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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.               

 

 
Vánoční program v Zoo Brno 

 
 

 Oslavu nastávajících vánočních svátků Zoo Brno zahajuje již tradičně spolu s malými pacienty, kteří 
jsou v péči Kliniky dětské onkologie. Program pro ně proběhne 9. 12. 2008. Děti se mohou těšit na 
kulturní program, vystoupení zvířátek, dáreček a občerstvení. Také si budou moci nazdobit vánoční 
stromeček. Zoo Brno spolupracuje s Klinikou dětské onkologie Fakultní dětské nemocnice v Brně již od 
roku 1998. Návštěvy malých pacientů se konají jedenkrát měsíčně od března do prosince, s přestávkou o 
letních prázdninách. Děti většinou - vzhledem k jejich zdravotnímu stavu - vozí po zoo mikrobus, který 
zastavuje na zajímavých místech. Součástí vánoční svátků v Zoo Brno je také setkání seniorů, které 
připravujeme již čtvrtým rokem, a které se pod názvem „Vánoce,Vánoce přicházejí“, uskuteční 11. 12. 
2008.  Pro seniory je připraven kulturní program se zvířátky, film a malý dáreček. Setkání se účastní cca 
stovka seniorů z brněnských domovů důchodců, domů pokojného stáří a penzionů. 

 
 Vánoční svátky v zoo vyvrcholí na Štědrý den v době od 10.00 do 12.00 hod. tzv. Štědrodenním  

krmením zvířat. V jeho rámci se návštěvníci Zoo Brno mohou účastnit komentovaného krmení, které se 
uskuteční u několika vybraných výběhů, například u lachtanů, medvědů, opic, lam, velbloudů, surikat, 
kajmanů a ovcí a koz z Dětské zoo. Při vstupu do zahrady, jejíž pokladny se otvírají v 9.00 hod., obdrží 
návštěvníci mapku s vyznačením expozic, kde na ně bude čekat chovatel, který komentované krmení 
povede. Doba krmení, se na každém stanovišti uskuteční dvakrát, aby si návštěvníci mohli projít víc 
míst. Pokud bude počasí příznivé, bude v provozu i ponydrom. Štědrodenní krmení pořádá Zoo Brno od 
roku 1997. Od dřívější praxe podávání krmiva doneseného návštěvníky z jejich domova jsme ustoupili, 
stejně jako od připravených balíčků s krmivem. Důvodem je to, že někteří příchozí, i když byli povinni 
ukázat zaměstnancům zoo, čím budou krmit, dopřáli zvířatům všechno možné a zvířata pak měla 
zdravotní potíže. Nový způsob organizace Štědrodopoledního krmení však rozhodně nijak nezmenšil 
tradiční sváteční zážitek a zvyšující se zájem o návštěvu zoo právě na Štědrý den v posledních letech to 
potvrzuje.  
 

 Brněnská zoo se také spolupodílí na pořádání Vánočních trhů, které na brněnském výstavišti proběhnou 
od 12. 12. do 21. 12. 2008. Zoo Brno BVV zapůjčí zvířata (ovce, kozy, poníky), které budou součástí 
expozice „Živý Betlém“, instalované před pavilony G1 a G2.  

 
 Otevírací doba zoo je na Štědrý den a na Silvestra od 9.00 hod. do 14.00 hod., pokladny jsou pak 

otevřeny do 13.00 hod. 
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                      Kampaň na záchranu evropských masožravců 
                        (8. EAZA European Carnivore Campaign 2008/2009) 
 

 
Další kampaň na záchranu ohrožených živočichů vyhlásila Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA) 
17. září na 25. výroční konferenci EAZA v Antverpách.  
V roce 2009 bude v rámci této kapmaně v Zoo Brno realizována řada výukových i soutěžních 
progamů zaměřených na různé věkové skupiny dětí a mládeže. 
                                                                           
Pod pojmem ochrana přírody si většina z nás představí ochranu různých exotických druhů. Trochu ale zapomínáme na 
to, že i v Evropě máme krásnou přírodu a v ní rozmanitá divoká zvířata, která stejně jako zvířata z dalekých zemí 
potřebují naši ochranu. Každý člověk se denně setkává s různými zvířaty (ptáky, domácími zvířaty), ale s divokou 
přírodou v běžném životě příliš často do styku nepřichází. Je proto vcelku jednoduché zapomenout, že se divoká 
zvířata v naší přírodě stále ještě vyskytují a přežívají. V některých oblastech se divoké přírodě daří lépe, jinde značně 
hůře. Všude však v důsledku lidské činnosti dochází ke stále větší fragmentaci a znečišťování biotopů. Kvůli ztrátě 
přirozeného prostředí jsou tak divoká zvířata nucena přesunout se do jiných vhodných míst, kde by nalezla dostatek 
potravy. Často se však stahují do míst již obydlených člověkem. Důsledkem toho všeho je, že tato divoká zvířata 
přestáváme vnímat jako nádherné, charismatické tvory, kteří jsou hodni našeho obdivu, ale vidíme v nich spíše 
škůdce. A bohužel i v civilizované Evropě je vztah k těmto zvířatům zatížen mnoha předsudky, omyly a pověrami..  
Cílem kampaně  EAZA je proto seznámit veřejnost s rozmanitostí evropských divokých zvířat, která stále přežívají 
v přírodě, zvýšit povědomí veřejnosti o výskytu a početnosti velkých evropských druhů masožravců a upozornit na to, 
že lidská činnost a celkové znečišťování prostředí ohrožuje budoucnost mnoha jejich druhů. Program  by měl také 
vysvětlit, proč je přítomnost masožravců dobrým indikátorem zdraví našeho životního prostředí. EAZA si dala za cíl 
na tyto a další záchranné projekty shromáždit minimálně 750 000 eur.  
 
Evropa je domovem mnoha ohrožených druhů masožravců. Do jedné kampaně však není možné zahrnout všechny. 
Proto asociace vybrala dvanáct nejcharismatičtějších:           
                                        
                                       liška polární (Alopex lagopus) 
                                       vydra říční (Lutra lutra) 
                                       rys ostrovid (Lynx lynx) 
                                       kočka divoká (Felis sylvestris) 
                                       vlk obecný (Canis lupus) 
                                       medvěd hnědý (Ursus arctos) 
                                       tchořík skvrnitý (Vormela peregusna) 
                                       rys pardálový (Lynx pardinus) 
                                       medvěd lední (Ursus maritimus) 
                                       rosomák obecný (Gulo gulo) 
                                       šakal obecný (Canis aureus) 
                                       norek evropský (Mustela lutreola) 
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Chovatelské novinky 

Během října byly Zoo Brno darovány (soukromý dar) tři kusy nandu pampového. Nandu patří mezi pštrosy, 
je tedy nelétavým ptákem, 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. V minulosti byli nanduové loveni nejen pri jejich peří a 
maso, ale také kvůli jejich tuku, kterému byly přičítány léčebné účinky. Byl používán při revmatismu a také 
byl aplikován při kousnutí jedovatým hadem.  

Dne 20. listopadu by na webu zoo zahájen přímý přenos obrazu z porodního boxu březí žirafy síťované 
Janetty. Porod mláděte je očekáván zhruba v polovině prosince. Po jeho narození bude kamera dál sledovat 
první týdny vývoje nového jedince, tak jako tomu bylo u ledních medvíďat.  

 
 
 

Zimní otevírací doba a zimní režim v Zoo Brno 
  
V listopadu až únoru je brněnská zoo otevřena od 9.00 do 16.00 hod. Pokladny pak pouze do 15.00 
hod. Ze zimní otevírací dobou souvisí i zimní režim v zoo, který spočívá v přechodu na suchou stravu 
pro býložravce, a také v tom, že některá zvířata, zejména papoušci, jsou nyní k vidění pouze 
v interiérech. V případě ledu a námrazy také nebudou ta zvířata, kterým by hrozil úraz, vypouštěna 
z vnitřních ubikací. Otevírací doba zoo na Štědrý den a na Silvestra je od 9.00 hod. do 14.00 hod., 
pokladny jsou pak otevřeny do 13.00 hod. 
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