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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.               
 

 
Kampaň EAZA a Den Země 2013 
 

Již druhým rokem pokračuje osvětová kampaň zaměřená na zvířata jihovýchodní 
Asie, kterou vyhlásila Evropská asociace  zoologických  zahrad a akvárií /EAZA/. 
Zoo  Brno  v rámci  této  kampaně  a  u  příležitosti Dne  Země  připravila  pro  žáky 
základních a středních škol speciální stezku „Kdo zachrání saolu“. V   sobotu 20. 
dubna si budou moci tuto stezku projít všichni návštěvníci zahrady.  
 
Od středy 17. dubna jsou do zahrady na soutěžní stezku zváni žáci brněnských škol 
s pedagogickým doprovodem  a  jako dárek  ke Dni  Země  je pro ně od  středy do 
pátku vstupné 50 Kč. V sobotu pak bude k dispozici soutěžní stezka „Kdo zachrání 
saolu“ pro všechny návštěvníky zahrady a v areálu bude  také několik  soutěžních 
stanovišť  pro  menší  děti.  Od  10:00  do  16:00  připravili  studenti  Mendlovy 
univerzity  Brno,  se  kterými  zahrada  spolupracuje,  kvíz  pro  děti,  malování  na 
obličej a hod na cíl. Soutěžní stezka bude v rámci propagace kampaně v areálu 
zahrady k dispozici až do konce dubna. Návštěvníci tak mají možnost se dozvědět 
více o největších hrozbách, kterým fauna  jihovýchodní Asie čelí  i o tom,  jak sami 
mohou  změnou  svého  spotřebního  chování  k ochraně  této  zajímavé  oblasti 
přispět. Na konci dubna vyvěsíme správné odpovědi stezky na webu zoologické 
zahrady a vylosujeme 5 úspěšných řešitelů, kterým pošleme volno vstupenku do 
zoo.   
 
Cílem  kampaně  EAZA  je  zvýšit  povědomí  evropské  veřejnosti,  institucí  i 
podnikatelů  o  ohrožených  druzích  zvířat  z jihovýchodní  Asie,  vytvořit  fond  pro 
záchranářské  projekty  a  pomoci  při  snižování  nelegálního  obchodu  a  lovu 
ohrožených zvířat této destinace. 
Jihovýchodní Asie  je  jednou z nejvíce biologicky rozmanitých oblastí světa, žijí tu 
taková  zvířata,  jako  je  tygr  sumaterský,  slon  nebo  orangutan.  Kampaň  se  však 
zaměřuje  na  ta  zvířata,  která  nám  nejsou  příliš  známá.  Je  to  například  saola 
(Pseudoryx  nghetinhensis),  která  se  také  stala  symbolem  celé  kampaně.  Dnes 
saola patří mezi kriticky ohrožená zvířata. Přesné odhady populace nejsou známy, 
ale předpokládá se, že v horských oblastech Laosu a Vietnamu žije pouze 10 ‐ 400 
kusů.  
 


