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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.               
 

 

 

Tajemství brlohu odhaleno – je to další kluk  

Třetí mládě brněnských medvědů kamčatských má za sebou první kontakt 
s člověkem. Samice Kamčatka se totiž rozhodla porodit mládě mimo připravený 
porodní box v brlohu venkovní expozice a celé čtyři měsíce ho skrývala před 
chovateli i návštěvníky. První veterinární prohlídka ukázala, že mládě je opět 
kluk.  

Letošní odchov medvíděte probíhal jinak než odchov dvojčat Kuby a Tobyho v roce 
2012. První medvíďata se narodila ve speciálním porodním boxu monitorovaném 
kamerou, který je součástí zázemí expozice. V přírodě se o medvíďata stará pouze 
samice, proto jsme při prvním porodu venkovní výběh rozdělili plotem na dvě 
části, do jedné jsme umístili samce a do druhé samici s mláďaty. Medvědí pár jsme 
opět spojili po odjezdu dvojčat do zoo na Ukrajině v listopadu 2014. Při druhém 
odchovu jsme se rozhodli medvědí rodinu nerozdělovat. Letos Kamčatka na konci 
ledna porodila do Jelizarem vyhloubeného brlohu ve venkovní expozici, samce 
„vykázala“ a dala mu jasně najevo, že ho v blízkosti mláděte nechce. Ten od té 
doby většinu času trávil v zázemí Kamčatských chalup. Po třech měsících se začala 
matka s mládětem ukazovat v blízkosti brlohu a v těchto dnech jsou společně 
k vidění i ve druhé části expozice s bazénem. „Chovatelé se pokoušeli v posledních 
dvou týdnech nalákat Kamčatku do zázemí, aby mohl mládě prohlédnout 
veterinář. To se nám podařilo na konci minulého týdne, kdy se samice nechala 
zlákat vůní oblíbených ryb a navštívila zázemí. Využili jsme příležitosti, mládě 
oddělili od matky, zvážili, naočkovali a zjistili, že je to opět sameček. Teď se 
pokusíme spojit celou rodinu dohromady a doufáme, že Kamčatka dovolí Jelizarovi 
podílet se na výchově,“ říká kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. 
Jméno letošnímu mláděti vyberou návštěvníci zoologické zahrady, a to ze tří 
návrhů: Bolek, Bruno a Hugo. Hlasovací box najdou v Kamčatské chalupě naproti 
výběhu medvědů kamčatských od 16. června do 3. července 2016. 
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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.               
 

 

 

Lvi se vracejí   

V úterý 21. června bude v brněnském Urban centru zahájena výstava Zoo Brno 
„Lvi se vracejí“. Až do konce srpna si budou moci návštěvníci prohlédnout 
projekt připravované lví expozice a další plány expozic, které se brněnská 
zoologická zahrada chystá otevřít v nejbližších letech.  

Výběh pro krále zvířat se začne stavět již letos a předpokládaná doba výstavby je 
dvanáct měsíců. Do Zoo Brno se lvi vrátí po více než deseti letech. Poslední 
brněnský lev, samec Bali, odešel do Zoo Les Sables dˊOlonne ve Francii v roce 
2003, a to právě z důvodů nevyhovujících prostor pro chov těchto šelem. V historii 
zahrada chovala lvy nepřetržitě od roku 1953 a například v letech 1962–1972 
odchovala jedenáct lvíčat. Dále výstava představí mimo jiné i projekt nového 
venkovního výběhu šimpanzů, jehož největší atrakcí bude obdoba lávky vedoucí 
v korunách stromů v některých rezervacích v tropických pralesích. „Část výstavy je 
věnována novým expozicím posledních tří let, jako je velmi atraktivní Africká 
vesnice, unikátní voliéra orlů bělohlavých a průchozí expozice klokanů. Měla by být 
pozvánkou pro všechny, kteří ještě nevědí, jak se za posledních pět let brněnská 
zoologická zahrada změnila,“ řekl vedoucí útvaru vnějších vztahů Michal Vaňáč. 
Vernisáž výstavy za přítomnosti zástupců MMB a Zoo Brno začíná v úterý 21. 
června v 17:00 a výstava potrvá do konce srpna. 

 

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

 



LVI SE VRACEJÍ

VÝSTAVA V URBAN CENTRU
 21/6–31/8 2016

Výstava v Urban centru představí nejen projekty nových významných expozic,
které Zoo Brno chystá otevřít v nejbližších letech, ale také připomíná nejúspěšnější současné

odchovy mláďat v brněnské zoo.

Zájemcům výstava přibližuje i významnou rekonstrukci a chod Střediska ekologické
výchovy Hlídka v parku pod hradem Špilberkem.

URBAN CENTRUM BRNO | Stará radnice | Mečová 5 | 602 00 Brno
otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod. | VSTUP ZDARMA
www.urbancentrum.brno.cz


