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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.               
 

     ŠTĚDRODOPOLEDNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK V ZOO BRNO - 24. 12. 2010  

 
Stejně jako v předchozích letech připravila brněnská zoologická zahrada i na letošní Štědrý den oblíbené 
štědrodopolední krmení zvířátek. Mezi 9.30 až 13.00 hodinou dopolední se tak malí i velcí návštěvníci Zoo 
Brno mohou 24. 12. 2010 zúčastnit tradičního komentovaného krmení, které se uskuteční u několika 
vybraných výběhů, například u oblíbených lachtanů, šimpanzů, tygrů a levhartů, koček pouštních a dalších 
zvířat. Na prostranství před restaurací U tygra obdrží zájemci plánek s vyznačením expozic, kde na ně bude 
čekat chovatel, který komentované krmení povede. Vyznačena bude rovněž doba krmení, které se na 
každém stanovišti uskuteční dvakrát, aby se dostalo na všechny zájemce. Pokud bude příznivé počasí, bude 
v provozu i ponydrom, nabízející dětem jízdy na ponících. 
Krmení zvířat se v Zoo Brno pořádá již od roku 1997. Od dřívější praxe podávání krmiva doneseného 
návštěvníky z jejich domova byli ale chovatelé nuceni ustoupit, stejně jako se již  nerozdávají  předem 
připravené balíčky s krmivem. Důvodem je zdraví zvířat. Stávalo se totiž, že někteří příchozí, i když byli 
povinni ukázat zaměstnancům zoo, čím budou krmit, dopřáli zvířatům všechno možné a zvířata pak měla 
zdravotní potíže. Nový způsob organizace štědrodopoledního krmení však rozhodně nijak nezmenšuje 
tradiční sváteční zážitek. Potvrzuje to i rostoucí zájem o návštěvu zoo právě  Štědrý den. Přítomnost 
chovatele, jeho zasvěcený komentář či jeho odpovědi na různé dotazy dobře zapadnou do sváteční vánoční 
atmosféry, která v zoo v tuto dobu zavládne a kterou si každý rok nenechají ujít stovky návštěvníků.  
Komentované krmení proběhne dne 24. 12. 2010 i na detašovaném pracovišti Zoo Brno v prostorách Stálé 
akvarijní výstavy na Radnické ulici 6, kde od 10.00 hod. návštěvníci uvidí krmení kapříků a piraní.  
 
Na Štědrý den 24. 12. 2010 a na Silvestra 31. 12. 2010 bude zoologická zahrada otevřena pouze od 
9.00 do 14.00 hod. Pokladny pro návštěvníky se zavírají v tyto dny již ve 13.00 hod. 
 
 

Návštěvnost Zoo Brno 
 
V letošním listopadu navštívilo brněnskou zoo celkem 8 848 platících návštěvníků. V loňském roce to bylo  
6 317 lidí. Od začátku letošního roku zoo navštívilo 233 650 návštěvníků, vloni jich za stejné období bylo 
244 275.  

 
 

Vánoční tisková konference bude 23. 12. 2010 v restauraci U tygra 
 

Vedení Zoo Brno si dovoluje pozvat všechny zástupce médií na letos poslední vánoční 
tiskovou konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 23. 12. 2010 v restauraci U tygra v areálu 
zoologické zahrady v Brně-Bystrci, a to od 9.30 hod. Pro všechny bude připraveno vánoční 
občerstvení a malý dárek, jako poděkování za celoroční dobrou spolupráci. Těšíme se na 
Vaši účast. 
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