen výjimečně opuštěná. Ukrývají se v trávě, tiše bez hnutí 
leží a skrývají se před predátory. Samička se k nim vrací pouze několikrát za noc, 
aby je nakojila. V prvních týdnech ji mládě ještě nenásleduje. Opuštěné mládě by 
pískalo a zmateně pobíhalo. Nechávejte prosím mláďata u svých matek a i pokud 
je najde váš pes, tiše se vzdalte. I pokud byste mládě odnesli a brzy vrátili, stačí ho 
potřít trávou a zamaskovat trochu lidský pach, ukazuje se, že matka mládě přijme 
zpět.  
 
Náš srnec je sameček starý pouze několik dní, týden až čtrnáct dní, základní 
protilátky od matky snad již získal. Jeho nohy jsou oproti tělu stále ještě velmi 
dlouhé. Postupně získává jistotu a už se na nich udrží čím dál lépe. Bílé skvrny 
v srsti mláďatům mizí až přibližně ve věku tří měsíců, do té doby jim zajišťují 
výborné maskování. Srnečka jsme po zavodnění krmili speciální náhražkou mléka, 
s čímž nám pomáhal zkušený spolupracující veterinární lékař, protože srneček 
zpočátku vytrvale odmítal přijímat potravu. O srnečka jsme museli pečovat 
podobně jako jeho matka a stimulovat i jeho vyprazdňování.  
 
Problematický je nejen odchov, ale také umístění dospělých srnců a srn. Mládě 
vyžaduje intenzivní péči a vytvoří si často silný vztah s chovatelem. Podobu 
člověka si vtiskne jako svého rodiče a příslušníka vlastního druhu. Zvíře je 
ochočené a do přírody se už nemůže vrátit. Pokud se jedná o samce, je to o to 
horší, protože když přijde do říje, začíná většinou na lidi útočit. Pokud bychom 
samce vykastrovali, kromě dalšího zásahu do jeho života by to přineslo další 
problémy. 
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Našemu srnečkovi se podařilo zajistit umístění u chovatele, který má už 
s odchovem samečků srnčat zkušenosti. Věnuje se chovu zvířat a může mu 
poskytnout vhodnou péči. Jeho předchozí srnci zůstali ochočení a byli na něj 
zvyklí. Má také možnost srnce oddělit a ponechat ho ve vhodném výběhu.  
 
Srneček se však už do přírody nikdy nevrátí, je odsouzen k nepřirozenému životu 
v zajetí a jeho matka, která by mu poskytla tu nejlepší péči, o něj přišla. Pokud 
naleznete takové zvíře, poraďte se, prosím nejprve s odborníky.  
 
 
Jana Švaříčková 
vedoucí záchranné stanice 
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
724 963 676 
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www.zoobrno.cz 
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Kulový blesk u tamarínů 

Tamaríni v brněnské zoo si v těchto dnech vyzkouší stěhování jako v českém 
filmu Kulový blesk. Tamaríny žlutoruké, kteří dostali novou expozici u stanoviště 
zoovláčku v dolní části zahrady, nahradili na Tropickém království tamaríni pinčí 
ze Stanice mladých přírodovědců. 

Čtyřletý samec Henry a dvouletá samička Belle nyní tvoří chovný pár, který bude 
mít pro své potencionální potomky k dispozici novou expozici s venkovním 
výběhem úkrytem před chladným počasím. Poslední odchov tohoto druhu 
drápkatých opic v Brně byl v roce 2005. Tamaríni většinou tvoří skupinu pěti 
jedinců /od 2 do 12/, milují prolézání mezi větvemi a jsou výbornými skokany, 
dokáží vyskočit i osm metrů vysoko.  Na Tropickém království je vystřídá pár 
tamarínů pinčích, které dosud mohli vidět jen děti ve Stanici mladých 
přírodovědců. „Nejprve přesuneme tamaríny žlutoruké do nové expozice, pak 
musíme provést nezbytnou dezinfekci a výměnu dřevěných prvků v původním 
výběhu, aby v nejbližších dnech byli k vidění pro návštěvníky i atraktivní tamaríni 
pinčí.“, říká kurátorka savců Mirka Friedman. Jedná se o expoziční pár, který je 
v Zoo Brno od roku 2013. Jedná se o kriticky ohrožený druh zejména kvůli 
masivnímu odlesňování a kultivaci krajiny, v současné době je jich v péči člověka 
více než ve volné přírodě. Německy je tamarín pinčí nazýván „opička Lisztova“, pro 
jeho podobu s tímto významným hudebním skladatelem. 
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