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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou víc než šedesát let existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se se zvířaty celého světa. 

V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání nedaleko hektickém prostředí centra 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 provozuje Záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy v Jinačovicích. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. 
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. Nabídka 
přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 
metropole.               
 

 
Zoo Brno má opět záchrannou stanici 
 
Po necelých čtyřech letech obnovuje od 2. února 2015 svoji činnost Záchranná 
stanice pro handicapovaná zvířata při Zoo Brno. V rekonstruovaném areálu 
v Jinačovicích bude opět zajištěna péče o zraněná zvířata a opuštěná mláďata 
zvířat z přírody. 
 
„Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Jinačovicích při Zoo Brno“/oficiální 
název/ svou činností pokrývá území Kuřimska a Rosicka. Hlášení o nálezu zvířat 
budou přijímat odborní pracovníci na telefonním čísle 702 137 837 sedm dní 
v týdnu, 24 hodin denně. Vedoucí záchranné stanice Jana Švaříčková uvedla: 
„Naším cílem a posláním je postarat se o zvířata v nouzi a navrátit je zpět do 
přírody. Současně chceme zvýšit zájem veřejnosti o to, jak lidé zvířata ovlivňují a 
podílet se na omezení případů, kvůli kterým se do záchranných stanic dostávají.“ 
Dlouholetá tradice záchranné stanice byla přerušena v polovině roku 2011 na 
základě změny veterinárních předpisů podle Vyhlášky o ochraně handicapovaných 
zvířat při chovu z roku 2010, která stanovuje oddělit zvířata exotická od zvířat 
z volné přírody. Pro účely záchranné stanice bylo v loňském roce opraveno a nově 
vybaveno pracoviště Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v Jinačovicích a 
začátkem roku 2015 Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí o 
povolení činnosti záchranné stanice při Zoo Brno. Chod stanice zajistí čtyři 
zaměstnanci, veterinární lékař a pracovníci odchytové služby na noční příjem 
zvířat. V novém zařízení se nachází prostory pro péči o zvířata s karanténou a 
místnostmi pro intenzivní péči, ošetřovnou a přípravnou krmiva, místností pro 
ekologickou výchovu a se zázemím pro zaměstnance. Ve venkovním areálu slouží k 
následné péči čtrnáct voliér a výběhů a k dispozici je také vozidlo s odchytovými 
pomůckami. 
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