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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 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.               

 

 
Podnikatelské setkání v zoologické zahradě 

 
 
V pátek 27. 6. 2008 se v brněnské zoo uskuteční akce Krajské hospodářské komory jižní Moravy 
pořádaná v rámci 36. podnikatelského setkání členů Regionální hospodářské komory Brno. Akce se 
zúčastní přes 200 osobností z mnoha významných společností, chybět nebudou ani představitelé 
veřejné správy a politického života regionu. Součástí setkání bude i slavnostní podpis o vzájemné 
spolupráci mezi Regionální hospodářskou komorou Brno, Krajskou hospodářskou komorou jižní 
Moravy, Vysokým učením technickým v Brně a brněnskou Masarykovou univerzitou. Podnikatelské 
setkání začíná v 15.00 hod. prohlídkou zoo, od 17.00 hod. se uskuteční workshop na téma „Spolupráce 
JMK s podnikateli“, v 18.00 hod. pak proběhne slavnostní podpis rektorů uvedených vysokých škol a 
ředitelů hospodářských komor pod deklarací o vzájemné spolupráci. 
 

Společným strategickým zájmem podnikatelů a vysokých škol je spolupráce na technickém rozvoji firem v regionu. 
Významnou podporou je spolupráce na projektu Středoevropského technologického institutu "CEITEC", který zajistí 
další zvyšování výzkumného, inovačního a podnikatelského potenciálu na území Jihomoravského kraje. Za účelem 
dosažení tohoto záměru budou podnikatelé sdružení v RHK Brno a KHK JM podporovat vysoké školy v jejich 
záměru realizovat výstavbu "CEITEC" a to v lokalitě přilehlé k univerzitnímu kampusu Masarykovy univerzity v 
Brně - Bohunicích a v lokalitě přilehlé ke kampusu Vysokého učení technického v Brně pod Palackého vrchem.  

CEITEC je společným projektem brněnských univerzit a vědecko-výzkumných organizací. Zapojily se do něj 
Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Mendelova 
zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Biofyzikální ústav AV ČR, Ústav analytické chemie AV ČR, Ústav fyziky 
materiálů AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR a Výzkumný ústav veterinárního lékařství. Cílem projektu je 
vybudovat moderní vědecké centrum, které bude integrovat vědy o živé přírodě a materiálové vědy. Pojítkem různých 
oborů budou centrální laboratoře a jednotné informační technologie včetně špičkové výpočetní techniky. 

 
 
 

Zoologické novinky 

V uplynulých dnech se v Zoo Brno narodila mláďata výrečka malého (Výrečci odchovávají mláďata v 
dutinách stromů, v hnízdních budkách, vzácně i v dutinách na zemi, v hromadách kamení nebo ve stodolách. Na vejcích sedí jen 
samice a sameček ji obětavě krmí. Potravu loví výlučně v noci. Dožívá se až 12 let.) a sovy pálené (Sova pálená je přísně stálý 
pták, a proto je vydána na milost zimním mrazům. Když je sněhová pokrývka vyšší než 7 cm, je situace sovy obtížná a v 
oblastech, zasněžených v roce déle než 40 dní, se nemůže po delší dobu udržet. Kořist chytá náhlým pádem do trávy a po 
uchopení drtí lebku zobákem, především, jedná-li se o větší úlovek. Ve střední Evropě hnízdí do 500 m n. m. 

Zoo Brno se snaží o rozmnožování tohoto druhu sovy, aby mohla odchovaná mláďata navrátit zpět do přírody (reintrodukce) a 
posílit tak divokou populaci sov.), která jsou identifikována zatím pouze na základě zvukových projevů. Dále 
se očekává vylíhnutí mláďat jeřába mandžuského (Jeřáb mandžuský je silně vázán na vodu. Obývá hluboké 
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rákosiny i porosty dalších mokřadních rostlin v bažinách a mokré louky. Je ohrožován zejména destrukcí a mizením mokřadů, a 
to nejen v oblastech zimování, ale i v oblastech hnízdění. Ve volné přírodě je odhadováno asi 1 700 - 2 200 jedinců. Jako druhý 
nejvzácnější jeřáb je zařazen do Červené knihy ohrožených druhů IUCN.), proběhla také snůška vajec kachny 
ostralky štíhlé (Kačer tohoto druhu kachny toká brzy z jara poklonkováním hlavy, nezvyklým držením křídel a melodickým 
hvizdem. Samec ve svatebním šatě má šedé tělo, bílou hruď, hnědou barvu, zelené zrcátko a černá ocasní pera vybíhající do 6 - 10 
cm dlouhé špičky. Samice je hnědě skvrnitá se šedým zobákem, má špičatý ocas a jen malé zrcátko. Hnízdo, podobné hnízdu 
kachny divoké, staví na zemi v trávě, až do 100 metrů od vody. Pouze 1/8 mláďat se dožívá jednoho roku.) 

 
 

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.  
 
 
 
 
 

Nová otevírací doba Stálé akvarijní výstavy 
 
Stálá akvarijní výstava na Radnické ulici č. 6 bude od 1. července 2008 otevřena každý den od 9.30 do 17 
hod. Nová úprava platí pro všechny dny v roce.  
 
 
 
 
Mgr. Pavel Hrazdíra 
press manager Zoo Brno 
tel.: +420 546 432 364 
fax: +420 546 210 000 
mobil: +420 725 505 376 
e-mail: hrazdira@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 


