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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou téměř 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. 
 

 
 

Brněnská zoo se vrací do centra města s novým projektem 
 
Zoo Brno opět získala do pronájmu prostory v Radnické 6 v centru jihomoravské 
metropole. V budoucnu tam plánujeme otevřít virtuální zoo, do té doby zaplní 
místnosti fotografické výstavy, jejichž hlavním tématem budou pochopitelně zvířata a 
příroda. 
 
„Na Radnickou se vracíme po téměř sedmi letech s projektem virtuální zoo. Chceme 
hlavně mladým lidem zprostředkovat blízký a téměř hmatatelný kontakt se lvy, žirafami 
nebo ledními medvědy v jejich přirozením prostředí, který by vedl k poznávání 
zajímavých druhů a podnítil jejich zájem o biodiverzitu a ochranu ohrožených zvířat,“ 
vysvětlil ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
 
K přenesení přírody v její nejčistší podobě do centra Brna bychom využili virtuální 
realitu. „Lidé by se tak dostali například přímo do hlubin moře, mohli by letět s tažnými 
ptáky nebo se podívali do africké divočiny, kde by pozorovali způsob života tamní fauny 
a vnímali problémy, kterým musí čelit. Podobně by se mohli dostat do dalších částí 
světa, aby jejich pohled na rozmanitost a různorodost byl co nejkomplexnější,“ řekl 
Hovorka. 
 
Ke zrealizování tohoto projektu budou potřeba úpravy prostor i dostatek času. Zatím 
jsme provedli nejnutnější úpravy a počítáme i se spoluprací s TIC BRNO. 
 
„Nádvoří Staré radnice se stává čím dál oblíbenějším prostorem pro relaxaci a 
odpočinek v samém srdci Brna. K pohodové atmosféře přispívá také příjemná kavárna 
s venkovním posezením. Těšíme se na spolupráci se Zoo Brno, která dá místu další 
rozměr,“ doplnila ředitelka TIC BRNO Jana Janulíková. 
 
Vzhledem k náročnosti projektu virtuální zoo se mezitím budeme ve staronových 
prostorách soustředit zejména na fotografické výstavy. Ta první se jmenuje Svět zvířat 
v objektivu Aleksandra Avalova a startuje hned v pátek 27. dubna v 11 hodin. Vstup na 
ní je zdarma. 
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Aleksandr Avalov působí od roku 1989 jako oficiální fotograf zoologické zahrady v 
Moskvě, kde také vytváří rozsáhlou fotokroniku. V ní zachycuje život prakticky všech 
zvířat, která zde byla za jeho působení chována. 
 
Avalov je mezinárodně uznávaným fotografem a jeho snímky se objevily na mnoha 
pohlednicích a poštovních známkách. Měl autorské výstavy například v Darwinově 
muzeu, Státním muzeu výtvarného umění A. S. Puškina v Moskvě, ve Státním Ruském 
muzeu v Petrohradě a v mnoha dalších ruských i zahraničních městech. V České 
republice jeho rozsáhlou výstavu hostil Český Krumlov. 
 

Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí 
mobil: +420 724 963 677 
tel.: +420 546 432 335 
e-mail: vanac@zoobrno.cz 
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 
www.zoobrno.cz 
www.facebook.com/ZooBrno 

mailto:vanac@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz/
http://www.facebook.com/ZooBrno
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Čarozoo, Den přírodních věd pro veřejnost a křest margaye 
 
Dvě tradiční a u návštěvníků populární akce chystáme na začátku příštího týdne. Poslední 
dubnový den bude patřit Čarozoo, 1. květen mohou všichni zájemci proniknout do tajů 
přírodních věd. 
 
Čarozoo (30. dubna) 
 
Celá brněnská zoo bude hýřit maskami a vonět opečenými špekáčky. Program začne v 11 
hodin, kdy odstartuje velká čarodějnická hra pro děti. Už o hodinu později začneme 
opékat špekáčky. Ty budou moci děti získat zdarma, a to hned dvěma způsoby. Jednak 
stačí, aby malí návštěvníci přišli ve zvířecí masce, případně by měli absolvovat právě 
čarodějnickou hru. Opékat budeme v indiánské vesnici za expozicí bizonů. 
 
Kdo by si chtěl odpočinout, měl by se zastavit u pódia u Dětské zoo. Tam se představí své 
umění kouzelník Radek Vylíčil, kapela D.N.A. Brno a chybět nebude ani taneční vstoupení. 
Před 16. hodinou na stejném místě také vyhodnotíme masky a autory těch nejhezčích a 
nejkreativnějších odměníme. 
 
Letošní novinkou je to, že si všichni zájemci mohou zahrát zoofrpál (variace na famfrpál 
na louce u Tygřích skal). Na startu dostanou (zejména) děti košťata z pěnových tyčí a míč. 
Poběží s míčem a s koštětem mezi nohama (jako čaroděj) skrz slalom. Na konci slalomu 
se pokusí trefit míčem do obruče. 
 
Program  
11:00 – 16:00 – velká čarodějnická hra pro děti (areál Zoo Brno) 
12:00 – 17:00 – opékání špekáčků. Děti ve zvířecích maskách získají špekáček zdarma. 
Správně vyluštěná čarodějnická hra = špekáček zdarma (Indiánská vesnice u týpí, za 
expozicí bizonů). 
Pódium u Dětské zoo 
15:00 – 15:30 kapela D.N.A. Brno 
15:40 – 15:45 taneční vystoupení 
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15:50 – 16:10 přehlídka masek 
16:10 – 16:15 taneční vystoupení 
16:20 – 17:00 kouzelník Radek Vylíčil 
 
Den přírodních věd pro veřejnost (1. května) 
 
Letošním tématem Dne přírodních věd pro veřejnost (DPV) jsou outsideři. Součástí 
programu bude také křest malého margaye, který je na programu ve 14 hodin. 
 
Studenti střední chemické průmyslovky, kteří tuto akci tradičně připravují, si tentokrát 
nachystali celkem 10 stanovišť. Sedm z nich bude odborných, tři budou určené výhradně 
pro děti. 
 
Lákadlem budou také komentovaná krmení, z nichž bude mít většina z nich premiéru. 
Týká se to například buvolců běločelých, ledňáků obrovských, stříkounů lapavých nebo 
kozorožců sibiřských. 
 
Komentovaná krmení 1. 5.  
10:15 tygr sumaterský  
11:00 nosál červený  
11:30 pekari bělobradý  
12:00 kozorožec sibiřský  
12:30 stříkoun lapavý  
12:30 vaza velký  
13:00 pavián anubi 
13:30 pásovec kulovitý 
14:00 margay (křest) 
14:30 plameňák růžový 
15:00 buvolec běločelý  
15:15 ledňák obrovský  
15:30 agapornis Fischerův  
16:20 manul 
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Stádo bizonů má nového člena 
 
Celkem šest bizonů se od 20. dubna prohání v expozici u indiánské vesnice. Samice Inez porodila své 
sedmé mládě. 
 
„Je to samička a daří se jí velmi dobře. Je vidět, že Inez je zkušená matka a přesně ví, co v takové situaci 
dělat,“ uvedla kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. 
 
Chovatelé vybrali novému přírůstku jméno Kotletka. Jejím otcem je chovný samec Gemini, kterému 
říkáme Jimmy. Společně s nimi jsou v expozici ještě samice Dvojka a Satinka a samec Ivoš.  
 
Bizon je největším suchozemským savcem Severní Ameriky. Samci mohou dosáhnout až dvoumetrové 
výšky při váze do jedné tuny. Samice měří do 160 centimetrů a váží 350 – 540 kilogramů. Před 200 lety 
obývalo americké prérie asi 40 miliónů bizonů. Vlivem člověka jeho počty v 19. století drasticky poklesly 
a bizon byl téměř vyhuben. Ochranná opatření vedla k zastavení vymírání, přesto v současnosti zaujímá 
pouhé 1 % původního výskytu a nalezneme jej jen v národních parcích. 
 

V květnu přestěhujeme kozorožce sibiřské 
 
Velké stěhování čeká v následujících týdnech kozorožce sibiřské. Nové útočiště najdou vedle sobů 
polárních. 
 
„Přesunem se postupně připravujeme na výstavbu nového expozičního celku Himálaj. Ta sice ještě není 
aktuální, ale snažíme se zvířata nachystat raději v předstihu. Proto by k nám v letošním roce měli přijet 
tahři himálajští, pro které je nejvhodnější současná expozice kozorožců,“ vysvětlil ředitel Zoo Brno 
Martin Hovorka. 
 
Kozorožci tak budou nově obývat výběh společně s dželadami. Stěhování je naplánováno na květen 
letošního roku. 
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