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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. 
 

 

 

Do brněnské zoo se vrátily střílející ryby 
 

Unikátní loveckou techniku stříkounů si mohou nově prohlédnout návštěvníci brněnské 
zoo. Tyto ryby svou kořist sestřelují proudem vody. 
 
Zoo Brno chová stříkouny v pavilonu Exotárium ve speciálně připraveném akváriu. “Chytají 
hmyz nad vodní hladinou, ale velmi neobvyklým způsobem. Jiné druhy uloví odpočívající hmyz 
nad hladinou skokem, zatímco stříkouni se naučili srážet potravu velmi přesně mířenými 
proudem (kapkami) vody, který vystřelují z tlamky. Dokáží velmi přesně mířit na vzdálenosti 
více než jeden metr,” vysvětlil kurátor chovu ryb Petr Šrámek. 
 
Mladé ryby se této precizní střelecké technice musí postupně učit. Stříkouni v brněnské zoo 
toto umění už ovládají a předvádí ho pravidelně při krmení cvrčky. 
  
V Zoo Brno již byli stříkouni v minulosti chováni. Bylo to ale v akváriu, které jim neumožnilo 
použít tuto unikátní loveckou techniku, protože bylo plně napuštěné vodou. “To stávající je 
proto úmyslně napuštěné jen do poloviny a část nad hladinou je koncipována tak, aby 
umožnila stříkounům sestřelovat hmyz z rostlin a dekorací,” doplnil Šrámek. 
  
V expozici plave hejno dvou druhů stříkounů - pětitrnných (Toxotes chatareus) a lapavých 
(Toxotes jaculatrix). Stříkouny pětitrnné navíc chová Zoo Brno jako jediná v České republice 
i na Slovensku. Společně se stříkouny obývá obnažené skalní římsy akvária i skupinka 
obojživelných ryb lezců. 
 
Stříkouni žijí v mírně slaných příbřežních vodách od Indie po Pacifické ostrovy. Tomu je 
přizpůsobeno i jejich akvárium představující výsek pobřežního biotopu s kořeny a živými 
rostlinami mangrovníků. Ryby můžou dorůst do délky až 25 cm. 
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Nejpilnější dobrovolník loni odpracoval 230 hodin. Děkujeme! 
 

Téměř 1500 hodin odpracovali na Mniší hoře individuální dobrovolníci. V roce 2018 pro ně 
jako poděkování chystáme novinku. 
 
„Moc nám pomohli a my si toho nesmírně vážíme. V zahraničí se na dobrovolnické aktivity 
v podobných organizacích stojí fronty, u nás je to trochu jinak. O to je pro nás cennější, že k nám 
dobrovolníci chodí a tráví u nás svůj volný čas bez ohledu na počasí nebo peníze,“ řekl na 
každoročním setkání dobrovolníků ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
 
V roce 2017 strávili dobrovolníci v brněnské zoo celkem 1456 hodin, což je zhruba stejně, jako 
v roce předešlém. „Není překvapením, že nejvíce chodí o prázdninách. Rekordmanem je Claudio 
Berandi s neuvěřitelnými 230 hodinami. Je pro nás velmi potěšující, že téměř všichni chtějí 
v této činnosti pokračovat,“ uvedla koordinátorka dobrovolnických programů v Zoo Brno 
Vendula Sychrová. 
 
Na Mniší horu chodí pravidelně 55 dobrovolníků, kteří vedou kroužky pro děti, pomáhají 
chovatelům a ošetřovatelům s péčí o zvířata a expozice a podílí se na organizaci velkých akcí. 
Brněnská zoo pro ně jednou za rok pořádá setkání, kde jim poděkuje a předá dárky. 
 
„Každý rok se scházíme v lednu. Letos tomu nebylo jinak, ale plánujeme, že tento formát 
změníme. Všechny pozveme na jaře, až bude tepleji a posedíme v příjemném prostředí Africké 
vesnice. Kromě občerstvení se mohou dobrovolníci těšit na zajímavý program. Chceme jim tak 
ještě více vyjádřit naši vděčnost,“ doplnil Hovorka. 
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Valentýn v Zoo Brno 
 

Už počtvrté bude letos brněnská zoologická zahrada slavit svátek zamilovaných. Valentýn 
v Zoo Brno nabídne například soutěž o zážitkový program. 
 
„Rádi bychom návštěvníkům ukázali, že se do zoo vyplatí přijít i v zimě. Případnou sněhovou 
nadílku si dokáží krásně i zvířata, do kterých by to někdo možná ani neřekl. Své kouzlo má ale 
také zimní zoo bez sněhu. V expozičním komplexu Beringii jsou častěji k vidění rosomáci nebo 
rysové,“ uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
 
Posoudit to mohou ve středu 14. února všichni zamilovaní. Pro zájemce připravíme srdíčkovou 
stěnu k pořízení netradiční selfie nebo komentovaná krmení o lásce. Největším lákadlem ale 
bude soutěž o zážitkový program.  
 
Komentovaná krmení 14. února 
11:00 panda červená 
14:00 medvěd lední 
15:00 lemur kata 
 
Otevřeno bude od 9 do 16 hodin. Poslední vstup je možný v 15 hodin. 
 
Vybrané akce v roce 2018 
 
24.- 27. 2. Mezinárodní den ledních medvědů 
24. 3. Vítání jara 
30. 3. – 2. 4. Velikonoce v Zoo Brno 
21. 4. Den Země 
30. 4. Čarozoo 
1.5. Den přírodních věd pro veřejnost 
9. 6. Dospělí baví děti aneb Dětský den v zoo 
21. 6. Světový den žiraf 
29. 7. Mezinárodní den tygrů 
25.8. Den adoptivních rodičů 
1. 9. Den hantezoo [hantecu] 
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15. 9. Craft RUNGO běh brněnskou zoo 
15. 9. Mezinárodní den pand červených 
1.10. Den seniorů 
27. 10. Halloween v Zoo Brno 
4. – 10. 11. Týden ledních medvědů 
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu  
24.12. Štědrodopolední komentovaná krmení v dárkovém balení 
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