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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.               
 

 
 

Vánoční stromky udělaly radost v brněnské zoo! 
 
Brno 9. 1. 2012 - Vánoční stromky, které neměly to „štěstí“, aby se staly 
sváteční chloubou lidských příbytků, našly své využití v brněnské zoo. Na 
stromcích si v posledních dnech pochutnávají kozy, ovce, losi a jeleni. 
Dostávají je i bizoni, jaci a sobi, těm ale slouží spíše jako netradiční 
zábava.  
 
Neprodané borovice, smrčky a jedličky dostala Zoo Brno zdarma a ihned se 
staly doplňkovým krmivem pro býložravce. Na 500 kusů stromků tak nyní 
zpestřuje jídelníček asi desítce zvířat v zoologické zahradě.  
Odstrojené stromky z domácností však brněnská zoo nepřijímá. Důvodem jsou 
obavy z toho, aby stromek neměl na sobě zapomenuté háčky, o které by se 
zvířata mohla poranit. 
 
 
Zoo Brno je partnerem unikátní výstavy Messel on Tour! 
 
Vzácný soubor zkamenělin ze slavné lokality Messel v Německu vystavuje až do 
7. dubna Moravské zemské muzeum v Brně. Zapůjčenou kolekci tvoří 125 fosilií. 
Výstava je umístěna do prostor Paláce šlechtičen a návštěvníci tu mohou vidět 
zachovalé kostry předků primátů, lemurů, tapírů, prakoní, primitivních vačnatců 
či masožravců, ryb, želv, hadů nebo ptáků.  
 
Díky spolupráci Moravského Zemského Muzea a ZOO Brno se mohou návštěvníci 
v brněnské zoo seznámit s dnes žijícími příbuznými messelských živočichů a 
vytvořit si tak lepší představu o životě v tropech Evropy před 47 miliony let. 
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Výstava je navíc doplněna podrobnými informacemi v QR kódech, umožňujících 
přenost získaných dat do vlastních smart zařízení. Majitelé chytrých mobilních 
telefonů tak mohou své přístroje využít jako zvukové průvodce. Celá výstava je 
pokryta bezdrátovým internetem. 
 
Sleva pro návštěvníky výstavy Messel on Tour a současně ZOO Brno!  

Ti, kteří navštíví výstavu Messel on Tour a poté předloží na pokladnách Zoo Brno 
vstupenku z výstavy, zaplatí do zahrady vstup pouze 50,- Kč! Podobně je tomu 
při návštěvě Zoo a následně uplatnění slevy na výstavě Messel on Tour. Tady 
zaplatí dospělý 60,- a dítě 40,- Kč.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 


