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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 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.               
 

 
Medvědí sourozenci Kuba a Toby „řádí“ ve výběhu Beringie 
 
Už druhý týden si na nový domov, kterým je výběh Beringie, zvykají 
medvědí bráškové z brněnské zoologické zahrady. Čtyřměsíční medvíďata 
kamčatská do výběhu 25. května vyvedla samice Kamčatka. Po bližším 
prozkoumání terénu mláďata objevují nejrůznější hry a tak je v těchto 
dnech nejčastěji spatříte, jak „závodí“ ve šplhání na stromy.  
 
     První chvíle ve výběhu strávila mláďata prozkoumáváním terénu a pořádnou 
koupelí. V dalších dnech si medvědí rodinka oblíbila místo v zadní části výběhu, a 
to k radosti návštěvníků, přímo u pozorovacích skel. Lidé tak měli možnost vidět 
medvíďata ve chvílích aktivity i odpočinku.  Díky neukázněným návštěvníkům se 
však tato situace otočila, když medvědice svá mláďata kvůli hluku, pokřikování a 
„tlučení“ na skla, odvedla do nejzazšího koutu výběhu.  V tuto chvíli se jí tak 
chovatelé opět snaží ukázat, že výběh je pro ni i medvíďata bezpečný.  Prosíme 
proto návštěvníky zoo, aby věnovali pozornost upozorněním, jak se mají 
v blízkosti výběhů chovat. V případě, že budou hluční, sami se připraví o 
možnost vidět unikátní okamžiky ze života zvířat.   
 
Aktuálně nejoblíbenější činnost medvíďat: utíkat mámě a lozit na stromy, kde 
na ně nikdo nemůže! 
 
Návštěvnost Zoo Brno: 
V květnu 2012 navštívilo Zoologickou zahradu města Brna 39 859 lidí, od ledna 
do května prošlo branami celkem 88 782 návštěvníků.  
(V květnu 2011 byla návštěvnost Zoo Brno 25 155 lidí) 
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ČIPOVÁNÍ MLÁĎAT V ZOO BRNO! 
Čipování je nedílnou součástí prvních týdnů života zvířat narozených 
v zoologických zahradách. Je tomu tak z důvodu možnosti jejich celoživotní 
identifikace. Jde vlastně o takový elektronický průkaz totožnosti, který si 
zvíře nosí stále u sebe. 
  
     Čip je váleček z biokompatibilního materiálu se zalisovaným "elektronickým 
srdcem", které v sobě nese numerickou informaci. Toto číslo je jedinečné, na 
světě neexistují dva číselně shodné čipy. Pro jejich implantaci jsou navíc přesně 
stanovená a mezinárodně uznávaná pravidla, která říkají, že umístění čipu by 
mělo být na levé straně těla zvířete. K zavedení čipu pak slouží jednorázová 
sterilní dutá jehla, ze které se čip do podkoží vytlačí.  
 
 
Bobři kanadští 
17. května 2012 jedna ze samic bobra kanadského porodila čtyři mláďata, která 
byla dnes očipována, byla jim odebrána krev na genetickou determinaci pohlaví a 
za několik měsíců poputují v rámci chovatelské spolupráce do jiných 
zoologických zahrad, kde se jim vytvoří nový domov.  
Bobří rodinka se v brněnské zoo úspěšně množí již třetí rok a v minulosti 
dokonce vyhrála i v soutěži Bíly slon, kde získala ocenění v kategorii „Nejlepší 
odchovek roku“. V těchto dnech mohou návštěvníci brněnské zoo pozorovat, jak 
se mláďata bobrů učí potápět. 
 
Lišky polární 
2 mláďata se v dubnu letošního roku objevila v noře lišek polárních z brněnské 
zoologické zahrady. Ve volné přírodě tato zvířata obývají severskou tundru a 
oblasti věčného ledu. Právě proto mají nejen velmi hustou srst, ale také zespodu 
osrstěné tlapky a zkrácené boltce a čenich, aby neztrácely tělesné teplo. 
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Pokusy v zajetí prokázaly, že jsou schopny přežít i v teplotě -80 stupňů Celsia. V 
létě mají šedý až šedočerný kožich, v zimě sněhobílý. 
     Také tato mláďata dnes byla veterinárním lékařem Zoo Brno očipována, a to 
z důvodu možnosti jejich další identifikace. Při prohlídce chovatelé zjistili, že 
obě mláďata jsou samci. 
 
 
 
 
Letní prázdniny v Zoo Brno! 
Sen, prožít prázdniny mezi exotickými zvířaty, se i letos v brněnské zoo 
splní zhruba dvěma stovkám dětí od 7 do 12 let. Zájem veřejnosti je 
obrovský.  V letošním roce přihlašovali rodiče své děti prostřednictvím 
internetových stránek zoobrno.cz, celkem 8 turnusů bylo i s náhradníky 
obsazeno během patnácti minut.  
 
     Příměstské prázdninové tábory pořádá Zoo Brno od roku 1997, letos tedy již 
po patnácté. Náplň jednotlivých dnů připravují a o děti se starají pracovnice 
propagačně vzdělávacího úseku Zoo Brno a v roli pomocných pedagogů jim 
pomáhají studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  
Do osmi týdenních turnusů, které pokryjí oba prázdninové měsíce, jsou 
přijímány děti ve věku od 7 do 12 let. Děti přicházejí do zoologické zahrady od 
pondělí do pátku v 8 hodin ráno a rodiče si je vyzvednou ještě týž den v 17 
hodin. Cena týdenní pobytu pro jedno dítě je 2000 korun, kromě odborně 
vedeného programu je v ní započten i oběd, pitný režim a pojištění dítěte. 
 
Program: 
        Pro děti, které tráví prázdniny v brněnské zoo je připraven atraktivní 
program, k němuž patří pozorování zvířat, soutěže, celo-táborová hra, stezka o 
zvířatech, výlet do jiné zoologické zahrady. Velmi populární je u dětí malování na 
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obličej, kterým se loučí s táborem při indiánském odpoledni. V přednáškovém 
sále mají děti možnost sledovat populární kreslené pohádky o zvířatech, ale i 
přírodopisné filmy, které přibližují život zvířat všech světadílů. Během týdne 
děti poznají celou zahradu a nahlédnou i do jejího zákulisí. 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
 
 


