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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.               
 

 
 
 

Jak se učí zvířata! 
 
Brno, 8. 9. 2011 – v rámci zkvalitnění života zvířat v zoo připravila 
zoologická zahrada v Brně speciální program, díky kterému chovatelé 
s vybranými druhy zvířat pracují a snaží se je aktivovat. Tento nácvik 
dovedností vychází z přirozeného chování zvířat v přírodě a funguje na bázi 
pozitivního posilování.  
 
Tzv. „trénink“ je běžnou součástí práce se zvířaty v řadě zoologických zahrad.  
Chovatelé přitom vychází z poznatků o životě zvířat, využívají jejich 
přirozených instinktů a chování v přírodě. Právě vztah chovatele a zvířete je 
v tomto směru velmi důležitý, vše je totiž založeno na metodě tzv. pozitivního 
posilování. Jde o to zjistit, co je pro zvíře „odměnou“, může to být potrava, malý 
pamlsek, hračka, slovo nebo například „jen“ fyzický kontakt.  
 
 

Ukázky práce se zvířaty jsou velmi atraktivní pro 
návštěvníky zahrady, nicméně trénink má své hlavní 
uplatnění při veterinárních ošetřeních, pravidelných 
manipulacích se zvířaty ve výbězích, transportech apod.  
 
 
Důvodem, proč by se tedy zvířata v zoo měla učit, je to, 
aby ve své podstatě nadále mohla žít přirozeně a bez 
zbytečných zásahů člověka.  
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Příkladem zvířat, která se v Brně speciálního 
programu účastní, jsou medvědi kamčatští, 
skunci, papoušci kea, lachtani nebo surikaty.  
Návštěvníci brněnské zoo mohou v těchto dnech 
vidět první výsledky tréninků, a to v časech 
komentovaného krmení. 
 
 
 

 
 
Očekávané události: 
 

• Na konci září obohatí kolekci sov v brněnské zoo samice výra velkého, 
která do Brna „přiletí“ z Holandska. Díky tomu vznikne v Zoo Brno chovný 
pár těchto sov.  

• V plném proudu je příprava realizace voliéry pro severní ptactvo, která 
bude umístěna pod indiánskou chýší a která tak doplní expozici Beringie. 
V této chvíli brněnská zoo jedná s jednotlivými chovateli a institucemi 
v zahraničí o možnosti získání nových zvířat (např. stepokur, brhlík, zajíc 
bělák apod.) 

 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
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      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 


