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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.               
 

 
 

Připravované akce pro veřejnost v roce 2011 
 

Únor 
15. 2. 2011 od 18.00 hod. – přednáška MVDr. Martina Hovorky, Ph.D., v pavilonu Anthropos na téma  
 „Taiwan“ 
16. 2. 2010 od 10.00 hod. – přednáška v kinosále Zoo Brno týkající se nového expozičního komplexu Beringie 
„Kamčatka – láska na druhé straně planety“ 
 
Březen 
5. 3. 2011 od 14.00 hod. do 16.00 hod. – tradiční „Maškarní bál“ pro děti (kinosál Zoo Brno) 
14. 3. ‐ 20. 3. 2011 Jarní prázdniny v Zoo Brno 
16. 3. 2011 od 10.00 hod. – přednáška v kinosále Zoo Brno týkající se nového expozičního komplexu Beringie 
„Kamčatka – láska na druhé straně planety“ 
22. 3. 2011 od 18,00 hod. – přednáška provozního zoologa Jiřího Vítka v pavilonu Anthropos na téma  
 „ I zvířata cestují“ (transport  medvědů  kamčatských do nového expozičního   komplexu Beringie) 
                                                                                                                                        
Duben 
1. 4. 2011  od 9.00 hod. do 12.00 hod.  – „Ptačí den pro školy“‐ tradiční akce Zoo Brno pořádaná u 
příležitosti Mezinárodního dne ptactva 
9. 4. 2011 od 13.00 – 17.00 hod. – Jarní otevírání zoo  
13. 4. 2011 od 10.00 hod. – přednáška v kinosále Zoo Brno týkající se nového expozičního komplexu Beringie 
„Kamčatka – láska na druhé straně planety“ 
23. 4. 2011 od 13.00 hod. do 17.00 hod. – tradiční Velikonoční dílna pro dětské návštěvníky zoo 
u příležitosti oslav velikonočních svátků  
25. 4. 2011 od 13.00 hod. do 16.00 hod. – Velikonoční pondělí v zoo – akce pro děti u příležitosti oslav 
velikonočních svátků  
 
Květen 
10. 5. 2011 soutěžní stezka pro I. stupeň ZŠ na téma aktuální „Kampaně EAZA na záchranu lidoopů“ 
11. 5. 2011 od 10.00 hod. přednáška v kinosále Zoo Brno týkající se nového expozičního komplexu Beringie 
„Kamčatka – láska na druhé straně planety“ 
 
Červen  
3. 6. 2011 od 18,00 hod. – tradiční „Noc snů“ (určená pouze pro handicapované děti) 
9. 6. 2011 soutěžní stezka pro II. stupeň ZŠ na téma aktuální „Kampaně EAZA na záchranu lidoopů“ 
15. 6. 2011 od 10.00 hod.  – přednáška v kinosále Zoo Brno týkající se nového expozičního komplexu 
Beringie „Kamčatka – láska na druhé straně planety“ 
16. 6. 2011 od 10,00 hod. – přednáška v kinosále Zoo Brno týkající se nového expozičního komplexu Beringie 
„Kamčatka – láska na druhé straně planety“ 



Červenec  ‐ srpen 
tradiční prázdniny v Zoo Brno pro děti budou probíhat v termínech: 
            11. 7. ‐ 15. 7. 2011 
            18. 7. ‐ 22. 7. 2011 
            25. 7. ‐ 29. 7. 2011 
            1. ‐ 5. 8. 2011 
            8. ‐ 12. 8. 2011 
            15. ‐ 19. 8. 2011 
            22. ‐ 26. 8. 2011 
 
27. 8. 2011 od 13.00 hod. – tradiční akce pro příznivce a přátele Zoo Brno „Den adoptivních rodičů a 
sponzorů“ 
 
 
Říjen 
22 . 11. 2011 od 13.00 do 16.00 hod. –  tradiční podzimní akce pro děti „Halloweenská zoo 
 

Prosinec 
6. 12. 2011 od 13.00 hod. – tradiční setkání  dětí, rodičů a zdravotníků  „Mikulášská besídka pro  onkologii“ 
24. 12. 2011 od 9.00 do 13.00 hod. – Štědrodopolední krmení zvířátek v Zoo Brno 
 
 

  
 

NOVINKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY V ROCE 2011 
 

 
Akce pro děti v době pololetních, velikonočních a podzimních prázdnin zaměřené na téma  

 
Umíte se postarat o svého miláčka?   

 
Prázdninový pobyt zoo je určen pro děti ve věku od 8 do 12 let, počet účastníků je minimálně 5 
maximálně 10 dětí, délka trvání: 8.00 – 15.00 hod.. Cena je 400 Kč/den pro jedno dítě a zahrnuje vstup do 
zoo, oběd s nápojem, pitný režim, lektora, zdravotní dozor, textové materiály, malý dárek). Účast je 
nezbytné objednat předem na telefonním čísle 546432314.  
 
Termíny :  
- pátek 4. února 2011 (pololetní prázdniny)  
- čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011 (velikonoční prázdniny) 
- středa 26. října a čtvrtek 27. října 2011 (podzimní prázdniny) 
 
Program: 
Program je zaměřen na děti, které mají doma některé zejména z malých zvířat, jako je např. papoušek, 
drobný hlodavec, plaz apod. Během jednodenního prázdninového pobytu se děti dozví,  jak pečovat o 
zvířátka, které mají doma, co jim prospívá, a co naopak škodí, jaké krmení jim připravit apod. Na všechny 



                                                                                                                TISKOVÁ ZPRÁVA                                   
Strana 3 / 1 
 

www.zoobrno.cz     zoo@zoobrno.cz                                                    13. 1. 2011 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

tyto a další otázky dětem fundovaně odpoví chovatelé zoo, kteří pečují o zájmové chovy zvířat stanice 
mladých přírodovědců, jež při brněnské zoo pracuje více jak třicet let. Cílem tohoto prázdninového 
workshopu je nejen teoreticky, ale i prakticky seznámit začínající chovatele se základními pravidly, kterými 
by se ve vztahu ke zvířatům měli řídit. Celý program bude probíhat v prostorách Stanice mladých 
přírodovědců v areálu zoo, kde děti přijdou do přímého kontaktu se zvířaty, akce tedy není vhodná pro děti 
s alergií na zvířecí srst! 
 

 
  

 
Akce pro děti a jejich rodiče u příležitosti oslavy narozenin 

 
Narozeninová party v zoo 

Novinka pro narozeninovou oslavu v netradičním prostředí určená pro děti ve věku od 6 do 10 let. 
Počet účastníků: maximálně 10 osob. Termíny konání akce jsou každou středu od 15.00 – 17.00 hod. 
Cena 250 Kč za 1 osobu zahrnuje vstup do zoo, dále zajištění průvodce po areálu, občerstvení a malý dárek 
pro oslavence.  Účast je nezbytné objednat předem na telefonním čísle 546432314. 

Program : 
 
Varianta celoroční: 
Účastníci navštíví Tygří skály a pavilon opic, kde jim budou chovatelé  vyprávět  příběhy  ze života zvířat. 
Následovat bude narozeninové občerstvení  s ovocným koktejlem v restauraci U tygra v areálu zoo.   
Oslavenec při rozloučení dostane malý dárek k narozeninám, který mu předá některý z našich kontaktních  
papoušků -  Eda nebo Koki. Účastníci akce mohou poté pokračovat v individuální prohlídce zoo až do 
konce návštěvních hodin. 
Varianta sezónní : (jen za příznivého bez deštivého počasí): 
Účastníci vyjedou vláčkem k expozici bizonů, kde budou u indiánské vesničky čekat osedlaní koníci, kteří 
děti povozí. Následovat bude program u táborového ohně spojený s opékáním špekáčků, výroby 
indiánských čelenek a zdobení obličeje indiánskými motivy. Oslavenec i v tomto případě dostane při 
rozloučení malý narozeninový dárek. Účastníci akce mohou poté pokračovat v individuální prohlídce zoo až 
do konce návštěvních hodin. 

 
  

 
 
 
 
 
 



Akce pro školy  
 

Soutěžní stezka pro školy s tematikou „Kampaně EAZA na záchranu lidoopů“ 
 

Akce je určena pro maximálně 20 pětičlenných družstev z 1. i 2. stupně ZŠ, které budou v areálu Zoo Brno 
plnit předem dané úkoly s tematikou aktuální „Kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií 
na záchranu lidoopů“ První tři vítězná družstva budou odměněna zajímavými cenami s tematikou kampaně. 
Akce se uskuteční 10. 5. 2011 a 9. 6. 2011. Více informací naleznou zájemci z řad základních škol na 
www.zoobrno.cz. 

 
  

 
Návštěvnost brněnské zoo  

 

Návštěvnost    ZOO    SAV CELKEM 
návštěvnost 

    Rok             
1953   50 000       50 000 
1954   110 000       110 000 
1955   138 000       138 000 
1956   215 000       215 000 
1957   255 000       255 000 
1958   240 000       240 000 
1959   270 000       270 000 
1960   250 000       250 000 
1961   259 000       259 000 
1962   240 000       240 000 
1963   250 000       250 000 
1964   240 000       240 000 
1965   250 000       250 000 
1966   238 000       238 000 
1967   210 000       210 000 
1968   200 000       200 000 
1969   230 000   38 431   268 431 
1970   220 000   41 076   261 076 
1971   240 000   46 169   286 169 
1972   240 000   50 162   290 162 
1973   47 326   55 036   102 362 
1974   301 351   63 970   365 321 
1975   337 000   65 187   402 187 
1976   303 000   66 368   369 368 
1977   361 216   73 116   434 332 
1978   376 890   77 901   454 791 
1979   345 319   75 921   421 240 
1980   367 851   82 642   450 493 
1981   379 051   82 007   461 058 
1982   367 309   80 538   447 847 
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1983   341 296   77 513   418 809 
1984   366 878   84 926   451 804 
1985   245 000   85 000   330 000 
1986   260 000   100 000   360 000 
1987   255 000   115 000   370 000 
1988   268 000   111 000   379 000 
1989   251 000   99 000   350 000 
1990   222 592   60 535   283 127 
1991   163 067   32 417   195 484 
1992   167 325   28 915   196 240 
1993   163 832   30 857   194 689 
1994   141 819   33 555   175 374 
1995   143 756   28 461   172 217 
1996   143 977   18 245   162 222 
1997   149 487   23 462   172 949 
1998   182 907   34 195   217 102 
1999   221 596   27 219   248 815 
2000   231 743   19 403   251 146 
2001   201 271   12 584   213 855 
2002   205 854   9 881   215 735 
2003   206 407   9 925   216 332 
2004   231 744   17 854   249 598 
2005   228 195   14 664   242 859 
2006   216 283   13 619   229 902 
2007   234 787   17 600   252 387   

2008   306 850   20 080   326 930 
15 
mil/15.3.2008/

2009   229 393   20 791   250 184 
2010      216 414   21 622          238 036 

            

SAV - Stálá akvarijnívýstava, Radnická ul., Brno 

 
Mgr. Pavel Hrazdíra 
press manager Zoo Brno 
tel.: +420 546 432 364 
fax: +420 546 210 000 
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e-mail: hrazdira@zoobrno.cz 
www.zoobrno.c 
 


