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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.               
 

Nové přírůstky v Zoo Brno 
 
Osmičlenná skupina pekariů bělobradých, jejichž expozice se nalézá podél páteřní návštěvnické trasy, se 

letošního 15. září rozrostla o dvě mláďata. Pekariové se vyskytují na 
jihoamerickém kontinentu a jsou  podobní prasatům. Od nich se však odlišují tím, 
že žijí ve skupinách, mezi jejichž členy se vytvářejí velmi těsné vztahy. Pekariové 
jsou společenští, ve skupině několika desítek zvířat se dorozumívají  
nízkofrekvenčními zvuky a zvláštním klapotem svých zubů. Jsou také velmi 
dobrými plavci. Ve vrhu mívají pekariové několik mláďat, která na rozdíl od prasat 
nezahřívají, i to je důvod, proč žijí v teplých oblastech. Délka těla s hlavou 

dospělců se pohybuje mezi 80 a 120 cm, váží 17 - 43 kg. Kromě pekariho páskovaného je dalším druhem 
pekari Wagnerův a pekari bělobradý. Pekari je všežravý, ale v jeho jídelníčku převažuje rostlinná složka 
včetně spadaných plodů a kořínků či hlíz. 

 
V pátek 25. 9. 2009 se v Zoo Brno uskuteční   

setkání adoptivních rodičů, tentokrát z řad škol  
 
Sponzoři a adoptivní rodiče z mateřských, základních a středních škol škol na Brněnsku se budou moci v pátek 25. 9. 
2009 od 8.00 hod. těšit nejen na prohlídku zoo a komentované krmení zvířat, ale i na bohatý kulturní program, který 
bude od 9.00 hod. po celé dopoledne připraven na podiu U velblouda. Pro děti je připraveno vystoupení dětského 
pěveckého sboru  PRIMAVERA, které vystřídají ukázky bojových sportů v režii členů SK Judo Brno 
Královo pole. Brněnské pověsti v podání Absolutního divadla nabídnou návštěvníkům mj. známou pověst O 
brněnském kole a další. S ukázkami výcviku psů - záchranářů přijedou členové z kynologického klubu Brno 
- Šlapanice. Zábavný program se soutěžemi si pro tento den do zoo připravila i brněnská městská policie.  
 
Součástí dopoledního programu bude také vyhlášení vítězů soutěží, které proběhly v rámci Kampaně EAZA 
na záchranu evropských šelem (8. EAZA European Carnivore Campaign 2008/2009) s názvem „Jak to vidí 
šelmy“. Tu vyhlásila Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA) 17. září 2008 na 25. výroční konferenci 
EAZA v Antverpách. Jejím cílem je seznámit veřejnost s rozmanitostí divokých zvířat, která stále přežívají 
v evropské přírodě, zvyšovat povědomí veřejnosti o výskytu a početnosti velkých evropských druhů 
masožravců, a v neposlední řadě upozornit na to, že v důsledku lidské činnosti dochází ke ztrátě habitatů 
(prostorů vhodných k životu), jejich fragmentaci a celkovému znečišťování prostředí, což ohrožuje 
budoucnost mnoha druhů masožravců, kteří jsou mj. také výborným indikátorem zdraví našeho životního 
prostředí. Jedním z dalších cílů této kampaně je také shromáždit 750 000 eur, které budou určeny 
k financování 16 různých projektů, týkajících se ochrany velkých evropských masožravců. Mezi 
nejvýznamnější patří: 
  
Finanční obnos                                           Projekt                                                                     
 
€ 80 000                                                       Zajištění návaznosti habitatů velkých masožravců 
                                                                     v Bulharsku prostřednictvím záchrany biokoridorů 
                                                                     nutných k migraci. 
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€ 44 200                                                       Monitoring chování koček divokých narozených 
                                                                     v zajetí a vypuštěných do přírody v Německu a 
                                                                     měření úspěchu jejich reintrodukce. 
  
€ 43 100                                                       Ochrana masožravců v Západních 
                                                                     Karpatech včetně osvětových aktivit. 
  
€ 16 500                                                       Záchrana lišky arktické ve Švédsku pomocí 
                                                                     posilování stávající populace jedinci odchovanými 
                                                                     v zajetí. 
  
€ 15 000                                                       Preventivní opatření vedoucí k redukci konfliktů a 
                                                                     ochrana medvědů na Slovensku. 
  
 
Soutěží v kategoriích fotopříběh, výtvarná tvorba, dále literárně-výtvarné dílo a konkrétní umělecko-
řemeslné dílo (maňásek v podobě ohrožené evropské šelmy), se zúčastnilo několik stovek soutěžících,         
z toho 10 nejlepších školních kolektivů a 18 jednotlivců obdrží spolu s diplomem i věcné ceny.  
Účast médií na celé akci vítána. 
 

 
Návštěvnost Zoo Brno 

 
K 31. 8. 2009 činila návštěvnost brněnské zoo 203 704 návštěvníků, v loňském roce to za stejné období bylo 
285 749 osob. Za měsíc srpen 2009 zavítalo do Zoo Brno 41 645 návštěvníků, za stejný měsíc vloni to bylo 
50 268 osob. V červenci 2009 přišlo do brněnské zoo celkem 39 360 lidí, v loňském červenci to bylo 47 543 
návštěvníků. Úbytek návštěvníků je způsoben jednak projevující se ekonomickou krizí, v jejímž důsledku lidé 
více šetří, a pak také statistickým výkyvem, způsobeným - díky narození ledních medvíďat Billa a Toma 
koncem roku 2007 - mimořádně vysokou návštěvností v roce 2008, která dosáhla 326 930 osob.  

 
 

Podzimní otevírací doba Zoo Brno 
 
V měsíci říjnu (a také březnu) je zoo otevřena od 9.00 do 17.00 hod., v listopadu až únoru od 9.00 do 

16.00 hod. Od dubna do září pak od 9.00 do 18.00 hod. 
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