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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.               
 

 
 
 
 
V brněnské zoo se narodilo letošní první bizoní mládě! 
 
Brno, 12. 7. 2011 – Je letos první a váží 40kg! Řeč je o samičce bizona 
amerického, která se včera narodila v brněnské zoo. Kromě zdraví se těší i 
přízni své bizoní rodiny, kterou v Zoo Brno tvoří statný samec a tři samice.  
Mládě mohou návštěvníci zoo už nyní vidět ve výběhu.  
 
Momentálně se živí pouze mateřským mlékem, za pár týdnů k tomu ale jistě 
přidá i chuť čerstvé trávy. Přesto, že teď působí roztomilým dojmem, nenechte 
se mýlit. Bizoni patří k nejnebezpečnějším zvířatům, která můžete potkat v 
kanadských a amerických národních parcích. Pokud jsou vyprovokováni, je dobré 
jít jim z cesty. I když jsou jejich pohyby většinou pomalé, když se rozběhnou, 
mohou dosáhnout rychlosti až 56 km/h.  
Dospělí samci dosahují hmotnosti až 1500 kg, výška v kohoutku je asi 180 cm. 
Celkový dojem mohutnosti zvýrazňuje nápadný hrb a dlouhé, tmavé osrstění 
hlavy. Srpkovitě zahnuté rohy mohou být až 50 cm dlouhé. Dnes žije v národních 
parcích a rezervacích Kanady a USA na 300 000 těchto nádherných zvířat. 
V České republice jsou stáda bizonů chovaná pouze asi ve třech zoologických 
zahradách, Brno je jednou z nich.  
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