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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.               
 

PĚT SURIKAT Z ANGLIE ZALOŽÍ NOVOU CHOVNOU SKUPINU 
 

 Skupinu pěti samic populárních šelmiček surikat dopraví z britské 
Zoo Twycross do Zoo Brno specializovaná dopravní firma v úterý 2. 
března. Po spojení s dvěma našimi samci vytvoří mladé samice, narozené 
v Twycrossu v červenci loňského roku, základ nového brněnského chovu. 
Transport sourozenecké skupiny se uskuteční po silnici. Zpočátku budou 
nové surikaty umístěny v karanténě, ale už během března je návštěvníci 
uvidí v expozici. Ubikace a výběh surikat se od roku 2009 v Zoo Brno 
nachází na exponovaném místě na začátku páteřní komunikace. Snad 
každý návštěvník se rád zastaví u roztomilých činorodých šelmiček, mezi 
nimiž se, jak věříme, už v brzké době objeví i mláďata. 

 Drobné cibetkovité šelmy surikaty patří ke kolekci zvířat brněnské zoo od roku 1998. 
Jejich chov není příliš náročný, důležité je dostatečné temperování jejich ubikace, v níž přes 
zimu udržujeme teplotu vzduchu v rozmezí 22–28 °C. Krmíme je několikrát denně, jeden den 
v týdnu mají hladovku. Hlavní složku potravy tvoří hmyz – cvrčci, sarančata a mouční červi. 
Dále dostávají jednodenní kuřata, myši a mláďata potkanů. Několikrát za týden jim 
zpestřujeme jídelníček směsí mletého hovězího či drůbežího masa s tvarohem, syrovými i 
vařenými vejci, zeleninou a sladkým ovocem. Poněkud složitější je vytvořit ve skupině 
harmonické vztahy, tak aby se zvířata mohla začít rozmnožovat. 
 Surikaty se vyskytují v poušti Kalahari, kde žijí ve skupinách jedinců s přesně 
rozdělenými úlohami, vzájemná spolupráce jim pomáhá přežít. Nejznámější je funkce 
„hlídače“, který na vyvýšeném místě sleduje, zda se neblíží predátor. K dalším funkcím patří 
například lovec, učitel apod. 
 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL  
 

    Tradiční dětský maškarní bál v Zoo Brno se letos uskuteční v 
sobotu 5. 3.2011, od 14.00 do 16.00 hod. Rodiče s dětmi - s 
maskami zvířat, zaplatí pouze vstup do areálu, účast na samotné 
akci, která proběhne v přednáškovém sále Správní budovy zoo, je 
zdarma. Zábavným programem budou provázet Brněnské písničkové 
tetiny a zaměstnanci zoo. Nejlepší dětské zvířecí masky budou 
odměněny zajímavými cenami. 
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NOVÝ PREZIDENT ÚNIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ZOOLOG. ZAHRAD  
(UCSZ) 

     UCSZ   je   profesní  organizací, která zastupuje  patnáct  českých  a  čtyři  slovenské  
zoologické zahrady.  Základní myšlenkou její existence je spolupráce zoo v různých oborech 
jejich činnosti (zoologické, vzdělávací, prezentační, ekonomické, ...), dále pak výměna 
informací a společný postup v oblasti mezinárodní spolupráce (chovné programy, odborné 
komise, plemenné knihy, ...).  
     Na mimořádné valné hromadě UCSZ, která se uskutečnila 1.2.2011 v Jihlavě, byl novým 
prezidentem této organizace zvolen ředitel liberecké zoologické zahrady, MVDr. David 
Nejedlo. Zoologická zahrada hlavního města Prahy byla na tomto shromáždění přijata zpět 
mezi řádné členy UCSZ.     
 
 
PROJEKT „KURA KURA – želvy v ohrožení“    
       V roce 2006 brněnská zoologická zahrada zahájila realizaci česko-indonéského projektu 
„Kura  Kura – želvy v ohrožení“, pod záštitou UCSZ, ve spolupráci s indonéským partnerem,  
NADACÍ KURA KURA NUSA PENIDA, kterou založili manželé Jeglíkovi.  Cílem tohoto 
projektu je zřídit funkční vzdělávací a záchranné centrum pro domorodce i turisty a 
návštěvníky ostrova Nusa Penida, ležícího poblíž ostrova Bali v Indonésii. 
      V roce 2009 byla dokončena 1. etapa výstavby vzdělávacího a záchranného centra, na 
celkové ploše 6-ti hektarů. V průběhu roku 2010 probíhala jednání ohledně licence, která je  
nutná k zahájení činnosti záchranné želví stanice. V současné době dochází k finalizaci 
prostředků, které budou použity na dovybavení vzdělávacího centra a záchranné stanice.  
 
 
NÁVŠTĚVNOST ZOO BRNO 
     V lednu 2011 navštívilo brněnskou zoo celkem 3877 návštěvníků, v loňském roce to bylo 
pouze 1796 osob. Od začátku letošního roku zavítalo do Zoo Brno 8640 návštěvníků, v 
loňském roce to za stejné období bylo 6019 osob. 
Změna otvírací doby Zoo Brno 
listopad – únor           9.00  –  16.00 hod. 
březen a říjen       9.00 – 17.00 hod. 
duben - září               9.00  –  18.00 hod. 


