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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 zábavním střediskem plným fauny a flóry. Je také výzkumným 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 záchranné 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.               

 

Letní prázdniny v Zoo Brno  
 

Čas letních prázdnin, dovolených a dětských táborů se nezadržitelně blíží. A to i 
prázdnin v Zoo Brno, které pro děti z Brna zahrada připravuje již od roku 1997. 
Týdenní turnusy pro cca 25 dětí ve věku od 7 do 12 let probíhají po celou dobu 
letních prázdnin, ty letošní začínají týdnem od 12. 7. 2010, a končí týdnem od 23. 
8. 2010. Prázdniny v zoo si již od své premiéry před třinácti lety získaly mezi 
malými Brňany obrovskou popularitu a v současné době patří k nejoblíbenějším 
dětským prázdninovým programům v městě Brně. Během týdne, což je délka 
jednoho turnusu, se děti seznámí s celou zoologickou zahradou a nahlédnou i do 
jejího zákulisí. Prohlédnou si např. přípravnu krmiv, kde je pracovníci zoo seznámí 
s přípravou krmení pro zvířata atd. Děti se také seznámí s prací chovatelů, kteří jim 
umožní účastnit se krmení například lachtanů, opic, tapírů, sobů či bobrů. Do 

týdenního programu je zahrnut i celodenní výlet. Po loňské premiéře se pod názvem „Toulky Brnem s 
krokodýlem“ Zoo Brno rozhodla do programu prázdnin zařadit i letos dva turnusy, které připraví ve 
spolupráci s partnerskými příspěvkovými organizacemi, zřizovanými statutárním městem Brnem. 
V turnusech od 19. 7. do 23. 7. 2010, a od 9. 8. do 13. 8. 2010 tak netradiční spojení zábavy a poznání 
spolu s ojedinělými zážitky dětem vedle Zoo Brno zprostředkuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Muzeum 
města Brna, Brněnské kulturní centrum a Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, které je 
v současné době  v rekonstrukci. Dětem proto její pracovníci přijdou přiblížit krásy a tajemství vesmíru 
přímo do areálu zoo. Kromě toho se mohou těšit např. na návštěvu hradu Špilberku či brněnské Staré 
radnice. Především však děti čeká ojedinělá a lákavá příležitost podrobně poznat život exotických zvířat 
žijících v brněnské zoo.  
 
Přihlašování dětí do letního příměstského tábora proběhne stejně jako v předchozích letech na webu 
zoologické zahrady (www.zoobrno.cz), a to v pondělí 3. 5. 2010 od 8.00 hod. Přihlašování dětí bude aktivní až 3. 
5. v 8.00 hod. Pokud návštěvníci otevřou stránky před touto hodinou, jejich funkčnost bude třeba zaktivovat 
aktualizací stránek (pomocí klávesy F5 nebo stránky zavřít a opět otevřít). Před vlastním vyplněním přihlašovacího 
formuláře je třeba se zaregistrovat, což návštěvníkům umožní opětovný přístup pro kontrolu zadaných údajů a 
vytištění potřebných formulářů. 
Cena za týdenní pobyt jednoho dítěte je 2000 Kč, a to včetně obědů. Tábory je nutné uhradit nejpozději 3 
týdny před nástupem, nebude-li v tomto termínu tábor zaplacen, bude dítě nahrazeno náhradníkem!  
Případné dotazy zodpoví Zuzana Sommerová, sommerova@zoobrno.cz, tel.: 546 432 360, při případných potížích 
s přihlašováním na web zoo kontaktujte ing. Milana Kříže, tel. 546 432 361. 
 
 

Ptačí den přilákal do zoo nejvíc „Špačků“ 
 
Tradiční „Ptačí den“, který ve čtvrtek 1. dubna umožňoval lidem s ptačím příjmením vstup do areálu zoo 
zdarma, využilo celkem 97 návštěvníků s ptačím příjmením. Nejčastějším ptačím příjmením, které se 
opakovalo 14 x byl Špaček. Následovali Stehlík (12), Slavík (9), Straka (6) a Holub (6). Nechyběl vak ani  
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Strnad, Holoubek, Pelikán, Čáp, dále Bažanti, Kosi, Papoušci, Sluky, Bukáčci a Bukači, Krkavci, Drozdi a 
Hrdlička.  

 
 

Nové přírůstky v Zoo Brno 
 

Dne 6. 4. a 14. 4. 2010 se v Zoo Brno narodila dvojice mláďat jelena milu (k 
dnešnímu dni je tak v Zoo Brno celkem 13 jedinců těchto jelenů). Základ stáda 
chovaného v Zoo Brno tvoří jeden samec a čtyři samice, kteří se pravidelně 
rozmnožují. Jeleni milu dosahují výšky v kohoutku 100-130 cm, délky těla 
190-210 cm, délka ocasu 25-65 cm. Samec váží 200–250 kg, samice 140– 80 
kg. Délka březosti se pohybuje od 250–288 dnů. Jeleni milu žijí ve stádech a 
v zajetí se dožívají do 23 let. Má se za to, že se tito jeleni původně vyskytovali 
v bažinatých oblastech Mandžuska a východní Číny. Z volné přírody však vymizeli již po roce 200 po 
Kristu. V polovině 19. století žil tento jelen již jen v císařském loveckém parku jižně od Pekingu, kde ho v 
roce 1865 objevil francouzský misionář páter Armand David. V následujícím roce byl pak jelen milu 
vyvezen do Evropy, kde započal jeho chov v oborách. Kolem roku 1900 byl v Číně již téměř zcela vyhuben. 
Před 2. sv. válkou se anglický šlechtic Duke of Bedford dohodl s tehdejšími zoologickými zahradami a 
založil koordinovaný chov jelenů milu, z něhož pocházejí všechna v současnosti na světě chovaná zvířata. 
Díky chovu v zajetí a vypouštění jedinců do obor dnes žije v Číně přes 1000 kusů, a to pod stálou kontrolou 
v národních parcích a rezervacích. V zoologických zahradách po celém světě se nachází dalších asi 1000 
kusů. Chov jelenů milu patří k nejstarším chovaným druhům v brněnské zoo.  

 
Dalším novým přírůstkem jsou mláďata paovce hřivnaté, z nichž jedno se narodilo 8. 4 a druhé 10. 4. 2010. 
Spolu s novými třemi samicemi tohoto druhu paovcí, které Zoo Brno získala letos v březnu z Maďarska, 
mohou návštěvníci v brněnské zoo tak vidět stádo čítající celkem 13 jedinců.  
 

 
 

Brněnské dny pro Zemi 2010 
 
Na počest „modré planety“ se celosvětově každý rok v dubnu slaví Den Země. V souvislosti s tímto 
svátkem proběhnou v sobotu 24. 4. 2010 jeho oslavy také v brněnské zoo. Samotné slavnostní zahájení 
se uskuteční v 13.00 hod. na podiu U velblouda. Pro děti budou přichystány soutěže v kreslení křídou 
na chodník, face painting – malování obrázků na obličej, chybět nebude ani soutěžní stezka a 
informační stánky s tematikou ochrany přírody a propagace zdravého a ekologicky šetrného 
životního stylu,  recyklace odpadů a úspor energií. Svůj podíl na ochraně životního prostředí bude 
v zoo představovat také společnost SAKO BRNO, jejíž prezentace sběru druhotných surovin a 
moderního odpadového hospodářství bude doplněna soutěžemi pro děti.  
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Zoo opět navštíví malí onkologičtí pacienti 
 
Pravidelné programy organizované brněnskou zoologickou zahradou pokračují i v roce 2010. První 
letošní návštěva malých pacientů z Kliniky dětské onkologie Fakultní dětské nemocnice v Brně se 
uskuteční v úterý 20. dubna. Pro malé pacienty spolu s jejich rodiči, lékaři a sestřičkami je 
připravena speciální komentovaná prohlídka zahrady. Děti, jejichž zdravotní stav to dovolí, se budou 
moci projet na ponících, a nakrmit si či pohladit některá z vybraných zvířat 

Zoo Brno spolupracuje s Klinikou dětské onkologie Fakultní dětské 
nemocnice v Brně již od roku 1998. Návštěvy malých pacientů se konají 
od března do prosince, s přestávkou o letních prázdninách. Jedna 
z návštěv bývá věnována výletu do jiné zoo. V roce 2009 se návštěvy 
v Zoo Brno uskutečnily 23. 6., 15. 9. a 1. 12., účastnilo se jich 69 dětí 
v doprovodu 47 rodičů. Vzhledem k jejich zdravotnímu stavu se děti 
pohybují po areálu zoo mikrobusem nebo na elektrických vozíčcích. Po 
prohlídce celé zahrady se občerství v restauraci U Tygra a dostanou 
malý dáreček jako upomínku na návštěvu zoo.  
Děti s rodiči i lékařským personálem do zoo velmi rády jezdí, pobyt 
mezi zvířaty navíc blahodárně působí  na jejich psychiku. Přestože je organizace návštěvy těžce nemocných 
dětí velmi náročná, stojí za to v úsilí pokračovat a pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Od roku 1998 
proběhlo v Zoo Brno 67 návštěv malých pacientů, deset výletů do jiných zoo a akcí se celkově účastnilo 986 
dětí.  
Největší zásluhu na organizaci návštěv onkologicky nemocných dětí má od samotného počátku univ. prof. 
MVDr. Dagmar Ježková, DrSc., která svým citlivým přístupem pomáhá při hladkém průběhu všech akcí a 
přináší tím radost malým pacientům. Velký dík patří také panu Vítězslavu Krapkovi, který po jedenáct let 
zabezpečuje dopravu dětí na výletech do zoo v rámci republiky a zahraničí, a Mgr. Aleši Jaroškovi a Mgr. 
Pavlu Petrovi z cestovní kanceláře Al & Pa, kteří od roku 2005 vozí děti sponzorsky autobusem 
z nemocnice do Zoo Brno, kde je rovněž vozí po areálu zahrady. 
 

 
Návštěvnost Zoo Brno  

Od začátku roku 2010 do konce března navštívilo brněnskou zoo 17810 platících návštěvníků, za 
stejné období roku 2009 to bylo 18376 lidí. V letošním březnu do zoo zavítalo 11791 návštěvníků, 
v loňském březnu to bylo 8946 lidí.  

Mgr. Pavel Hrazdíra 
press manager Zoo Brno 
tel.: +420 546 432 364 
fax: +420 546 210 000 
mobil: +420 725 505 376 
e-mail: hrazdira@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 


