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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.               
 

 

 

Běh zoologickou zahradou 

Sobota 17. září bude v brněnské zoologické zahradě patřit aktivní zábavě. Druhý 
ročník Běhu zoologickou zahradou přilákal pětistovku závodníků. Na startovní 
listině se objeví vítězka loňského běhu zahradou, zástupce jihomoravských 
hasičů i sólista opery Národního divadla Brno. Návštěvníky čekají atraktivní 
stanoviště brněnských sportovních klubů.  

Druhý ročník Craft RUNGO Běhu zoologickou zahradou odstartuje stejně jako 
v loňském roce v 11:00 z prostoru Beringie. Závod měří 7,3 km a vede částečně 
návštěvnickou trasou a částečně zázemím zoo.  Servis pro závodníky bude 
zajišťovat profesionální tým Rungo.cz a zoologická zahrada připraví celodenní 
doprovodný program pro rodiny běžců a ostatní návštěvníky. Záštitu nad celou 
akcí převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál, který ve 13:00 předá 
ceny vítězům. Vzhledem k tomu, že do 12:30 bude omezený provoz v dolní části 
zahrady, je pro nezávodící návštěvníky připravena aktivní zábava na různých 
místech zoo s členy České unie sportu. Rodiny s dětmi se mohou zapojit do 
zábavných běhů s Brněnským běžeckým klubem, vyzkoušet si trenažér Českého 
veslařského klubu Brno, žíněnku TAK Hellas Brno, smeč přes síť klubu Volejbal 
Brno, na koš s Tygry Brno a navštívit „karatezoo“ Občanského spolku pro podporu 
rozvoje tradičního karate Brno. Celý den budou probíhat zajímavá komentovaná 
krmení na téma „zvířata v pohybu“. Částečně bude také upraven jízdní řád zoo 
vláčku. Od 13:00 bude na pódiu u Dětské zoo vyhlášení vítězů běhu a ukázky 
karate a zápasu.  

Propozice k hlavnímu závodu najdete zde: 

http://rungo.idnes.cz/craft-rungo-beh-brnenskou-zoo-2016-propozice-f2p-
/behani.aspx?c=A151008_075135_behani_topi 


