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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.               
 

 
 
Udělejte něco pro zdraví – přijďte do zoo  
 
Brněnská  zoologická  zahrada  připravila ve  spolupráci  se  studenty  Provozně 
ekonomické  fakulty Mendelovy univerzity v Brně v sobotu 4. května 2013 Den 
pro  zdraví.  Součástí  akce  bude  sport,  zdravá  výživa  i  praktické  informace  o 
správném životním stylu. Připravený program osloví děti i dospělé. 
 
Den  pro  zdraví  bude  probíhat  od  14  do  18  hodin  a  pro  nejmenší  děti  jsou 
připraveny  zábavné  soutěže  o  věcné  ceny,  malování  na  tělo  a  ukázka  práce 
Dobrovolných hasičů Soběšice. Ti starší si budou moci vyzkoušet nordic walking, 
jumping, bossu a jiné fitness aktivity. Návštěvníci ochutnají zdravé biopotraviny a 
pro  zájemce  je  připravena  diagnostika  jejich  zdravotního  stavu  a  výživové 
poradenství.  To  vše  bude  doplněno  otevřením  zcela  nových  zábavně  naučných 
pěších tras, které budou pro lepší přehlednost rozlišeny barevně podle obtížnosti. 
 
Udělejte něco pro své zdraví a přijďte si s námi zasportovat! 
 
Další důležité podrobnosti najdete na webových stránkách www.zoobrno.cz. 
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Úspěšný chov orlů kamčatských pokračuje 
 
V minulém  týdnu  se  v Zoo  Brno  vylíhlo  již  čtvrté mládě  orla  kamčatského  za 
posledních  pět  let.  Samice  seděla  od  března  na  dvou  vejcích  a  při  kontrole 
hnízda  chovatelé  zjistili,  že  se  páru  vylíhlo  jedno  mládě.  Druhé  vejce  bylo 
s největší pravděpodobností neoplozené a chovný pár ho vyhodil z hnízda.  
 
Mládě orla  je v současné době na hnízdě, kde ho bohužel návštěvníci nemohou 
vidět. Uvidí ho asi za měsíc, kdy už bude větší a pohyblivější. V současné době se o 
něj oba rodiče starají velice vzorně. Chovatelé  je krmí stravou složenou ze slepic, 
kuřat,  křepelek  a  ryb.  Brněnská  zoo  patří  mezi  jednu  z  mála  zahrad  v České 
republice, kde se tyto vzácné orly daří přirozeně a pravidelně odchovávat. 
Chov orlů  východních  (kamčatských)  v Zoo Brno  začal  v  roce 1999,  kdy do Brna 
dorazil mladý samec ze Zoo Moskva. Samici se k němu podařilo sehnat až v roce 
2008, a  to deponací  z Talinu. Postupné  seznamování orlů  trvalo v nové expozici 
dlouho a počáteční nezájem se podařilo překonat až v roce 2009. Začátkem roku 
2010 se vztahy orlů ještě více utužily. Samice  začala upravovat hnízdo, v březnu již 
trávila  v  hnízdě  většinu  času,  zasedla  a  začala  zahřívat  vejce.  Sezení  na  vejcích 
pokračovalo celý květen, ale bez výsledku. V červnu nechávali orli vejce chvílemi 
bez dozoru a v té době chovatelé zjistili, že v hnídě jsou dvě vejce, která nakonec 
odebrali.  Prohlídka  potvrdila,  že  jsou neoplozená. V roce  2011  začal  tok orlů    v 
lednu.  Samice  opět  trávila  spoustu  času  na  hnízdě,  na  začátku  března  zasedla 
a bylo zjištěno, že v hnízdě jsou dvě vejce. O měsíc později se vylíhlo jedno mládě, 
které  je  v  současné  době  v  Zoo  Tallin,  stejně  jako  další  dvě mláďata  vylíhnutá 
v roce 2012. 

 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí Zoo Brno 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 



                                                                                                                              TISKOVÁ	ZPRÁVA														 																					
Strana 3 / 1 
 

			www.zoobrno.cz											zoo@zoobrno.cz																																																																				30.4.	2013	

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 
 
 

 


