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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 spolu se 
Stanicí mladých přírodovědců 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.               
 

 
 

Maškarní bál s Tetinami a rekordní návštěvnost 

 

Velmi teplé počasí přineslo rekordní návštěvnost i do brněnské zoo. V lednu a 

v únoru prošlo branami zahrady přibližně 11 tisíc lidí. A protože se blíží i 

astronomické jaro, zveme rodiče s dětmi na tradiční akci – Maškarní bál 

s písničkovými Tetinami, a to v sobotu 1. března.  

 

Pro děti, nejlépe ve zvířecích kostýmech, je připraven zábavný program plný 

písniček a také soutěž o nejoriginálnější a nejbarevnější masku. Maškarní bál s 

písničkovými Tetinami proběhne od 14 do 16 hodin ve Správní budově ZOO. 

V maskách mohou přijít dospělí i děti, ale rozhodně to není podmínka. Zatančit, 

pobavit se a soutěžit budou moci všichni.  

Více informací: sommerova@zoobrno.cz, tel.: 546 432 361. 

 

Zváni jste i na první březnové komentované krmení: 

 

11:00 – 11:15 Medvědi lední  

11:00 – 11:15 Lemuři kata  

13:30 – 13:45 Safari  

13:30 – 13:45 Bizoni  

15:00 – 15:15 Drápkaté opice  

 

/pro srovnání návštěvnost leden+únor v uplynulých letech: 2010 – 3800; 2011 – 

6000; 2012 – 3500; 2013 – 5000;/ 
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Satu dostane k desátým narozeninám nového ženicha 
 

Samici tygra sumaterského se doposud nepodařilo haromonizovat se žádným 

samcem, ale naděje na mláďata se nevzdáváme. Vzhledem k tomu, že Satu je 

vhodná pro chov, po poradě s koordinátorem chovu přivezeme v polovině 

března dalšího perspektivního samce z Polska. 

 

Satu, která v březnu oslaví desáté narozeniny, je v ideálním reprodukčním věku a 

je nositelkou čistých genů. Takových samic tygra sumaterského je v evropských 

zoologických zahradách velmi málo a proto jsme se rozhodli nevzdávat snahu o 

mláďata a zkusit opět jiného samce. Nový dvouletý samec přicestuje ze Zoo 

Varšava a současný obyvatel Tygřích skal, samec Dua, který byl zapůjčen ze Zoo 

Veszprem v Maďarsku, bude převezen do anglického Tamworth /Drayton Manor 

Zoo/. V Brně je od roku 2009 a do Anglie bude transportován 5. března. Samice 

Satu je v Brně od roku 2005 a za tu dobu se pokoušela pářit se čtyřmi samci, ale 

bez úspěchu. Pro samce Dicka skončilo páření v roce 2007 dokonce velmi fatálně – 

při pokusu o spojení byl samicí zraněn a uhynul. Poslední mládě tygra 

sumaterského, které jsme v Brně odchovali, byl právě samec Dick, narozený v roce 

1996. 
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Výstavba tří nových expozic pokračuje 
 

V říjnu zahájená stavba tří nových expozic v Zoo Brno pokračuje i díky 

příznivému počasí podle plánu. Před dokončením je průchozí výběh klokanů, 

příští týden začne instalace konstrukce voliéry orla bělohlavého a jako poslední 

bude v tomto roce dokončena také africká vesnice Samburu. 

 

  

Průchozí expozici klokanů čeká nyní dokončení terénních prací, osazení zelení a 

dobarvení umělé skály. Souběžně probíhají také jednání o převozu klokanů 

skalních, kteří budou tuto expozici obývat. Konsturkčně i logisticky nejnáročnější 

stavba průchozí voliéry orlů bělohlavých vejde v příštím týdnu do zásadní fáze, kdy 

budou postupně instalovány sedmnáctimetrové části ocelové konstrukce a 

následovat bude modelování výběhů pro ursony kanadské a skunky severní. 

Africká vesnice „Samburu“ v nejvyšší části Mniší hory již dostává konkrétní obrysy 

v podobě imitací domorodých chýší, ve kterých budou umístěna zvířata, ale také 

občerstvení a prostor pro vzdělávání. Zajímavým způsobem bude zapojen do 

prostředí i stávající hydroglob – změní se v horkovzdušný balon, který přistál 

uprostřed africké vesnice. 
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