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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.               
 

 

Z porodního boxu se ozývá zvuk podobný traktoru 
 

Bez tří dnů po třech letech porodila v sobotu 21. listopadu lední medvědice Cora své další 
mládě. V těchto dnech se již z porodního boxu ozývá typický zvuk kojení, který připomíná 
startování traktoru. To je velmi pozitivní, protože mládě z prvního mléka získává 
nezbytné látky pro získání imunity. Než bude jistota úspěšného odchovu, čeká Coru i 
medvídě rizikový měsíc.   
 
Přípravy na porod lední medvědice probíhaly již několik měsíců. Změnila se krmná dávka 
pro Coru se zvýšeným podílem ryb, vařeného masa, ovoce, červené řepy a další zeleniny. 
Na začátku října byl od Cory do záložního výběhu oddělen samec Umca. „Už při minulém 
porodu jsme se rozhodli Coru nijak neomezovat v pohybu a v posledních týdnech byla stále 
volně ve výběhu. Do porodního boxu jsme jí připravili dostatek slámy na případný porod a 
to, kde mládě porodí, jsme nechali na ní. To se ukázalo jako dobré řešení, protože ona je 
opravdu výborná matka,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. Cora porodila mládě 
v sobotu 21. listopadu ve 3:40 ráno veku ve výběhu a mládě si pak odnesla do porodního 
boxu. Nyní se od mláděte několik týdnů nebude vzdalovat. Má zabezpečený přísun vody do 
boxu a chovatelé se k medvědí rodině poprvé přiblíží až v únoru příštího roku, kdy Cora 
začne opět přijímat potravu a proběhne první veterinární prohlídka mláděte. V nejbližších 
třech měsících potřebuje Cora s mláďaty absolutní klid, a proto je nyní pro návštěvníky 
uzavřena cesta kolem jejich výběhu.  
 
Všichni příznivci brněnských ledních medvědů bude mít poprvé možnost sledovat přenos 
z porodního boxu Cory při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v neděli 29. listopadu 
v sále správní budovy od 13:00 do 16:00 hodin. On-line přenos na webových stránkách 
www.zoobrno.cz bude spuštěn v průběhu příštího týdne. 
 
Za poslední rok se ve světových zahradách narodilo 22 mláďat ledních medvědů, úspěšně 
bylo odchováno pouze šest: v japonské Ósace, v německém Rostocku, v nizozemském 
Rotterdamu /2/ a v Moskvě /2/. Čtyři mláďata se před několika dny narodila v Kanadě a 
USA, bohužel dvě z nich po porodu uhynula a další dvě se místní chovatelé snaží uměle 
odchovat.  
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Vánoční strom a charitativní jarmark na Mniší hoře 

 
V neděli 29. listopadu se již popáté rozsvítí vánoční strom pro zvířata v brněnské 
zoologické zahradě. Otevírací doba bude standardní a vstupné od 12:00 
dobrovolné. Hudební program proběhne na pódiu u Beringie a návštěvníci si 
budou moci zakoupit drobné dárky a zároveň pomoci neziskovým organizacím 
na charitativním jarmarku.  
 
Poslední listopadová a zároveň první adventní neděle i letos přivítá návštěvníky ve 
sváteční atmosféře zoologické zahrady, umožní návštěvníkům setkat se s jejich 
oblíbenými zvířaty, vyzkoušet si výrobu vánočních ozdob a pomoci potřebným. 
„Letos jsme se rozhodli pozvat několik neziskových organizací a uspořádat 
charitativní jarmark. Návštěvníci tak budou moci nakoupit dárky a zároveň 
podpořit UNICEF, Práh, Velvet smile, Tyflocentrum, ONKA a poděbradský útulek 
pro psy,“ řekl vedoucí útvaru vnějších vztahů Michal Vaňáč. Komentovaná krmení 
v dárkovém balení budou probíhat například u lachtanů medvědích, tygrů 
sumaterských a lemurů kata. Program na pódiu před Beringií zaplní zpěv vokální 
dívčí skupiny 4tetky, děti z folklorního souboru Jánošíček a doplní ho soutěže s HC 
Kometa Brno. Na závěr zazpívá Madalena Joao, která také v 16:00 společně 
s náměstkem primátora města Brna Martinem Anderem rozsvítí vánoční 
sedmimetrový smrk pro zvířata v zoo, který i letos zoologické zahradě věnovaly 
Lesy města Brna.  
 
Děti, které v období od 1. 12. do 23. 12. přinesou vlastnoručně vyrobenou 
vánoční ozdobu, mají v ten den vstup do zoo zdarma.  
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Lví expozice, nekuřácká zoo a moderní zábava pro návštěvníky  

Prioritou pro rok 2016 bude v brněnské zoologické zahradě zahájení stavby nové 
lví expozice a oprava výběhu pro šimpanze. Kromě zajištění nekuřáckého 
prostředí v areálu zoo se návštěvníci Mniší hory mohou v příštím roce těšit také 
na nové moderní herní a vzdělávací prvky. 

Na základě rozhodnutí Rady města Brna, bude od ledna v areálu zahrady, která 
slouží především dětem, vytvořeno nekuřácké prostředí. Pro ty, kteří se bez svého 
zlozvyku nedokážou obejít, budou v první fázi zřízena čtyři místa, později přibudou 
další tři. Náklady na vybavení kuřáckých koutků byly nakonec zredukovány na 
250 000,- Kč a ušetřené finance budou použity na nové herní prvky na dětská 
hřiště v areálu. "Kromě zajištění zdravého nekuřáckého prostředí pro návštěvníky 
ZOO je prioritou města v příštím roce především vybudování nové lví expozice. 
Důraz budeme dávat především na zajištění co možná nejpřirozenějších podmínek 
pro život těchto krásných šelem," řekl náměstek brněnského primátora Martin 
Ander. Pro hlavní sezónu chystáme také atraktivní šifrovací hru, která by měla 
zábavnou formou představit chovatelskou koncepci Zoo Brno a další novinky pro 
milovníky moderních technologií. Ty by měly zejména mladším návštěvníkům 
umožnit přístup k zajímavostem o zvířatech a zoologické zahradě.   
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