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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.               

 

 
 

Nové přírůstky v Zoo Brno 
 
 
Dne 21. 1. 2009 byl z Edinburgu do Zoo Brno dopraven párek ještěra korovce jedového. Korovec jedový 
(Heloderma horridum) dosahuje délky až 80 cm a hmotnosti přes 10 kg. Žije v severní a střední Americe a 
je jediným jedovatým ještěrem. Živí se větším hmyzem, menšími plazy, ptáčaty, drobnými savci a hlavně 
vejci. Korovec má ocas delší než tělo a díky tomu slouží jako zásobní orgán a termoregulační plocha. 
V Mexiku je korovec místními obyvateli označován jako escorpio. Podle pověsti má tak jedovatý dech že 
člověk prý zemře poté, co mu korovec zasyčí do obličeje, popř. má tak jedovatou slinu, že uschne vše tam, 
kam slina dopadne. Ve skutečnosti charakter kousnutí korovcem připomíná uštknutí kobrou. Neurotoxin 
korovců je rychle účinný zejména na drobné obratlovce. Po kousnutí korovcem byla však ojediněle popsána 
i úmrtí člověka (do 70. let 20. stol.). Korovci jsou ale pomalí a neútoční ještěři, a na člověka zaútočí jen 
výjimečně. Na rozdíl od hadů mají tito ještěři jedové žlázy umístěné na zadním okraji dolní čelisti, 
kuželovité zuby v počtu 41-45 jsou cca 2-6mm dlouhé a ostře zašpičatělé. V obou čelistech jsou zuby 
vybaveny rýhami. Jedový sekret vytéká z jedových žláz do úst a rýhami v zubech je dopravován do těla 
kořisti. Teoreticky tedy může korovec vnést toxin do těla oběti až 35 zuby obou čelistí, jed je však smíchán 
se slinami a ztrácí tím koncentraci a účinnost. Korovci jsou první jedovatí živočichové v Zoo Brno. 
  

 
 

 
 

Lední medvíďata Bill a Tom se 14. a 15. 2. 2009 rozloučí s Brnem 
 

 
Bill a Tom narození 23. 11. 2007 jsou první mláďata medvědů ledních odchovaná v Zoo Brno 
přirozenou cestou. V únoru 2009 se uskuteční jejich převoz do nových domovů. Bill zamíří do Zoo 
Gelsenkirchen v Německu, odkud se zároveň do Brna vrátí otec mědvíďat Umca, budoucím domovem 
Toma bude Zoo Praha. U příležitosti odchodu Toma do Prahy 14. února a Billa do Německa 15. 
února se v Zoo Brno uskuteční setkání návštěvníků, zástupců médií a dalších hostů z řad sponzorů a 
představitelů veřejného života. Akce se po oba dva dny koná od 10.00 hod. do 12.00 hod. 
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Součástí rozloučení s medvíďaty bude i vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma lední medvíďata 
v Zoo Brno, kterou k této příležitosti vyhlašuje Zoo Brno pro děti od 6 do 17 let, a to ve třech kategoriích: 6 
– 9 let, 10 – 13 let a 14 – 17 let. Účastníci soutěže ke kresbě volnou technikou na formát A4 přiloží tyto 
údaje: jméno a příjmení, věk, kontakt (e-mail + telefon) a název díla. Soutěžní práce zasílejte do 9. 2. 2009, 
a to buď klasickou poštou na adresu Zoo Brno, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, nebo předejte 
osobně na vrátnici zoo. Vítěze vybere porota složená ze zástupců brněnské zoo a některé z brněnských 
uměleckých škol. Výherci se mohou těšit na rodinnou volnou vstupenku do Zoo Gelsenkirchen v Německu, 
a to včetně ubytování, dále na volné rodinné vstupenky do Zoo Praha, Zoo Brno a věcné ceny. Pro všechny 
ostatní bez omezení věku Zoo Brno vyhlašuje soutěž o fotografie Toma a Billa v Zoo Brno, a to pořízené 
během ledna či února 2009 (tedy během zimního období). Od každého soutěžícího přijímáme pouze jeden 
(digitální nebo analogový) snímek, který soutěžící doručí do 9. 2. 2009 na adresu zoo, či na mail: 
hruska@zoobrno.cz. Tři nejlepší snímky budou zveřejněny na webu Zoo Brno a jejich autoři obdrží volné 
vstupenky do Zoo Brno. Mimoto vyhlašujeme soutěž o nejhezčí básničku na téma medvíďata Bill a Tom 
z brněnské zoo, a to pro děti do 10 let. Básnička by měla mít minimálně dvě a maximálně čtyři sloky, 
složené vždy ze čtyř veršů. Tři nejlepší dětská díla budou zveřejněna na webu zoo a jejich autoři obdrží 
volné vstupy do zoo a upomínkové předměty. Básničky s identifikačními údaji autorů mohou děti či jejich 
rodiče posílat do 9. 2. 2009 na adresu zoo či na mail: hruska@zoobrno.cz. 

 

Zoobál se uskuteční v pátek 6. března 2009 

Svůj 9. zoobál pořádá Zoologická zahrada města Brna v pátek 6. března 2009 od 20.00 hod. v prostorách 
hotelu Kozák, Horova 30, Brno. K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina Little Band a C&W skupina 
Lodníci, dále vystoupí taneční skupina Abanico a chybět nebude ani bohatá tombola. 
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