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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.               

 

 
 
 

V Zoo Brno se narodila mláďata vlků arktických  
 
 

V sobotu 25. 4. 2008 se v Zoo Brno narodila pětice vlčat 
vlků arktických (Canis lupus arctos). O tři dny později pak 
druhá z dvojice vlčic porodila dalších šest vlčat. Vzhledem 
k tomu, že tak byla narušena hierarchická struktura ve 
smečce, proběhl mezi vlčicemi souboj o místo alfa samice. 
Důsledkem tohoto boje o místo vedoucí samice bylo 
zadávení vrhu pěti vlčat. Druhý vrh šesti vlčat je však 
v pořádku. Vývoj hierarchického přeskupení vztahů ve 
smečce vlků polárních budeme i nadále sledovat, vzhledem 
k naší snaze o jejich přirozený odchov, však nebudou 
chovatelé do skupiny žádným způsobem zasahovat. Jen tak 

totiž budeme mít spolu s odbornou i laickou veřejností možnost poznat a pochopit, jak jsou takové 
situace v přirozeném prostředí řešeny.  
V roce 2007 se pro brněnskou zoo podařilo získat samce vlka arktického, který byl do Brna dopraven 
v prosinci 2007. Čtyřletý vlk pocházející z maďarské zoo v Sóstó a dvě čtyřleté vlčice, které Brno získalo 
v listopadu 2007 z francouzského Amneville, vytvořili v Brně novou - a jak se ukazuje - i velmi úspěšnou 
chovnou skupinu. Tu dnes tvoří samice Alex a Clair a samec Atilla, spolu s loňskými a letošními mláďaty. 
Tato skupina nahradila do té doby v zoo žijící pár vlků kanadských.  
 
Vlci arktičtí žijí převážně na ostrovech nejsevernější části Aljašky, přes kanadskou část Arktidy až po severní pobřeží 
Grónska. Dosahují hmotnosti 45 - 80 kg, kohoutková výška 64 – 78 cm, samice jsou o něco menší a lehčí než samci. 
Jejich barva je téměř čistě bílá a u tohoto druhu nemá maskovací funkci. Vlci arktičtí žijí v přírodě v rodinách či 
malých smečkách o 7 až 25 jedincích. Velikost smečky je dána mimo jiné i charakterem způsobu lovu a maximálním 
počtem jedinců, kteří se nasytí z kořisti. Pro funkci smečky je nutností, aby každý jedinec měl vyvinuty se všemi 
ostatními sociální vazby. Smečka má výrazně hierarchické uspořádání se složitou sociální strukturou, která se 
projevuje nejen vyvinutou spoluprací při lovu, ale např. i v péči o štěňata pomáhají samice v nižším postavení. Zvířata 
jsou schopná najednou pozřít až 9 kg masa. Jako průměrná spotřeba se udává cca 2kg za den. Živí se především savci 
od hraboše, lumíka, zajíce po pižmoně a karibu, část potravního spektra tvoří ptáci, část mršiny. K větší kořisti se 
smečka vrací a hájí ji před jinými jedinci stejného druhu. V podmínkách zoo jsou krmeni hovězím, koňským a 
vepřovým masem, střídavě s drůbežím masem a rybami.  
 

V brněnské zoo mají vlci arktičtí k dispozici výběh o ploše 3500 metrů čtverečních, který obdržel prestižní ocenění 
„Bílý slon“ za nejlepší expozici roku 2006. Modelace terénu a jeho osazení se přibližuje geografickým oblastem jejich 
přirozeného výskytu. Součástí výběhu jsou i tři pedoky s boudami o ploše 70, 60, 20 metrů čtverečních. Jsou 
vzájemně propojeny a umožňují oddělení zvířat v případě potřeby.  
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Další chovatelské novinky 

 
Dalším novým přírůstkem v Zoo Brno je od druhé poloviny dubna 8 členná 
skupina pekariů bělobradých (Tayassu albirostris), která do Brna 
přicestovala z Berlína a osídlila nový výběh nacházející se nad novou 
expozicí surikat, podél dolní části páteřní komunikace. Pekariové se 
vyskytují na jihoamerickém kontinentu, kde žijí ve skupinách, mezi jejichž 
členy se vytvářejí velmi těsné vztahy. Samice nejčastěji mívají jedno až tři 
mláďata. Délka těla s hlavou dospělců se pohybuje mezi 80 a 120 cm, váží 

17 - 43 kg. Pekari je všežravý, ale v jeho jídelníčku převažuje rostlinná složka včetně spadaných plodů a 
kořínků či hlíz. 

 
 
 

 

Zoo Brno získalo ocenění Bílý slon 2008 

Tato ocenění jsou v několika kategoriích a na základě přísných kritérií každoročně udělována 
nejúspěšnějším zoologickým zahradám v ČR. Nejvíc chovatelských "Oscarů" tentokrát sice shromáždila 
pražská zoo, úspěch v podobě zdárně odchovaných mláďat ale slavili také v Brně, Olomouci, Ostravě, Zlíně 
a Chomutově. Brněnská zoo obdržela od odborné poroty druhé místo v kategorii savců, a to za loňský 
úspěch v podobě odchovu dvou medvědů ledních, Billa a Toma. Brno získalo ocenění zejména proto, že 
přirozený odchov ledních medvědů v zajetí je mimořádně složitý. Mnohá mláďata je nutné uměle odchovat, 
některá přitom musí být po narození umístěna do inkubátorů. V Brně se odchov podařil a oba samci už mají 
nový domov. Každoroční udílení cen má zvýraznit chovatelské úspěchy jednotlivých zoologických zahrad, 
ale také pomoci získat větší pozornost veřejné správy, sponzorů i návštěvníků. 

 
 
 

Letní prázdniny v Zoo Brno  
 
 
Týdenní prázdninové pobyty v brněnské zoo měly poprvé premiéru v létě roku 1997 a v současné době patří 
k nejoblíbenějším dětským programům. Týdenní turnusy pro cca 25 dětí ve věku od 7 do 12 let probíhají po celou 
dobu letních prázdnin. Během týdne se děti seznámí s celou zahradou a nahlédnou i do jejího zákulisí. Prohlédnou si 
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např. přípravnu krmiv, kde je pracovníci zoo seznámí s přípravou krmení pro zvířata atd. Děti se také seznámí s prací 
chovatelů, kteří jim umožní účastnit se krmení například lachtanů, opic, tapírů, sobů či bobrů. Do týdenního programu 
je zahrnut i celodenní výlet. 
Přihlašování dětí do letního příměstského tábora v Zoo Brno letos proběhne na webu zoologické zahrady 
(www.zoobrno.cz) v pondělí 4. 5. 2009 od 8.00 hod., kde budou zájemci mít možnost vyplnit přihlášku. Přihlašování 
dětí bude aktivní až 4. 5. v 8.00 hod. Pokud návštěvníci otevřou stránky před touto hodinou, jejich funkčnost bude 
třeba zaktivovat aktualizací stránek (pomocí klávesy F5 nebo stránky zavřít a opět otevřít). Oproti loňskému roku je 
nutné se před vlastním vyplněním přihlašovacího formuláře zaregistrovat, což návštěvníkům umožní opětovný přístup 
pro kontrolu zadaných údajů a vytištění potřebných formulářů. 
 
Tábory začínají týdnem od 7. 7. 2009 a končí týdnem od 24. 8. 2009. Cena za pobyt je 1500 Kč. 
 
Turnusy od 13. – 17. 7. a 3. – 7. 8. se budou konat pod názvem  „Toulky Brnem s Krokodýlem“  a budou mít 
odlišný program od ostatních.  Děti kromě běžného programu v zoo navštíví také Knihovnu Jiřího Mahena, 
Hvězdárnu a planetárium Mikuláše Koperníka, hrad Špilberk, Kapucínskou hrobku a Starou radnici, kde na ně čeká 
bohatý program.  
Kontakt: Sommerová Zuzana, sommerova@zoobrno.cz, tel.: 546 432 360. 
 
 
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 


