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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 centrem oddechu a poznání, je také odborným 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 záchytné 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.               

 

 
Dne 30. 6. 2009 se v Zoo Brno uskuteční křest vlků arktických  

 
 

V úterý 30. 6. 2009 se v Zoo Brno uskuteční křest šestice 
vlčat vlků arktických, která se narodila 28. 4. 2009. 
Program slavnostního odpoledne začne ve 14.00 hod. 
v prostorách Indiánské chýše, kde se cca ve 14.30 hod. 
uskuteční vylosování jmen a samotný slavnostní křest 
vlčat.  
Od 14.30 do 17.00 hod. budou mít všechny děti přítomné 
v zoo jízdu na ponících zdarma. Nastávající prázdniny 
předznamená také táborový oheň, který bude v prostoru 
indiánské vesničky za výběhem bizonů hořet cca od 15.00 
do 17.00 hod. Děti spolu s rodiči nepochybně také ocení 

možnost opéci si zde špekáčky, které budou přímo na místě k volnému prodeji.  
Při příležitosti křtu šestice vlčat vyhlašuje Zoo Brno veřejnou soutěž na jejich pojmenování. Soutěž 
proběhne od pátku 19. 6. 2009 do pátku 26. 6. 2009, zájemci mohou své návrhy zasílat na emailovou 
adresu hruska@zoobrno.cz. Vzhledem k tomu, že zatím neznáme pohlaví vlčat (to bude zjištěno právě 
v den křtu, kdy budou vlčata odchycena a křtu přímo fyzicky přítomna, návštěvníci je tedy uvidí 
z bezprostřední blízkosti!), prosíme, aby navrhovatelé zasílali celkem dva návrhy jmen, a to jedno 
jméno pro samečka a jedno jméno pro samičku. Do slosování o věcné ceny budou zařazeny pouze 
návrhy doplněné identifikačními údaji navrhovatelů, tj. jménem, příjmením, adresou a telefonem. 
Vylosovanými jmény pak budou vlčata pokřtěna a jejich navrhovatelé oceněni. Zoo Brno si vyhrazuje 
právo ze soutěže vyloučit návrhy obsahující neslušné výrazy či pojmenování pro zvířata nevhodná.    
 
 
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 (Canis lupus arctos). 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.  



                                                                                                                TISKOVÁ ZPRÁVA                                   
Strana 2 / 1 
 

www.zoobrno.cz     zoo@zoobrno.cz                                                   17. 6. 2009 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 centrem oddechu a poznání, je také odborným 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 záchytné 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 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.  
 

 
 

Za vysvědčení zdarma do zoo 
 
U příležitosti ukončení školního roku budou mít všechny děti, které se v době od 26. 6. 
2009 do 30. 6. 2009 dostaví do Zoo Brno s vysvědčením s vyznamenáním, vstup do areálu 
zdarma.  

 
 
 
 
Mgr. Pavel Hrazdíra 
press manager Zoo Brno 
tel.: +420 546 432 364 
fax: +420 546 210 000 
mobil: +420 725 505 376 
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