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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. 
 

 
    

  Zoo Brno zvítězila v soutěži o odchov roku Bílý slon 2016 
 

Cenu Bílý slon získala brněnská zoo za mládě rosomáka sibiřského (Gulo gulo gulo), které se narodilo loni 
v březnu. Narození každého mláděte rosomáka je považováno za obrovský úspěch, protože rosomáci se 
v zoologických zahradách rodí jen zřídka. Právě sameček Vasil byl vůbec první mládě rosomáka, které se 
narodilo v českých a slovenských zoologických zahradách. Letos porodila samice Nataša navíc v brněnské 
zoo rovnou trojčata.  
 
Brněnská zoo přihlásila do soutěže také pásovce štětinatého (Chaetophractus villosus) a turaka šedého 
(Crinifer piscator). Do kategorie expozice roku přihlásila Africkou vesnici, což je uzavřený komplex osmi 
chýší, které tvoří africkou domorodou osadu. 
 
Zoo Brno získala ocenění v této soutěži také v roce 2006 za kompletní přestavbu expozice vlků, v roce 
2008 za odchov dvojčat ledních medvědů, v roce 2011 za expozici Dětská zoo, v roce 2013 za odchov 
medvědů kamčatských a expozici Beringia a v roce 2015 za voliéru orlů bělohlavých.  
 
Soutěž Bílý slon organizuje už od roku 1994 občanské sdružení Česká zoo ve spolupráci s Unií českých a 
slovenských zoologických zahrad. Do 23. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 15 zoologických zahrad. 
Slavnostní vyhlášení se konalo ve Fulneku 19. dubna. 
 

   Novým přírůstkem v brněnské zoo je mládě kapybary 

V Zoo Brno se narodila malá kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris). Pohlaví chovatelé zatím neznají, 
maminka své mládě pečlivě hlídá. Kapybara je největší hlodavec na světě, je dlouhá 100–130 cm a může 
vážit až 80 kg. Kapybara miluje vodu a výborně plave, pod vodou vydrží až pět minut. Dokáže ve vodě 
také spát, nos drží těsně nad vodní hladinou. Dospělá kapybara je schopná denně spořádat až 3,5 kg 
rostlinné potravy, v lidské péči se dožívá 8–12 let.  
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    Čarozoo a Den přírodních věd v Zoo Brno 
 

Poslední dubnový den bude brněnská zoo patřit originálním maskám. Na dětské návštěvníky čeká 
čarodějnická hra se zajímavými úkoly, kouzelník, pohádka a malování na obličej. Kdo přijde ve 
zvířecí masce, dostane navíc za odměnu špekáček. Špekáčky se budou opékat u indiánských týpí 
vedle výběhu bizonů. Chybět nebudou ani pravidelná komentovaná krmení zvířat.  

      Program: 
11:00–15:00 Velká čarodějnická hra pro děti  
12:00–16:00 Opékání špekáčků  
14:00–14:30 Kapela K. R. Banda 
14:30–15:00 Kouzelník 
15:00–15:30 Soutěž o nejlepší zvířecí masku 
15:30–16:00 Pohádky ze Špalíčku divadla Paravánek 
 

         
 Den přírodních věd v brněnské zoo již popáté připravují studenti Střední průmyslové školy 
chemické v Brně a těší se na vás tradičně 1. května. Studenti odhalí zajímavá zákoutí a nečekané 
souvislosti přírodních věd. Letos jsou hlavním tématem barvy a tvary. 

 
Připravená budou stanoviště obratlovců, bezobratlých, fyziky a geologie. Jedním z hlavních 
taháků bude opět chemická show, kterou návštěvníci uvidí každých 45 minut na pódiu U 
Velblouda.  Malé vědátory potěší dětské stanoviště, kde si vyzkouší různé pokusy. Nejen pro 
zručné tatínky bude připravená soutěž v doletu papírových vlaštovek. V 12:30 hod. budou 
pokřtěna mláďata rosomáků sibiřských, severských šelem, které se v ČR dosud podařilo odchovat 
pouze dvakrát a pokaždé to bylo v brněnské zoo. 
Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála. 
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   Velbloudy v Zoo Brno dělí nově od návštěvníků jen úzký příkop 
 

 
Velbloudy dvouhrbé (Camelus bactrianus) nově nedělí od návštěvníků plot, ale pouze úzký 
příkop, široký šedesát centimetrů a hluboký čtyřicet centimetrů. Na první pohled snadno 
zvládnutelná překážka je pro tato mohutná zvířata nepřekonatelnou bariérou. Velbloudi jsou 
totiž mimochodníci, zvedají vždy obě pravé nebo levé nohy najednou a proto tento příkop 
nepřekročí.  

 
Návštěvníci tak mají na velbloudy ničím nerušený výhled, zvířata jsou navíc jen pár kroků od 
nich. V současné době ještě probíhají drobné stavební úpravy, okolí příkopu se dosypává hlínou 
a v nejbližších dnech bude osázeno rostlinami. 

 
„Zatímco velbloudi příkop nepřekonají, návštěvníky často láká k velbloudům do výběhu přejít. 
Žádáme je proto, aby mysleli na vlastní bezpečnost a chodili jen po návštěvnických trasách,“ 
upozorňuje ředitel brněnské zoo MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. 

 
Zoo Brno chová domestikovanou formu velblouda dvouhrbého, který zdomácněl přibližně před 
4,5 tisíci lety a na světě jich žije asi 1,5 milionu. Jejich divocí příbuzní, kteří obývají stepní a 
pouštní oblasti Číny a Mongolska, naopak patří mezi kriticky ohrožené druhy. V Číně zbývá podle 
odhadů jen asi 600 jedinců a v Mongolsku 350. V současné době má brněnská zoo šest velbloudů 
dvouhrbých – jednoho samce, čtyři dospělé samice a jednu malou slečnu, která se narodila 
teprve před pár dny.  
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    Zoo Brno otevírá v Indonésii rehabilitační centrum pro mořské želvy Kura Kura  
 

 

Realizace celého projektu „Kura Kura – želvy v ohrožení“ trvala dvanáct let a konečně dospěla do 
závěrečné fáze, kterou je otevření rehabilitačního centra pro mořské želvy na ostrově Nusa 
Penida, ležícího poblíž ostrova Bali v Indonésii. Hlavní činností rehabilitačního centra bude péče 
o zraněné želvy, nebo o želvy zabavené pašerákům.  Peníze na stavbu a vybavení centra poskytlo 
statutární město Brno, část financí byla z veřejné sbírky. Slavnostní otevření rehabilitačního 
centra ve vesnici Toyapakeh, Nusa Penida v Indonésii se připravuje na 9. května 2017. 
 

      

    K rodinné vstupence do Zoo Brno vstup do Wellness Kuřim 1+1 ZDARMA 
 

Pokud přijdete v květnu do brněnské zoo a zakoupíte si rodinné vstupné, dostanete k němu 
zdarma poukaz na vstup do Wellness Kuřim pro dva za cenu jednoho. Poukaz lze uplatnit až do 
23. 12. 2017 a umožňuje vstup zdarma pro jednu osobu při koupi jednoho běžného vstupného 
do Aquaparku nebo Fitness.  Wellness Kuřim má v pracovní dny otevřeno od 8:00 do 21:00 hod., 
o víkendech od 9:00 do 21:00 hod. Kromě Aquaparku, Fitness centra a Wellness zóny 
s masážemi, koupelemi a privátní saunou nabízí také venkovní koupaliště a restauraci. 
 
Akce v Zoo Brno startuje 1. května a končí 31. května. Zoo Brno má otevřeno každý den od 9:00 
do 18:00 hod. a pokladny se zavírají v 17:00 hod.  
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