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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.               
 

 
 

Porovnání návštěvnosti zoologických zahrad České a Slovenské 
republiky 

Zoo Návštěvnost 
2009 

Návštěvnost 
2010 

Rozdíl v 
číslech 

Rozdíl v 
procentech 

Zoo Bojnice 346 257 282 004 -64253 -18.56%
Zoo Bratislava 274 718 302 074 27356 9.96%
Zoo Brno  250 184 238 036 -12148 -4.86%
Zoo Děčín  82 137 73 117 -9020 -10.98%
Zoo Dvůr Králové  552 167 454 476 -97691 -17.69%
Zoo Hodonín 151 112 136 113 -14999 -9.93%
Podkrušnohorský Zoopark 
Chomutov 239 483 216 396 -23087 -9.64%
Zoo Jihlava 267 283 226 809 -40474 -15.14%
Zoo Košice 161 707 142 356 -19351 -11.97%
Zoo Liberec 377 162 309 824 -67338 -17.85%
Zoo Ohrada 221 591 198 897 -22694 -10.24%
Zoo Olomouc 376 005 368 536 -7469 -1.99%
Zoo Ostrava 358 892 328 621 -30271 -8.43%
Zoo Plzeň 457 879 460 841 2962 0.65%
Zoo Praha 1 296 579 1 185 320 -111259 -8.58%
Zoo Spišská Nová Ves 91 636 74 226 -17410 -19.00%
Zoo Ústí nad Labem 167 864 135 064 -32800 -19.54%
Zoo Vyškov 199 470 160 244 -39226 -19.67%
Zoo Zlín 507 330 442 549 -64781 -12.77%
 
 

 
JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO BRNO 

 
Jarní prázdniny v Zoo Brno proběhnou od 14. 3. do 18. 3. 2011. Děti ve věku od 7 do 12 let je možné 
přihlásit na jednotlivé dny telefonicky u Zuzany Sommerové na čísle 546 432 360 nebo e-mailem: 
sommerova@zoobrno.cz (v emailu již prosím zašlete  údaje potřebné pro vyplnění přihlášky), přičemž 
denní limit počtu dětí je 20 osob. Přihlašování je možné od 14. 2. 2011, jeden den stojí 300 korun, v ceně 
tábora je oběd v restauraci U Tygra, pitný režim, zdravotní a pedagogický dozor, úrazové pojištění a 
výtvarné potřeby.      
Tábor začíná denně od 8.00 hod. a končí v 16.00 hod. Nejpozději v den nástupu rodiče přihlášených dětí 
vyplní  přihlášku (jméno dítěte, datum narození dítěte, bydliště a telefonní číslo na rodiče) a podepíšou tzv. 
bezinfekčnost. Tábor se hradí na pokladně ekonomického oddělení ve správní budově zoo. Děti se mohou - 
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stejně jako v předchozích letech -  těšit na jarní prázdninové dny naplněné zábavou a soutěžemi, především 
však na pozorování zvířat a jejich života v prostředí zoo.   

  

Nové a plánované přírůstky v Zoo Brno 
 

Dne 4. 2. se v Zoo Brno narodila dvě mláďata ovce Jákobovy. Ovce Jákobovy  pocházejí z oblasti dnešní 
Sýrie, kde se chovaly již před 3 000 roky. Do Anglie se dostaly asi v 18. století a ovce se chovaly jako rarita 
v parcích a na farmách. Z Velké Británie se plemeno rozšířilo do dalších zemí, Českou republiku 
nevyjímaje. Samci mají na hlavě 4 nebo 6 rohů, zatímco samice 4 nebo 2. Zoo Brno chová početnou 
skupinu tohoto druhu, která se pravidelně rozmnožuje. 

Během letošního dubna přibude do brněnské zoo dlouho očekávaný samec žirafy 
síťované, a to z Kolína nad Rýnem. Tím bude v Zoo Brno konečně vytvořena opět 
plnohodnotná chovná skupina těchto vzácných žiraf. V současné době žije v Zoo 
Brno pár samic žiraf síťovaných, oběma se v loňském roce narodila mláďata, a to 
samec a samička. Dalším plánovaným novým přírůstkem bude ve stejné době 
skupina vzácných slepýšovitých plazů, známých pod názvem dvojjazyčníci 
(diploglossus warreni). Jde o kriticky ohrožený druh plaza, který obývá prostorově 
omezenou lokalitu na severu Haiti. Velikost populace tohoto plaza je v současné době 
odhadována pouze na několik desítek jedinců.  V Evropě je dnes k vidění  pouze 
v Zoologické zahradě v Jersey ve Velké Británii. 

 
 

 
Otevírací doba Zoo Brno 

listopad - únor 9.00 – 16.00 hod. 
březen a říjen 9.00 – 17.00 hod. 
duben - září 9.00 – 18.00 hod. 
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