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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.               
 

 

 
Zoo Brno má opět záchrannou stanici 
 
Po necelých čtyřech letech obnovuje od 2. února 2015 svoji činnost Záchranná 
stanice pro handicapovaná zvířata při Zoo Brno. V rekonstruovaném areálu 
v Jinačovicích bude opět zajištěna péče o zraněná zvířata a opuštěná mláďata 
zvířat z přírody. 
 
„Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Jinačovicích při Zoo Brno“/oficiální 
název/ svou činností pokrývá území Kuřimska a Rosicka. Hlášení o nálezu zvířat 
budou přijímat odborní pracovníci na telefonním čísle 702 137 837 sedm dní 
v týdnu, 24 hodin denně. Vedoucí záchranné stanice Jana Švaříčková uvedla: 
„Naším cílem a posláním je postarat se o zvířata v nouzi a navrátit je zpět do 
přírody. Současně chceme zvýšit zájem veřejnosti o to, jak lidé zvířata ovlivňují a 
podílet se na omezení případů, kvůli kterým se do záchranných stanic dostávají.“ 
Dlouholetá tradice záchranné stanice byla přerušena v polovině roku 2011 na 
základě změny veterinárních předpisů podle Vyhlášky o ochraně handicapovaných 
zvířat při chovu z roku 2010, která stanovuje oddělit zvířata exotická od zvířat 
z volné přírody. Pro účely záchranné stanice bylo v loňském roce opraveno a nově 
vybaveno pracoviště Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v Jinačovicích a 
začátkem roku 2015 Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí o 
povolení činnosti záchranné stanice při Zoo Brno. Chod stanice zajistí čtyři 
zaměstnanci, veterinární lékař a do budoucna plánujeme spolupráci s odchytovou 
službou. V novém zařízení se 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 
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Dobrovolníkem v zoo  
 
Po půl roce od zahájení kampaně „Poznej zoo z druhé strany“ se tohoto 
programu brněnské zoologické zahrady pravidelně účastní 36 dobrovolníků. 
Zapojují se do chodu zahrady, pomáhají s každodenní péčí o zvířata, při akcích 
pro veřejnost a nevyhýbají se ani těžké práci.  
 
Do této chvíle odpracovali dobrovolníci 1 500 hodin a najdeme mezi nimi zástupce 
různých věkových kategorií i různého stupně vzdělaní. Převažují ženy a lidé, kteří 
jsou z Brna a blízkého okolí, ale dobrovolníky jsou i muži a několik nadšenců z 
jiných regionů. V tuto chvíli je dobrovolnický program otevřený a může o něho 
projevit zájem kdokoli, kdo se rozhodne svůj volný čas vyplnit dobrovolnickou 
činností. Stačí kontaktovat odpovědnou osobu na e-mail slovakova@zoobrno.cz. 
Dobrovolnictví je běžnou součástí mnoha zahraničních zoologických zahrad.  
 
Kdo se může stát dobrovolníkem? 
 
Každá fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právnímu jednání, která se na 
základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne vykonávat 
dobrovolnickou činnost a předloží: 
- čistý trestní rejstřík a potvrzení zdravotní způsobilosti  
- vyplněný dotazník dobrovolníka 
- čestné prohlášení, že proti ní není vedeno trestní řízení  
 
Jak se stát dobrovolníkem? 
 
Napište na adresu slovakova@zoobrno.cz 
 
Po splnění všech podmínek vás čeká krátké školení a podpis „Smlouvy o zařazení k 
výkonu dobrovolnické činnosti“. 
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Nové naděje letošní sezóny 
 
Jednou z nadějí roku 2015 v Zoo Brno je samec vlka arktického, který by se měl 
stát vůdcem nové stabilní skupiny. Společně s novou samicí losa evropského, 
dvěma samci surikat, samcem nosála a samcem klokánka králíkovitého budou 
novými atraktivními obyvateli Mniší hory. 
 
Po rozpadu původní skupiny jsme usilovali o umístění jednotlivých vlků do jiných 
zahrad, abychom mohli přivézt z Dánska alfa samce jako základ nové chovné 
smečky. V současnosti je výběh vlků rozdělen na dvě části, v jedné je část staré 
skupiny a do 14 dnů bude nový dvouletý samec spojen se dvěma mladými 
samicemi z původní smečky. Stejně jako vlk byla z Dánska převezena i samice losa 
evropského, která bude spojena s naším mladým samcem, a v budoucnu 
plánujeme transporty dalších dvou samic. Naše zahrada byla vybrána z několika 
žadatelů o nového jedince do expozice kokánků králíkovitých a samec dorazil až 
z USA. V současnosti máme skupinu nosálů v nové expozici a je žádoucí jejich 
odchov, proto jsme z Německa přivezli také nadějného samce. Ze stejné 
zoologické zahrady pochází i další posila pro chov, a to dva samci surikat. Stávající 
skupina se nerozmnožovala a vzhledem k tomu, že jsou to návštěvníky velmi 
oblíbená zvířata, budeme doufat v úspěšnost nové surikatí rodiny. 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 

 


