
                                                                                                                TISKOVÁ ZPRÁVA                                   
Strana 1 / 1 
 

www.zoobrno.cz     zoo@zoobrno.cz                                                    14. 10. 2010 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 
Víkend otevřených dveří v Zoo Brno  

Ve dnech 23. – 24. 10. 2010 bude vstup do zoo zdarma 
 
U příležitosti dokončení významných investičních akcí v brněnské zoologické zahradě (1. etapy 
rekonstrukce pavilonu šimpanzů, a expozičního komplexu Beringie s klíčovou expozicí medvědů 
kamčatských, který je nejvýznamnější investiční akcí v dosavadních dějinách zoo), se zde v 
předposledním říjnovém víkendu uskuteční dny otevřených dveří, a to na základě společného 
rozhodnutí vedení města Brna a Zoo Brno. Díky tomu tak budou mít jak Brňané, tak návštěvníci 
jihomoravské metropole ojedinělou příležitost po oba dva dny navštívit zdarma areál brněnské 
zoologické zahrady, včetně jeho nových expozic. Dny otevřených dveří pro veřejnost proběhnou o 
víkendu 23. – 24. 10. 2010, po oba dva dny od 9.00 do 17.00 hod.  

 
 
               Halloween v Zoo Brno 
 
Na „Halloweenskou soutěžní stezku“ se zejména dětští návštěvníci brněnské zoo 
mohou těšit v sobotu 30. 10. 2010. Děti budou mít nejen příležitost seznámit se se 
zdejšími zvířecími obyvateli, ale u příležitosti svátku Halloween (jinak nazývaném  
jako předvečer svátku Všech svatých) si od 10.00 do 15.00 hod. také zasoutěžit 

v přípravě tradičních halloweenských ozdob z dýní. Nejzdařilejší, nejnápaditější či nevtipnější díla budou 
vyhodnocena a odměněna. Všechna pak bude mít veřejnost možnost spatřit během následujících týdnů jako 
součást podzimní výzdoby areálu zoo.  
 
 

Za kaštany vstupenka do zoo 
 
Sběr letošních kaštanů pořádá Zoo Brno ve spolupráci se společností BYLINY Mikeš Číčenice, a to od 
soboty 16. 10. 2010, až do konce letošního listopadu. Jednu volnou vstupenku do zoo získá každý, kdo 
v uvedeném období donese na pokladny zoo více než  10 kg kaštanů. Je však třeba si dát pozor na otevírací 
dobu pokladen, která je o hodinu kratší, než samotné návštěvní hodiny zoo, tedy v říjnu od 9.00 do 16.00 
hod, v listopadu pak od 9.00 do 15. 00 hod.  
Pokladní vydají volnou vstupenku na základě kontroly množství a kvality kaštanů, které nesmí být 
poškozené či plesnivé. Sběr kaštanů bude ukončen s posledním listopadovým dnem. Plody nebudou sloužit 
jako přímá potrava pro zvířata, ale spolupracující zpracovatelská firma je využije jako surovinu pro výrobu 
svých produktů. Za vybrané plody pak zoologická zahrada obdrží finanční příspěvek na zvířata, jehož výše 
bude záviset na množství vybraných kaštanů. Všem, kteří se do sběru zapojí, proto předem velmi děkujeme! 
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Aktuální mapa Zoo Brno od 9. 10. 2010 

 
 
 
 
 

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 jsou návštěvní hodiny od 9.00 do 18.00 hod. Pokladny zoo se zavírají 
vždy hodinu před koncem návštěvní doby. 
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