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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 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.               

 

 
 

Zastupitelstvo města Brna schválilo investiční akci „Beringie“ 
 
 
Zařazení investiční akce Beringie“ do rozpočtu kapitálových výdajů města schválilo dne 22. 7. 2008. 
na svém mimořádném zasedání Zastupitelstvo města Brna. Doba realizace akce je vymezena roky 
2008–2010. Rozpočtové náklady činí 76 126 884 Kč; z celkových nákladů činí dotace EU (Regionální 
operační program, oblast podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v prioritní ose 2 – 
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu) 45 mil. Kč, zdroje města 31 126 884 Kč. Podíl dotace činí tedy 
téměř 60 % celkových nákladů projektu. V nejbližších dnech začne Investiční odbor MMB 
připravovat výběrové řízení na zhotovitele akce tak, aby samotná stavba mohla začít již na podzim 
letošního roku.  
Projekt „Beringie“ je součástí nové expoziční koncepce brněnské zoo, která je obsažena ve Strategii 
rozvoje Zoo Brno. Tato komplexní expozice bude představovat rozsáhlý soubor výběhů se severskou 
zvířenou z oblasti Beringovy úžiny a řeší technicky, esteticky i eticky zanedbanou část areálu Zoo 
Brno. V první části projektu se bude realizovat zejména expozice pro medvědy kamčatské. Celá 
komplexní expozice bude zaujímat prostor ve spodní části zoologické zahrady, a to nalevo od páteřní 
komunikace.  
 

 
 

Chovatelské novinky v Zoo Brno 
 

19. 7. 2008 se narodilo mládě lamy krotké z řádu sudokopytníků.   
 
Lamy společně se svými nejbližšími příbuznými velbloudy tvoří v rámci řádu sudokopytníků zvláštní 
podřád - mozolnatci. Lama krotká žije jako domácí zvíře na andských náhorních plošinách Jižní Ameriky a  
poskytuje lidem stejné služby jako osli v Evropě. Je ideálním dopravním prostředkem na kamenitých a 
strmých stezkách. Výška těchto lam se pohybuje mezi 110 – 120 cm a váží 130 – 150 kg. Samice bývají 
březí 11 měsíců. 

16. 7. 2008 se v umělé líhni vylíhlo první z mláďat nandu pampového z řádu pštrosů, v úterý 22. 7. 
2008 pak mládě druhé a v nejbližších dnech se očekává narození ještě čtyř dalších.    

Nandu žije v rovinaté stepi od severovýchodní Brazílie do střední Argentiny. Je to pták nelétavý, ale rychle 
běhá, může vyvinout rychlost až 60 km/hod. Samec si buduje hnízdo na zemi v trávě, zahřívá vejce a sám se 
také stará o potomstvo. Mimo sezónu rozmnožování vytváří hejna o 20 - 30 členech, ale dokonce až o 100 
jedincích. Výška jeho těla je 130 – 170 cm, váha se pohybuje mezi 20 – 25 kg. Doba inkubace vajec je 35 – 
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40 dnů. V minulosti byli nanduové loveni nejen pro jejich peří a maso, ale také kvůli jejich tuku, kterému 
byly přičítány léčebné účinky.   

15. 7. se vylíhlo mládě papouška kakadu bílého  

Kakadu hnízdí v dutinách stromů na odlehlých indonéských ostrovech. Nápadným znakem je bílá chocholka 
na hlavě, která se při sebemenším vzrušení vztyčuje. Zkušený chovatel podle polohy chocholky a výrazných 
očí pozná jejich náladu. Kakadu dosahu délky těla až 45 cm a váhy 550 g. Délka inkubace vajec je 28 dnů. 
 
 

 
Zoo Brno zahájilo další veřejnou sbírku 

 
Druhou veřejnou sbírku zahájila Zoo Brno 12. května 2008. Sbírka, která potrvá tři roky, má pomoci 
modernizovat expozici šimpanzů a podpořit chov lidoopů. Příznivci Zoo Brno mohou šimpanzům přispět 
tak, že odešlou dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZOOBR SIMPANZ na číslo 87 777, případně poukážou 
finanční dar na číslo účtu 219179391/0300.  Cena DMS činí 30 Kč, zoo obdrží 27 Kč.  První veřejnou 
sbírku, realizovanou prostřednictvím DMS, jsme pořádali od 23. 4. 2005 do 5. 1. 2008. Získaná suma 109 
288,71 Kč posloužila k vytištění pracovních listů pro výukové programy a k vybavení Stanice mladých 
přírodovědců, do níž jsme pořídili 22 nových klecí pro fretky, králíky, morčata a papoušky a 12 terárií pro 
agamy, gekončíky, želvy, užovky a další plazy.  
 
 
 

Otevírací doba Stálé akvarijní výstavy 
 
Stálá akvarijní výstava na Radnické ulici č. 6 je od 1. července 2008 otevřena každý den od 9.30 do 17 hod. 
Nová úprava platí pro všechny dny v roce.  
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