
Zoo Brno otvírá rekonstruovaný dětský areál 
Rekonstruovanou Dětskou zoo slavnostně otevřela brněnská zoologická zahrada ve 

svém  areálu ve čtvrtek 1. června 2006. Pásku přestřihl náměstek primátora Ing. Miroslav 
Hošek. 

Dětská zoo vznikla v roce 2001 na přibližně půlhektarové louce mírně se svažující 
k jihozápadu a navazující na stáje poníků. Současná přestavba sice zhruba zachovala původní 
členění plochy, nové výběhy ale plní svou funkci mnohem lépe: berou větší ohledy na pohodu 
zvířat i bezpečnost dětí. Jim také přinášejí nové příležitosti ke kontaktu se zvířaty a větší 
možnosti pobavit se a zaskotačit si. Přestavba také vtiskla areálu nový, výrazný a vkusný 
design, blízký mentalitě dětí.  

Během závěrečných prací to v dětském areálu vypadalo jako na sochařském sympoziu. 
Na louce se tyčí vysoké dřevěné sloupy bohatě řezbářsky opracované výtvarníkem Jožkou 
Štursou. K sloupům jsou ukotveny různé prolézačky, skluzavky, vysutá lávka přes umělý 
potok i lávka přes údolíčko, sedací soupravy. Vše je pojednáno stejným rukopisem, i dřevěné 
sochy postav a zvířat, sestavené podle scénáře vycházejícího z pohádky Zvířátka a Petrovští.  

Louce dominují tři expozice: výběh morčat, výběh králíků a rybník se zlatými koi-
kapry. Nad rybníkem je položena pevná síť, po níž mohou děti lozit a pozorovat život ve 
vodě. Oválné výběhy morčat a králíků jsou ohraničeny dostatečně vysokými zídkami 
z lomového kamene, v zídce jsou dvířka, kudy mohou děti vstupovat dovnitř. Uprostřed 
výběhu je ubikace, v níž zvíře najde klid, kdykoli po něm zatouží. Stěny ubikace jsou však 
částečně průhledné, takže děti budou mít i tak se zvířaty kontakt, i když jen zrakový. 

Od louky je oddělen, taktéž vysokou zídkou, selský dvorek uzavřený ze zadní strany 
maketou venkovského stavení. Na dvorku čekají na děti větší domácí zvířata, například 
kamerunské kozy a ovce a lama alpaka. V tomto místě stála původně ohrada ovcí a koz, 
zvířata ale občas unikala a obtěžovala návštěvníky hodující v nedalekém bufetu. Také králíci 
a morčata z bývalých výběhů mizeli, většinou v podzemí. Tyto nedostatky obnovená Dětská 
zoo odstraní.  

Rekonstrukci Dětské zoo provedla firma Tomovy parky, závěrečná sadová úprava je 
dílem zahradníků Zoo Brno. 
 V Dětské zoo má ještě proběhnout druhá etapa rekonstrukce: nadstavbou přiléhajících 
stájí vznikne nové stylové výchovně vzdělávací středisko.  

 
 
Tři nové ptačí páry 

Chovatelům Zoo Brno se tento týden podařilo sestavit páry u tří druhů ptáků, které 
jsme dosud chovali bez možnosti rozmnožování.  

Nejvzácnější jsou kasuáři přilboví, nelétaví ptáci z nadřádu běžců, pocházející ze 
severní Austrálie a Nové Guineje. Dosud jsme chovali jednoho kasuára, který se dostal do 
naší zoo s tím, že jde o samce. Věřili jsme tomu, protože pohlavní rozdíly jsou u těchto ptáků 
minimální. Jednoho dne, bylo to asi před půlrokem, našel překvapený chovatel ve výběhu 
kasuára typicky zeleně vybarvené velké vejce. Zjištění, že máme samici, bylo radostné, 
protože samec se shání lépe. Vstříc nám vyšli kolegové z Ústí nad Labem. Nyní jsou oba 
kasuáři v brněnském výběhu v nejlepším věku, je jim kolem 10 let. Jelikož se dožívají více 
než 30 let, naděje na potomstvo je dosti vysoká. 

Vzácným ptákem je také jeřáb mandžuský. Samici tohoto druhu jsme dostali jako dar 
moskevské zoo k 50. výročí otevření Zoo Brno. Nyní jsme získali ročního samce ze Zoo 
Vídeň. Přišel ještě v „šatu mladých“, to znamená, že je, podobně jako mláďata labutí, pokryt 
tmavým peřím, které zbělá až v dospělosti. V mláďata tedy můžeme doufat až za tři čtyři 
roky. Jeřáb mnandžuský pochází z Koreje, mandžuské části Číny a Japonska. Žije na 



mokřadech. Je to nejkrásnější druh jeřába, často zobrazovaný v tradičním výtvarném umění 
Orientu. 

Nandu pampový je, stejně jako kasuár, nelétavý pták z nadřádu běžců. Žije ale v Jižní 
Americe. Donedávna jsme chovali dva jedince, kteří se ale nemohli rozmnožovat – byly to 
samice. Jedna později uhynula, ale po dovozu páru ze Zoo Olomouc se nyní po 
jihoamerickém výběhu prochází samec se dvěma samicemi. 
 
 
Akce pro veřejnost na začátku června 
 
DEN DĚTÍ  1. června 
Soutěže pro děti na několika stanovištích v areálu zoo. Školní kolektivy [MŠ a ZŠ] v doprovodu svých 
vyučujících mají v tento den od 9.00 hodin do 14.00 hodin vstup zdarma. Dopoledne bude slavnostně otevřena 
nově zrekonstruovaná Dětská zoo. Program: Jaroslav Samson Lenk - pódium U Velblouda - folkový zpěvák, 
autor písniček k večerníčkovým seriálům Méďové, Vydrísek, Bažantí kluci, ... Divadelní studio Lídy Trnkové 
- pódium U Velblouda 
 
NOC SNŮ 2. června 
Noc splněných přání pro pozvané postižené a chronicky nemocné děti. Vystoupí kapely Noví Kaskadéři, 
Zimour, šermířská skupina Carpe diem a přátelé předvedou velkou ohňovou show, zacvičí SK Aerobic Sluníčka, 
Taneční divadlo Mimi Fortunae, výtvarná dílna, malování obličejů,komentované krmení zvířat 
 
AFRICKÝ DEN  3. června 
Kulturní a soutěžní program pro malé návštěvníky a rodiče. Vystoupení skupiny Tubabu, ukázka břišních tanců, 
soutěž pro děti v malování afrických zvířátek. Vítězi převezmou odměnu od afrických studentů 
 
ZA POHÁDKOU DO ZOO  4. června 
Od 10.00 hod pohádková soutěžní stezka. Kulturní a soutěžní program na pódiu U Velblouda: 12.00 hod. 
Divadelní studio Lídy Trnkové, 14.00 hraje a zpívá kapela Johnny, tančí Abanico, 16.30 divadlo Genus – 
pohádkový příběh pro děti i dospělé 


