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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. 
 

 

V Zoo Brno se vylíhla druhá kriticky ohrožená želva pavoukovitá 
 
Úspěšně pokračuje odchov kriticky ohrožené želvy pavoukovité v Zoo Brno. V loňském 
roce se na Mniší hoře vylíhla jediná želva v celé Evropě, letos na začátku května spatřil 
světlo světa další přírůstek. 
 
„Zaměřujeme se na severní poddruh (Pyxis arachnoides brygooi) této želvy. V současné 
době je naše chovná skupina jedinou v evropských zoo. Navíc se teprve nedávno podařilo 
rozklíčovat specifický způsob inkubace vajec. Jedná se tak o prvoodchov poddruhu 
v rámci celé EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií),” řekl kurátor chovu 
plazů Zoo Brno Petr Šrámek. 
 
První mládě přežilo kritický rok, během něhož uhyne největší procento mláďat. I když 
u nás vyrůstá v ideálních podmínkách v porovnání s extrémními nároky kladenými na 
druh v přírodě, roste malá želva velmi pomalu. Během jednoho roku povyrostla 
o pouhých pět milimetrů na celkové čtyři centimetry. Váží asi 10 gramů. 
 
Za tento odchov získala Zoo Brno před několika týdny třetí místo v prestižním hodnocení 
Bílý slon. 
 
„V pondělí 7. května, tedy téměř přesně po jednom roce, se vylíhlo druhé mládě. Další 
vejce je navíc stále v inkubátoru. Neradi bychom to zakřikli, ale také s ním to vypadá 
dobře,” doplnil Šrámek. To je velký úspěch, protože tento druh se rozmnožuje velmi 
pomalu. Samička v zajetí naklade v průměru 2 – 3 vejce za rok. 
 
Úspěchy v chovu mají dozvuk i na mezinárodním poli. Petr Šrámek byl totiž oficiálně 
ustanoven vedoucím evropské plemenné knihy EAZA (European Studbook – ESB) pro 
tento druh. „Obnáší to doporučení přesunů, spojování a množení jedinců, rady týkající se 
problémů s chovem a odchovem a zejména celkový dlouhodobý management chovu 
evropské populace všech chovaných poddruhů,” vysvětlil kurátor brněnské zoo. 
 
Na Mniší hoře je od roku 2004 celkem šest samců, kteří byli zabavení na vídeňském 
letišti. Samičku má zoo teprve od roku 2015. Získání samice je obecně nesmírně obtížné, 
proto jsme navázali spolupráci s AZA (Severoamerická asociace zoo a akvárií), kde běží  
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pro tento druh chovný program. Jeho koordinátor nakonec navržený přesun dospělé 
samice do brněnské zoo odsouhlasil. 
 
Želva pavoukovitá je podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) řazena mezi kriticky 
ohrožené druhy. Obývá relativně malý areál jihozápadního Madagaskaru, kde žije 
v suchých biotopech řídkých lesů a keřů. Je ohrožená úbytkem přirozeného prostředí, 
protože lidé kácí stromy na dřevo. Kvůli své krásné kresbě na krunýři se stává obětí 
nelegálního obchodu. 
 
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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Zoo Brno otevře sezónní vstup 
 
Brněnská zoo zprovozní od pondělí 2. července nový sezónní vstup u odstavné plochy 
v Kníničkách. Hlavním důvodem je větší pohodlí pro návštěvníky. 
 
„Odpadne tak nutnost vracet se několik set metrů zpět z Kníniček ke klasickému vstupu. Přímo 
u odstavné plochy si v pokladně všichni zájemci koupí vstupenky a do zoo se dostanou hned na 
druhé straně silnice pod Beringií,“ vysvětlil ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
 
Dočasná pokladna bude umístěna v dřevěném prodejním stánku v areálu bývalého VUT, a to hned 
u vjezdové brány. Po nákupu vstupenek přejdou návštěvníci na druhou stranu Ondrovy ulice. Kvůli 
zajištění bezpečnosti při přecházení této komunikace zde vybudujeme dočasný přechod pro chodce. 
V současné době jednáme se všemi dotčenými úřady a doufáme, že bychom ho mohli mít hotový 
v následujících týdnech. 
  
Sezónní vstup se bude nacházet u plynoměrné stanice v zadní části areálu Zoo Brno. Zde 
nainstalujeme dva turnikety a branku pro kočárky. Návštěvníci se pak dostanou po zpevněné cestě 
a dřevěné lávce k expozici lišek polárních. 
 
V dočasné pokladně se budou prodávat základní vstupenky a přenosné permanentky, akceptovat 
ale samozřejmě budeme také nepřenosné a pojízdné vstupenky. Platba bude možná pouze 
v hotovosti. 
 
„Po dokončení přechodu to bude sice dočasný, ale plnohodnotný vstup. Doufáme, že se tím uleví 
hlavním pokladnám a zároveň bude přístup do Zoo Brno pro všechny návštěvníky příjemnější 
a rychlejší,“ doplnil Hovorka. 
 
Sezónní vstup bude otevřený každý den až do konce srpna, v září pak o víkendech a svátku. 
Vstupenky si bude možné koupit vždy od 9 do 17 hodin. 
 
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 
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Zvířatům ještě blíž. Setkejte se s žirafami, lemury nebo tapíry 
 
Návštěvníci Zoo Brno mají nově příležitost dopřát si ještě bližší setkání s některými 
jejími obyvateli. Stejný zážitek zároveň mohou věnovat jako dárek. 
 
„Pro příznivce brněnské zoo jsme připravili speciální setkání s exotickými zvířaty. Osobně 
a zblízka se mohou seznámit s lemury kata, tapíry jihoamerickými nebo žirafami 
síťovanými. Každý z druhů je jedinečný něčím jiným. Lemury si zamilujete pro jejich 
zvídavost, trochu komický vzhled tapírů vás určitě rozveselí a žirafy ohromí svými 
dlouhými jazyky,“ uvedla vedoucí obchodního úseku Zoo Brno Lucie Dostálová. 
 
Během zhruba hodinového programu se jeho účastníci dozvědí podrobnosti o chovu 
vybraného druhu i detaily z každodenního života chovaných zvířat. Pod vedením 
animátorky budou mít možnost se s nimi setkat tváří v tvář. 
 
Do Zoo Brno mohou zamířit také budoucí nevěsty a ženichové, na které tu čeká 
netradiční rozloučení se svobodou s komentovanou prohlídkou zoo, krmením lemurů 
kata nebo žiraf síťovaných, projížďkou zahradou ve svatebním elektrovozíku 
a pochopitelně také se slavnostním přípitkem. 
 
Zájemci o nevšední zážitek, i ti, kteří chtějí ohromit své blízké a pořídit jim 
nezapomenutelný dárek, si mohou obě akce rezervovat na e-mailu 
zavadilova@zoobrno.cz. Všechny další informace k nově nabízeným zážitkovým 
programům jsou k dispozici na https://www.zoobrno.cz/pro-navstevniky/zazitkove-
programy. 
 
Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí 
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