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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.               
 

 

 

Babyboom u lam 

Poslední dva měsíce přinesly pět přírůstků v expozicích lam alpak a lam vikuní. 
Všechny chovné samice těchto dvou druhů přivedly na svět zdravá mláďata. 
Návštěvníci mohou ve dvou sousedících výbězích vidět jednu domestikovanou a 
jednu volně žijící formu lam. 

V brněnské zoologické zahradě je zavedený chov alpak od roku 2005 a vikuní od 
roku 2009. Dříve byla v zoo chována také lama krotká a guanako. Skupinu alpak 
dnes tvoří tři chovné samice a jeden samec, který se z důvodu genetické diverzity 
po určité době obměňuje. Od září letošního roku je v Brně nový samec ze Zoo 
Olomouc. V srpnu se narodila dvě mláďata, poslední samice porodila v září a 
všechna mláďata jsou samci. Alpaky jsou domestikovanou formou lam, které jsou 
v Jižní Americe chovány pro mléko a zejména pro srst na výrobu velmi jemné vlny. 

 „V naší chovné skupině vikuní máme dvě samice, které již čtvrtým rokem 
odchovávají mláďata a letos jsou to jedna samička a jeden samec. Oba druhy lam 
rodí v zoologické zahradě spontánně ve výbězích a díky tomu mohou návštěvníci 
vidět příchod mláďat na svět na vlastní oči. Vikuně patří do EEP záchranného 
programu a o jejich přesunech v rámci zoologických zahrad rozhoduje koordinátor 
ze Zoo Curych,“ řekla kurátorka savců Zoo Brno Mirka Friedman. Loňská mláďata 
jsou již připravena na transport do nových domovů. Vikuně jsou v rozsáhlých 
částech oblastí výskytu částečně vyhubeny, jinde jsou ohroženy a v chráněných 
oblastech jsou její počty stabilizované.  
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Piraně a kajmánci v novém 

Piraně, kajmánci a karetky v brněnské zoologické zahradě obývají společně nově 
upravenou expozici v Tropickém království. Rekonstrukce, která začala v první 
polovině letošního roku, byla definitivně ukončena umístěním pěti piraní 
rostlinožravých ze Zoo Olomouc.  

V první fázi modernizace byla původní zvířata přemístěna do zázemí a proběhla 
výměna skel, instalace nového dna imitujícího přírodní povrch a oprava umělých 
skal. Následně byl prostor doplněn novou dekorací pařezů a větví a nově osázen 
rostlinami. Část jich tvoří tzv. epifyty, které rostou na jiných rostlinách, ale vyživují 
se samostatně.  V expozici je nově systém automatického rosení rostlin, moderní a 
ekonomicky úsporné LED osvětlení a rekonstrukcí prošla také filtrace. Voda je 
čištěna mechanicky i chemicky a je k dispozici také sterilizační zařízení pro případ 
infekce. „Do expozice byli umístěni tři původní kajmánci trpasličí a na začátku září 
pět piraní rostlinožravých ze Zoo Olomouc. Jedinci tohoto druhu dorůstají velikosti 
až 50 cm, ale na rozdíl od piraní obecných nejsou nebezpeční a živí se převážně 
rostlinnou potravou. V přírodě je to hejnová ryba obývající řeky Jižní Ameriky a 
v naší expozici se piraně zdržují převážně v místech, kde je největší proudění vody,“ 
říká Petr Šrámek kurátor chovu ryb Zoo Brno. Společnost jim dočasně dělají i tři 
karetky novoguinejské, kterým se v současnosti opravuje jejich expozice. 
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Akce říjen 2015 

Světový den zvířat – V neděli 4. října zveme na Mniší horu k oslavě svátku zvířat. 
Slavit budeme aktivní zábavou v podobě vědomostní stezky pro děti a jejich 
rodiče. Ti, kteří stezku úspěšně zdolají, se mohou zúčastnit losování o drobné 
ceny. V sále Správní budovy proběhne v 15:00 přednáška bioložky Ivy Uhrové 
s názvem „Na čem /se/smaží Indonésie“, která nás zavede do fascinující a 
zároveň ohrožené přírody země tisíce jezer a rozmanitých kultur. Nositelé 
zvířecích příjmení mají tento den vstup do zoo ZDARMA. 

Halloween aneb svátek dýní – Kdo se rád trochu bojí, neměl by si nechat ujít již 
tradiční Halloween v zoo, který i letos bude zahájen v 16:00 dlabáním dýní. 
Večerní procházka Mniší horou bude obohacena o tajemnou stezku, nabídku 
dýňových specialit a strašidelným malováním na obličej. Vítězům ceny o 
nejkrásnější dýni zazpívá Lucie Dobrovodská se skupinou Paka a tečkou večera 
bude světelná show. 

Plné ruce práce – To je název výstavy o kávě, kterou od 3. do 10. října hostí park 
Špilberk. Výstava bude umístěna na stromech v blízkosti Střediska ekologické 
výchovy Hlídka a park Špilberk tak bude jedním z více než čtyřiceti míst v ČR, kde 
výstava ve stejný čas proběhne. Na 15 plakátech se například dozvíte, co je to 
kojot nebo roya, jak vypadá kávovník či kávová zrna a jak se káva zpracovává. 
Autorem fotografií je Stanislav Komínek z organizace NaZemi, který navštívil 
pěstitele kávy v Guatemale a Mexiku a zkoumal, jaké dopady na jejich životy má 
jejich zapojení do fairtradových družstev. Výstava bude doplněna akcí „Ochutnej 
podzim zdravě“- zdravé vaření spojené s piknikem v parku a zábavným 
odpolednem pro děti “ Podzimohrátky“. Bližší informace www.sevhlidka.cz. 


