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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.               
 

 

 
Vlčí alfa samec nezklamal 
 
Devět letos narozených vlčat je důkazem, že mladý samec, který dorazil do Brna 
z Dánska v lednu minulého roku, nezklamal naděje na založení nové stabilní 
skupiny vlků arktických v brněnské zoo.  
 
Od rozpadu původní chovné skupiny jsme usilovali o umístění jednotlivých vlků, 
kteří už nemohli zůstat pohromadě, do jiných zahrad a o založení nové fungující 
smečky. Jejím základem se staly dvě mladé samice z našeho chovu a chovný samec 
přivezený z Dánska v lednu minulého roku. Výběh vlků byl rozdělen na dvě části, 
v jedné zůstávala část staré skupiny a ve druhé nově sestavená skupina. Ta 
odchovala vloni jen jedno mládě, které bylo na podzim převezeno do Zoo Kišiněv 
v Moldavsku. V letošním roce jsme mile překvapeni, protože ve vlčí noře je devět 
mláďat od obou samic. Mláďata jsou přibližně stejně stará a zatím se jen občas 
pohybují v blízkosti nory. „Současně se nám podařilo umístit poslední tři samce ze 
staré skupiny, kteří budou na konci tohoto týdne odjíždět do Slovinska. Expozici 
znovu spojíme a nová vlčí skupina bude mít k dispozici celých 3500 m2 výběhu. Po 
první veterinární prohlídce se rozhodneme, která zvířata si ve skupině necháme a 
kterým budeme hledat nový domov,“ říká kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota 
Gremlicová.  
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 





                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    26.5.2016 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 

 
Noc snů 
 
První páteční červnový večer bude po zavírací době zoologické zahrady patřit 
chronicky nemocným a handicapovaným dětem. Již podvanácté prožijí na Mniší 
hoře Noc snů a čeká je bohatý program plný zážitků a splněných přání. Téměř tisíc 
pozvaných dětí má tento večer vstup do zoo zdarma i s rodiči a sourozenci a 
stávají se v tento večer jedinými návštěvníky Zoo Brno. Noc snů (Dreamnight at 
the Zoo) pořádají zoologické zahrady celého světa vždy první pátek v červnu. 

 
Dospělí baví děti aneb Dětský den v zoo 
 
V sobotu 4. června bude brněnská zoologická zahrada plná pohádkových 
postaviček, zábavy a her. Celý den čekají na děti oblíbená komentovaná krmení 
medvědů, tygrů, lachtanů, žiraf a dalších zvířat v podání brněnských osobností 
společně s chovateli Zoo Brno. V těchto netradičních rolích uvidíte herce 
Městského divadla Brno, Národního divadla Brno, moderátory ČT Brno Dobré ráno 
a Sama doma nebo hokejisty HC Kometa. V programu vystoupí Vojenský umělecký 
soubor Ondráš se Zatoulanými pohádkami, břišní tanečnice, divadlo, karate zoo, 
psovodi MP Brno a kreativní fotokoutek společnosti FUJI FILM. Dospělí mohou 
podpořit obecně prospěšnou společnost Velvet Smile, která je patronem části 
hravého programu. Zahrada bude otevřena od 9:00 do 18:00 a za standardní 
vstupné můžete příjemně oslavit Den dětí se zvířaty na Mniší hoře. 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 



                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    26.5.2016 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 

 
Slovenským syslům se na Mniší hoře daří 

Projekt na záchranu sysla obecného, do kterého se zapojila i Zoo Brno, probíhá 
podle plánu. Skupina 39 syslů z bratislavského letiště M. R. Štefánika odchovala 
po devítiměsíční aklimatizaci ve speciální syslí voliéře v zázemí zahrady první 
mláďata. Ta by měla v budoucnu posílit slabé populace tohoto druhu ve volné 
přírodě.  

Zoo Brno je partnerem projektu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která 
dohodla mezinárodní spolupráci s kolegy na Slovensku. Minulý rok v srpnu 
rozmístili slovenští ochránci přírody na travnatých plochách bratislavského letiště 
130 pastí k odchytu syslů obecných a 39 z nich pak převezli do Zoo Brno. Ti byli 
vypuštěni do speciální syslí voliéry o rozměru 12x20 metrů, která je zapuštěná dva 
metry pod zem, aby nedocházelo k podhrabání a úniku syslů. Po celou dobu byla 
zvířata přikrmována ječmenem, jablky, červenou řepou a měla k dispozici suché 
seno ke stavbě podzemních pelíšků. „Sysly ve voliéře pravidelně monitorujeme a 
pořizujeme kamerové záznamy, podle kterých vyhodnocujeme jejich aktuální 
zdravotní stav a chování. Na konci loňského léta si sysli budovali síť nor na 
přezimování, ale s ohledem na mírné počasí a pravidelný přísun potravy byli aktivní 
i v zimě. Na konci jara jsme pozorovali narození prvních asi šesti mláďat. Jejich 
přesný počet se určit nedá, protože většinu času tráví tato velmi plachá zvířata 
v norách,“ říká koordinátor projektu za Zoo Brno Petr Šrámek. V České republice je 
stále několik přirozených lokalit sysla obecného. Například v nedalekých 
Medlánkách je populace silná, ale jsou místa, kde populace čítají pouze několik 
jedinců a jejich počty razantně kolísají. K takovým místům patří například 
Hodkovice nad Mohelkou, Člunek nebo Jaroslavice. 
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