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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.               
 

 
 

Kometa a Nanuk zůstávají v Brně do konce léta 

 

Nejoblíbenější a nejsledovanější mláďata brněnské zoo se zatím nebudou 

stěhovat a k radosti všech jejich příznivců zůstanou v Brně ještě několik dalších 

měsíců. Důvodem jsou administrativní a provozní záležitosti spojené s jejich 

přesunem a také plány Zoo Brno na úpravu současného výběhu ledních 

medvědů. 

 

Po prvních jednáních o výměně lachtanů medvědích za samičku ledního medvěda 
Kometu byl naplánován její přesun na únor 2014. Vzhledem k další komunikaci 
s koordinátorem chovu a s vedením zahrady v Rostově, kam se má Kometa 
stěhovat, bylo dohodnuto, že není potřeba spěchat a mláďata ledních medvědů 
mohou v Brně zůstat ještě několik měsíců. V nejbližší době proběhne návštěva 
koordinátora i zástupců Zoo Brno v zoologické zahradě v Rostově na Donu a 
osobně budou projednány další podrobnosti. Další skutečností, která v odložení 
přesunu sehrála roli, je plánovaná úprava stávajícího výběhu ledních medvědů, 
která bude muset být vzhledem k současným stavbám nových expozic odložena. 
„Pozitivní je, že uděláme radost všem, kteří nám píší, proč odjíždí medvíďata tak 
brzo. Druhá stránka je, že zatímco v únoru bychom přesouvali stokilová zvířata, na 
podzim to budou dvousetkiloví medvědi.“, říká ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
Kometa a Nanuk tedy s největší pravděpodobností zůstanou v Brně do konce léta.  
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Poslední narozeniny v Brně 

 

Kamčatští medvědi Kuba a Toby ještě před svým odjezdem do zooparku 

v Charkově oslaví v brněnské zoologické zahradě své druhé narozeniny. Narodili 

se 31. ledna 2012 a na narozeninových dobrotách si pochutnají hned dvakrát. 

 

První mláďata samce Jelizara a samice Kamčatky, kteří přišli do Brna v roce 2010 
ze Zoo Rostov, oslaví 1. února 2014 dva roky. Dobroty dostanou před novináři už 
ve čtvrtek 30. ledna a další narozeninové překvapení je čeká ve výběhu před zraky 
návštěvníků v sobotu 1. února v 11:00 v rámci komentovaného krmení. Při 
narození vážila medvíďata pouhých 500 gramů, v jednom roce kolem 70 kg a dnes 
chovatelé odhadují jejich váhu na 250 kg. Kamčatka se společně s Kubou a Tobym 
nedávno odebrala k zimnímu odpočinku do zázemí zahrady a paradoxně 
v momentě, kdy venku začalo mrznout, opět vyrazila do výběhu. Jelizar je již dva 
týdny schovaný v noře, kterou si vyhrabal ve své části výběhu a spí. „Poprvé od 
doby, co Jelizar přijel do Brna, teď opravdu téměř měsíc nevylézá z nory a 
odpočívá“, říká chovatel Milan Šebesta. Na konci února by měli dvouletí samci 
odjet do zooparku v Charkově. Vzhledem k tomu, že to jsou to tedy poslední 
narozeniny v Brně, srdečně zveme o víkendu návštěvníky k jejich malé oslavě. 
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Přineste starý mobil - projekt na záchranu goril pokračuje 

 

Projekt „Přineste starý mobil, podpořte strážce pralesa!“ pokračuje i v roce 2014 

a aktivně se do něho zapojuje i brněnská zoo a její návštěvníci. Výtěžek 

z projektu je použit na nákup vybavení pro strážce kamerunské rezervace Dja, ve 

které žijí mimo jiné i gorily nížinné.  
 
Vedení brněnské zoologické zahrady bylo osloveno správcem biotopu, kde žijí 
gorily nížinné /na území tří afrických států Kongo, Kamerun a Středoafrická 
republika/ k navázání další spolupráce. Proto zástupci zahrady odjedou v únoru do 
Kamerunu, aby dohodli, jako formou bude pomoc probíhat. S největší 
pravděpodobností se bude jednat o snahu vybudovat v jedné z rezervací 
navigačně informační systém pro místní obyvatele i pro turisty /podobně jako 
fungují v našich národních parcích/. Nicméně projekt s mobilními telefony 
pokračuje i v roce 2014 a v Zoo Brno jsou kontejnery na telefony umístěny ve 
Správní budově, v prodejně suvenýrů a před vstupními pokladnami. Od začátku 
projektu bylo konkrétně v naší zoo vybráno více než 600 mobilních telefonů. 
Projekt na podporu strážců pralesa v kamerunské rezervaci Dja byl zahájen v roce 
2010 Zoologickou zahradou Praha a společností REMA Systém a.s. Recyklací 
tantalu obsaženého v mobilních telefonech se totiž sníží požadavky na těžbu 
koltanu.Tím, že se k projektu připojilo dalších 13 zoologických zahrad, se projekt z 
hlediska svého rozsahu stal světovým unikátem. Prostředky získané z recyklace 
vysloužilých telefonů poslouží na nákup potřebného vybavení pro strážce 
biosférické rezervace Dja v Kamerunu. Satelitní telefony, stany nebo boty usnadní 
strážcům pohyb a pobyt v terénu a tím zajistí i účinnější ochranu goril a dalších 
zvířat před pytláky. Biosférická rezervace Dja se nachází na ploše 526 000 hektarů 
a v roce 1984 byla zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví. Přestože na 
okraji rezervace probíhá těžba dřeva, má Dja stále ještě 90 procent neporušeného 
území. Součastně však Dja představuje ideální místo pro komerční lov, z něhož je 
masem z divokých zvířat, včetně goril, zásobováno hlavní město Yaoundé. Právě 
boj proti nelegálnímu lovu je hlavním úkolem strážců pralesa. 
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