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Brněnská zoo si přivezla „Bílého slona“! 
 
Brno, 24. 5. 2011 – Občanské sdružení Česká zoo udělilo letošní cenu Bílý 
slon brněnské zoologické zahradě, a to hned ve dvou kategoriích. V kategorii 
Expozice roku získala první místo dokončená expozice Dětská zoo, 
a v kategorii Odchov roku - savci se jako třetí umístil odchov bobra 
kanadského.Udílení cen se dnes uskutečnilo ve Štramberku.  
 
Sdružení Česká ZOO od roku 1994 vyhlašuje soutěž o nejlepší odchov roku:  
BÍLÝ SLON.  
Předání cen BÍLÝ SLON  je v kategoriích:  
                        Odchovek roku – savci  
                        Odchovek roku – ptáci  
                        Odchovek roku – ostatní 
 
Tato ocenění jsou na základě přísných kritérií každoročně udělována 
nejúspěšnějším zoologickým zahradám v ČR A SR. V roce 2008 za přirozený 
odchov dvojčat ledních medvědů získala Zoo Brno druhé místo v kategorii Savci. 
Dále jsou udělovány ceny i v kategorii „expozice roku“. V květnu 2006 se dostalo 
brněnské zoo významného uznání v podobě ceny Bílý slon za komplexní přestavbu 
expozice vlků. 
 
Samotná historie spadá do roku 1994, kdy základní myšlenkou sdružení byla a je 
především podpora chovatelské práce českých a slovenských zoologických zahrad 
a popularizace jejich činností i výsledků a samotné zviditelňování zoologických 
zahrad vůbec, jako jednoho z nejdůležitějších nástrojů dnešní společnosti v jejím 
úsilí o odvrácení ekologické katastrofy zachování existence zvířecích druhů. 
Hlavní důraz sdružení je položen na chovatelskou a odbornou práci zoologických 
zahrad, především jejich chovatelů, jejichž práce, je v případě úspěšného 
odchovu oceňována v mezinárodní soutěži (české a slovenské ZOO) vedené pod 
názvem „Odchovek roku“. Dalším významným motivačním prvkem pro zoologické 
zahrady ze strany sdružení je oceňování zoologických zahrad v případě vytvoření 



nově otevřené expozice pro veřejnost, která nejlépe naplňuje potřeby chovu a 
odchovu exotických zvířat v zajetí. Tato část soutěže je vedena pod názvem 
„Expozice roku“.  Zoologické zahrady, i když jsou sami odkázány na finanční 
prostředky jiných subjektů, projevují snahu získat toto ocenění, jak je zřejmé z 
výsledků všech ročníků předávání těchto ocenění. Přihlášení do těchto soutěží má 
svá nastavená kritéria a záleží pouze na zoologické zahradě, jaký odchov zvolí a 
do jaké kategorie se přihlásí. 
 
 
Expozice roku 2010 – Dětská zoo, ZOO Brno  
 
A. Popis  expozice 

Motivem, který vedl k vybudování tohoto expozičního komlexu, který je určen 
nejmenším návštěvníkům zoo, je pohádka Františka Hrubína – Zvířátka a 
loupežníci. Proto najdete v celém areálu  prky, které tuto pohádku připomínají 
– hlavně dřevěné plastiky loupežníků a zvířat. Jedná se o ucelený komplex na 
sebe navazujících a doplňujících se staveb, jehož cílem je poskytovat  
návštěvníkům přímý kontakt s vybranými druhy domácích zvířat současně 
s nabídkou názorné didakticky specifické prezentace vzdělávacích prvků. 
Expozice se rozkládá na ploše cca 3 500 m2, ústřední stavbou je stavení 
venkovského typu, které je obklopeno ohrazeným, terénně a sadově 
upraveným prostranstvím s vhodně zakomponovaným dvorem  s domácími 
zvířaty, hipodromem a dětským  hřištěm. 
Dvůr kontaktních domácích zvířat 

Plocha: cca 400 m2 
Zvířata: na dvoře se volně pohybují ovce, kozy a dvě plemena holuba 
domácího (king a pávík), oddělený je prostor pro krůty a slepice (krůta 
domácí 2.0, kur domácí 0.3, kur domácí – kočinka 1.3), jehož součástí je 
kurník, králikárna a holubník. Návštěvníci mají možnost nahlédnout i do 
boxu pro prasata, kde je sezónně umístěn také tur domácí. Počty a druhy 
zvířat se v průběhu roku obměňují. 
Přístup:  do dvora, k volně pohybujícím se kontaktním zvířatům je umožněn 
vstup dřevěnými vraty a v nich umístěnými vrátky. Další přístup je pomocí 
hracích prvků. Jedním z nich je žebřiňák, který je součástí ohrady a z 
jedné jeho strany je spuštěná síťová stěna, která umožňuje přístup do 
dvora. Druhý vstup je umožněn lezeckou stěnou z jedné strany a vstup do 
dvora je pomocí lezecké sítě.    

1. Dětské hřiště 



Popis: na dětském hřišti jsou umístěny hrací prvky, které jsou součástí tří 
expozic pro kontaktní zvířata a dále pak mobiliář, hrací a odpočinkové 
prvky, které celý komplex vhodně doplňují a scelují.     
Plocha: cca 1.500 m2 
Hrací prvky: sestava u králíků doplněná mostkem s tunelem a lezeckou 
stěnou , která tvoří část stěny u expozice morčat. Součástí této expozice 
je velká síťová sestava se skluzavkou vyúsťující mimo expozici.  Nad 
expozicí želv je umístěná pochůzná síť, ze které děti mohou pozorovat 
zvířata v expozici dokonce i v  leže. Vše je doplněno lavičkami, malovacími 
tabulemi, síťovými prolézačkami a houpačkami ve tvaru zvířat.   
Zvířata: během sezóny jsou v lagunách umístěny morčata a králíci, kde se 
s nimi můžou děti blíž seznámit, ale zároveň i zvířata mají možnost úkrytu 
do boudy nebo pletivem kryté části výběhu. Lanová prolézačka tvoří 
zároveň strop expozice pro želvy nádherné. 
 

2. Hipodrom 

Popis: k vožení návštěvníků slouží stezka z tartanu a k usnadnění nasedání 
hipo-rehabilitační schody. V okolí jsou lavičky, pergola s posezením a 
houpačky pro děti. Součástí hipodromu je 6 boxů pro koně (Frísky kůň 0.2, 
Irský kob 2.0, shetlandský pony 0.2, český sportovní pony 1.1) a výběh. 
V blízkosti je jezírko s rybami a obojživelníky doplněné naučnou tabulí. 
Areál dotvářejí vzrostlé duby, které poskytují i potřebný stín v letním 
období.    
Celková plocha: cca 1.300 m2 
Délka: cca 200 m 
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