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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.               
 

 

 

Po devíti letech trojčata 

V polovině července se v brněnské zoo narodila trojčata surikat. Dva dospělí 
samci a jedna samice jsou v brněnské zoo od loňského února a vystřídali starou 
skupinu, které se devět let nedařilo mláďata odchovat.  

Milostná předehra bývá u surikat někdy bouřlivá, ale samotné spojení trvá jen 
krátce. Po jedenácti týdnech březosti přicházejí na svět v noře slepá a holá 
mláďata. Po třech týdnech mladé surikaty opustí noru, zůstávají ale pod dohledem 
celé skupiny. „Naše letošní trojčata, ze kterých máme velkou radost, otevřela oči 
po dvou týdnech od narození a v těchto dnech už občas vyráží do vnitřní expozice,“ 
říká chovatel Milan Šebesta. Ve volné přírodě může mít podzemní království jedné 
skupiny surikat až devadesát východů, sahat do hloubky 2 metrů a pokrývat 
plochu mnoha set metrů čtverečních. Dospělá surikata dovede během sekundy 
odházet množství písku, které se hmotností vyrovná jejímu vlastnímu tělu. 
V zoologických zahradách se tedy musí pravidelně upravovat expozice surikat, 
které jsou schopny je během pár týdnů změnit k nepoznání. 
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Nová vlčí smečka má první přírůstek 

Nová smečka vlků arktických v brněnské zoologické zahradě funguje dobře a 
důkazem toho je první odchované mládě. Alfa samec přivezený z Dánska dělá od 
února minulého roku společnost dvěma mladým samicím a v květnu narozenou 
samičku již mohou návštěvníci zahlédnout ve výběhu.  

V roce 2013 se po uhynutí starého alfa samce celá skupina vlků arktických 
rozpadla. Část vlků jsme odvezli do jiných zahrad, ale protože není snadné najít 
pro vlky umístění, část na odvoz teprve čeká. Expozici o celkové rozloze 3500 m2 
jsme rozdělili na dvě části a v jedné z nich založili nový chov. „Podařilo se nám 
získat mladého samce z Dánska, který jako jeden z mála v Evropě je novou krví ze 
Severní Ameriky. Ten vytvořil chovnou skupinu se dvěma samicemi z našeho 
brněnského odchovu. Letos v květnu jsme ve výběhu pozorovali tři čerstvě 
narozená mláďata.  Vzhledem k tomu, že matka je prvorodička, přežilo jen jedno 
z nich a při první veterinární prohlídce na konci června jsme zjistili, že je to 
samička,“ říká kurátorka savců Zoo Brno Mirka Friedman.  

Moderní brněnský výběh vlků, jehož součástí je také srub kanadských indiánů, 
obdržel prestižní ocenění „Bílý slon“ za nejlepší expozici roku 2006. Modelace 
terénu a jeho osazení se přibližuje geografickým oblastem jejich přirozeného 
výskytu.  
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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. 
 

 
 
Záchranná stanice v Jinačovicích je už otevřena půl roku 
 
Do záchranné stanice jsme za první polovinu roku od její obnovy přijali už více 
než sto zvířat. Polovinu z nich se podařilo vyléčit a odchovat a vrátili jsme je zpět 
do přírody. Zvířata se však často do stanic dostávají ve chvíli, kdy už je není 
možné zachránit. Proto veřejnost informujeme, jak jim co nejúčinněji pomáhat. 
 
Do záchranné stanice jsme přijali přes třicet druhů zvířat. Nejpočetněji byli ve 
stanici zastoupeni netopýři rezaví, poštolky obecné, ježci západní i východní a 
zajíci obecní nebo pěvci. Několik z přijatých druhů zvířat bylo chráněných, 
nejčastěji to byli netopýři, ale také rorýsi, vlaštovky nebo veverky.Převažovali 
zranění jedinci nad mláďaty, s různými typy poranění se zlomeninami nebo 
pohmožděními a po nárazech do překážek. Mláďata jsme přijímali často už 
částečně vyspělá. Dostávala se k nám i vysílená zvířata a část zvířat bylo nutné 
pouze přemístit z nevhodného místa. V létě volalo několik nálezců denně, ale ne 
vždy bylo nutné zasahovat. Stačiloporadit a ověřit, že je vše v pořádku. 
 
Za možnost vypuštění zvířat, která jsme se snažili co nejlépe připravit na návrat do 
přírody, vděčíme jejich nálezcům.Na internetových stránkách a Facebooku, ale i 
při setkáních s veřejností radíme, jak postupovat při nálezu zvířete. Pomoc 
potřebují především zvířata zraněná, nemocná, vysílená, ochočená,zvířata 
nalezená mimo úkryt v pro ně netypickou dobu a nesamostatná málo opeřená 
nebo osrstěná mláďata. S mláďaty zajíců a srnek, která klidně leží v trávě nebo 
pěvců, dravců a sov, poskakujících mimo hnízdo, je však vše v pořádku. Proto 
doporučujeme při nálezu zvířete volat naši nonstop linku 702 137 837. 
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