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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.               

 

 
 
 

Projekt příměstských letních táborů aneb „Toulky Brnem s krokodýlem“ 
 

Čas letních prázdnin, dovolených a dětských táborů se nezadržitelně 
blíží. Pět příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem 
Brnem - Zoologická zahrada města Brna, Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, 
Muzeum města Brna a Brněnské kulturní centrum, spojilo své síly a 
připravilo letošní rok pro děti od 8 do 12 let nevšední projekt prožití 
prázdninových dnů. Ten pod názvem „Toulky Brnem s krokodýlem“ 
nabídne dětem netradiční spojení zábavy i poznání. Vždyť komu se 
jenom tak podaří zúčastnit se krmení losů, ledních medvědů nebo 
tygrů, projít indiánskou stezkou, nahlédnout do zákulisí hvězdárny a 
planetária, účastnit se animačního programu o brněnské historii v 
prostorách hradu Špilberku, vyrobit si vlastní knihu a zapojit se do 
knihovnického sedmiboje, potkat ducha Staré radnice, pregéře či 
navštívit unikátní Kapucínskou hrobku! A to vše v jednom týdnu, 
každý den na jiném místě, ale přitom v jednom městě. Příměstské 
tábory „Toulky Brnem s krokodýlem“ se uskuteční ve dvou turnusech 
(13. – 17. 7., a 3. – 7. 8. 2009), cena za pobyt jednoho dítěte včetně 
stravy je 1500 Kč. 

 
 
 

Program turnusů příměstských letních táborů 
 
 

Pondělí – zoo  
9.00 hod. – 17.00 hod. (ukázky komentovaného krmení, jízda vláčkem, oběd v restauraci U tygra, promítání 
filmů, výtvarná činnost)  
 
Úterý – hvězdárna + zoo 
9.00 hod. – 11.30 hod. (hvězdárna - aktivity u dalekohledu, „kam se návštěvníci nedostanou...“, pořad pod 
umělou oblohou, astronomický balíček na cestu)  
11.30 – 12.30 hod. oběd v restauraci U tygra  
12.30 – 17.00 hod. (promítání filmů, ukázky komentovaného krmení, jízda na ponících, výtvarná činnost) 
 
Středa – hrad Špilberk + KJM 
9.00 hod. – 11.00 hod. (Špilberk - o Brně na hradě – historie Brna a osudy některých jeho obyvatel, kvíz, 
Dětská dílna, výtvarná činnost) 
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11.30 hod. – 12.30 hod – oběd 
13.00 hod. – 16.00 hod. (KJM – výroba vlastní knihy, z knihovnické kuchařky, knihovnický sedmiboj) 
 
Čtvrtek -  BKC 
9.00 hod. – 16.00 hod. (BKC - radniční věž, pověsti o krokodýlovi a kole, prohlídka Staré radnice, 
Klenotnice, dětský koutek, divadlo, oběd, prohlídka Kapucínské hrobky, kino Scala - pohádka, vystoupení 
šermířů) 
 
Pátek - zoo 
9.00 hod. – 11.30 hod. soutěžní stezka po zoo 
11.30 hod. -  12.30 hod. oběd v restauraci U tygra 
12.30 – 17.00 hod. (vyhodnocení stezky, „Indiánské odpoledne“) 
 

 
 

Brněnské dny pro Zemi 2009 
 
Na počest „modré planety“ se celosvětově každý rok v dubnu slaví Den Země. V souvislosti s tímto 
svátkem se od 17. do 26. dubna 2009 konají tradiční Brněnské dny pro Zemi. Záštitu nad akcí převzal 
náměstek primátora pro rozvoj Martin Ander.  
 
Seriál akcí s tematikou ochrany přírody a propagace zdravého a ekologicky šetrného životního stylu 
spolupořádá město Brno v součinnosti s řadou institucí a organizací. Jeho součástí jsou přednášky, výlety, 
tvořivé dílny, cyklojízdy a výstavy o aktuálních problémech životního prostředí – jejich dějištěm bude 
například hrad Špilberk, Knihovna Jiřího Mahena, planetárium na Kraví hoře, Zoo Brno, park v Lužánkách i 
na Moravském náměstí a další místa. 
 
„Každý rok na jaře si připomínáme, že chovat se ohleduplně k Zemi a našemu životnímu prostředí je 
především v našem zájmu. Také město Brno nezůstává pozadu a společně s neziskovými organizacemi 
připravilo pro občany řadu zajímavých akcí, které jim zpříjemní volný čas, ale zároveň jim připomenou, 
že chovat se ohleduplně k přírodě je snadné, stačí jen trochu přemýšlet,“ dodal k této příležitosti 
náměstek Martin Ander. 
 
Na Den Země připravila brněnská zoo řadu programů a propagačních akcí. V sobotu 25. 4. 2009 od 9.00 
hod. bude před vchodem do zoo prezentace sběru starých elektrospotřebičů, kterou zoo pořádá ve spolupráci 

s kolektivním systémem Elektrowin. Jestliže vám tedy doma překáží stará žehlička, 
vysavač, rychlovarná konvice či jiný vysloužilý elektrospotřebič, máte právě v tento den 
příležitost, jak se tohoto odpadu ekologicky zbavit a ještě obdržet malý dárek.  

Další firmou, která se podílí na ochraně životního prostředí je společnost SAKO, jejíž prezentace sběru 
druhotných surovin a moderního odpadového hospodářství včetně soutěží pro děti započne ve 13.00 hod. 
v horní části Zoo Brno na volné ploše u terária. Samotné slavnostní zahájení Dne Země se uskuteční ve 
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13.00 hod. na podiu U velblouda, a to za účasti náměstka primátora Martina Andera. Současně zde proběhne 
slavnostní vyhlášení kampaně na záchranu evropských masožravců (8. EAZA European Carnivore 
Campaign 2008/2009). Jde o v pořadí již osmou kampaň na záchranu ohrožených živočichů, kterou 
oficiálně vyhlásila Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA) 17. září na 25. výroční konferenci EAZA 
v Antverpách, a které se zúčastnili i zástupci vedení Zoo Brno.  
Pro děti budou od 13.00 hod. přichystány soutěže v kreslení křídou na chodník, Face painting – malování 
obrázků na obličej, chybět nebude ani soutěžní jarní Zootrofej, to vše tematicky spojené s kampaní EAZA 
na záchranu evropských masožravců. Tato kampaň se týká ochrany všech druhů ohrožených evropských 
šelem. V rámci kampaně ale není možné zaměřit se na úplně všechny. Proto EAZA vybrala 12 
nejcharismatičtějších druhů, jako hlavní představitele této kampaně. Těmito druhy jsou: 
 

• liška polární (Alopex lagopus) 
• vydra říční (Lutra lutra) 
• rys ostrovid (Lynx lynx) 
• kočka divoká (Felis silvestris) 
• 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) 

 
Cílem kampaně je seznámit veřejnost s rozmanitostí divokých zvířat, která stále přežívají v evropské 
přírodě, zvýšit povědomí veřejnosti o areálu výskytu a početnosti velkých evropských druhů masožravců, 
upozornit na to, že v důsledku lidské činnosti dochází ke ztrátě habitatů (prostorů vhodných k životu), jejich 
fragmentaci a celkovému znečišťování prostředí, což ohrožuje budoucnost mnoha druhů masožravců, 
vysvětlit, proč je přítomnost masožravců dobrým indikátorem zdraví našeho životního prostředí, shromáždit 
750 000 eur na záchranné programy.  
 

 
Nové přírůstky v Zoo Brno 

Dvouletý samec takina indického přicestoval do Zoo Brno v pátek 10. 4. 2009, a to z 
německé Zoo Frankfurt. Doplní chovnou skupinu takinů, která dnes sestává ze tří 
samic. Takin je velmi pozoruhodné zvíře. Na první pohled tělem připomíná bizona, 
rohy pakoně, nosem losa a svou rychlostí a hbitostí při skákání po skalách kamzíka. 
Ve skutečnosti je jeho nejbližším příbuzným pižmoň. Kůže takinů produkuje olej, 
který efektivně chrání zvířata proti dešti a mlhám. Počet takinů indických se odhaduje 
na 3500 jedinců. Takini žijí v několika poddruzích v jižní Číně, Tibetu, v indickém 
státě Asámu, Bhútánu a severní Barmě v nadmořské výšce 2500 - 4500 metrů. 
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V pondělí 13. 4. 2009 se sedmileté velbloudici Sulice 
narodilo mládě. Zoo Brno chová samce Abdula, který 
pochází z Ruska a čtyři samice - Suliku, Majdu, April a 
Polly. V zoologické zahradě se pravidelně rozmnožují. 
Mohutný velbloud dvouhrbý má na první pohled 
těžkopádné neohrabané tělo. Pozoruhodností je způsob 
jejich pohybu, při kterém zvedají vždy obě pravé nebo 
levé nohy najednou, což se projevuje kolébavou chůzí. 
Normální cestovní rychlost velblouda je kolem 4 km/h, 
ale dokáže překonat i hranici 60 km/h. Velbloud 
dvouhrbý (Camelus ferus bactrianus) je mimořádně 
odolné a otužilé zvíře, pověstné svou schopností 

přečkávat dlouhou dobu bez pití. Váží 450 – 650 kg, dosahuje výšky 190 – 230 cm a délky těla 220 – 350 
cm. Metabolismus velbloudů překoná až 20% úbytek vody v těle (člověka při 12% čeká smrt). Zato pak 
dokážou vypít až 60 litrů vody najednou. Jinak mají vodu velmi rádi, dobře plavou a s oblibou se v řekách 
koupou. Na světě žije asi 15 milionů domácích velbloudů. Malé skupinky divokých velbloudů dvouhrbých 
(drabařů) dosud přežívají v pouštích mongolské oblasti a v australských pouštích se dobře daří více než 25 
tisícům zdivočelých velbloudů jednohrbých (dromedárů). 
 

 

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. 

 
 
 
 
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 
 


