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___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou 65 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 ve Středisku ekologické výchovy Hlídka. Nabízí 

také 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. 

 

 

 

Draví vačnatci jsou k vidění v brněnské zoo 
 
V pavilonu Exotárium brněnské zoo se návštěvníci mohou seznámit s dalším mimořádně zajímavým 
zástupcem australské fauny. Jednu z expozic od října obývají vakorejsci čtyřprstí (Dasyuroides 
byrnei). 
 
„Při zběžném pohledu by se mohlo zdát, že se díváte na některého z početných zástupců řádu hlodavců. 
Kowari, jak se také vakorejskům čtyřprstým říká, ale ve skutečnosti patří mezi vačnatce. Typickými, na 
první pohled nápadnými znaky jsou poměrně velké živé oči a černá štětka na konci ocasu,“ popsala 
kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. 
 
Kowari jsou doma v polopouštích, kamenitých pouštích, písečných dunách a říčních korytech Jižní 
Austrálie a Queenslandu. Mohou dorůstat délky až 18 centimetrů, samci jsou mohutnější než samice. 
Ocas měří od 11 do 14 centimetrů a je zakončený už zmíněnou černou štětkou. Váží od 70 do 140 
gramů. 
 
Aktivní jsou převážně v noci, kdy se vydávají na lov. Živí se malými obratlovci, hmyzem, pavouky. I když 
výborně šplhají, zdržují se převážně na zemi a jako úkryty využívají opuštěné nory po jiných zvířatech, 
případně si vyhrabou vlastní, vždy si je ale označí trusem, močí nebo sekretem z prsní žlázy. 
 
Páření tohoto druhu probíhá obvykle od dubna do prosince a samice po 30 až 36 dnech porodí 
v průměru od dvou do sedmi mláďat. Malí kowari se rodí opravdu malí, měří jen asi čtyři milimetry. 
Samice nemají klasický vak, ale spíše částečně uzavřený „váček“, jejich bradavky jsou přetažené kožní 
řasou. Pevně přisátá se mláďata drží necelé dva měsíce, poté je matka odkládá v hnízdě a další dva 
měsíce se je vrací nakojit. 
 
Životní cyklus vakorejsků je velmi krátký. Pohlavní dospělosti dosáhnou v 11 měsících. V následující 
sezóně se páří a volně žijící jedinci se jen vzácně dožívají vyššího věku, než dva roky. V lidské péči žijí 
déle, ale starší jedinci se rozmnožují velmi zřídka. 
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Halloween v Zoo Brno 
 
Poslední říjnová sobota bude v brněnské zoo už tradičně patřit oblíbenému 
Halloweenu. Pro návštěvníky budeme mít na dolní točně vláčku nachystaných 1000 
dýní zdarma, které si mohou od půl třetí vyzvednout, vydlabat a samozřejmě také 
ozdobit. 
 
Kromě dýní budou od 14 hodin nachystána komentovaná krmení, dílničky pro děti 
v Centru služeb a v Kamčatské chalupě v Beringii a také speciální halloweenská soutěž 
se třemi stanovišti. Kromě toho mohou zájemci v Africké vesnici ochutnat dýňové 
dobroty, konkrétně polévku a koláč. 
 
Chybět pochopitelně nebude ani pestrý program na pódiu u Dětské zoo. Ten začne v půl 
páté a postupně se v něm vystřídají hudební a taneční vystoupení, divadlo, vybereme 
nejhezčí dýně a vše uzavře ohňová show. 
 
Program na pódiu u Dětské zoo 

16:30 First Smile (pěvecké vystoupení) 
16:50 Paravánek (divadlo) 
17:10 Lodníci (kapela) 
17:35 DD Tišnov (taneční vystoupení) 
17:45 First Smile (pěvecké vystoupení) 
18:05 DD Tišnov (taneční vystoupení) 
18:10 Lodníci (kapela) 
18:30 vyhlášení nejhezčích dýní a halloweenských soutěží 
19:00 In Flamenus (fire show) 

Komentovaná krmení 

14:00 liška polární 
14:30 rosomák 
15:00 tygr sumaterský 
15:20 surikaty 
15:40 pekari bělobradý 
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16:00 nestor kea 
16:30 lemur kata 

Doprovodný program 
od 14:00 
- dílničky pro děti v Kamčatské chalupě v Beringii (SEV Hlídka) 
- halloweenské soutěže (tři stanoviště) 
- tvořivé dílničky v Centru služeb 
- prezentace ZZS JMK nad Dětskou zoo 
od 15:00 
- vydávání dýňových specialit (polévka, koláč) v Africké vesnici 
od 16:00 
- Furries (postavičky v kostýmech), pohyb po celém areálu 
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Zoo Brno nabízí nové zážitkové programy 
 

Neobvyklý dárek mohou pořídit svým blízkým příznivci Zoo Brno. Od listopadu 
nabídneme zbrusu nové zážitkové programy, které jsou zaměřené na severskou faunu. 
 
„V zimní sezóně mohou zájemci absolvovat setkání se zvířaty, konkrétně s liškou polární, 
se sobem polárním nebo s rosomákem sibiřským. Celým zážitkem bude provázet 
zkušená animátorka, která zajistí odborný výklad. Lidé se tak dozví nejen spoustu 
zajímavostí ze zvířecí říše, ale také podrobnosti o konkrétních zvířatech v brněnské zoo,“ 
uvedla Dominika Zavadilová, která má v Zoo Brno zážitkové programy a adopce na 
starosti. 
 
Zimní setkání se zvířaty trvá asi hodinu a je možné se ho zúčastnit od listopadu do 
března. Přijít může kdokoliv starší 18 let, a to vždy ve všední dny. Po skončení programu 
je čas na individuální prohlídku zoo, takže je možné na Mniší hoře klidně strávit celý den.  
 
Cena je u všech zážitků stanovena na 1452 korun za jednu osobu. Je ale možné dorazit 
i ve dvojici, v tom případě je ale potřeba připlatit ještě 242 korun. Na každý zážitek je 
nutné se přihlásit na e-mailu zavadilova@zoobrno.cz vždy alespoň tři týdny předem. 
 
Pokud by někdo preferoval poznat blíže jiné druhy zvířat, může se podívat na další 
zážitky a stát se ošetřovatele šelem či kopytníků. V brněnské zoo lze také uspořádat 
narozeninovou oslavu, rozlučku se svobodou nebo si projít Mniší horu s průvodcem. 
Všechny programy jsou popsané na https://www.zoobrno.cz/pro-
navstevniky/zazitkove-programy. 
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