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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.               
 

Návštěvnost brněnské zoo v roce 2009 
 

Bilance počtu návštěvníků brněnské zoo se v roce 2009 oproti roku 2008, kdy zoo navštívilo  326 930  
občanů, snížila na 250 184 platících návštěvníků. V prosinci 2009 zavítalo do zoo celkem 6 403 lidí, ve 
stejném měsíci o rok dříve to bylo 6 512 návštěvníků. 

 
  

 
Tradiční ples Zoo Brno se uskuteční v pátek 22. 1. 2010 

 

 
                 

  
 

Výtvarná soutěž na téma Opičák Heiko 
 

Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace, za podpory České pojišťovny, a. s., 
vyhlásila k datu 1. 12. 2009 výtvarnou soutěž na téma“ Opičák Heiko“. 
 
Kdo je Heiko? 
Devítiletý opičák, který již dvakrát utekl ze svého výběhu v zoologické zahradě Brno. Při prvním útěku 
v roce 2007 se pohyboval po okolí zoo. Při loňském, již druhém útěku, sice téměř neopustil areál 
zahrady, přesto však odchytu odolával celých pět dnů. Chytrý opičák nyní čeká v náhradním prostoru na 
to, až expozice, která byla dosud jeho domovem, bude vylepšena tak, aby se z ní už nedalo uniknout. 
Heiko a jeho dva přibližně stejně staří opičí kamarádi žijí v Zoo Brno od roku 2005. Druh dželada, ke 
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kterému náleží, je blízce příbuzný paviánům, žije na vysokohorských pláních a skalách etiopské vysočiny, živí se převážně trávou 
a semeny. 
 
Kdo může soutěžit a jak se zájemce do soutěže přihlásí? 
Soutěž o nejlepší obrázek s tématikou Heika je vyhlášena v následujících kategoriích: 
- MŠ (školka jako celek) 
- Děti z mateřských škol 
- Žáci 1. stupně základních škol 
V kategorii MŠ soutěží výtvarná díla zaměstnanců školky. Ředitel/ka MŠ vybere jedno dílo za MŠ s tématikou Heika 
a odešle do soutěže. Hodnotící komise soutěže vybere vítězné dílo. Výhrou je volná vstupenka do ZOO Brno pro 
celou MŠ. Soutěžící mohou použít jakoukoliv malířskou, grafickou či kreslířskou techniku. Obrázek by měl mít 
velikost A4 (maximálně A3). Vybrané MŠ dle níže uvedeného seznamu budou přímo osloveny zástupci ČP, kteří je 
seznámí s informacemi o kampani na podporu Heika a předají pravidla soutěže, dále zajistí shromáždění výtvarných 
prací a včasné předání do zoo. Ostatní MŠ a základní školy 1. stupně budou o soutěži informováni přímo zoologickou 
zahradou prostřednictvím e-mailu. Tyto MŠ a ZŠ zasílají výtvarné práce přímo do Zoo Brno do 31. 1. 2010 na adresu 
Zoo Brno, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno. Na zadní stranu výkresu je nutné uvést jméno, příjmení, věk a 
kontakt na autora. V levém horním rohu musí být uvedeno heslo Heiko. Soutěžní práce vyhodnotí komise složená ze 
zástupců Zoo Brno, České pojišťovny a profesionálního výtvarníka. Tři nejlepší práce v kategorii MŠ a 1. stupně 
základních škol budou odměněny a výherci obdrží hodnotné ceny. Předáním prací do soutěže autoři vyjadřují souhlas 
s jejich případným profesionálním dopracováním. Práce zaslané do soutěže zůstávají v majetku vypisovatele a ČP a 
mohou být využity pro jeho potřeby. Výsledky soutěže zveřejníme 21. 3. 2010. Autoři vyhodnocených prací obdrží 
odměnu a jejich díla budou vystavena v prostorách České pojišťovny. 
 
Jaké budou odměny pro vítěze? 
● rodinné vstupné do Zoo Brno v libovolném termínu 
● poukaz na občerstvení v restauraci U Tygra v Zoo Brno v hodnotě 1500 Kč, 1000 Kč, 500 Kč 
● šek na finanční poradenství České pojišťovny v hodnotě 9000 Kč 
● možnost čerpání slev na vybrané produkty České pojišťovny 
● věcné dárky s motivem Heika 
 
 
Kontaktní osoby 
Veškeré dotazy týkající se soutěže zodpoví za zoologickou zahradu Ing. Lenka Bochníčková, tel. 724 963 672, e-mail: 
bochnickova@zoobrno.cz, a za Českou pojišťovnu, a. s., Ing. Dana Mordová, tel. 603 722 028, e-mail: 
dmordova@cpoj.cz. 
 

SMS pro Heika 
 

SMS ve tvaru HEIKO můžete posílat od 16. 11. 2009 do 31. 1. 2010 na telefonní číslo 902 77 40.  Cena  SMS  je       
40 Kč včetně DPH.  Po odeslání SMS obdržíte SMS, která poslouží jako VIP vstupenka na slavnostní otevření 
Heikova nového výběhu v březnu 2010. Pro tuto příležitost je třeba tuto SMS kvůli zpětné kontrole uložit do 
mobilního telefonu. 
Tyto finanční prostředky budou využity k pokrytí nákladů na úpravu výběhu dželad. 
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Nejvýznamnější investiční akce v roce 2010 
 
 
Beringia 
 
Nový  expoziční soubor,  který v dolní části zoo vyrůstá na ploše přibližně 10 000 m², bude po svém dokončení na 
podzim roku 2010 návštěvníkům interaktivním způsobem tematicky přibližovat přírodu Kamčatky a 
východní Sibiře. Hlavním zde prezentovaným druhem bude medvěd kamčatský, v doplňkových expozicích se 
představí rosomáci sibiřští, lišky polární, sovice sněžní a další ptačí druhy ze skupiny bahňáků. Středem  areálu  
povede dobrodružná naučná stezka, z níž bude  možné pozorovat  přirozeně reagující zvířata. V centru  expozice pak 
vznikne „lovecké  středisko“, tvořené dřevěnými kamčatskými chalupami. Zde bude návštěvníkům k 
dispozici přednáškový sál doplněný nezbytným sociálním a servisním zařízením.   
 
Projekt Beringia je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, s celkovými náklady 79 127 tis. Kč 
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Rekonstrukce pavilonu opic č. 2 (ve kterém se nacházejí šimpanzi)  

V první etapě rekonstrukce pavilonu opic, jejíž dokončení je plánováno na konec roku 2010, budou provedeny vnitřní 
úpravy budovy – zvětšení vnitřních ubikací opic sloučením stávajících ubikací s částí návštěvnické chodby, výměna 
stávajících mříží za bariéry z bezpečnostních skel apod. Následně bude vybudován nový venkovní výběh při 
jižní straně pavilonu (na obrázku vpravo). Ve druhé etapě, která odstartuje do dvou let od dokončení první etapy, bude 
vybudován druhý větší venkovní výběh při severní straně (na obrázku vlevo).  

Rekonstrukce pavilonu probíhá za provozu, proto je v současné době pro návštěvníky otevřen. Celkové rozpočtové 
náklady této investiční akce jsou stanoveny na 28, 55 mil. Kč, z toho pro první etapu je vyčleněno 10, 55 mil. Kč.  

  

 

Mgr. Pavel Hrazdíra 
press manager Zoo Brno 
tel.: +420 546 432 364 
fax: +420 546 210 000 
mobil: +420 725 505 376 
e-mail: hrazdira@zoobrno.cz 
www.zoobrno.c 
 
 

-4- 


