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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.               

 

Nové přírůstky v Zoo Brno 
 

Do Zoo Brno v těchto dnech přicestovali další  dva poníci plemene mini 
appaloosa. Dvojice klisen (narozeny 5/2006 a 5/2004) byla opět dovezena z 
Nizozemí a doplní  dosavadní skupinku, sestávající ze tří hřebců (Belfigor, 
nar. 2003; Runner, nar. 2007; Oni, nar. 2007), a dále jedné  klisny (Liesbeth, 
nar. 2007). Plemeno bylo vyšlechtěno v Nizozemí a se svou výškou okolo 90 
cm v kohoutku patří mezi středně velké poníky. Tyto malé velké krasavce 
naleznete v Dětské zoo, kde spolu s dalšími druhy poníků slouží k projížďkám 

dětí. Novým přírůstkem jsou od 20. 7. 2010 také dvě klisny 
chladnokrevného fríského koně. Walsdame Sjieke (nar. 5/2007) a Tosca 
(nar. 2/2006), jak se jmenují, přijely do Brna z holandského města 
Drogehamu, ležícího v historické provincii Friesland, která těmto krásným 
koním dala své jméno. Fríští koně dosahují výšky v kohoutku 150 - 160 cm, 
barva je pouze černá. Typickým znakem je hustá dlouhá černá vlnitá hříva a 
stejně hustý ohon až na zem. Hříbata se rodí s vlnitou srstí, připomínající 
persián. I tyto ušlechtilé koně najdou návštěvníci v areálu Dětské zoo.  
Dalším přírůstkem je mládě mary stepní, narozené 18. 7. 2010. V současné době mohou návštěvníci 
brněnské zoo zhlédnout celkem sedm mar. Narozeným přírůstkem se 20. 7. 2010 stal také kozlík kozy 
kamerunské, nyní je tak v expozici těchto zvířat osm jedinců. Nejaktuálnějším narozeným mládětem je  
bizon americký, který se narodil v ranních hodinách 22. 7. 2010 a rozšířil tak stádo bizonů v Zoo Brno na 
velikost osmi jedinců.  

 
Mobilní průvodce zoologickou zahradou 

 
 
Brněnská zoologická zahrada připravuje ve spolupráci s firmou LifeWeb 
Interactive, s.r.o., v nejbližších týdnech spuštění nové služby – aplikace do 
mobilů návštěvníků s mapou areálu a informacemi o zoo. Mobilní aplikace 
využívá bluetooth připojení a pro zájemce bude zcela zdarma. Návštěvník, který 
si u pokladen zoo, kde bude instalován vysílač signálu, zapne na svém telefonu 
funkci bluetooth, obdrží během několika sekund unikátního průvodce 
zoologickou zahradou, a to bez jakýchkoli nákladů na volání, SMS či připojení k 
internetu. Mobilní aplikace dokáže částečně nahradit tištěné letáky a průvodce, 
především však návštěvníkům umožní lepší orientaci v areálu zoo. Mapa 
znázorňující prostory, expozice a cesty po zoo totiž simuluje navigaci podobnou 
systému GPS, přitom však ale nevyžaduje připojení na mobilní internet. 
Součástí nabídky aplikace budou také důležité kontakty a adresy, návštěvní 
doba, způsob dopravy k zoo, podmínky vstupu, vstupné, ale i nejrůznější 
soutěže, obrázky zvířat atd. Obdobná služba je již několik týdnů s úspěchem 
provozována také v ostravské zoo.  
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SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH RODIČŮ A SPONZORŮ  

Stejně jako v předchozích letech nebude na programu Zoo Brno ani v tomto roce chybět tradiční Setkání 
adoptivních rodičů a sponzorů, které se uskuteční 28. 8. 2010. Pro všechny adoptivní rodiče a sponzory zoo 
bude připravena nejen komentovaná prohlídka zoo, ale i bohatý doprovodný kulturní program. 

 

Letní prázdniny v Zoo Brno jsou v plném proudu 

Prázdniny v zoo připravuje zoologická zahrada pro děti z Brna 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 začaly 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. Do týdenního programu je zahrnut i celodenní výlet do některé z partnerských zoo. Po loňské 
premiéře se pod názvem „Toulky Brnem s krokodýlem“ Zoo Brno rozhodla do programu prázdnin zařadit i 
letos dva turnusy, které připravuje ve spolupráci s 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 také Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně, hrad Špilberk s Muzeem města Brna či Brněnské kulturní centrum. Za prvních letošních čtrnáct  
prázdninových dnů se prázdnin v zoo zúčastnilo celkem 47 dětí.  Do konce prázdnin se na připravený 
program nejen v zoo může těšit ještě dalších 129 dětí. 

 
 
 

              Otevírací doba Zoo Brno 
listopad - únor 9.00 – 16.00 hod. 
březen a říjen 9.00 – 17.00 hod. 
duben - září 9.00 – 18.00 hod. 
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