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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.              
 

 

 
Magických 300 000 překročeno   
 
Měsíc před koncem roku zaznamenala brněnská zoologická zahrada překročení 
magické hranice třísettisícové návštěvnosti. Po letním rekordu, kdy se oba 
prázdninové měsíce vyšplhala návštěvnost nad 50 tisíc, bude roční výsledek 
druhým nejlepším za posledních dvacet let. 
 
Návštěvnost jednotlivých měsíců (leden až říjen) roku 2016 překonala tu loňskou a 
celkový součet návštěvníků za jedenáct měsíců přesáhl 300 000. Letošní prázdniny 
byly v tomto ohledu dokonce lepší než prázdniny roku 2008, kdy se v zahradě 
představila první lední medvíďata Bill a Tom. Brněnská zoologická zahrada byla 
otevřena v roce 1953 a do roku 1997 byl prodej vstupenek v režimu trhacích 
kotoučových lístků. V roce 1997 byly zavedeny registrační pokladny, díky kterým 
se zpřesnila i evidence návštěvníků a od roku 2007 funguje v zoo turniketový 
systém. Rekordní návštěvnost za posledních dvacet let byla 326 930 návštěvníků v 
roce 2008 a letos je návštěvnost k 30. listopadu 300 611 osob. „Třísettisícovou 
návštěvností se dostává naše zahrada na hranici únosnosti, co se týká služeb pro 
návštěvníky. Příčinou je absence parkoviště, zastaralý vstup do zoo a chybějící 
pavilony, které by zvýšily návštěvnost zejména v zimních měsících. Bude záležet na 
podpoře veřejnosti a na prioritách města, zda se rozhodne v příštích letech 
investovat částky v řádech stovek milionů korun, které by zahradu posunuly mezi 
moderní turistické cíle České republiky,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
V padesátých a šedesátých letech se roční návštěvnost pohybovala kolem 
250 000, v sedmdesátých a osmdesátých letech vystoupala v průměru na 430 000. 
Změna přišla v devadesátých letech, kdy návštěvnost i v souvislosti s otevřením 
hranic klesla na průměrných 200 000. Od roku 1997 do roku 2007 se opět vrátila 
na úroveň 250 000 ročně. V roce 2015 zahrada přivítala 17 000 000. návštěvníka. 
Od roku 1969 byla do návštěvnosti zoo započítávána také návštěvnost jejího 
detašovaného pracoviště - Stálé akvarijní výstavy na Radnické ulici. Tu za 
posledních 15 let v průměru měsíčně navštívilo 15 000 osob.  
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Trojice tropických ještěrů dorazila do Brna 

 
Tropické království brněnské zoologické zahrady má od tohoto týdne tři nové 
obyvatele. Jsou jimi dvě samice a jeden samec dracény guyanské, kterou v České 
republice chovají tři další zoologické zahrady.  
 
Ještěři dorazili v pondělí ze Zoo Dvůr Králové a budou společně obývat expozici po 
anakondách velkých. Ty se stěhují do nově opraveného vivária. Skupinu tvoří 
osmiletá samice dracény původem z Peru, její pětileté mládě (pravděpodobně 
samička) narozené už v královédvorské zahradě v roce 2011 a asi desetiletý 
samec. „Vzhledem k tomu, že se jedná o dva dospělé jedince a mládě není 
potomkem samce, budeme doufat, že se u nás budou dracény úspěšně 
rozmnožovat,“ řekl kurátor plazů Zoo Brno Petr Šrámek. Dracéna guyanská 
(Dracaena guianensis) je nápadný, až jeden metr dlouhý ještěr s mohutnou hlavou 
a výrazně zvětšenými šupinami na hřbetě. Tělo bývá pastelově zelené a na hlavě 
převládají rudohnědé nebo cihlově červené barevné tóny. Žije ostrůvkovitě po 
celé Amazonské pánvi, a to od východních svahů And v severním Ekvádoru a 
jihozápadním Peru až po brazilské pobřeží.  Je to živočich, jehož odchovy v lidské 
péči jsou stále ještě velmi ojedinělé. V současnosti je chová jen Zoo Praha, Plzeň a 
Zlín. Tito ještěři mají mohutné čelisti vybavené krátkými, dlaždicovitými 
stoličkami. Ty jim slouží jako louskáček na plže s ulitou, kterými se v přírodě 
převážně živí. Jejich jazyk má hned dvě funkce. Když dracéna pátrá po potravě, 
nabírá pachové vzorky na špičky klasicky "hadího" dlouhého, rozeklaného jazyka. 
Při stolování jazyk smrští, špičky zmizí  a vznikne drsný, plochý a velmi obratný 
orgán, jehož funkcí je sousto několikrát obrátit a oddělit ostré úlomky rozdrcené 
ulity. Sociální chování dracén je podobně tajemné, jako jejich ostatní projevy. 
Samci se často dvoří samici typicky drsným způsobem a jejich milostné hrátky budí 
dojem, že se samec snaží samici zabít. Ta kupodivu přežije námluvy bez úhony. 
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Mikulášskou nadílku v zoo si užijí pacienti dětské onkologie 
 
Malí pacienti Kliniky dětské onkologie FN Brno si i letos užijí Mikulášskou 
nadílku v brněnské zoologické zahradě a společně se zvířátky si připomenou 
blížící se Vánoce. V úterý 6. prosince se uskuteční v pořadí 19. Mikulášská 
besídka. 
 
Každý rok v adventním čase jsou do brněnské zoo zváni malí pacienti, kteří jsou v 
péči Kliniky dětské onkologie v Brně. Tentokrát to bude v úterý 6. prosince od 
13:00 do 16:00. Bude to v pořadí 19. Mikulášská besídka a celkem 90. návštěva 
onkologických pacientů v zoo. Program začne v přednáškovém sále správní 
budovy, kde děti a další hosty přivítají zpěvem vánočních koled studenti 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pod vedením PhDr. Blanky Knopové. 
Vánoční pohádku „O čertu Hadrubovi“ zahraje divadlo Paravánek. Druhá část 
setkání se odehraje u vánočního stromu na Beringii, kam dorazí i Mikuláš, anděl a 
čert. „Děti dostanou dárečky a navštíví je také naši chovatelé, kteří přivedou 
irského koba a poníky. Velkým zážitkem je pro děti to, že si mohou zvířata nejen 
pohladit, ale také je nakrmit. Je to vždycky velký svátek pro naše dětské hosty, ale 
také pro nás, zaměstnance zahrady,“ řekla Zuzana Sommerová ze stanice 
zájmových činností Zoo Brno.  
Zoo Brno spolupracuje s Klinikou dětské onkologie FN Brno již od roku 1998. Od té 
doby se uskutečnilo celkem 89 návštěv, kterých se zúčastnilo 1497 dětí 
v doprovodu rodičů nebo zdravotníků. Velkou zásluhu na organizaci návštěv 
onkologicky nemocných dětí má od samotného počátku univ. prof. MVDr. Dagmar 
Ježková. Dík patří také pánům Aleši Jaroškovi a Pavlu Petrovi z cestovní kanceláře 
Al&Pa, kteří od roku 2005 vozí děti sponzorsky autobusem z nemocnice do Zoo 
Brno a vozí je po areálu zahrady.  
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