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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. 
 

 

Na Mniší horu dorazili tahři himálajští 
 

Brněnská zoo nově chová chundelaté obyvatele velehor. Stádo tahrů himálajských se 
usídlilo v expozici nad pekari bělobradými, kde mohli návštěvníci dříve vidět kozorožce 
sibiřské. 
 
„V průběhu srpna dorazilo celkem šest zvířat. Nejprve čtyři samice z Francie a následně 
také dva samci z Košic. Spojování bylo bezproblémové, samci se zpočátku drželi stranou, 
ale brzy začali následovat samice a dnes už se celé stádo pohybuje společně a spolu také 
odpočívá,” řekla kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. 
 
Tahři jsou prvním novým druhem pro plánovaný expoziční celek Himálaj, který představí 
nejtypičtější zvířata těchto specifických a drsných končin. 
 
Tahři jsou výborně přizpůsobení životu v horských oblastech. Mají kopyta s tvrdými okraji 
a měkkým pružným jádrem, která jim umožňují přimknout se k hladkému povrchu skal. 
 
Jejich typickým znakem je červenohnědá až tmavě hnědá hustá srst se silnou podsadou. 
V zimě je dokáže snadno zahřát, nicméně při jarním oteplení je spíše na obtíž, takže ji 
většinu ztratí a v letním období jsou celkově světlejší. Srst dospělých samců je obzvlášť 
dlouhá a hustá, takže jsou na první pohled odlišitelní od samic. Obě pohlaví mají rohy, 
u samců bývají delší a mohou měřit až 46 centimetrů. Také jsou stočené dozadu 
a směrem k tělu, což zabraňuje vážným zraněním při soubojích o samice v době páření. 
 
Tahři himálajští žijí v malých stádech čítající maximálně 20 jedinců. Obývají horské svahy 
Himálají od západní Indie po východní Bhútán, a to až do výšky 5000 m n. m. Izolované 
populace se nacházejí i na Novém Zélandu, v Kalifornii, Novém Mexiku či jižní Africe, kam 
byly vysazeny kvůli lovu.  
 
Jsou to býložravci a živí se hlavně trávou, rostlinami a také listy keřů, pokud jsou pastviny 
pokryté sněhem. Dožívají se až 14 let, v lidské péči to může být i 20 let. 
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Tahři himálajští jsou významnou složkou potravy „duchů hor“, sněžných levhartů. 
Ohrožuje je nadměrný lov a narušování přirozeného prostředí, na Červeném seznamu 
ohrožených druhů IUCN jsou vedeni jako druh téměř ohrožený (Near Threatened). 
 
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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Egernie obohatily australskou kolekci v Exotáriu 
  
Na nové obyvatele se mohou přijít podívat návštěvníci brněnské zoo do Exotária. Ve 
speciálním teráriu se vyhřívají dvě egernie Stokesovy. 
  
„Na tomto druhu je zajímavá celá řada věcí. Jednou z nich je například obrana před 
predátory, ke které používají trnitý ocas. Nejprve se při nebezpečí snaží najít úkryt, ale 
pokud se jim to nepodaří, nafouknou se a přitisknou se k podkladu. To pro dravce 
v kombinace právě s trnitým ocasem představuje často neřešitelný problém, jak je 
vlastně odtrhnout,” přiblížil kurátor chovu plazů Zoo Brno Petr Šrámek. 
  
Nezvyklí jsou také tím, že žijí v rodinných skupinách vzájemně příbuzných jedinců, kteří 
aktivně obhajují své teritorium. Navíc tak snáze spatří možné predátory (dingo, lišky, 
kočky, draví ptáci, varani a hadi). 
  
Egernie Stokesova (Egernia Stokesii) žije v několika vzájemně oddělených oblastech 
suchého australského vnitrozemí. Tomu odpovídá i klasifikace druhu do několika 
poddruhů rozlišitelných i zbarvením. V minulosti populace těchto scinků značně poklesla 
následkem negativních změn biotopu a druh tak přežívá jen ve zmíněných izolovaných 
subpopulacích. 
  
„Hrozby kvůli ztrátě přirozeného prostředí přetrvávají dodnes. Řadí se mezi ně především 
kácení, vypalování, přeměna na pastviny, zasolování, změna cyklů požárů a odstraňování 
alternativních útočišť, jako jsou člověkem vytvořené biotopy – hromady dříví nebo 
odpadu,” doplnil Šrámek. 
  
V přírodě egernie najdeme v bezlesých oblastech na skalních výchozech, ale také tam, 
kde rostou stromy. Obývají jejich kmeny i staré duté kmeny a větve. 
  
Návštěvníci jistě ocení, že se velmi rádi vyhřívají. Jsou všežraví a konzumují cokoliv, co jim 
jejich chudé životní prostředí nabízí, tedy hmyz, jeho larvy, jiné bezobratlé, ale zejména 
rostlinné části jako květy, plody, listy. 
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Rozmnožují se jednou ročně, jsou živorodí a mají 1–8 mláďat, která se rodí v průběhu až 
12 dní. Dožívají se asi 20 let. 
  
V Zoo Brno v současné době chováme dvě egernie, které na Mniší horu přijely 
z Německa. S největší pravděpodobností se jedná o samice. 
 

Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí 
mobil: +420 724 963 677 
tel.: +420 546 432 335 
e-mail: vanac@zoobrno.cz 
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mailto:vanac@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz/
http://www.facebook.com/ZooBrno
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Den hantezoo [hantecu] 
 
Ani letos nebude v programu brněnské zoo chybět Den hantezoo *hantecu+. Na Mniší hoře se bude 
1. září konat už potřetí. 
 
Celý den se mohou návštěvníci Zoo Brno podívat na 20 speciálních informačních cedulek umístěných 
u jednotlivých zvířat, samozřejmě v hantecu. Letošní ročník obohatí například kaltonová bystróška (liška 
polární), překocená hajtra (kůň Převalského) nebo blajkecová čórkařka (straka modrá). 
 
V půl jedenácté se uskuteční také tradiční komentované krmení v hantecu, tentokrát o lachtanech 
medvědích. 
Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/315154852575839/. 
 

1000 mil pro jeden cíl 
 
Areál zoologické zahrady si vybrali jako místo pro cílovou pásku pořadatelé charitativní štafety „1000 mil 
pro jeden cíl“. V neděli 2. září zde ukončí 1600 kilometrů dlouhý běh československých vlčáků s jejich 
chovateli. Výtěžek této akce bude věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK. 
 
Návštěvníci Zoo Brno budou svědky doběhu posledního psího závodníka, pro děti bude připraven 
doprovodný program s fondem KRTEK a s Klubem chovatelů československých vlčáků. Čeká je scootering 
(jízda na koloběžce se psem) nebo ukázka práce canisterapeutického psa. To vše od 12 do 15 hodin. 
 

Evropská noc pro netopýry se po 17 letech vrací zpět do Zoo Brno 
 
Vzdělávací pracovníci brněnské zoologické zahrady chystají na odpoledne 9. září ve spolupráci s doc. 
Janem Zukalem a studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Evropskou noc pro netopýry. 
 
Na začátku září se akce pod hlavičkou ČESON (České společnosti pro ochranu netopýrů) koná na 
rozličných místech po celé České republice. Hlavním poselstvím je seznámení veřejnosti se životem 
těchto fascinujících živočichů s důrazem na jejich přínos pro člověka a důležitostí jejich ochrany.   
 
Návštěvníci budou mít možnost se setkat s pracovníky ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy 
v Jinačovicích, poslechnout si přednášku doc. Zukala, případně zhlédnout film Netopýři ve tmě. 
 
„Pro menší návštěvníky připravujeme hravá zastavení, kde si budou moci například vyzkoušet nakrmit 
umělého netopýra nebo složit origami, jedno ze stanovišť bude koncipováno pro celé rodiny,“ řekla za 
Zoo Brno Jana Galová, která organizaci akce zaštiťuje. 
 

https://www.facebook.com/events/315154852575839/
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Celý program se bude odehrávat v okolí pódia u Dětské zoo: 
- ve 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin proběhne přednáška doc. Jana Zukala spojená 

s ukázkou netopýrů 

- od 13:00 promítání filmu „Netopýři ve tmě“ od Ivana Horáčka 

- stanoviště Záchranné stanice v Jinačovicích 

- doprovodné aktivity pro děti – omalovánky, origami 

V případě nepříznivého počasí bude akce přemístěna do vzdělávacího sálu správní budovy zoo. Poslední 
Evropská noc pro netopýry proběhla v Zoo Brno 1. září 2001, tato akce se tak do Zoo Brno vrací po 17 
letech.  
 

Den otevřených dveří v Jinačovicích 
 
Vůbec poprvé otevře své brány široké veřejnosti záchranná stanice v Jinačovicích. 
 
Návštěvníci si mohou prohlédnout areál, podívat se na výstavu o činnosti stanice, nebudou chybět 
ukázky a odborný výklad o naších dravcích a sovách (p. Antonín Koňařík) a uskuteční se také tři 
přednášky, na kterých se zájemci budou moci ptát na cokoliv, co je bude zajímat. 
 
Záchranná stanice sídlí na okraji Jinačovic: 49°15'40.014"N, 16°31'57.428"E.  
Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/1496800740466713/. 
 
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 

https://www.facebook.com/events/1496800740466713/
mailto:vanac@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz/
http://www.facebook.com/ZooBrno
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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. 
 

 

Zoo Brno bude hostit výstavu fotografií National Geographic 
 
V Brně představí své snímky světově proslulá společnost National Geographic Society. Unikátní 
výstava fotografií budek vidění od 4. září v Radnické ulici 6. 
 
Na šedesát velkoformátových fotografií instalovaných na přírodních panelech představuje svět divoké 
přírody tak, jak ji vidí přední fotografové National Geographic Chris Johns, Robert B. Haas, Michael 
Nichols, Bill Curtsinger a další.  
 
Jedním z hlavních autorů výstavy je Robert B. Haas, který je nejen špičkovým 
a nekompromisním fotografem, ale současně finančníkem a mecenášem. Absolvent prestižních universit 
Yale a Harvard s doktorátem práv a několikanásobnou profesurou ovládá a řídí silnou finanční a 
investiční skupinu, sponzoruje kulturní i charitativní akce – a ve volném čase visí za popruhy v roztřesené 
cessně nebo vrtulníku a fotografuje divokou přírodu ptačí perspektivou. O své fotografické práci říká: 
„Velkou ironií fotografování je, že při pohledu hledáčkem objevíme na výsledném snímku něco, co jsme 
při pohledu pouhým okem neviděli. Tak je tomu i s leteckou fotografií. Z prvotřídní vyhlídky – z paluby 
létajícího stroje – zachycuje objektiv to, co nám může být důvěrně známé svým obsahem, avšak zcela 
neznámé z hlediska perspektivy.“  
 
V Radnické ulici jsou Haasovy fotografie instalovány netradičně – vodorovně. Umožňují tak 
návštěvníkům vychutnat si snímky z pohledu autora – shora. 
 
Fotografie National Geographic si mohou návštěvníci prohlédnout od 4. září denně mimo pondělí od 10 
do 18 hodin. Vstupné pro dospělé činí 50 korun, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 20 korun a 
rodiny zaplatí 120 korun. 
 
Zeměpisná společnost National Geographic Society, u jejíhož vzniku stál například Alexander Graham 
Bell, byla založena v roce 1888. Od počátku byl jeho „výkladní skříní“ stejnojmenný časopis. Ve třetím 
roce jeho existence se šéfredaktor Gilbert H. Grosvenor odhodlal k tehdy odvážnému a podle mínění 
některých členů redakční rady neserióznímu a nevědeckému kroku. Otiskl první fotografii. 
 
Až o několik let později si fotografie v zeměpisném časopise získala oprávněnou pozici 
a přesvědčila, že umí vyprávět příběhy stejně jako psané slovo. Od roku 2002 mluví National Geographic 
také česky. A od počátku pořádá česká redakce časopisu také výstavy toho nejlepšího ze svých pokladů – 
špičkových fotografií přírody. 

 


