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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.               
 

Aktuální přírůstky v Zoo Brno 
 

Dne 12. 8. 2009 v odpoledních hodinách se v Zoo Brno narodilo mládě zebry 
Chapmannovy. Rodiči mláděte jsou samec Ben, který je odchovancem Zoo Bojnice 
(Slovensko), a samice Fila, pocházející ze Zoo Olomouc. Narozený hřebeček je ve velmi 
dobrém stavu; k vidění jsou spolu s matkou ve výběhu Safari. Zebry Chapmannovy jsou 
jedním z několika poddruhů zebry stepní a od ostatních stepních zeber se odlišují 
tmavohnědými pásy mezi černými pruhy. Díky tomuto přírůstku obývá brněnskou zoo již 

celá pětice těchto zajímavých a atraktivních zvířat.  

V minulém týdnu byla z Belgie do Zoo Brno dovezena samice bizona, která rozšířila brněnské stádo na  
celkem osm jedinců. Očekávaným přírůstkem bude koncem srpna samec lamy alpaky, který bude do Zoo 
Brno přivezen z Německa, a to se záměrem vytvořit v Brně spolu se zdejšími čtyřmi samicemi novou 
chovnou skupinu.  

V sobotu 29. srpna 2009 se uskuteční tradiční  
setkání adoptivních rodičů, sponzorů a přátel Zoo Brno  

 
Každoroční pozvánka na Den sponzorů a adoptivních rodičů, který se v Zoo Brno uskuteční 29. 8. 2009, je již 
tradičním poděkováním všem mecenášům a aktivním příznivcům brněnské zoo. Tento den je zároveň 
připomínkou otevření zahrady před 56 roky. Program pro hosty i pro širokou veřejnost začíná ve 
13.30 hod. před pavilonem Tropické království křtem mláděte tapíra a koček pouštních. Pokračování 
programu bude probíhat na pódiu U velblouda, kde vystoupí Laďa Kerndl, country kapela Noví 
Kaskadéři a taneční formace Abanico. V podání skupiny Tubabu se areálem zoo ponesou africké 
rytmy, součástí sobotního odpoledne bude i představení tanečního divadla Mimi Fortunae. Zejména 
děti nepochybně přivítají jízdy na ponících a opékání špekáčků u táborového ohně, který se rozhoří u 
indiánských týpí za výběhem bizonů. Na tuto akci srdečně zveme také zástupce tisku a dalších médií. 
 

 
Adoptivní rodiče a sponzoři v Zoo Brno 

 
Projekt adopce a sponzorství za dvanáct let své existence již pevně zakotvil v povědomí veřejnosti. V současné době 
je k adopci či příspěvku nabízeno zhruba 150 zvířat, nejoblíbenějším z nich jsou tradičně surikaty, které mají téměř 30 
adoptivních rodičů či přispěvatelů, dále pak psoun prériový a páv korunkatý. Zájem o možnost přispět finančním 
příspěvkem nebo službou je stabilní a i přes ekonomickou krizi zatím nevykazuje sestupnou tendenci (viz. přiložené 
tabulky). 
 

• Adoptivním rodičem se stává ten, kdo přispěje celou či vyšší částkou určenou na určité zvíře, částka velmi 
zhruba odpovídá finančním ročním nákladům na krmení vybraného zvířete. 

  
• Přispěvatelem na chov se stává ten, kdo přispěje nižší částkou, než je částka odpovídající finančním ročním 

nákladům na krmení určitého zvířete. 
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• Sponzorem je ten,  kdo přispěje určitou částkou, která není adresovaná na určité zvíře, tedy např. obecně na 
krmení a chov zvířat v brněnské zoo, na výstavbu nových expozic, na provoz zoo apod. 

  
Adoptivním rodičům, přispěvatelům a sponzorům náleží: 

• adopční osvědčení,  
• volné jednorázové vstupenky do zoo (počet dle finanční výše daru),  
• právo umístění jmenovky u ubikace zvířete, na internetových stránkách a ve výroční zprávě zoo. 

 
Občané vybírají jména pro malého tapíra a koťata kočky pouštní 

 
Křest mláděte tapíra jihoamerického a trojice mláďat kočky pouštní se 
uskuteční v sobotu 29. 8. 2009 od 13.30 hod. před pavilonem Tropické 
království, a to u příležitosti Dne sponzorů a adoptivních rodičů. Tapír se 
narodil 14. 6. 2009, koťata kočky pouštní pak 25. 6. 2009. Při této 
příležitosti vyhlásilo Zoo Brno na pojmenování těchto mláďat veřejnou 
soutěž. 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. 
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