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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.               
 

 
 
 

Křest	samičky	tapíra	jihoamerického	
 
Před měsícem přišla v brněnské zoo na svět samička tapíra jihoamerického. Má 
se čile k světu a tak jí lidé prostřednictvím facebooku vybrali jméno. Samotného 
křtu tapířího mláděte se ujme moderátor a známý milovník němých tváří Honza 
Musil. Konkrétně v sobotu 3. listopadu v 13:30 v Zoo Brno.  
 
Tapíří samička se bude jmenovat Celestýnka. Jméno vybírali lidé prostřednictvím 
facebookové  stránky Zoo Brno. Dlouhou dobu byla v čele  „jmenného pelotonu“ 
Cony,  kterou  však před pár dny  vystřídala právě Celestýnka, na  třetím místě  se 
udržela Cleopatra.  
 
Křest  mláděte  tapíra  jihoamerického  však  nebude  jedinou  akcí,  kterou  první 
listopadová sobota v Zoo Brno ožije. Ihned po křtu se návštěvníci mohou odebrat 
do  sálu  Správní  budovy,  kde  v 14:00  propukne  Strašidelný  bál  pod  taktovkou 
Písničkových  tetin  –  Klotyldy  a Matyldy.  Až  do  17:00  se  tak můžete  bavit  při 
strašidelných  písničkách  a  soutěžích  o  nejlepší  masky.  Kdo  rád  tráví  čas  na 
čerstvém  vzduchu,  ten  si  najde  na  webu  www.zoobrno.cz  rozpisy  speciálního 
komentovaného krmení.  
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REORGANIZACE	STÁDA	LOSŮ	V	ZOO	BRNO	
 
Brněnská  zoo  chová  losy  od  roku  1998  a  v současnosti  patří  k významným  centrům 
tradičního losího chovu.  
 
V tuto chvíli v zoologické zahradě města Brna žije stádo losů o třech kusech zvířat. Dospělá 
čtyřletá  samice byla do Brna dovezena  z finské  zoo. Dále  jsou  tu  losí  sourozenci, kteří  se 
narodili už v Brně, a to čtyřletý samec a roční samička. Právě proto, aby tradiční chov  losů 
mohl  v naší  zahradě  úspěšně  pokračovat,  budou  přivezeny  dva  noví  členové  stáda.  Do 
konce  letošního  roku  by  to  měl  být  nepříbuzný  roční  samec  ze  zoo  v Gdaňsku  a  také 
dvouletá samička z litevské zoo. 
Noví obyvatelé stáda budou postupně přivykání na novou stravu a postupně začleněni do 
stáda. Chovatelé si od reorganizace losů v brněnské zoo slibují, že chov tohoto překrásného 
zvířete bude pokračovat a návštěvníci brzy uvidí ve výběhu nová mláďata.  

Los	
 
Los je největší příslušník čeledi jelenovitých. Má dlouhé nohy, široká kopyta a převislý horní 
pysk. Samci mají mohutné  lopatovité parohy, které mohou mít rozpětí až 1,5 metru. Je to 
vynikající plavec, překoná bez větších problémů  i široké  řeky a mořské úžiny. V ČR byl  los 
vyhuben  v  15.  století.  V  posledních  letech  se  však  na  naše  území  vrací  z  Polska, menší 
populace se ustálily na Šumavě a na Třeboňsku. V Evropě se nachází přibližně půl milionu 
losů, v České republice, kde jich žije asi 50, patří mezi silně ohrožené druhy. 
 
Losi mají  šedohnědou až  černou  srst a na krku  jim vyrůstá hříva. Velká protáhlá hlava  je 
zakončena  silným  přečnívajícím  horním  pyskem.  Losí  nohy  jsou  vybavené  roztažitelnými 
spárky  a  mají  velkou  našlapovací  plochu.  Díky  tomu  mohou  lépe  chodit  po  měkkém 
povrchu. Také  jsou výbornými plavci. Paroží  losího býka může vážit až 20 kg a dosáhnout 
rozpětí 160 cm. Každý rok ho losi shazují.  
Dospělý  samec  váží  200–450  kg  (výjimečně  i  přes  500  kg),  délka  těla  2–3  m,  výška  v 
kohoutku 180–235 cm. Losice bývá celkově menší, váží 250–375 kg. Dožívají se 20ti let.  
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Transport	vzácných	orlů	kamčatských	z	brněnské	zoo		
 
Orel  východní  neboli  kamčatský  patří  k  největším  druhům  orlů  na  světě.  Jsou  to 
překrásná  zvířata,  která  se  v brněnské  zoo  daří  přirozeně  odchovávat,  což  je  velmi 
unikátní.  Dvě  letošní  mláďata  orla  kamčatského  budou  během  následujících  dnů 
transportována do zoo v Tallinnu. Po jejich odchycení jim veterinární lékař odebere krev 
na určení pohlaví a budou očipována.  
 
Transport těchto dravých ptáků se uskutečňuje ve speciálních přepravních bednách. Během  
cesty  jsou  zvířata  pravidelně  kontrolována  a  celá  přeprava  proběhne  v rámci  dvou  dnů.  
V Tallinnu pak zvířata projdou karanténou, přičemž  jedno z mláďat v zoo zůstane a druhé 
bude koordinátorem chovu přesunuto do jiné zahrady.  
 
Mláďata  musí  z brněnské  zoo  odejít  proto,  aby  jejich  rodiče  mohli  opět  zahnízdit. 
V přítomnosti potomků by to neudělali.  

OREL	KAMČATSKÝ		
Tento orel  je největším orlem planety. Rozpětí křídel  samic, které bývají vetší než  samci, 
může  být  až  280  cm.  Společně  se  7  dalšími  druhy  tvoří  samostatný  vyhraněný  rod 
Haliaeetus t.zv. „mořské orly“. Z nich  jsou v obecném povědomí orel mořský  (H. albicilla), 
který  žije  a  hnízdí  i  v  České  republice  a  orel  bělohlavý  (H.  leucocephalus),  který  obývá 
Severní Ameriku a  je symbolem USA. V minulosti Zoologická zahrada města Brna chovala 
všechny  tyto  tři  druhy  a  jejich  chov  plánuje  i  v  budoucnu.  V  současnosti  však  věnuje 
veškerou pozornost chovu orlů kamčatských. Pár těchto orlů mohou návštěvníci brněnské 
zoo vidět ve voliéře v těsném sousedství ledních medvědů.  
Jak  říká  již  samotný  název  tohoto  orla  je  jeho  výskyt  omezen  na  Kamčatku,  okolí 
Ochotského  moře  včetně  Aleutských  ostrovů  a  ostrova  Sachalin.  Na  jih  zasahuje  na 
japonský ostrov Hokaido. Podobně jako naprostá většina dravých ptáků je i orel kamčatský 
ohrožen a to zejména činností člověka. Jeho počet se ve volné přírodě sice pomalu, ale stále 
snižuje. V  současnosti  je mezinárodní organizací EARAZA  (Euro‐asijská  regionální asociace 
zoo a akvárií) organizován monitoring změn početnosti celé populace a to jak s důrazem na 
rizika  a  negativní  faktory  ovlivňující  jeho  hnízdění  tak  i  na  případné možnosti  posilování 
populace v zoologických zahradách řízeným odběrem jedinců z volné přírody. Populace orlů 
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kamčat‐ských  žijící  v  zoo  a  jiných  chovných  zařízeních  by  se  měla  stát,  v  případě 
katastrofického vývoje početních stavů v přírodě, který by mohl nastat v příštích 30 až 50 
letech,  zdrojem  jedinců  pro  jejich  reintrodukci  do  volné  přírody.  V  případě  orla 
kamčatského  se  jedná o  jeden  ze  zcela výjimečných případů, kdy  je organizován pokus o 
řešení situace  ještě v době kdy početní stav druhu ve volné přírodě  ještě neklesl na zcela 
kritickou hranici. 
Již od roku 2004  je Zoologická zahrada města Brna zapojena do mezinárodního programu 
výzkumů  na  záchranu  orla  kamčatského  (Heliaeetus  pelagicus).  Vedle  jeho  chovu  a 
úspěšného  rozmnožování  se  zoo  věnuje  studiu  genetické  diverzity.  Celkově  bylo  zatím 
analyzováno 257 jedinců tohoto orla. Jako základní vzorek bylo zatím vyšetřeno 187jedinců 
ze  dvou  oblastí  hnízdění,  a  to  z  ostrova  Sachalin  a  z  povodí  řeky  Amur.  Pro  zoologické 
zahrady  má  základní  význam  znalost  genetických  charakteristik  jimi  chovaných  ptáků. 
Doposud bylo  vyšetřeno 70  jedinců  tohoto  vzácného druhu  ze 13  zoologických  zahrad  6 
evropských  zemí.  Získané  výsledky  jsou  velmi  cenné.  Dovolují  určit  jak  přesné  rodinné 
vztahy, tak nezaměnitelně identifikovat každého jednotlivého jedince. 
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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.               
 

 
 

Vánoční	strom	se	v	brněnské	zoo	rozsvítí	1.	12.	2012	
 
Už podruhé  ve  své historii připravuje  Zoologická  zahrada města Brna pro  své 
návštěvníky  akci  pod  názvem  Rozsvícení  vánočního  stromu,  která  se  letos 
uskuteční  v sobotu  1.  prosince  v 16:00.    Po  celý  den  bude  v areálu  zahrady 
připraven bohatý program a děti mají od 12:00 hodin vstup do zoo ZDARMA! 
 
Přípravy  na  vánoční  akci  v brněnské  zoo  jsou  v plném  proudu.  V tuto  chvíli  je 
jasné,  že  lidé  budou mít  opět možnost  nasát  sváteční  atmosféru  v atraktivním 
prostředí mezi exotickými zvířaty.  
V sobotu prvního prosince na návštěvníky  čekají komentovaná krmení, adventní 
pochoutky, vánoční dílny a od 14 hodin i atraktivní program na podiu u Beringie. 
Celým  odpolednem  provede moderátorka Monika  Brindzáková.  Zazpívají  Karel 
Gott Revival, Dětský sbor Brno, vystoupí děti z folklorního souboru Komíňáček a 
na závěr se můžete těšit i na charismatického Láďu Kerndla.   
Mimo to mezi návštěvníky zavítají  i velbloudi a  lamy, samozřejmě pod dohledem 
milých chovatelů.  
 
Vánoční strom v brněnské zoo rozsvítí 1. prosince 2012 v 16:00 primátor města 
Brna Roman Onderka. 
 
 
Vzkaz pro děti: 

1. prosince 2012 máte od pravého poledne vstup do Zoo Brno zdarma! Je to 
náš malý vánoční dárek jen pro Vás! 

 
    Navíc, za každou vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu na stromeček získáte    
    volnou dětskou vstupenku do brněnské zoo. Do této akce se mohou zapojit celé  
    školy. Uvítáme, když ozdoby přinesete již v průběhu měsíce listopadu a za volné  
    vstupenky je vyměníte přímo na pokladně zoo.  
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