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Zimní provoz Zoo Brno 

 
 

listopad až únor: 9.00 hod. – 16.00 hod. 
 
(V měsíci březnu a měsíci říjnu je zoo otevřena od 9.00 do 17.00 hod, od dubna do září pak od 9.00 do 
18.00 hod. Vstupné zůstává po celý rok stejné, tj. dospělí zaplatí 70 Kč, děti do 15 let, senioři a studenti 40 
Kč.) 
  

*** 
 

Aktuální chovatelské informace: 
    

• V říjnu 2007 se v brněnské zoo uskutečnilo sonografické a spermiologické vyšetření levharta 
cejlonského, které prokázalo jeho špatné reprodukční schopnosti. Vedení zoo se proto v nejbližších 
týdnech bude snažit zajistit nového - reprodukce schopného - samce levharta. Zoo Brno dále plánuje 
dovoz samce vlka polárního. Ten by spolu se dvěma samicemi, které již v Brně jsou, vytvořil novou 
vlčí smečku a tedy i základ jejich budoucího odchovu.  

• Mezi chovatelské úspěchy Zoo Brno lze nepochybně zařadit mládě kosmana zakrslého a hříbě 
pakoně modrého, která se v brněnské zoo narodila letos v září, a dále dvě mláďata lamy krotké a 

hříbě ponyho shetlandského (na obrázku), která se zde narodila 
počátkem října letošního roku.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Přehled aktuálních transportů zvířat  
Stav k 7. 10. 2007 

 
 

Do Zoo Brno do konce roku 2007: 
 

1. Kotul (z Olomouce, je již v zoo) 
2. Pštros dvouprstý (z Hodonína)  
3. Rys evropský (z Děčína, během listopadu) 
4. Pesec a rosomák (z Kazaně)  
5. Orel kamčatský (z Tallinu)  
6. Zebra Grévyho (zápůjčka z Prahy, během října) 
7. Adax (ze Zlobic, během října) 
8. Bizon (z Kašperských Hor)  
9. Sob (z Prahy, během listopadu) 
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Ze Zoo Brno do konce roku 2007: 
 

1. Emu hnědý (do Košic)  
2. rozjednán transport tamarínů (do Leningradu) a výměna ovcí jákobových (s Ovekem)  
3. Emu, pakůň, vlk kanadský a zebra Chappmanova (do Baku)  
4. Zebra Grévyho (do St. Louis, USA)  

 
 

 
*** 

 
 

POZVÁNKA 
 
V sobotu 20. října 2007 od 13.00 hod. se v brněnském Urban centru na Staré radnici v rámci 
doprovodného programu výstavy „Pojďte s námi do zoo“ uskuteční další dětské odpoledne. 
Tentokrát se děti seznámí s kampaní na záchranu ohrožených živočichů, dozvědí se mnoho 
zajímavého z madagaskarské přírody a pochopitelně nebude chybět ani tradiční a oblíbené setkání 
s živými  zvířátky z brněnské zoo. 
 
Ve středu 7. listopadu 2007 se od 17.00 hod. v Urban centru na Staré radnici koná přednáška, kterou 
vyvrcholí tříměsíční výstava „Pojďte s námi do zoo“. Multimediální instalace seznamuje návštěvníky 
nejen se vznikem, historií a současností brněnské zoologické zahrady, ale také s novými vizemi a 
plány pro příští léta. Tématem závěrečné přednášky - a následné diskuze zoologů s návštěvníky -  
budou ohrožené druhy zvířat. 
 
Vstup volný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Hrazdíra 
 
Press manager Zoo Brno, p. o. 
tel.: +420 725 505 376 
mail: hrazdira@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 24 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca osmi stovkami zvířat přibližně 
200 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 zábavním střediskem plným fauny a flóry. Je také výzkumným 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 záchranné 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.               


