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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou víc než šedesát let existence a 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 hektického 
prostředí centra velkoměsta uprostřed nádherné přírody lesoparku Mniší hory v městské části Brno-Bystrc. Brněnská zoologická zahrada je nejen centrem odpočinku     
a poznání pro celou rodinu, ale také odborným pracovištěm. Kromě chovu zvířat v areálu zahrady také provozuje Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy 
v Jinačovicích. V ní pečuje o zraněná zvířata a opuštěná mláďata 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. Od 1. 9. 2016 je Zoo Brno     
a stanice zájmových činností zapsána do rejstříku škol Jihomoravského kraje a působí v oblasti environmentálního vzdělávání. Vzdělávací programy, příměstské tábory, 
přednášky, akce pro širokou veřejnost a programy pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 

metropole. 
 

 

 

    
    Brněnská zoo zahájila stavbu nového výběhu pro šimpanze  
 
 

Výstavba nového přírodního výběhu, který zabere část lesního pozemku přiléhajícího k pavilonu, začala 
13. září poklepem na základní kámen. Realizace stavby přijde na 39 779 740 korun bez DPH a potrvá 
přibližně 18 měsíců. Snahou projektantů je poskytnout lidoopům podmínky co nejvíc podobné jejich 
přirozenému prostředí. Šimpanzi se v nové venkovní expozici budou pohybovat především v korunách 
stromů či na vysokých prolézačkách, na zem povětšinou sejdou, jen když pocítí potřebu napít se vody    
z napajedla. 
 
Návštěvníci budou procházet po asi 100 m dlouhé lávce ve výšce 4 až 6 metrů nad zemí. Zhruba 
uprostřed expozice vznikne hlavní vyhlídka. Venkovní prostory zaujmou plochu téměř 2 000 m2, 
ohraničovat je bude 5 m vysoká zeď upravená jako umělá skála. 
 
„V další fázi zrekonstruujeme také současný pavilon. Na střeše vyroste prosklená nástavba a šimpanzi 
tak budou mít i v chladnějším období roku k dispozici minimálně 11 m vysoký prostor ke šplhání,“ dodal 
ředitel Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. 
 
V současné době jsou v Zoo Brno tři šimpanzi, kteří mají k dispozici venkovní prostory o rozloze 70 m2 
a ty jsou z hlediska současného trendu zoologických zahrad nevyhovující. Dva pavilony opic, umístěné 
poblíž správní budovy, patří v Zoo Brno k nejstarším expozicím, které v 60. letech 20. století 
vyprojektoval významný brněnský architekt Otto Eisler. Díky novému výběhu by Zoo Brno mohla stavy 
šimpanzů zdvojnásobit.  
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