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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.               
 

 
 

Ledovka v ZOO Brno 
 
Ledovka  posledních  dnů  potrápila  nejen  řidiče  a  chodce,  ale  také  zvířata  a 
chovatele v zoologické zahradě Brno. Přestože zima většině zvířat v ZOO nevadí, 
pokud nastane takové počasí, které s sebou přinese nebezpečí námrazy a náledí, 
musí chovatelé přizpůsobit denní režim zvířat. 
 
Běžně  používaná  sůl  na  rozmrazování  terénu  se  v zahradách  používat  nesmí, 
protože  by  mohla  zvířatům  poškodit  kopyta  a  způsobit  zdravotní  problémy. 
V případě námrazy tedy zejména žirafy, pakoně, zebry a velbloudi zůstávají  i přes 
den v zázemí, a to kvůli nebezpečí zlomení končetin. Pokud nehrozí námraza,  jsou 
v  zimním  období  k vidění  ve  výbězích  téměř  všechna  zvířata  jako  v  letních 
měsících.  Řada  zvířat  původem  z  teplejších  oblastí  se  na  české  klimatické 
podmínky  již  adaptovala  a  zima  jim  nevadí.  Důležitá  je možnost  se  po  delším 
pobytu  v zimě ohřát  v  teplé ubikaci. Některá  zvířata dokonce  vítají  čerstvý  sníh 
s velkým nadšením. Příkladem  jsou  sněhové  radovánky bizonů a polárních  lišek.  
Naopak  zimu příliš nemilují primáti,  kteří  zůstávají  v pavilonu,  ale mají možnost 
volného pohybu  i do venkovního výběhu. Šimpanz a paviáni pobývají v mrazivých 
dnech  ve  výběhu  v průměru  jen  jednu  hodinu. Medvědi  kamčatští  v zoologické 
zahradě  sice neupadají do  klasického  zimního  spánku  jako ve volné přírodě, ale 
mají  takzvaný  zimní  klid,  kdy méně  přijímají  potravu  a  příliš  se  jim  nechce  do 
vymrzlého venkovního výběhu. Většinu času tráví v zázemí a proto  je návštěvníci 
v mrazivých dnech uvidí  jen velmi zřídka. Venku může mrznout, ale v Tropickém 
království  teploměr  vždy  ukazuje  příjemných  25°C.  Nový  obyvatel  ZOO  Brno  – 
mládě varana komodského si dopřává dokonce teplotu až 35°C. 
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Putování za zvířaty severu  

 

V sobotu 26. ledna 2013 je v ZOO Brno připravena prohlídka s průvodcem. Tato 
speciální  procházka  zahradou  bude  zaměřena  na  severské  druhy  zvířat 
s komentovaným  krmením,  prohlídkou  přírodnin  ve  správní  budově  a malým 
kvízem na závěr. 

V sobotním dvouhodinovém programu nebude chybět zastavení u sovic sněžních, 
rosomáků,  polárních  lišek  a  losů.  Součástí  putování  bude  také  komentované 
krmení  vlků  arktických  a  sobů  polárních  a  na  závěr  je  připravena  prohlídka 
přírodnin v sále správní budovy, kde si tatínci mohou vyzkoušet jaké to je, nosit na 
hlavě parohy a děti prověřit své znalosti v jednoduchém kvízu. 

 

14:00       Sraz zájemců na náměstíčku u Beringie  

14:15      Krmení vlků arktických 

14:30      Krmení sobů polárních 

15:00–16:00     Prohlídka přírodnin ve správní budově ZOO 
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