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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.               
 

 
Nové přírůstky 

První březnový den byla ze Zoo Moskva do Zoo Brno přivezena dvojice samic lam 
druhu vikuňa. V příštích týdnech pak brněnská zoo plánuje dovézt samce tohoto 
druhu lam z německého Hannoveru, s cílem vytvořit novou chovnou skupinu těchto 
zvířat, a to v rámci komplexní obměny chovu lam v brněnské zoo. Dříve zde chované 
druhy lamy domácí a guanako již vloni vystřídal druh alpaka (1 samec a 4 samice). 
Současné rozšiřování chovu lam o další druh obohatí expozice brněnské zoo o zajímavá a 
vzácná zvířata, která jsou zařazena do Evropského záchovného programu a která se u nás 
chovají jen zřídka. Brněnská zoo v současné době dokončuje pro lamy nové expozice, 
které budou vybaveny naučnými texty o historii jejich chovu. Navíc budou navzájem 
sousedit tak, aby návštěvník mohl oba druhy lam porovnat.  

Domovem lam vikuní jsou Andy jihoamerického Peru a Bolívie a severní oblasti Argentiny a Chile. Rouno 
vikuní se považuje za nejkvalitnější na světě. V období vlády Inků se každé čtyři roky pořádal obrovský hon 
na vikuně a divoké lamy. Zvířata se ostříhala a znovu se vypustila. Hrubší srst z lamy divoké se rozdělila 
mezi lid a jemná srst z vikuní patřila Inkovi. Maso ze zvířat, která byla zabita při honu, bylo rozdáno lidu. 
Ze srsti se vyrábějí jemné látky, v dřívějších dobách byly vyhrazeny pouze pro šlechtu.  

 

 

Sbírka na úpravu výběhu Heika ukončena 

V rámci SMS akce věnované úpravě expozice opičáka Heika, který se proslavil svými 
útěky, bylo v době od 16. 11. 2009 do 28. 2. 2010 zasláno 820 SMS zpráv, každá za 40 Kč, 
z níž zoo přináleží 34 Kč. Přispěvatelé za zaslanou SMS obdrželi VIP vstupenku na 
slavnostní otevření zmíněného výběhu, které proběhne v neděli 21. 3. 2010 od 13.00 hod. u 
příležitosti „Jarního otevírání Zoo Brno“. Zde budou také vyhlášeny výsledky výtvarné 
soutěže na téma „Heiko“. Na Heikův výběh však kromě zmíněných SMS zaslalo mnoho 
Heikových příznivců přímo finanční dar. A na snaze Zoo Brno shromáždit dostatečné 
finanční prostředky potřebné k úpravě výběhu dželad a realizaci nových bezpečnostních 
opatření směřujících k minimalizaci opakování útěku Heika, se významnou měrou podílí také Česká  
pojišťovna, a. s. Bližší informace o konečné sumě budou uveřejněny po konečném součtu všech darů a 
příspěvků. 
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MAŠKARNÍ BÁL ZOO BRNO 

Tradiční dětský maškarní bál Zoo Brno se letos uskuteční v sobotu 13. 3. 
2010, od 14.00 do 16.00 hod. Rodiče s dětmi s maskami zvířat zaplatí pouze 
vstup do areálu, účast na samotné akci, která proběhne v přednáškovém sále 
Správní budovy zoo, je zdarma. Zábavným programem budou provázet 
Brněnské písničkové tetiny a zaměstnanci zoo. Nejlepší dětské zvířecí masky 
budou odměněny zajímavými cenami. 

 

Návštěvnost Zoo Brno 

V únoru 2010 navštívilo brněnskou zoo celkem 4223 návštěvníků, v loňském roce to bylo 5461 osob. 
Od začátku letošního roku zavítalo do Zoo Brno 6019 návštěvníků, v loňském roce to za stejné období 
bylo 9430 osob.  

  

 
 
 
 

              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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