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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 
 

Dne 20. 4. 2010 se v Zoo Brno narodilo mládě soba polárního. Jeho 
pohlaví zatím nebylo zjištěno. Sob polární žije ve velkých stádech 
v tundře a tajze Eurasie a Severní Ameriky. Je velmi dobře 
přizpůsoben k životu na mrazivém severu, má dlouhou srst s dutými 
pesíky a hustou podsadou, která chrání tělo před chladem. Osrstěný 
má dokonce i čenich. Kopyta jsou neobvykle široká, připomínající 
sněžnice, proto se sob neboří do sněhu. Je jediným druhem 
jelenovitých, u něhož nosí parohy i samice. Ty jsou velmi členité, u 
samců až 1,3 m dlouhé a někdy s více jak 70 výsadami, u samic 
zhruba polovičními. Sobi se sdružují do velkých stád vedených 

samicemi. Přes den jsou neustále v pohybu. Při sezónním stěhování za potravou může za rok urazit i přes 
5 000 km, což je nejvíce ze všech pozemních savců. Sob je také jediným druhem jelenovitých, kterého se 
podařilo člověku skutečně ochočit a využívat k různým účelům.  Sob polární se dožívá 10-15 let, v lidské 
péči až 25 let. Zoo Brno v současné době chová 1 samce a 5 samic tohoto druhu. 
 
Dalším novým přírůstkem Zoo Brno je mládě ovce domácí – Jákobovy, které se narodilo 23. 4. 2010. Díky 
němu se tak stádo těchto ovcí v zoo rozrostlo na velikost čítající patnáct jedinců. 
 
 

Identifikační pásky pro děti v Zoo Brno 
 
Novou službou brněnské zoo pro návštěvníky, je možnost využít papírových 
identifikačních pásek pro malé děti, které se v rozlehlém zalesněném areálu 
zoo mohou často zatoulat. Pásky mají samolepicí okraj, který po použití 
zaručuje, že páska z ruky dítěte nesklouzne. Návštěvníci na pásku mohou 
napsat jak kontaktní mobilní telefonní číslo, tak např. jméno dítěte či adresu 
bydliště apod. Zatoulané dítě tak bude moci být zaměstnancem zoo či jiným 
návštěvníkem v co nejkratší době identifikováno a jeho nalezení oznámeno na 
uvedené telefonní číslo. Zelené identifikační pásky budou od 1. 5. 2010 na 
pokladnách zoo k dispozici na vyžádání, a to zdarma. 
 
 
 

POJÍZDNÁ VSTUPENKA 
 
Pojízdné vstupenky do zoo či na hrad Veveří, a zároveň na lodní dopravu na Brněnské přehradě, patřily 
v minulosti k produktům, které s oblibou využívali jak turisté a návštěvníci jihomoravské metropole, tak 
samotní Brňané, zejména pak rodiny s dětmi. V posledních letech byl však zájem o ně menší, a to úměrně 
s rostoucím znečištěním přehrady sinicemi a s omezením turistické sezony. V loňském roce byla 
v souvislosti s vypuštěním přehradní nádrže tato služba zrušena úplně. Se znovuobnovením lodní dopravy na 
Brněnské přehradě v letošním roce však bude možnost využít výhodných pojízdných vstupenek do zoo a na 
hrad Veveří opět v nabídce Dopravního podniku města Brna, na pokladnách Zoo Brno i hradu Veveří, a to ode 
dne zahájení lodní dopravy  8. 5. 2010. 
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