
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TISKOVÁ  ZPRÁVA                                                                           

Strana 1 / 1 

    

www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                             30. 8. 2012 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________ 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.               
 

Pakůň modrý je samička, po dnešku i s čipem! 
 
Brno, 30. 8. 2012 – mládě pakoně modrého z brněnské zoologické zahrady, které bylo 

dnes očipováno a zkontrolováno veterinárním lékařem, se narodilo 24. 8. 2012 kolem 

šesté hodiny ranní. Jeho matkou je pětiletá prvorodička Rézinka, narozená v Zoo 

Brno. Otcem se podruhé stal šestiletý býk Ramses, který pochází ze Dvora Králové. 

Mládě je zdravé a prospívá skvěle.  

 
Pakůň modrý je jedním z pěti poddruhů pakoně žíhaného. Pakoně žijí ve stádech, která 
v období migrací za vodou a za potravou mohou mít až desítky tisíc jedinců. Jsou to 
výborní běžci, ve volné přírodě dokážou běžet rychlostí až 65 km/h.  
V době říje se velká stáda rozpadají a samci si udržují harémy o několika desítkách 
samic. Mláďata se rodí na počátku období dešťů a už čtvrt hodiny po porodu se postaví 
na vlastní nohy. Ne jinak tomu bylo i v případě mláděte z brněnské zoo. Po dobu devíti 
měsíců zůstává mládě v blízkosti ochrany matky, která je tzv. vodí. Ve výběhu Safari to 
brzy uvidí i návštěvníci Zoologické zahrady města Brna. 
 
Velikost: délka těla 170-240 cm, výška v kohoutku 120-150 cm, délka ocasu 60-100 
cm 
Váha: 150-270 kg 
Počet mláďat: 1 
Délka březosti: 240-255 dnů 
Výskyt: křovinaté savany jihovýchodní Afriky 
Potrava: různé druhy trav, popřípadě okusuje listy křovin 
Způsob života: žije ve stádech 
Délka života: 20 let 
 

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

 

ADOPCE A SPONZORSTVÍ V ZOO BRNO 
 

 

Brno, 30. 8. 2012 - s řízeným programem Adopce a sponzorství začala 

Zoologická zahrada města Brna v roce 1997. Do dnešního dne se díky němu 

podařilo získat finanční prostředky ve výši téměř 14 milionů korun.  Tyto 

peníze byly použity na nákup krmení 

a zajištění co nejlepších podmínek zvířat chovaných v brněnské zoo.  

 
Zoologická zahrada města Brna se stejně jako ostatní zahrady potýká 
s nedostatkem finančních prostředků na svoji činnost a vítá každý zájem 
podporovat chov zvířat. Právě program Adopce a sponzorství v tomto ohledu 
zoologické zahradě velmi pomáhá.  Sponzoři přispívají na chod Zoo Brno již od 
jejího založení a adoptivní rodiče se k nim přidávají letos již patnáctým rokem.   

PROGRAM ADOPCE A SPONZORSTVÍ V ČÍSLECH 
V roce 1997, kdy Zoo Brno aktivně program Adopce a sponzorství zahájila, 
přispělo na chov zvířat celkem 15 subjektů, mezi nimi 8 fyzických osob, 2 firmy a 
5 škol. Vybralo se 96. 940 00,- Kč. O deset let později se brněnská zoo může 
pochlubit tím, že je v programu již 325 přispěvatelů, kteří pomohli částkou 1 478 

150,00 Kč.  

 

Nejvíce lidí se do programu Adopce a sponzorství zapojilo v roce 2006, bylo to 

celkem 391 adoptivních rodičů a sponzorů.  

Nejvyšší částka byla vybrána v roce 2008 a šlo o 1 546 666,- Kč.  

 

Od roku 2009 se roční příspěvky adoptivních rodičů a sponzorů pohybují 
v částkách kolem 
1 milionu korun. Přičemž v roce 2011 bylo v programu celkem 330 přispěvatelů, 
vybraná částka 1 133 360,- Kč.  
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KDO POMÁHÁ? 
Adoptivním rodičem nebo přispěvatelem na chov se v Zoo Brno může stát takřka 
kdokoliv. Dítě zastoupené svým zákonným zástupcem, školní kolektiv, nezisková 
organizace, politická strana, fyzická i právnická osoba, firma.  

JAK ADOPTOVAT? 
Návod na to, jak se stát adoptivním rodičem nebo přispěvatelem, je jednoduchý. 
Postačí vyplnit elektronickou přihlášku na webu www.zoobrno.cz.  V seznamu 
zvířat (viz Seznam zvířat a přihláška k adopci) si vyberete své oblíbené zvíře, 
vyplníte příslušný formulář a odešlete.  Každé zvíře může mít více adoptivních 

rodičů nebo přispěvatelů.  

 
Mezi nejčastěji adoptovaná zvířata patří surikaty a vlci arktičtí.  Surikaty mají 30 
adoptivních rodičů, vlci pak o jednoho patrona méně. Naopak některým 
zvířatům v Zoo Brno adoptivní rodiče chybí úplně, takovými sirotky jsou 
například: korovec mexický, orlície bornejská, tereka hnědá či velbloud 
dvouhrbý.   
Každému zvířeti v seznamu je přiřazená určitá adopční suma, která by měla 
zhruba odpovídat ročním nákladům na chov jednotlivce tohoto druhu. Pokud 
zvolíte plnou cenu za adopci zvířete, stáváte se adoptivním rodičem. Je-li pro 
Vás adopční částka příliš vysoká, zvolíte si sumu, která je pro Vás únosnější 
(nejméně však 500,- Kč). V takovém případě se stáváte přispěvatelem na chov. 
Pravidla adopce i náležitosti k adopci jsou pro adoptivní rodiče i pro přispěvatele 
na chov stejná, rozdíl je pouze v adoptivním osvědčení. S adoptivními rodiči, 
přispěvateli na chov i sponzory uzavírá Zoo Brno darovací smlouvu, jejíž platnost 
trvá rok od data uzavření. 
 
Lední medvěd - 50. 000,-Kč  
Žirafa síťovaná, tygr sumaterský, medvěd kamčatský – 30. 000,- Kč.  
Vlk arktický -  5.000,- Kč 
Lemur  2.500,- Kč 
Leguán kubánský 1.000,- Kč 
Páv, hrdlička chechtavá 500,- Kč  
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Uzavřít adopci lze i jako dárek pro třetí osobu. Pokud budete chtít adopci 
zvířete pro třetí osobu darovat, odešlete prosím přihlášku s dostatečnou 
časovou rezervou. Adopci zvířete jako vánoční dárek můžeme doručit jen 
u přihlášek poslaných před 30. listopadem. Později odeslané přihlášky může 
pošta doručit až po Novém roce.  
 
Bližší informace o adopcích a sponzoringu získáte na telefonních číslech 
546 432 361, 546 432 370 nebo na elektronické adrese adopce@zoobrno.cz. 
 

 
 
 
 


