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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.               

 

Chovatelské novinky 
 
 

Dne 1. června 2009 se v Zoo Brno narodila tři mláďata mary stepní, počet zvířat 
v expozici tak stoupl na devět. Mary obývají suché a travnaté pampy a otevřené 
polopouště střední a jižní Argentiny. Jsou tedy velmi dobře přizpůsobeny životu v 
suchých oblastech, mají rády teplo, rády se vyhřívají na slunci a nesnášejí příliš vlhké 
podnebí. Velice efektivně hospodaří s vláhou obsaženou v rostlinách, kterými se živí, 
takže bez přísunu vody vydrží poměrně dlouho. K úkrytu si vyhrabávají nehluboké 
nory nebo využívají obydlí jiných větších savců, např. pásovců. 

Návštěvníci zoo mohou ve výběhu lišek polárních vidět deset nových mláďat tohoto 
druhu (pět samečků a pět samiček). Ta se v Brně 
narodila zhruba před pěti týdny. Před přenesením do 

expozice, která se nachází v sousedství lachtanů, byla mláďata označena 
identifikačním čipem a naočkována. V Zoo Brno je tak k dnešnímu dni 
celkem 19 jedinců lišek polárních. Tyto lišky obývají severskou tundru a 
oblasti věčného ledu, proto mají nejen velmi hustou srst, ale také zespodu 
osrstěné tlapky a zkrácené boltce a čenich, aby neztrácely tělesné teplo. Byly 
zastiženy i v oblastech, kde teploty klesají pod -50 stupňů Celsia. Pokusy v 
zajetí prokázaly, že jsou schopny přežít i v teplotě -80 stupňů Celsia. V létě 
mají hnědý kožich, v zimě sněhobílý. Část lišek, kterým se říká pesci, je v zimě zbarveno šedomodře.  

Také šest štěňat vlků arktických, která se narodila 27. dubna, se začíná vydávat na procházky po výběhu. 
Nejčastěji je návštěvníci mohou zahlédnout na pahorku v nejvyšším místě expozice, který se nachází jen 
několik metrů od návštěvní trasy, nebo doprovázejí rodiče, kteří chodí pít k jezírku u horní vyhlídkové 
plošiny. Vlčata měří kolem 30 cm a jejich srst je oproti srsti dospělých vlků tmavší. 
 
 

Zoo má novou vstupní halu 
 

Adaptací vstupní haly správní budovy se místo, které slouží i návštěvníkům Zoo Brno, 
změnilo v expozici přibližující tradiční tvář ostrova Nová Guinea. Rekonstrukce za 1, 3 
mil. Kč započala koncem minulého roku a dokončena byla letos v dubnu. V současné 
době je dokončováno centrální terárium, kde budou návštěvníci moci již brzy 
obdivovat krajtu kobercovou. Prostor vstupní haly opticky zvětšil zrcadlový strop, 
efektně násobící hýřivou barevnost stěn, pokrytých fotografickými tapetami 
zachycujícími původní obyvatele Nové Guineje v nadživotní velikosti. Domorodce – 
vyzdobené barevnými hlinkami a se zbraněmi v rukou – střídají detaily tváří, 
dvojrozměrné obrazy doplňují repliky vyřezávaných novoguinejských plastik. 

Skleněný není jen strop, ale i podlaha. Příchozí kráčí po průhledných plotnách kryjících věrné napodobeniny 
etnografických artefaktů: maleb na kůži a textilu, rituálních předmětů, oštěpů a šípů zdobených řezbami. 
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Expozice, která je díky použitým stavebním materiálům a technologiím variabilní, byla zhotovena podle 
návrhu renomovaného architekta Jana Konečného.  

 
Návštěvnost Zoo Brno 

 
Květen 2008: 56 412;                
květen 2009: 34 464; 
k 31. 5. 2008: 149 107; 
k 31. 5. 2009: 93 654. 
 
 

 
Prázdniny a „Toulky Brnem s krokodýlem“ jsou za dveřmi 

 
Čas letních prázdnin, dovolených a dětských táborů se nezadržitelně blíží a proto si dovolujeme 
připomenout, že letos poprvé se tradiční letní prázdninové tábory v Zoo Brno uskuteční ve spolupráci 
s partnerskými příspěvkovými organizacemi.  Pět 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. Týdenní prázdninové pobyty 
v brněnské zoo měly poprvé premiéru v létě roku 1997 a v současné době patří k nejoblíbenějším dětským 
programům brněnské zoo. 
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