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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí 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 součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. 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. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 

programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

 

 

1000 dýní vyzdobí Mniší horu 
 
Sobota 31. října bude v zoologické zahradě zábavná i trochu strašidelná. 
Připraven je třetí ročník akce Halloween aneb Svátek dýní v zoo, který nabídne 
návštěvníkům za standardní vstupné možnost vydlabat si vlastní originální dýni, 
ochutnat dýňové dobroty a v halloweenském stylu projít večerní zahradou.  
 
Zahrada bude otevřena do 20:00 /pokladny do 18:00/a program nabídne od 17:00 
hudební vystoupení Lucie Dobrovodské se skupinou Paka, magii s Vida science 
centrem Brno a světelnou show skupiny Magnis na pódiu u Dětské zoo. „Letos 
jsme na tento speciální den objednali 1000 dýní, které zdarma rozdáme našim 
návštěvníkům k soutěžnímu dlabání. Své výtvory si samozřejmě mohou odnést 
domů a těmi, které u nás zůstanou, vyzdobíme Mniší horu,“ řekl Michal Vaňáč. 
Dýně do soutěže O nej dýni budou připraveny pro návštěvníky zdarma v dolní části 
zahrady u točny zoo vláčku, a to od 16:00 a vyhodnocení soutěže proběhne 
v 19:00. Od 17:00 je připravena večerní procházka zahradou, na které se děti 
mohou setkat se záhadnými postavami a plnit strašidelné úkoly. V rámci celého 
podvečera si návštěvníci poslechnou halloweenské povídání o lachtanech 
medvědích, medvědech kamčatských, surikatách, pandách červených, varanovi 
komodském a lemurech kata u jednotlivých expozic. Ani letos nebudou chybět 
dýňové dobroty a malování na obličej, novinkou letošního roku je zdravé grilování 
se Střediskem ekologické výchovy Hlídka a speciality z Ugandy neziskové 
organizace Bwindi Orphans.  
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Ocenění WAZA  

WAZA – Světová asociace zoologických zahrad a akvárií udělila Zoo Brno na 
svém říjnovém výročním 70. zasedání v Al Ajnu ve Spojených arabských 
emirátech ocenění za aktivity související s kampaní „Biodiverzita - to jsme my“. 

Žáci a studenti základních škola a gymnázií mají možnost se svými pedagogy přijít 
do zoo na některý z výukových programů nebo si projít speciální naučnou stezku k 
této kampani. „Ocenění, které získalo jen několik světových zahrad, si velmi vážím 
a vnímám to jako ocenění celoroční práce našich zaměstnanců. WAZA ocenila 
zejména spolupráci s vysokými školami, které jsme zapojili do organizace literární 
a výtvarné soutěže. Soutěž proběhla na jaře letošního roku ve spolupráci se 
studenty MENDELU,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. Existuje i bezplatná 
aplikace do mobilních telefonů, která je volně k dispozici všem uživatelům 
chytrých telefonů v pěti jazycích. Prostřednictvím ní se mohou uživatelé dozvědět 
zajímavé informace o 400 živočišných druzích, zahrát si hry a kvízy, tvořit své 
vlastní karty zvířat a podělit se o své oblíbené obrázky s přáteli přes Facebook. 
Kampaň „Biodiverzita – to jsme MY“ (Biodiversity is Us), vyhlásila Světové asociace 
zoologických zahrad a akvárií (WAZA), tak aby podpořila Dekádu biodiverzity OSN 
2011–2020. Biodiverzitou je myšlena druhová rozmanitost i genetická variabilita 
žijících organismů, jejich populací, společenstev a ekosystémů. Rozmanitost 
jednotlivých druhů rostlin a živočichů a jejich vazby na okolní prostředí jsou 
základními principy, podle kterých příroda funguje již odpradávna. Tímto 
způsobem zajišťuje nezbytné funkce pro existenci života na Zemi, jako je například 
produkce kyslíku, čištění vody a vzduchu, regulace klimatu, produkce potravin a 
surovin pro průmysl. Člověk je na těchto službách přímo závislý a nemůže je 
nahradit moderními technologiemi. 
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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.               
 

 
 

Turakové jsou brněnským chovatelským úspěchem 
 
V Exotáriu na Mniší hoře se během posledního roku narodilo již druhé mládě 
turaka šedého. Vzhledem k tomu, že v hnízdní biologii a výživě mláďat tohoto 
druhu je stále mnoho otazníků, je to zejména v rámci českých zoologických 
zahrad velký úspěch. 
 
Mládě se vylíhlo přesně sedm měsíců od předchozího odchovu, který byl zároveň 
prvním odchovem turaka šedého v ČR. Samice seděla na vejcích přibližně jeden 
měsíc a na začátku září se z jednoho ze tří vajec vylíhlo mládě. Rodiče ho poctivě 
krmili a také pečlivě střežili hnízdo. Malý turako ve 28 dnech opustil hnízdo a o tři 
dny později se odvážil i do venkovní expozice. Turakové jsou příbuzní kukaček a 
dělí se na tzv. modré, zelené a šedé. Nejméně chovaní jsou právě turakové šedí, 
jejich biologie v chovech je málo prozkoumána a odchovy jsou sporadické. Do 
Brna přišly dvě samice turaka šedého z Olomouce v roce 2013 a chovný pár jsme 
vytvořili až díky spolupráci s Tierpark Heidelberg. První odchov v Evropě se podařil 
v Cotswold Wildlife Park ve Velké Británii, se kterým byla také konzultována 
metodika brněnského odchovu. „V únoru narozená samička byla v červenci 
zapůjčena do předem ověřeného soukromého chovu s tím, že Zoo Brno si zároveň 
ponechala nárok na rozhodování o osudu jejích potenciálních mláďat. K tomuto 
řešení jsme přistoupili, protože jsme nenašli vhodné umístění v rámci Unie českých 
a slovenských zoologických zahrad. Nechtěli jsme, aby naše první mládě putovalo 
do zahraničí, odkud by její případný zpětný transport mohl být problematičtější,“ 
říká kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov. 
Druhému mláděti je v současnosti 51 dnů, zatím neznáme jeho pohlaví, začíná 
přepeřovat a již tři týdny se pohybuje mimo hnízdní koš.  
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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Záchranná stanice je plná ježků, připravujících se na zimu 
 
Do záchranné stanice jsme od září přijali téměř dvacet osiřelých ježčích mláďat. 
Část z nich se podařilo odchovat tak, že ještě před zimou dosáhli dostatečné 
hmotnosti a mohli jsme je vypustit do přírody. Na začátku listopadu by ježci měli 
vážit alespoň 500 gramů. 
 
Na podzim jsme přijímali převážně ježky západní, ale i několik ježků východních. 
Podařilo se nám odchovat samičku z Rosicka, která byla po přijetí do stanice ještě 
krmena mléčnou náhražkou. Stává se, že mláďata jsou však nalezena ve chvíli, kdy 
už některým z nich nedokážeme pomoci. Do přírody jsme tak vypustili dva z pěti 
ježků nalezených blízko Devíti křížů na stavbě, vedle jejich uhynulé matky. Ostatní 
mláďata byla bohužel silně napadena parazity a vysílená. Zachránit se pak podařilo 
ježka z České, který se zamotal do sítě a nezískal před zimou dostatečnou hmotnost. 
Jiní ježci už přečkají zimu ve stanici. Ježci z pozdních vrhů mláďat měli letos příznivé 
podmínky pro získání dostatečné hmotnosti. Záleží však vždy na průběhu počasí i 
na tom, jestli má nálezce možnost přikrmovat ježka granulemi nebo masovými 
konzervami pro kočky nebo psy. V září jsme přijímali pouze mláďata, která byla ještě 
závislá na mateřském mléce a o matku přišla. V říjnu jsme přijímali mláďata do 200 
gramů, která se vejdou do lidské dlaně, na konci měsíce ježky větší, do 350 gramů. 
V měsíci listopadu nás kontaktujte, pokud najdete ježka s hmotností nižší než půl 
kilogramu. Ježci, kteří se ukládají k zimnímu spánku, by pak měli vážit alespoň 600 
gramů. Ježci jsou zajímaví živočichové, kterých ubývá. Z krajiny mizí pestrost, 
roztroušená zeleň v podobě mezí nebo remízků a ježci v zahradách už často 
nenachází dostatek úkrytů a prostředí bohaté na hmyz. Chcete-li jim pomoci nebo 
se poradit, rádi Vám poradíme na pohotovostním telefonu 702 137 837. 
 
Jana Švaříčková 
vedoucí záchranné stanice 
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
724 963 676 
svarickova@zoobrno.cz 
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Zoo se připravuje na nekuřácký provoz  

Brněnská zoologická zahrada se v těchto měsících připravuje na novinku, kterou 
bude od 1. ledna 2016 omezení kouření v areálu Mniší hory. Kuřáci budou mít 
vyhrazena speciální místa dostatečně oddělena zejména od občerstvovacích 
prostor a dětských atrakcí. 

Na základě rozhodnutí Rady města Brna ze dne 12. května 2015, dostalo vedení 
zahrady za úkol připravit se na realizaci nekuřácké zoo. „Kromě úprav 
v návštěvním řádu a provozním řádu zoologické zahrady doplníme informační a 
navigační systému a vybudujeme postupně sedm míst, kde bude možné 
v prostorách zahrady kouřit. To je samozřejmě spojeno také s finančními náklady, 
které v celkové výši dosahují asi 700 tisíc korun,“ říká ředitel Zoo Brno Martin 
Hovorka. Od ledna 2016 budou k dispozici čtyři místa: pod terasou restaurace U 
Tygra, vedle expozice manula, u Exotária a v Africké vesnici. V další fázi vzniknou 
další tři kuřácké koutky nad Správní budovou, u Tropického království a v prostoru 
mezi Dětskou zoo a pódiem v horní části zahrady. Pro vybudování většiny 
kuřáckých míst je potřeba udělat terénní úpravy, vysázení zeleně, osazení 
dřevěných plůtků a vybavení stoly, lavičkami a popelníky. Kuřácký prostor nad 
Správní budovou si vyžádá složitější stavební řešení.   
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