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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.               
 

Rekonstrukce  
pavilonu 
šimpanzů 
zahájena 
schválením 
smlouvy o dílo 
 
Rada města Brna na 
svém zasedání dne 
4. 8. 2009 schválila 
smlouvu o dílo 
„Rekonstrukce 
pavilonu šimpanzů – I. 
etapa“ v ceně 8, 7 mil. Kč. Město Brno tím 
zahajuje první etapu rekonstrukce pavilonu pro šimpanze 
v Zoologické zahradě města Brna. Do června příštího roku tak budou 
realizovány stavební úpravy stávajícího pavilonu z roku 1964 i výstavba jednoho ze dvou 
venkovních výběhů. Projekt počítá se zvětšením současného prostoru sloučením stávající ubikace s částí 
návštěvnické chodby, mříže nahradí bezpečnostní skla a změny se 
dotknou i vnitřní úpravy ubikací. Chybět nebude ani nový venkovní 
výběh s jezírkem a vodopádem. Směrem k návštěvníkům bude výběh 
vymezen zábranami z plných stěn a bezpečnostního prosklení, shora pak 
zakryt nerezovou sítí. Součástí projektu je i nový bezbariérový vstup. 
 
Ve druhé etapě, která na první bude bezprostředně navazovat, 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 
chybět kmeny, skály, úkryty, houpačky, vzrostlé stromy, atd. Realizací 
stavebních úprav s celkovými náklady 28, 5 mil. Kč,  které budou 
ukončeny v roce 2011, bude dosaženo zkvalitnění životního prostoru 
zvířat i zvýšení expozičního prožitku návštěvníků brněnské zoo.  
 
 „Zoologická zahrada je v poslední době velice silně rekonstruována. Po 
odstartování projektu Beringie, přichází na řadu také prostor pro 
šimpanze, které mají v oblibě zejména děti,“ řekl k chystané rekonstrukci 
primátor města Brna Roman Onderka. 
                                                                                                                                                                          (Ilustrační foto)  
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Tapír a koťata kočky pouštní dostanou jména 
 

Křest mláděte tapíra jihoamerického a trojice mláďat kočky pouštní se 
uskuteční v sobotu 29. 8. 2009 od 13.00 hod. před pavilonem Tropické 
království, a to u příležitosti Dne setkání adoptivních rodičů a sponzorů 
v Zoo Brno. Tapír se narodil 14. 6. 2009, koťata kočky pouštní pak 25. 6. 
2009. Při této příležitosti Zoo Brno vyhlašuje veřejnou soutěž na 
pojmenování těchto mláďat. Soutěžící mohou své návrhy zasílat od 29. 7. 
do 27. 8. na emailovou adresu hruska@zoobrno.cz. 
 

Mláďata vzácné kočky pouštní jsou dva samci a jedna samička. Mládě 
tapíra je samička. Prosíme, aby navrhovatelé zasílali jména začínající 
písmenem „A“, protože v obou případech se jedná o první vrh mláďat. 
Navrhněte, prosím, pokud možno jména pro všechna čtyři mláďata. 
Vylosovanými jmény pak budou mláďata pokřtěna a jejich navrhovatelé 
oceněni. Do slosování o věcné ceny budou zařazeny pouze návrhy 
doplněné identifikačními údaji navrhovatelů, tj. jménem, příjmením, 
adresou a telefonem. Zoo Brno si vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit 
návrhy obsahující neslušné výrazy či pojmenování pro zvířata nevhodná.   
 
Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) obývá nížinné tropické deštné lesy Kolumbie, Venezuely, Brazílie a severní Argentiny, 
žije samotářsky, aktivní je zejména za soumraku, v lidské péči se dožívá až 35 let.  
Kočka pouštní (Felis margarita) se vyskytuje v pouštích a polopouštích od Maroka a severního Nigeru po Střední Asii a 
Pákistán. Kočka pouštní má krátké končetiny a krátké uši, umístěné po stranách široké hlavy, chodidla hustě osrstěná. Její 
hlavní potravou jsou drobní hlodavci. Své úlovky jsou kočky schopny zahrabat do písku a vrátit se k nim později. Jsou 
nezávislé na zdroji pitné vody, stačí jim tekutiny, které získají z potravy. V ČR tyto kočky chová pouze brněnská zoo. 

 
Očekávané přírůstky v Zoo Brno 

Začátkem druhé poloviny srpna 2009 bude z Belgie Zoo Brno dovozena samice bizona, z Německa a 
Francie pak o týden později dva samci lam, alpaky a vikuni. Alpaka je vedle lamy krotké druhým 
zdomácnělým druhem lam. Všechny pocházejí z jižní Ameriky. 
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