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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.               
 

 

 

Transport syslů ze Slovenska 

V rámci projektu na záchranu sysla obecného proběhne v pátek 7. srpna 
transport čtyřiceti syslů z letiště M. R. Štefánika v Bratislavě do Zoo Brno. Ve 
speciální syslí voliéře v zázemí zahrady by se měla zvířata během následujících 
měsíců zabydlet a vytvořit si podmínky pro odchov mláďat, která v budoucnu 
posílí slabé populace tohoto druhu ve volné přírodě. 

Zoo Brno je partnerem projektu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která 
sjednala mezinárodní spolupráci se svými kolegy na Slovensku. Tento týden 
rozmístili slovenští ochránci přírody na travnatých plochách bratislavského letiště 
130 pastí k odchytu mláďat i dospělých jedinců sysla obecného a mají v plánu 
odchytit asi 60 syslů pro Polsko a 60 pro Českou republiku. Část z nich poputuje do 
Vlašimi a čtyřicet syslů bude základem polopřirozeného odchovu v brněnské zoo. 
„Čtyřicet syslů určených pro Brno převezeme ve speciálních přepravních bednách 
do připraveného prostoru v zázemí zahrady. Před jejich příjezdem jsme udělali 
rozbory půdy, abychom se ujistili, že je tato lokalita pro sysly vhodná. Postavili 
jsme speciální voliéru o rozměru 12x20 metrů, která sahá dva metry pod zem, aby 
nedocházelo k podhrabání a úniku syslů. Sysly budeme pravidelně přikrmovat, 
monitorovat a doufáme, že se na jaře rozmnoží a jejich mláďata budeme moci 
vypustit do žádoucích lokalit,“ řekl koordinátor projektu za Zoo Brno Petr Šrámek. 
V České republice se nachází několik přirozených lokalit sysla obecného. Například 
v nedalekých Medlánkách je populace silná, ale jsou místa, kde jsou populace 
čítající pouze několik jedinců. 
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