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Kdo se dobře učil, jde o víkendu do brněnské ZOO zadarmo! 
 
Brno, 29. 6. 2011 – První prázdninový víkend, 2. a 3. července, 
mohou do brněnské zoo zdarma zavítat všichni školáci, kteří se u 
pokladen prokážou vysvědčením s vyznamenáním. Kdo se dobře 
učil, má vstup do zoo celý víkend zdarma! 
 
Další letní akce pro návštěvníky brněnské zoo: 

 
� Příměstské tábory  

Vzhledem k tomu, že se blíží prázdniny, finišuje brněnská zoo 
s přípravami na příměstské tábory. Tato aktivita je velmi 
oblíbená, pořádá ji po celou dobu letních prázdnin. Děti ve věku 
od 7 do 12 let se během týdenního turnusu, kdy v zoo stráví 
dobu od 8 do 17 hodin, seznámí se zákulisím zoo, setkají se 
s chovateli, účastní se různých her a soutěží se zoologickou 
tématikou a podniknou jednodenní výlet mimo zoo. 
 
 

� Aktivity  
Pro návštěvníky je po celou dobu prázdnin denně připraveno na 
několika místech v zoo komentované krmení. Návštěvníci se také 
mohou setkat s velbloudem, který prochází areálem zahrady, a 
chovatel, který jej doprovází, jim zodpoví jejich dotazy. 
Návštěvníci se také mohou s korábem pouště vyfotit. Pro malé 
návštěvníky je na Dětské zoo připravena jízda na ponících a pro 
dospělé, kteří si chtějí odnést zážitek dlouhodobějšího 



charakteru, máme připraven zvláštní program nazvaný Den 
ošetřovatelem v zoo. Jiní zájemci, nejčastěji dvojice či menší 
skupiny, si mohou objednat zvláštní zákulisní prohlídku zoo s 
průvodcem. Bližší informace na www zoobrno.cz 

 
 
Tipy na zvířecí reportáže : 
 
V případě zájmu o reportáže z brněnské zoo nabízíme široké 
novinářské veřejnosti několik zajímavých témat.  
 

 
 

• Největší vlčí smečka v Evropě / v současné chvíli se brněnská 
zoo může pochlubit největší smečkou vlka arktického v rámci 
evropských zahrad. Zajímá vás, jak vlk žije, zda se dá 
domestikovat a jestli se nechá pohladit? Nezkoušejte to, rádi 
Vám to prozradí naši zkušení chovatelé! 

•  Záchranná stanice pro handicapované živočichy. Více na 
http://www.zoobrno.cz/cs/stanice-pro-handicapovane-
zivocichy/ 

• Jak se krmí medvědi – možnost reportáže o chovatelích, kteří 
jsou zvířatům velmi blízko a přesto nebo právě proto si musí 
hlídat osobní hranici. 



• Jak se žije v Brně na Safari / pštrosům, žirafám, zebrám a 
jejich chovatelům/.  

• Proč Rosomák není pták, ale krvelačná šelma! 

 
 
 
Nové přírůstky v ZOO Brno: 
 
Vlci 
Na revíru Šelmy se i letos objevila mláďátka u vlků kanadských (Canis 
lupus arctos). Koncem dubna porodili obě naše samice Alex a Claire 
a dokonce to vypadá tak, že i ve společné noře, kterou si smečka 
sama vyhrabala.  Mláďata rodí slepé a absolutně závislé na ostatních 
členech svorky, kteří se na ochraně a krmení aktivně spolupodílejí. 
Všechna mláďata budou v nejbližších dnech označena mikročipem a 
po několika měsících poputují do nových domovů v rámci jiných 
zoologických zahrad. 

 
Kotulové 

Prvního června se rozrostla i skupina kotulů veverovitých (Saimiri 
sciureus), a to o jedno mládě, které mohou návštěvníci brněnské zoo 
v expozici pozorovat například při tom, jak ho rodiče Fifi a Rex vozí 
na zádech. Mláďátko, dle odporučení EEP koordinátora, poputuje do 
jedné ze zoologických zahrad v rámci chovatelské spolupráce. I tento 
druh podléhá ochraně CITES a v naší zoo se pravidelně rozmnožuje.  

 
 

Puštík obecný a sýček obecný 
Asi měsíc jsou stará tři mláďata puštíka obecného (Strix aluco) a 

šest mláďat sýčka obecného (Athene noctua), které pracovníci zoo 



okroužkovali a odebrali jim krev na genetické určení pohlaví. Zoo 
Brno je chovem sýčků obecných zapojena do projektu na jejich 
ochranu již od roku 2006. Tento rok bude prvním, kdy se odchovaná 
mláďata,  po nutných procedurách (zjištění pohlaví, okroužkování, 
umístění do rozletové voliéry - kde se naučí lovit živou kořist), 
vypustí zpět do volné přírody. Více o projektu naleznete na stránkách 
http://www.zoobrno.cz/cs/ochrana-prirody/ochrana-fauny-v-
cr/sycek-obecny/. 

 Na našich webových stránkách můžete sledovat i online přenos 
z budky sýčka v naší voliéře nad správní budovou! 

 
Bobříci 

Dne 7. června jedna z našich samic bobra kanadského (Castor 
canadensis) porodila čtyři mláďata, čímž se naše bobří rodinka 
rozrostla na sedm členů. Mláďatům již byla odebrána krev na 
genetickou determinaci pohlaví a za několik měsíců poputují v rámci 
chovatelské spolupráce do jiných zoologických zahrad, kde se jim 
vytvoří nový domov. Bobří rodinka se v brněnské zoo úspěšně množí 
již druhý rok a loňský rok dokonce vyhrála i v soutěži Bíly slon, kde 
získala ocenění v kategorii „Nejlepší odchovek roku“.  
 
Jak domácí 
Na revíru Safari a Kopyta se dne 15. června v stádě jaků domácích 
(Bos grunniens) objevilo mláďátko, které se narodilo Aničce a Karlovi. 
Jak domácí je domestikovaná forma podstatně většího jaka divokého 
(Bos mutus), jehož početnost se ve volné přírodě severního Tibetu 
odhaduje na pouhých 15 000 jedinců. Jak domácí slouží jako dopravní 
prostředek, je chovám pro mléko, maso, srst i kůži a jeho sušený trus 
se používá jako palivo.  
 
 
Shetlandský pony 
Na revíru Dětská Zoo se v noci 14. června narodil malý hřebeček 
plemene shetlandský pony (Equus caballus). Návštěvníci ho mohou 
vidět se svou matkou Pajdou ve výběhu, kde se na dospělých ponících 



mohou děti i svézt. Toto plemeno je pojmenován po Shetlandských 
ostrovech při Skotsku, kde se v drsných podmínkách stal nejmenším 
a nejotužilejším poníkem na světě. Tento pony sežere cokoliv, na co 
přijde a většinou potřebuje rázné zacházení, jinak by se mohlo stát, 
že bude neovladatelný. 
 
Revír Parohatá má také přírůstky 
Na revíru Parohatá se v červnu rozrostla i tříčlenná skupina jelenů 
sibiřských (Cervus elaphus sibiricus), a to rovno o další dva. Druhého 
června do Brna přicestovala roční laň ze zoo Olomouc a o tři týdny 
později se jedné ze samic narodilo mláďátko. Jelen sibiřský nebo 
také jelen maral pochází ze Sibiře, ale vyskytuje se i v oblasti mezi 
Bajkalem, Altajem a Ťanšanem. 

Na revíru se v květnu a červnu narodili i čtyři mláďata jelene milu 
(Elaphurus davidianus) a kozorožce sibiřského (Capra sibirica), dvě 
mláďata soba polárního (Rangifer tarandus) a losa evropského (Alces 
alces alces). Návštěvníci je můžou vidět ve výběhu, kde se drží se 
svými matkami anebo skotačí s dalšími členy stáda.  
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
+420 608/738325 
www.zoobrno.cz 
 
 


