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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.               

 

 
Otevření Expozice šimpanzů v Zoo Brno 

 
Slavnostní otevření Expozice šimpanzů se za účasti 
primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA., 
uskuteční v sobotu 2. 10. 2010 ve 13.00 hod. Součástí 
otevření bude kromě prohlídky nové expozice také 
performance Absolutního divadla na téma: „Druh, který 
v jiné zoo neuvidíte!“. 
 

 
Homo sapiens sapiens v Zoo Brno 

Zoo Brno získala nový přírůstek. Druh, který v jiné zoo nenajdete. Jedná se o Homo sapiens sapiens. Tato zvířata budou k vidění 
v zoo v rekonstruovaném pavilonu opic a to o víkendech až do 17. 10. 2010. Během týdne budou exempláře ve volném výběhu 
v rámci zoo, kde bude pozorováno jejich chování. Návštěvníci se však nemusí bát, Homo sapiens sapiens nejsou nebezpeční 
svému okolí, jen sami sobě. První organizací, která si Homo sapiens sapiens adoptovala, je Absolutní divadlo, které se i velmi 
zasadilo o získání tohoto druhu. Chov těchto živočichů je velmi nákladný, potřebují speciální vybavení klece, např. tv, dvd, sedací 
soupravy apod. Přesto se nám však podařilo cenu na adopci udržet ve stejné výši, jako u šimpanze. Adoptuje si svého Homo 
sapiens sapiens  i vy! 
 
 

Investiční záměr „Rekonstrukce 
pavilonu šimpanzů v Zoo Brno“ 
schválila Rada města Brna č. R5/100 
dne 17. 3. 2009. Rozpočtové náklady 
na tuto investiční akci dosáhly 28,5 
mil. Kč (v tom Zoo Brno 4 mil. Kč). 
Realizací celkových stavebních úprav 
bylo dosaženo zkvalitnění životního 
prostoru zvířat i zvýšení expozičního 
prožitku návštěvníků. V první etapě 
byly provedeny vnitřní úpravy 
stávajícího pavilonu z roku 1964, 
především zvětšení současného prostoru sloučením stávající ubikace s částí 

návštěvnické chodby, výměna mříží za bezpečnostní skla a vnitřní úprava ubikací. Součástí rekonstrukce je i 
nový venkovní výběh s jezírkem a vodopádem. Směrem k návštěvníkům je výběh vymezen zábranami 
z plných stěn a bezpečnostního prosklení, svrchu pak zakryt nerezovou sítí. Tento výběh však bude časem 
obsazen jiným druhem primátů. Pro šimpanzy bude určen druhý venkovní výběh, budovaný v rámci druhé 
etapy rekonstrukce, která započne v roce 2011. I ten však bude simulovat co nejpřirozenější životní 
prostřední a zajišťovat plnohodnotný fyziologický a sociální život chovaných zvířat. Proto ani zde nebudou 
šimpanzům chybět kmeny, skály, úkryty, houpadla, vzrostlé stromy a další expoziční prvky. 
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Přípravy k otevření expozičního souboru „Beringie“ vrcholí 
 
 

Expoziční komplex Beringie s klíčovou expozicí medvědů 
kamčatských bude za účasti primátora města Brna a dalších 
významných hostů z řad veřejného života slavnostně 
otevřen v sobotu 9. 10. 2010 ve 13.00 hod. Závěrečná 
tisková konference se v rámci propagace projektu  
„Beringie“ uskuteční 6. 10. 2010 v 11.00 hod. v hotelu 
International na Husově ulici. 
Medvědi kamčatští, kteří najdou 

svůj nový domov v klíčové expozici Beringie, jsou v současné době 
přepravováni z Rostova nad Donem do Moskvy a odtud letecky do 
německého Hahnu. Odtud pak kamionem do Zoo Brno. Jejich příjezd 
je předpokládán v pátek 1. 10. 2010.  
Klece pro převoz medvědů kamčatských vyrobila rosická firma Marek 
a syn. Rozměry beden jsou: délka 320 cm, výška 175 cm a  šířka 200 
cm,  hmotnost jedné bedny je cca 1000 kg. Hmotnost medvěda se 
pohybuje okolo 700 kg.  
V doplňkových expozicích najdou návštěvníci Beringie rosomáky, lišky polární a čtyři severské ptačí druhy 
– sovice sněžní, kajky mořské, jespáky bojovné a ústřičníky velké. Všechna tato zvířata pocházejí z chovů 
zoologických zahrad.  
 

Lidé se zvířecím jménem do zoo zdarma 
 

Na Mezinárodní den zvířat, který letos připadne na pondělí 4. října, budou mít všichni příchozí 
návštěvníci se zvířecím příjmením (Sojka, Straka, Slavík, Pelikán, Jelen, Kos, Vlk, Hrdlička atd.) do 
Zoo Brno vstup zdarma, a to na základě předložení průkazu totožnosti.  

 
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 od 9.00 do 18.00 hod.  
 
 
 
Mgr. Pavel Hrazdíra 
press manager Zoo Brno 
tel.: +420 546 432 364 
fax: +420 546 210 000 
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e-mail: hrazdira@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 


