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___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou 65 let existence a 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 hektického prostředí 
centra velkoměsta uprostřed nádherné přírody lesoparku Mniší hory v městské části Brno-Bystrc. Brněnská zoologická zahrada je nejen centrem odpočinku a 
poznání pro celou rodinu, ale také odborným pracovištěm. Kromě chovu zvířat v areálu zahrady také provozuje Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy 

v Jinačovicích. V ní pečuje o zraněná zvířata a opuštěná mláďata 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. Od 1. 9. 2016 je Zoo Brno 
a stanice zájmových činností zapsána do rejstříku škol Jihomoravského kraje a působí v oblasti environmentálního vzdělávání ve Středisku ekologické výchovy 
Hlídka. Nabízí také vzdělávací programy, příměstské tábory, přednášky, akce pro širokou veřejnost a programy pro handicapované děti – to vše dotváří činnost 
organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole. 

 

 

 
Noria se rozkoukává v novém domově 
 
Mladá lední medvědice má za sebou první seznámení s novou expozicí v německém 
Rostocku, kam odjela 15. září. Noria si stejně jako v Brně užívá především bazén 
a všechny vodní prvky. 
 
Noria si hned po svém příjezdu získala srdce tamních chovatelů. V úterý se poprvé 
vydala do zbrusu nové venkovní expozice. „Byla velmi zvědavá a prohlédla si každý 
kousek nového domova. Většinou plavala a prozkoumávala všechny vodní plochy, 
které expozice nabízí. Také se šla podívat k velkým sklům a dále se seznamovala se 
svým chovatelem. Je velmi pozorná a veselá. Opravdu jsme si ji zamilovali,” řekla 
kurátorka rostocké zoo Antje Zimmermannová. 
 
Brněnská rodačka už viděla i svého budoucího partnera – Akiaka. A jak trefně 
poznamenali němečtí kolegové, nebyla to láska na první pohled. Akiak je ve srovnání 
s Norinkou o poznání větší, ale dají oběma tolik času, kolik bude potřeba. 
 
Transport mladé lední medvědice do zoo v německém Rostocku proběhl v sobotu 15. 
září bez komplikací. Noria si s cestou poradila na jedničku. 
 
„Přesun byl původně plánován na konec srpna, ale byli jsme požádáni o odklad. Díky 
tomu jsme se vyhnuli vedru a měli více prostoru pro technické přípravy. Chovatelé si 
předem vyzkoušeli instalaci přepravní bedny do expozice a medvědice měla příležitost 
si ji před cestou otestovat,” uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
 
„Norinka při nakládání vzorně spolupracovala, do přistavené bedny nastoupila na první 
pokus a nebylo tedy nutné ji uspávat. Na téměř 800 kilometrů dlouhý výlet do 
Rostocku se vydala lehce po půl desáté a zvládla ho jako ostřílená cestovatelka. Část 
cesty spokojeně prospala a při jedné z kontrolních přestávek dokonce jedla,“ doplnila 
kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. 
 
Přepravci medvědici pravidelně kontrolovali a k dispozici měli kromě svačiny také 
vychlazenou vodu a led pro případ, že by byla nervózní nebo že by se cesta 
neplánovaně protáhla a hrozilo by, že se začne přehřívat. 
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Podle Zimmermannové dorazila Noria v pořádku v sobotu ve večerních hodinách a 
ihned byla vpuštěna do expozice, aby si zbytečně neprodlužovala pobyt v bedně. 
 
Noria se narodila 21. listopadu 2015. Pro její matku Coru je to už páté odchované 
medvídě od roku 2007. 
 
Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí 
mobil: +420 724 963 677 
tel.: +420 546 432 335 
e-mail: vanac@zoobrno.cz 
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 
www.zoobrno.cz 
www.facebook.com/ZooBrno 
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