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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.               

 

 
 
 

Rada města Brna schválila investiční záměr na rekonstrukci pavilonu šimpanzů 
 

 
Rada města Brna č. R5/100 dne 17. 3. 2009 schválila investiční záměr „Rekonstrukce pavilonu šimpanzů 
v Zoo Brno“ a zvýšení rozpočtových nákladů ze 16 mil. na 28,5 mil. Kč (v tom Zoo Brno 4 mil. Kč). 
Realizací stavebních úprav, které budou ukončeny v roce 2011, bude dosaženo zkvalitnění životního 
prostoru zvířat i zvýšení expozičního prožitku návštěvníků. V první etapě budou provedeny vnitřní úpravy 
stávajícího pavilonu z roku 1964, především zvětšení současného prostoru sloučením stávající ubikace 
s částí návštěvnické chodby, výměna mříží za bezpečnostní skla a vnitřní úprava ubikací. Chybět nebude ani 
nový venkovní výběh s jezírkem a vodopádem. Směrem k návštěvníkům bude výběh vymezen zábranami 
z plných stěn a bezpečnostního prosklení, svrchu pak zakryt nerezovou sítí. V druhé etapě je plánována 
výstavba druhého venkovního výběhu. I ten bude simulovat co nejpřirozenější životní prostřední a 
zajišťovat plnohodnotný fyziologický a sociální život chovaných zvířat. Proto ani zde nebudou šimpanzům 
chybět kmeny, skály, úkryty, houpadla, vzrostlé stromy, atd. 

 
 

Nové přírůstky v Zoo Brno 
 

Ve stádu bizonů, které se v Zoo Brno skládá z pěti krav a jednoho býka, 
je od 12. 3. 2009 nové mládě. Malý bizon začal krátce po narození 
přijímat od matky mléko. V loňském roce jsme sice u bizonů žádný 
přírůstek nezaznamenali, v předcházejícím období se ale bizoni 
rozmnožovali každoročně. Dalším novým přírůstkem je samice rysa 
kanadského, která byla do Zoo 
Brno dopravena v sobotu 14. 3. 
2009 z  Texasu v USA. Celý 

transport trval 31 hodin. Čtyřletou samičku očekával v Brně o půl roku 
starší samec, s tím se však seznámí nejdříve v polovině příštího týdne, 
neboť zatím zůstává v karanténě. Záměrem chovatelů je, aby rysi 
vytvořili chovný pár. Samostatný výběh pro rysy kanadské 
vybudovala brněnská zoo vloni. Nová expozice vznikla nad cestou k 
výběhu ledních medvědů. Výběh za bezmála 900 tisíc korun má 
rozlohu téměř pět set metrů čtverečních a modulací terénu odpovídá 
domovině rysů, Kanadě a Aljašce. 
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Ptačí den v Zoo Brno 

 
Stejně jako v předchozích letech nebudou ani letos návštěvníci brněnské zoo ochuzeni o tradiční Ptačí den, 
který se uskuteční pro školy ve středu 1. dubna, pro ostatní veřejnost pak v sobotu 4. dubna. Soutěžní stezky 
pro školy se může účastnit z jedné školy vždy jen jeden kolektiv, soutěžící a jejich doprovod mají vstup do 
zoo zdarma. Soutěžní stezka čeká veřejnost i v sobotu 4. dubna, tento den navíc budou mít všichni příchozí 
s ptačím příjmením vstup do zoo zdarma.  
 
 

 
S jarní sezónou přichází změna otevírací doby zoo i rozšíření služeb pro návštěvníky 

 
Otevírací doba Zoo Brno 
listopad - únor 9.00 – 16.00 hod. 
březen a říjen 9.00 – 17.00 hod. 
duben - září 9.00 – 18.00 hod. 

 
O víkendu 21. a 22. 3. bude pro návštěvníky uveden do provozu oblíbený vyhlídkový vláček, který bude 
v případě příznivého počasí od začátku dubna v provozu již denně. Zprovozněny budou také návštěvnické 
sociální zařízení a stánky s občerstvením. Nabídku služeb rozšíří také Dětská zoo s oblíbenými jízdami na 
ponících. K současným dvěma poníkům a dvěma irským tinkerům (pro větší děti) přibudou během několika 
týdnů další dva poníci, kteří jsou v současné době ve výcviku. Zároveň zvažujeme zakoupení dvou 
miniponíků, kteří by umožnili jezdit i nejmenším dětem od cca 3 do 5 let. 
 
 

 
Stálá akvarijní výstava na Radnické ulici oslavuje 40 let své existence 

 
V dubnu 1969, tedy před 40 lety, byla na Radnické ulici v centru Brna za pomoci členů akvaristického 
spolku Cyperus veřejnosti poprvé zpřístupněna Stálá akvarijní výstava, a to jako detašované pracoviště 
Zoologické zahrady města Brna. V té době moderní a netradiční tvarové řešení výstavních prostor po právu 
poutalo pozornost četných návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Stálá akvarijní výstava Zoo Brno je 
výjimečná už tím, že relativně na malém prostoru (cca 76 m2) představuje v centru města ve 
čtyřiaosmdesáti nádržích o celkovém obsahu 7 980 litrů početné zástupce mořských i sladkovodních ryb, 
rostlin a živočichů téměř z celého světa. Ve čtyřicetileté historii výstavy stojí za zmínku mj. rok 1975, kdy 
došlo k další rozsáhlé úpravě vnitřního prostoru. Vzniklo také nové chovatelské zázemí, kde se dnes kromě 
nádrží určených k odchovu a léčení ryb nachází i pěstírna vodních rostlin, která z velké části pokrývá 
potřeby výstavy. 
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V rámci výstavy bylo v roce 1996 otevřeno první veřejně přístupné mořské akvárium na území města Brna. 
V návaznosti na jeho vybudování a postupným získáváním chovatelských zkušeností narostl počet expozic s 
další mořskou tématikou. Zastoupení indicko - pacifické oceánské zóny představují kanicovití (Serranidae), 
ostencovití (Balistidae) a zvláště perutýn ohnivý (Pterois volitans). Za zmínku stojí i nádrže ve vstupní 
chodbě, nabízející pohled na obyvatele moravských řek i rybníků. K těmto expozicím dále patří i dvě více 
než sedmi set litrové nádrže, ve kterých našly své domovské prostředí zástupci ryb afrických horských jezer. 
V posledních letech došlo také k přestavbě nádrží s korály, které dnes patří k největším atrakcím výstavy. V 
současné době je v rámci Stálé akvarijní výstavě možné vidět více než 80 jedinců 32 druhů mořských ryb a 
přes 1 000 jedinců 84 druhů ryb sladkovodních. Součástí prostor výstavy jsou i historické sklepní prostory, 
využívané k pořádání tematických výstav a společenských setkání. Umístění výstavy jako detašovaného 
pracoviště zoologické zahrady v samotném historickém jádru města propůjčuje organizaci jedinečnou 
příležitost využívat její prostory i k dalším účelům, jako jsou tiskové konference, výstavy a prezentace. A 
touto cestou se bude podle dnešních úvah vedení zahrady ubírat i budoucnost Stálé akvarijní výstavy. Ta by 
se měla postupně stát multifunkčním a multimediálním prezentačním zařízením brněnské zoo, pořádajícím 
v historicky reprezentativních prostorách atraktivní výstavní, vzdělávací a společenské akce, obohacující 
kulturní život historického jádra jihomoravské metropole i zvyšující prestiž samotné Zoo Brno.  

 
 
 
 

Brněnská lední medvíďata ve svých nových domovech 
  
   
 
 
 
   Berta a Tom v pražské zoo 
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Bill v zoo v německém Gelsenkirchenu 
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