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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 
 
Chovatelské úspěchy, transporty, očekávané události 
 
Brno, 25. 8. 2011 - čerstvým chovatelským úspěchem Zoo Brno jsou 
mláďata dvojjazyčníka, která se narodila včera ve večerních hodinách 
(24. 8. 2011).  Jde o unikátní odchov! Těchto vzácných slepýšovitých plazů 
se v Brně narodilo 24! 
 
Dvojjazyčník warenův  
 
Začátkem května „přicestoval“ do brněnské zoo pár vzácných slepýšovitých 
plazů, známých pod názvem dvojjazyčníci. Jde o kriticky ohrožený druh plaza, 
který obývá prostorově omezenou lokalitu na severu Haiti. Velikost populace 
tohoto plaza je v současné době na pokraji zániku. Ve své domovině je tento 
plaz pronásledován člověkem, věří se totiž v jeho jedovatost! Možná i díky tomu 
tato ještěrka byla a patrně stále ještě je součástí kultu voodoo. V Evropě je 
dnes dvojjazyčník mimo Brno k vidění pouze v několika málo zoologických 
zahradách. 
 
 
Mláďata v brněnské zoo 
 
Od ledna 2011 se v brněnské zoo narodilo téměř 80 mláďat různých živočišných 
druhů.  Nejčerstvějšími mláďaty jsou dvojjazyčníci a sameček lamy alpaky, 
který se narodil v úterý 23. srpna. 
Za poslední měsíce můžeme dále jmenovat mláďata mary stepní, jaka domácího, 
prasátka pekari, orla kamčatského, bobra kanadského, lišky polární, kotula 
veverovitého, vlka arktického atd. 
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Významným odchovem naší zahrady je mládě orla východního neboli 
kamčatského, který patří k největším druhům orlů na světě. Samice jsou 
obvykle větší než samci, kteří váží asi 6 kg, zatímco samice až 9 kg. Celková 
populace orlů kamčatských je odhadnuta na 5 000 jedinců. Počty orlů ve volné 
přírodě však neustále klesají v důsledku stoupajícího znečištění a ničení 
životního prostředí. 
Mláděti se daří velmi dobře a pomalu se připravuje na transport do zoo v Tallinu, 
který se uskuteční na podzim. 
 
Vzácné transporty do Zoo Brno: 
 
Transport žirafího samce  
Šestého dubna uviděl poprvé svůj nový domov v Brně samec žirafy síťované, 
který se jmenuje M´Toto.  Samec byl vybrán koordinátorem chovu a jeho 
příjezdem byla v Zoo Brno opět vytvořena plnohodnotná chovná skupina těchto 
vzácných žiraf.  
Mladý samec se ve stádu velmi rychle aklimatizoval a v současné době se již, i 
přes svůj mladý věk dvou let, pokouší o páření. Možná nás tedy v brzké době 
čekají v Brně další žirafí mláďata!   
 
 
Plánované přírůstky, transporty: 
 
- v těchto dnech očekáváme mláďata u vzácných dvojjazyčníků / dočkali jsme 
se včera večer, samice porodila 17 mláďat! 
 
- probíhá jednání s koordinátory chovu tygra sumaterského a levharta 
cejlonského o nových přírůstcích do brněnské zoo 
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- na podzim přicestuje do brněnské zoo kráva pakoně modrého s mládětem, 
tento transport bude z Belgie 
 
- rádi bychom letos odchovali mláďata ledního medvěda, zatím vše nasvědčuje 
tomu, že by samice Cora mohla být v očekávání 
 
- na podzim by také mělo dojít k doplnění finské fauny – tedy stáda sobů a losů 
 
 
Stálá akvarijní výstava – nová expozice v Zoo již v polovině září! 
 
Stálá akvarijní výstava v Radnické ulici v Brně byla pro veřejnost uzavřena  
k 31. 7. 2011, a to z důvodů rekonstrukce prostor Staré radnice, kde výstava od 
roku 1969 sídlila. 
V současné době jsou veškerá akvária i s živými exponáty přesunuta do zázemí 
Zoo Brno. Na určených místech nyní probíhají stavební práce a také 
„rekonstrukce“ akvárii tak, aby návštěvníci mohli první mořskou expozici vidět 
zhruba v polovině září. Místem, kde budou mořská akvária umístěna, bude 
spojovací část mezi Tropickým královstvím a Teráriem. Další expozice by měly 
následně vzniknout v Ptačinci a také Centru služeb, vše je ale otázkou financí.  
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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Vyhodnocení letní sezóny s ohledem na vývoj prvních sedmi měsíců 
roku 2011 v návštěvnosti Zoo Brno 
 
Za prvních sedm měsíců roku 2010 navštívilo Zoo v Brně 133 426 lidí, letos za 
stejnou dobu to bylo už 161 871 lidí. Je to o 21,3 desetiny procenta více, než 
loni. 
Co se týká tržeb, tak na vstupném brněnská zoo za prvních sedm měsíců 
letošního roku vybrala 10 417 571 tisíc, loni ve stejném období 8 360 015 korun. 
I tady je viditelný nárůst, a to o 24,6 %. 
 
V červenci 2011 byla návštěvnost Zoo Brno 42 813, pro srovnání, v loňském 
červenci přišlo do zoo 34 090, tedy o 8 723 lidí méně.  
 
Letošní srpen ještě není uzavřeným měsícem, ale již nyní můžeme říct, že na 
menším počtu návštěvníků se nejvíce podílí tropické počasí posledních dnů. Proto 
můžeme již předpokládat, že letošní srpen bohužel v návštěvnosti ten loňský 
netrumfne. Loni přitom přišlo v měsíci srpnu do brněnské zoo celkem 43 098 
lidí, letos jsme zatím na čísle zhruba o 10 000 menším. Máme ale před sebou 
poslední prázdninový víkend, kdy návštěvníkům nabízíme atraktivní program a 
tak věříme, že konečné srpnové číslo bude o pár tisícovek vyšší, než je dnes.   
 
Další čísla – jen rok 2011 
 
- za prvních sedm měsíců roku 2011 přišlo do Zoo Brno 10 320 kočárků 
 
- za prvních sedm měsíců roku 2011 přišlo do Zoo Brno 2 062 psů 
 
- během letních prázdnin se v zoo vystřídalo celkem 7 turnusů příměstského 
tábora, celkem 189 dětí 
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- za první pololetí 2011 přibylo 449 adoptivních rodičů, částka, kterou všichni 
adoptivní rodiče a sponzoři přispěli na chov zvířat je 475 559,-Kč 
 
 
 
Příměstské tábory v Zoo Brno 
 
Příměstské tábory v brněnské zoo mají svou dlouholetou tradici, letos začaly 
týdnem od 11. 7. do 15. 7. a končí týdnem od 22. 8. do 26. 8. 2011.  Děti jsou v 
zoo od 8.00 hod. do 17.00 hod., oběd a pitný režim mají v zoo zajištěn. V rámci 
programu se seznámí se zoologickou zahradou, pozorují zvířata, účastní se her, 
soutěží a jednou v týdnu mají celodenní výlet.  
 
Letošní prázdniny využilo nabídku příměstského tábora v brněnské zoo 189 dětí, 
které byly rozděleny celkem do 7 turnusů. 
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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Pozvánka na akci Den adoptivních rodičů a sponzorů 
 
Setkání adoptivních rodičů a sponzorů brněnské zoo, které je každoročně 
připraveno na poslední srpnový víkend, se letos uskuteční v sobotu 27. srpna.  
Jde o akci pro širokou veřejnost, nicméně nahlášení adoptivní rodiče a sponzoři 
mají volný vstup do zoo již od 12 hod.  
 
Program na pódiu U velblouda začíná ve 14 hodin a ten letošní bude stát opravdu 
za to. Zahraje skvělé akustické seskupení Kronek Alband, po kterém se 
představí Taneční divadlo Mimi Fortunae a taneční skupina Abanico - obě 
formace jsou dlouholetí sponzoři zvířat v Zoo Brno. Těšit se můžete i na ukázky 
sportovního oddílu Juda. 

 
Jako doprovodný program bude připravena jízda na ponících, komentované 

krmení, ukázka přírodnin a malování na obličej. Od 15 hodin si adoptivní rodiče a 
sponzoři mohou v indiánské vesničce opéct špekáčky. Prosíme adoptivní rodiče a 
sponzory, kteří se chtějí Dne adoptivních rodičů a sponzorů zúčastnit, aby 
potvrdili svoji účast na e-mail: adopce@zoobrno.cz. 
 
Touto akcí zoologická zahrada v Brně „pomyslně“ ukončí letní sezónu 2011 a 
s očekáváním pěkného babího léta se může těšit na další návštěvníky!  
 
 
 
Adopce zvířat v Zoo BrnoAdoptivním rodičem nebo přispěvatelem na chov se v 
Zoo Brno může stát fyzická i právnická osoba, školní kolektiv, nezisková 
organizace, nebo třeba politická strana, či firma.  
A jak na to? 
     V seznamu zvířat (viz Seznam zvířat a přihláška k adopci) si vyberete své 
oblíbené zvíře, vyplníte příslušný formulář a odešlete. Každému zvířeti v 
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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, zvolte 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. Váš příspěvek použijeme na nákup krmení nebo na 
zajištění vhodných podmínek pro vaše zvíře. Každé zvíře může mít více 
adoptivních rodičů. Proto je zcela na vás, kterého nového člena rodiny si 
vyberete.  
Počet adoptivních rodičů se za první pololetí roku 2011 vyšplhal na číslo 449. 
Částka, kterou za toto období přispěli adoptivní rodiče a sponzoři na chov 
zvířat, je 475 559,-Kč. 
 
Bližší informace o adopcích a sponzoringu získáte na telefonních číslech 546 
432 361 nebo na elektronické adrese adopce@zoobrno.cz. 
http://www.zoobrno.cz/cs/adopce-a-sponzorstvi/ 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 


