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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 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.               
 

 

 

Známe 12 finalistů fotosoutěže Objektivem návštěvníka 

Fotosoutěž pro širokou veřejnost, která byla vyhlášena v únoru letošního roku, 

už má své finalisty. Dvanáct nejlepších fotografií bude od 3. června vystaveno 

v Galerii Vaňkovka a vznikne také kalendář na rok 2015. 

Do soutěže se přihlásilo 250 amatérských fotografů a poslalo 614 snímků. 

Objektem všech snímků jsou zvířata brněnské zoologické zahrady, nejčastěji se na 

nich objevují medvědi kamčatští i lední, zebry a vlci. Porota složená z fotografa 

Miloše Budíka, cestovatele Jiřího Kolbaby a moderátora Honzy Musila vybrala 12 

finalistů a z nich pak zvolila první čtyři umístění, kteří získají hodnotné ceny od Zoo 

Brno a jejích partnerů a od 5. do 12. místa jsou připravené jednotné ceny. Všichni 

finalisté jsou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhne v neděli 1. 

června 2014 ve 14:30 v rámci Dne dětí v zoo. Předání cen proběhne za přítomnosti 

porotců a připraven je také malý program Taneční a stepařské školy manželů 

Bartůňkových, ve kterém vystoupí dvojnásobný mistr světa ve stepu Tobiáš Košir. 

Finálové fotografie pak budou vystaveny od 3. 6. do 15. 6. 2014 v Galerii Vaňkovka 

a bude z nich také sestaven kalendář pro rok 2015. 

1. cena - Víkendový romantický wellness pobyt exclusive – 7.900 Kč 

+ roční nepřenosná permanentka pro jednu osobu do Zoo Brno 

2. cena - Relaxační balíček se sportem pro dva – 5.990 Kč 

+ roční nepřenosná permanentka pro jednu osobu do Zoo Brno 

3. cena - Romantický wellness pobyt pro dva – 4.790 Kč 

+ roční nepřenosná permanentka pro jednu osobu do Zoo Brno 

4. cena - Wellness pobyt relax – 4.200 Kč 

+ rodinná vstupenka do Zoo Brno 
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5.–12. cena - Večeře v restauraci Portum v hodnotě 1 000,– kč (Maximus resort), 
Hodina bowlingu (Maximus resort) 

+ rodinná vstupenka do Zoo Brno 

 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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Kuba a Toby zamíří do Medvědího domu 

Miláčci návštěvníků i chovatelů – dvouletí kamčatští medvědi Kuba a Toby se 

budou s největší pravděpodobností stěhovat do Maďarska. Namísto původně 

plánované Ukrajiny povede jejich cesta do Medvědího domu v maďarském 

Gödöllö. Společný výběh v Beringii tak bude opět sdílet chovný pár Kamčatka a 

Jelizar. 

Vzhledem k tomu, že zájem ze strany charkovské soukromé zoo pominul, začalo 

mít vedení Zoo Brno obavy o umístění kamčatských medvědů. Není mnoho 

zoologických zahrad, které mají vhodné podmínky pro chov hnědých medvědů. Po 

kontaktu s několika zahradami bylo příjemným překvapením zjištění, že o Kubu a 

Tobyho projevil vážný zájem maďarský Medvědí dům nedaleko Budapešti. Ve 

výběhu, který spojíme opět v jednu expozici, budou moci v následujících letech 

Kamčatka a Jelizar odchovat další mláďata. Kuba a Toby se blíží pohlavní 

dospělosti a brzy by nemohli obývat jeden výběh s matkou. Ředitel Martin 

Hovorka dodává: „Odjezdem medvíďat vyřešíme také problém. Stávající hrazení z  

Beringie bude dočasně použito v expozici vlků, abychom mohli na podzim přivézt 

nového samce a vytvořit tak novou chovnou, dobře fungující smečku. Do druhé 

části budou do odjezdu do jiných zahrad umístěni ostatní vlci z původní smečky.“ 

 

Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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Den dětí v Zoo Brno 

V neděli 1. června mohou přijít děti do zoologické zahrady oslavit svůj svátek se 

zvířátky a také s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.  

Bude pro ně připravena stezka složená z jednoduchých úkolů /například stavění 

komínu z kostek, házení kroužků na cíl, skákání přes švihadlo nebo malování na 

chodník/. „Zveme rodiny s dětmi na program připravený v zábavném duchu a 

věříme, že to bude pro děti hezká oslava jejich svátku. Pro všechny účastníky 

máme připravené diplomy a drobné dárky.“, říká tisková mluvčí České průmyslové 

pojišťovny Elenka Mazurová. Děti si na začátku stezky U Tygra vyzvednou hrací 

kartu a pak už budou jen sbírat razítka na jednotlivých stanovištích. Akce potrvá 

od 9:00 do 17:00 v celém areálu zahrady. 

Součástí programu celého dne bude také ve 14:00 předání adoptivního certifikátu 

pandy červené zástupcům Slovenského plynárenského průmyslu a při té 

příležitosti se návštěvníci mohou zúčastnit mimořádného komentovaného krmení 

pand. Další slavnostní okamžik proběhne ve 14:30, a to slavnostní vyhlášení 

výsledků fotosoutěže Objektivem návštěvníka. Ceny vítězům předají na pódiu u 

Dětské zoo porotci fotograf Miloš Budík a moderátor Honza Musil. Pro soutěžící i 

hosty vystoupí Taneční a stepařská škola manželů Bartůňkových, ve které se objeví 

také dvojnásobný mistr světa ve stepu Tobiáš Košir. 
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Bobří rodinka se opět rozrostla 

V květnu letošního roku se v Zoo Brno opět rozrostla rodina bobrů kanadských. 

Tentokrát se narodila čtyři mláďata, která se zatím učí potápět, aby se vnitřního 

brlohu mohla dostat do venkovního jezírka. První veterinární prohlídka 

proběhne v nejbližších týdnech.  

Rodina bobrů kanadských dnes čítá tři dospělé jedince/dvě samice a jednoho 

samce/, tři mláďata z loňského roku a čtyři květnová „mimina“. Zajímavostí je, že 

bobřata po narození vydávají zvuky podobné lidským mláďatům a v prvních dnech 

neumí plavat. Později pouze plovou na hladině jako korek a teprve po několika 

prvních týdnech se naučí potápět. O čtyři „nováčky“ se stará nejen matka, ale také 

ostatní tety, protože bobří komunita funguje velmi kompaktně a vzájemně si 

pomáhá. „Bobři jsou od přírody velmi aktivní a nám chovatelům svou pílí občas 

přidávají práci, protože vynášejí naplaveniny ze dna jezírka a nosí je k výpusti, 

kterou záměrně ucpávají za účelem zvednutí hladiny. My pak musíme neustále 

nečistoty odstraňovat a je to taková nekonečná, úsměvná hra.“, říká chovatel 

Miloslav Walter. Bobrům se v brněnské zoo daří a každoročně vyvádí mláďata. 

Venkovní jezírko sdílí bobři s kajkami mořskými a navzájem se tolerují. V roce 2010 

získala zahrada za odchov bobrů třetí místo v rámci ocenění Bílý slon v kategorii 

Odchov roku. 
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