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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 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 a 
v současnosti v rámci Brna turistickým cílem s nejvyšší návštěvností.              
 

 
Vzácný odchov divokých koček 
 
Samec divoké kočky manul, který přijel do brněnské zoologické zahrady v roce 
2013, se stal poprvé otcem – a hned čtyřnásobným. Dva kocouři a dvě kočky se 
narodili už v květnu, ale vzhledem k vysoké úmrtnosti manulích mláďat lze o 
úspěšném odchovu mluvit až nyní.  
 
Brněnskou zoologickou zahradu obývá aktuálně hned šest manulů (Otocolobus 
manul), malých kočkovitých šelem pocházejících původně z centrální Asie, kde žijí 
na travnatých náhorních rovinách. Návštěvníci mohou vidět jen čtyřletého samce 
Manu narozeného v Jihlavě v expozici naproti lachtanům. Dvouletá samice Rosa, 
která přijela do zoo na jaře roku 2015 z Highland Wildlife Park, nikdy neopustila 
chovatelské zázemí. Tam se za ní přesouval i samec v období páření. Když se pak v 
dubnu narodila čtyři koťata, zůstala také spolu s matkou mimo expozice přístupné 
návštěvníkům. Důvodem takových tajností je komplikovanost odchovu manulů v 
lidské péči. Manuli jsou všeobecně velmi plaší a citliví vůči stresu a jejich 
rozmnožování komplikuje také onemocnění vyvolané parazitem Toxoplasma 
gondii, který se běžně vyskytuje u kočkovitých šelem včetně kočky domácí. 
Zatímco pro kočku domácí se ale nejedná o zvlášť závažnou chorobu, u manulů je 
průběh toxoplasmosy velmi dramatický. Přes veškeré úsilí chovatelů a 
veterinárních lékařů způsobuje velké ztráty mezi mladými zvířaty. Kritické období 
pro mláďata přichází až mezi třetím a čtvrtým měsícem věku, tedy v době, kdy 
jsou už relativně velká a aktivní. Onemocnění nastupuje bez varovných příznaků, 
průběh je rychlý a často končí smrtí koťat. „Vzhledem k nepříznivé prognóze a k 
tomu, že šlo o Rosina první mláďata, jsme byli, co se týče možného úspěšného 
odchovu, spíš skeptičtí. O to větší radost nám samozřejmě dělá, že všechna čtyři 
koťata právě slaví 6 měsíců a pomalu se chystají k novým chovatelům, kde se 
zapojí do EAZA EEP programu,“ řekla kurátorka savců Zoo Brno Dorota 
Gremlicová. Populaci manulů ve volné přírodě ohrožuje především ztrátou 
přirozeného prostředí, proto je důležité, aby zoologické zahrady nejen 
představovaly tento druh návštěvníkům, ale zároveň také stabilizovaly populaci v 
lidské péči pro případ, že by ji bylo zapotřebí. 
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Studenti připravují mobilní zoo-aplikaci  

Rozhovor dvou rosomáků, napínavý příběh kapybary nebo vtipná glosa manula 
– takové informace budou obsahem nové mobilní aplikace, kterou připravují 
studenti počítačové lingvistiky z Masarykovy univerzity pro návštěvníky 
brněnské zoologické zahrady.  

Tato aplikace pro chytré telefony a tablety nemá návštěvníkům nabídnout jen 
suchá fakta, ale naopak velmi specifické a kuriózní zprávy o obyvatelích konkrétní 
expozice nebo výběhů. Aplikaci si budou moci návštěvníci vyzkoušet v prosinci 
letošního roku. Zvíře, které je zajímá, si najdou v nabídce aplikace nebo pomocí 
QR kódu umístěného u výběhu. V první fázi to bude 50 zvířat kolem hlavní 
návštěvnické trasy, postupně bude aplikace doplňována tak, aby pokryla celou 
zoologickou zahradu. „Nápad vznikl spontánně na jaře 2015, když u nás byli 
studenti na exkurzi. Mimo jiné jsme si povídali o tom, že by se nám hodila aplikace, 
která by zajímavě informovala o našich zvířatech. Návštěvníky často zajímá také 
to, jak se konkrétní zvíře jmenuje, co má rádo nebo kde se nejčastěji ve své expozici 
schovává,“ řekla mluvčí Zoo Brno Monika Brindzáková. Této výzvy se chopili 
studenti oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika pod vedením mgr. 
Dany Hlaváčkové, PhD. Vzali si za úkol i tvorbu textů, a to hned ve dvou verzích: 
pro dospělé a pro děti. V budoucnu by měla být k dispozici také jazyková mutace 
v angličtině. „Studenti se snaží psát texty zajímavým, kreativním způsobem a 
musím říct, že pracují s velkým nasazením a elánem. Sami si zjišťují potřebné 
informace, hodně taky konzultují s chovateli a kurátory ze zoo,“ popisuje záměr 
Hlaváčková. Bylo nutné ošetřit i právní aspekty projektu. V této oblasti pomohlo 
Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity, které poskytlo právní, ale 
i finanční pomoc. Finance byly použity na odměny studentům, plat grafika, 
náklady na tisk informačních letáků pro návštěvníky a v neposlední řadě i na koupi 
jednoho ukázkového telefonu, na kterém aplikace poběží.  Projekt je příkladem 
propojení akademického světa s praxí a zapojení studentů do aktivity, která má 
konkrétní a užitečný výstup.  
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Dýně, žonglér, kouzelné dílny a ohňová show  

Sobota 29. října bude v brněnské zoologické zahradě oslavou podzimu. Už 
počtvrté je připraven Halloween aneb Svátek dýní v zoo. Za standardní vstupné 
nabídne návštěvníkům možnost strávit na Mniší hoře kreativní, zábavný a 
pohodový podvečer. 

Zahrada bude otevřena do 20:00 /pokladny do 18:00/a program nabídne od 17:00 
hudební vystoupení skupiny Přístav, umění žongléra i kouzelníka a na závěr 
ohňovou show Dua Inflamenus a skupiny Palitchi. „I letos máme připravených 
1000 dýní, které zdarma rozdáme návštěvníkům. Novinkou letošního roku jsou 
halloweenské dýňové soutěže a čarodějnické tvořivé dílny žáků ZŠ Novolíšeňská, 
kde si děti budou moci vyrobit zvíře šplhouna, čarodějnické karty nebo si vyzkoušet 
netradiční hračky,“ řekl vedoucí útvaru vnějších vztahů Michal Vaňáč. Soutěžní 
dlabání dýní bude probíhat v dolní části zahrady u točny zoo vláčku, a to od 16:00. 
Vyhodnocení soutěže proběhne v 19:00 na pódiu u Dětské zoo. Celé odpoledne si 
mohou děti kromě dlabání dýní také vyrobit v Kamčatských chalupách Beringie 
vlastní masku nebo halloweenskou lucerničku. Podvečerní procházku zahradou 
zpestří komentovaná krmení lachtanů, rodinky medvědů kamčatských, tygrů, 
pandy červené a lemurů kata u jednotlivých expozic. Ani letos nebudou chybět 
dýňové dobroty a občerstvení v Africké vesnici, malování na obličej v prodejně 
suvenýrů a speciality z Ugandy neziskové organizace Bwindi Orphans.  

 

Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 


