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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.               
 

 
 
 

 
 

Bilance pohybu zvířat v Zoo Brno za rok 2009 
 
 

Zoologická zahrada Města Brna v loňském roce rozšířila počet chovaných druhů bezobratlých o téměř sto 
procent, a to díky otevření nové expozice v prostorách Stálé akvarijní výstavy věnované hmyzu a 
bezobratlým z tropických pralesů. Od poloviny roku 2009 zde tak mají návštěvníci možnost vidět v patnácti 
teráriích řadu velmi zajímavých zástupců bezobratlých, např. několik druhů sklípkanů, strašilek, dále obří 
stonožky, mnohonožky a další. Zajímavým zdejším exponátem jsou „šípové žáby“ skupiny Dendrobatidae, 
pocházející z Jižní Ameriky a známé tím, že jejich jed byl domorodci využíván k výrobě otrávených šípů.    
 
 

 
  Stav k 1. 1. 2009  Stav k 31. 12. 2009   

počet 
kusů 

Zoo+SAV 

počet 
kusů 
ZS 

počet 
druhů 

Zoo+SAV 

počet 
druhů 
jen v 
ZS*

počet 
kusů 

Zoo+SAV

počet kusů ZS počet 
druhů 

Zoo+SAV

počet druhů 
jen v ZS* 

Savci 273 23 74 2 322 25 71 2

Ptáci 226 7 56 2 219 6 53 4

Plazi 222 7 44 0 223 0 43 0

Obojživelníci 14 0 2 0 22 0 5 0

Ryby 797 0 94 0 687 0 84 0

Paryby 2 0 1 0 2 0 1 0

Obratlovci 
celkem 

1 534 37 271 4 1475 31 257 6

Bezobratlí 70 0 24 0 194 0 44 0

Celkem 1 604 37 295 4 1669 31 301 6

* pouze počet druhů nezastopených i v Zoo+SAV 
ZS = Stanice pro handicapované živočichy při Zoo Brno
 
Druhy v posledním sloupci jsou ježek západní, ježek východní, čáp bílý, káně lesní, poštolka obecná, vrána obecná. 
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Zajímavé odchovy zvířat v Zoo Brno v roce 2009 
 
 3.3 vlk polární (Canis lupus arctos); 0.1 tapír jihoamerický (Tapirus terrestris); 2.1 kočka pouštní (Felis 
margarita); 0.0.4 želva pardálí (Geochelone pardalis); 0.0.1 kakadu bílý (Cacatua alba); 3.1 jelen milu 
(Elaphurus davidianus); 0.0.2 kosman zakrslý (Callitrix pygmaea); 0.1 zebra Grévyho (Equus grevyi); 2.0 
zebra Chapmanova (Equus chapmani); 0.0.3 mara stepní (Dolichotis patagonum); 2.0 bizon (Bison bison); 
1.2 kozorožec sibiřský (Capra sibirica); 1.1 pekari bělobradý (Tayassu pecari); 3.1 paovce hřivnatá 
(Ammotragus lervia); 1.0 velbloud dvouhrbý (Camelus ferus bactrianus).  
 
 
 

Zajímavé příchody zvířat do Zoo Brno v roce 2009 
 
1.1 aguti Azarův (Dasyprocta azarae); 0.2 jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi); 8.4 kaloň plavý (Eidolon 
helvum); 1.1 korovec mexický (Heloderma horridum); 2.1 kosman bělovousý (Callithrix jacchus); 1.3 lama 
alpaka (Lama guanicoe f. pacos); 2.6 pekari bělobradý (Tayassu pecari); 0.1 rys kanadský (Lynx 
canadensis); 2.1 takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor); 1.0 tygr sumaterský (Panthera tigris 
sumatrae); 1.1 vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus).  
 
/číslo před tečkou identifikuje samce, za tečkou  samici/ 
 

 
  

 
Jarní prázdniny v Zoo Brno jsou již téměř obsazeny 

 
Jarní prázdniny v Zoo Brno proběhnou letos od 1. 3. do 5. 3. 2010. Prázdninový týden je již téměř celý 
zaplněn, zbývá jen několik posledních míst v pátek 5. 3. Děti ve věku od 7 do 12 let je možné přihlásit 
telefonicky, a to u Zuzany Sommerové na čísle 546 432 360 nebo e-mailem: sommerova@zoobrno.cz Jeden 
den jarních prázdnin stojí 200 Kč. Tábor začíná vždy ráno od 8.00 hod. a končí v 17.00 hod., v ceně je oběd 
v restauraci U tygra. Děti se mohou opět těšit na jarní prázdninové dny naplněné zábavou, soutěžemi, 
především však pozorováním zvířat a jejich života v zoo.   
Více informací o této akci najdete na webu Zoo Brno: www.zoobrno.cz. 
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