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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.               
 

 
Medvíďata kamčatská mají 9 týdnů! 
Kdo pozoruje medvíďata kamčatská od chvíle, kdy se narodila, ví, že v tuto 
chvíli už jsou z nich „pořádní méďové“, které není problém díky kameře 
v porodním boxu, vidět. Zkouší první chůzi a přesto, že je v brlohu 
naprostá tma, snaží se i lehce mapovat teritorium. Samice Kamčatka si je 
však bedlivě hlídá. 
 
Mláďata mají devět týdnů a stále se krmí pouze mateřským mlékem, vážit 
mohou již něco mezi 6-8 kg. V přírodě medvědice mláďata z brlohu vyvádí po 
10/12 týdnech od porodu, blíží se tedy okamžik, na který se všichni velmi těšíme. 
V tuto chvíli chovatelé Kamčatku nepřetržitě sledují, jakmile zjistí, že zvýšila 
aktivitu, začnou jí v brlohu postupně přidávat světlo.  
     Samec Jelizar je mezitím stále ve výběhu, zimním spánkem letos neulehnul a 
tak jej mohou návštěvníci vidět pravidelně při komentovaných krmeních v úterý, 
čtvrtek, sobotu a neděli v 10:00 hod. Zda bude celá medvědí rodinka spolu ve 
výběhu, to ukáže čas. V plánu je postupné seznamování Jelizara s potomky, tak, 
aby nedošlo k problémům. Až podle konkrétních reakcí se chovatelé rozhodnou 
pro další postup. 
 
Výběr jmen: 
Podobně, jako u mláďat ledního medvěda, i v  případě medvíďat kamčatských 
mohou lidé navrhovat a brzy již i vybrat přesnou podobu jmén. V tuto chvíli ale 
zatím chovatelé neznají pohlaví mláďat a lidé tak mohou pouze tipovat, jaká 
jména by medvědům do budoucna slušela. Zájem je velký. Svědčí o tom již 
stovky zaslaných tipů, ať už prostřednictvím facebooku Zoo Brno nebo 
prostřednictvím speciálně zřízeného e-mailu medvidata@zoobrno.cz. 
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Křest medvíďat bude 8. 5. 2012 v 15:00! 
Slavnostní křest medvíďat kamčatských se uskuteční ve sváteční den, a to  
8. května 2012 v 15:00! Předcházet mu bude zábavný program pro širokou 
veřejnost, který se ponese v duchu „medvědů“.  
 
Medvědí sourozenci za kmotry získají zpěvačku Ilonu Csákovou a primátora 
města Brna Romana Onderku.  
 
Jaká jména medvíďata při křtu získají, to zatím není jasné, dozvíme se to 
v následujících týdnech, kdy o přesné podobě jmen budou moci lidé hlasovat.  
 
Speciální dárky pro medvíďata vyrábí děti z Ústavu sociální péče pro tělesně 
postiženou mládež Kociánka. Přidat se ale může každý, školy i jednotlivci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
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DUBNOVÉ AKCE ZOO BRNO 
 

• S ptačím příjmením zdarma do zoo! 
 
Brněnská zoologická zahrada se opět rozhodla potěšit všechny majitele ptačích 
příjmení. V rámci Mezinárodního dne ptactva, který letos připadne na neděli  
1. dubna 2012, budou mít všichni příchozí návštěvníci s ptačím příjmením vstup 
do zoo zdarma. Volný vstup však musí návštěvník doložit na pokladně platným 
průkazem (OP, ŘP).  Zoo Brno se těší na všechny Stehlíky, Hrdličky, Slavíky, 
Straky, Kosy, Ptáčky, Pelikány, Sovy, Drozdy, Kulíšky i Supy a mnoho dalších. 
 
 

• Jarní otvírání zoo a velikonoční jarmark! 
 
Velikonoční víkend 7. - 9. 4. 2012 bude v brněnské zoo věnován všemu, co 
k jaru a těmto krásným svátkům patří. Zaměřili jsme se na dospělého i 
dětského návštěvníka, tak aby si každý přišel na své.  
 
Otvírání brněnské zoo po zimě je již tradiční akcí, letos ji však doplníme o 
speciální velikonoční jarmark. Ten návštěvníkům celé tři dny nabídne kraslice, 
pomlázky, ručně pletené košíky, keramiku, svíčky, ručně vyráběná mýdla, 
vyšívaná přání, dřevěné hračky, modrotisk a samozřejmě nesmíme zapomenout 
na perníčky, vizovické pečivo, uzené a sýrové pochoutky nebo domácí medovinu! 
Jarmark bude doplněn o speciální tvořivé dílny, kde si bude moci každý 
vyzkoušet, jak se např. vyrábí svíčky, mýdla, korálkové ozdoby nebo již tradiční 
velikonoční kraslice.  
 
     Centrem všeho dění bude Dětská zoo, kde jinde také ukázat živé symboly 
jara, kterými jsou mláďátka. Přijďte se společně se svými dětmi podívat na 
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malá kůzlátka, jehňátka, kuřátka nebo králíčky! Děti jsou v Dětské zoo se 
zvířaty v přímém kontaktu a naši chovatelé na vše nejen dohlíží, ale malým 
návštěvníkům poví mnohé o tom, jak zvířecí obyvatelé Dětské zoo žijí, co mají 
rádi nebo jak mohou být člověku užiteční. Kdo má zájem, může se svézt na 
ponících! 
 
Sobotní program v zoo bude navíc doplněn o speciální program, kdy v 14:00 hod 
mohou návštěvníci vidět stříhání ovcí. V 15:00 vystoupí na podiu nad Dětskou zoo 
slovenský folklórní soubor Poniklec a v 16:00 hodin se na stejném místě mohou 
děti i dospělí podívat na pohádku z dílny divadla Kufr – balady Nevěsty a Smrti. 
 
Na velikonoční pondělí doplní program v zoo soutěžní stezka! 
 

 

 

 

 

 

Změna otevírací doby Zoo Brno 
Od dubna se v brněnské zoo mění otevírací doba! S příchodem delších dnů a 
teplejšího počasí budou brány zoo návštěvníkům otevřeny od 9.00 do 18.00 
hodin! Poslední vstup do zoo je možný 1 hodinu před uzavřením areálu. 
 

 

 

 

Více informací 
Bc. Jana Hadová 
vedoucí Propagačního úseku 
Tel.: 546 432 360 
E-mail: hadova@zoobrno.cz 
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Ekonomika Zoo Brno 2011 
 
Rok 2011 se přes některé makroekonomické problémy, které se projevily v celé 
Evropě, jeví v Zoo Brno, v porovnání s rokem 2010, jako příznivý. V minulém roce 
navštívilo brněnskou zoologickou zahradu o 16 395 návštěvníků více (tj. 6,89%), 
a to i přesto, že stálá akvarijní výstava na Radnické ulici byla otevřena jen do 
31. 7. 2011. To jednoznačně potvrzuje praxi, že na návštěvnost Zoo mají 
základní vliv nejen kvalitní služby pro návštěvníky, ale především přitažlivost 
zoologických expozic.  
  Hospodaření Zoo Brno skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 
 474 369,62 Kč.  
 
Výnosy  
Celkové výnosy činily v roce 2011             76 869 859,- Kč 
 
Náklady  
Náklady činily v roce 2011 celkem                          76 395 489,- Kč 
 
Největší část výnosů zoo, a to 54,52 % tvořil příspěvek na provoz od 
zřizovatele, tj. statutárního města Brna. Výnosy z vlastních výkonů, tržby 
z prodaného zboží a služeb, ostatní výnosy, aktivace, změna stavu zvířat a 
ostatní výnosy představovaly 38,97 % z celkových výnosů. V případě účelové 
dotace od Ministerstva životního prostředí to bylo 2,04 % a příspěvek Úřadu 
práce na vytvoření 35 veřejně prospěšných míst činil 4,47 % výnosů.  
Na finančních darech adoptivních rodičů a sponzorů zoo získala 848 034,- korun 
a na veřejnou sbírku Kura - Kura bylo vybráno 110 459,- Kč. Souhrn veškerých 
finančních darů byl 958 493,- Kč. 
V ekonomické oblasti splnila zahrada prakticky všechny plánované úkoly roku 
2011. 
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Letošní přírůstky Zoo Brno (leden-březen 2012) 
 
Od 1. ledna 2012 se v brněnské zoo narodilo už přes čtyřicet mláďat 
různých živočišných druhů. K těm nejvzácnějším přírůstkům patří dvě 
medvíďata kamčatská, která však doposud obývají se svou mámou porodní 
box. Netrpělivě tak chovatelé i návštěvníci očekávají den, kdy malí méďové 
začnou poznávat svůj výběh v Beringii. Mělo by to být v průběhu dubna. 
 
Dalším zástupcem letošních mláďat, která přišla na svět v brněnské zoo, je 
klokan rudokrký. Zatím je však velmi dobře ukrytý v matčině vaku a spatřit ho, 
to chce notnou dávku trpělivosti a štěstí. Pokud se Vám to však podaří, uvidíte 
roztomilé, neosrstěné a růžové mládě.  
 
S odstupem krátké doby se v Zoo Brno narodily v únoru dva takini. Oba potkal 
podobný osud, ani jednoho po porodu matka nepřijala. Chovatelé se pokusili obě 
mláďata uměle odchovat. V případě prvního takina se to podařilo a zdravím 
překypujícímu samci teď ve stáji dělá společnost malý kozlík, který ho nenechá 
zahálet. Druhý takin bohužel svůj boj o život po pár dnech prohrál. 
 
Už třetí dvojčata za poslední rok a půl se v únoru narodila ve skupině kosmanů 
zakrslých. Tady se prostě daří. Malé opičky jsou k vidění v expozici Tropického 
království. Hledejte je na zádech dospělých jedinců, kteří se o ně takto starají. 
 
Po loňském úspěšném odchovu pěti nosálů červených se brněnská zoo také letos 
zaradovala, v březnu přišlo na svět rovnou šest kousků této malé šelmy! Pohlaví 
zatím chovatelé neznají, mláďata jsou se svojí matkou ve vnitřní ubikaci, kde 
budou ještě zhruba dva až tři týdny. Rozdíl oproti loňskému roku je v tom, že 
před samotným porodem samice Zuzanky nebyl oddělen samec Hubert, který se 
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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.               
 

nyní nachází ve výběhu a až přijde čas, pokusí se chovatelé celou skupinu spojit 
dohromady. 
 
Nejčerstvějšími přírůstky brněnské zoo jsou pak dvojčata prasete pekari a 
samec bizona, kterému jeho ošetřovatel František dal krásné jméno Eda. Tato 
mláďata můžete již nyní vidět ve výbězích.  
 
V nejbližší době brněnská zoo očekává přírůstky u zeber, pruhovaná mláďata 
přijdou na svět u zebry Grévyho i zebry Chapmanovy. S postupujícím jarem pak 
očekáváme že „invaze“ mláďat bude mít vzestupnou tendenci po celé zoo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
 

 
 


