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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou téměř 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 vyráží do nového domova 

Lední medvědice Noria odjede koncem srpna z brněnské zoo do německého Rostocku. 
Návštěvníci se s ní mohou symbolicky rozloučit 25. srpna na Dni adoptivních rodičů. 

„Přípravy na přesun jsou v plném proudu. Kromě vybavování dokladů a veterinárních 
osvědčení a sestavování cestovního plánu řešíme také technické aspekty nakládání 
medvědice a jejího stěhování. Během srpna se bude Noria učit nastupovat do přepravní 
bedny a když nácvik zvládne, nebudeme ji muset před transportem uspávat. Ohled 
musíme brát také na počasí, předběžně je odjezd plánován na 30. srpna, pokud ale 
budou přetrvávat stávající vysoké teploty, je možné, že se Noria vydá na cestu o několik 
dní později,“ řekla kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. 

Přesun medvědice bude realizován po silnici v klimatizovaném voze a ve speciální 
přepravní bedně. Noria bude mít stále k dispozici čerstvou vodu a led, které je možné 
během cesty při kontrolních zastávkách průběžně doplňovat. 

Noria najde nový domov v německém Rostocku, kde v současné době dokončují zbrusu 
novou expozici pro lední medvědy, která bude součástí chovatelského a edukačního 
komplexu Polarium. Zoo Rostock přerušila dlouholetý úspěšný chov ledních medvědů 
v roce 2016, aby mohla zastaralé chovatelské zařízení nahradit moderním. Společnost 
Norince bude v novém domově dělat čtyřletý samec Akiak, s jehož příchodem se do 
Rostocku symbolicky vrátí „jejich“ lední medvědi, Akiak je totiž potomkem původního 
rostockého chovného samce Victora. 

Návštěvníci Zoo Brno se budou moci s Norinkou rozloučit 25. srpna v rámci oslav 
Dne adoptivních rodičů. U expozice ledních medvědů, obývané aktuálně naším chovným 
párem, se v 11:30 uskuteční komentované krmení. Věnované bude právě Norince 
a jejím rodičům, Coře a Umcovi, a plánované cestě mladé medvědice do nového 
domova. 

„Noria je dospělá mladá dáma a odchodem do Rostocku získá šanci sama se zapojit do 
reprodukce a mít jednou vlastní mláďata, není proto důvod truchlit, naopak, je to 
radostná událost. A protože jaro bylo u ledních medvědů láskyplné, Umca má už nejvyšší  
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čas přestěhovat se do svého mládeneckého výběhu, který Noria aktuálně obývá, aby 
měla Cora klid na, doufejme, radostné očekávání,“ dodává Gremlicová. 

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 

mailto:vanac@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz/
http://www.facebook.com/ZooBrno
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Záchrana syslů úspěšně pokračuje 
 
Další sysli opustili brněnskou zoo, aby posílili populaci těchto ohrožených hlodavců na lokalitě Písečný 
vrch v Českém středohoří. Loni bylo na stejném místě vypuštěno celkem 42 syslů, letos jich bylo 57. 
 
„Při kontrolních odchytech jsme letos zaznamenali velké množství mláďat. Ve srovnání s rokem 2017 
jich bylo asi o třetinu víc a podle našich odhadů se na Mniší hoře tento rok narodilo asi 60 malých syslů. 
Zajímavostí je, že se během sedmi dnů podařilo chytit pouze šest dospělých syslů,“ řekl zoolog Petr 
Šrámek. 
 
Velké množství mláďat nám umožnilo realizovat převoz u nás narozených syslů do volné přírody. I letos 
jsme je na konci července odvezli na osvědčenou lokalitu Písečný vrch v Českém středohoří. 
 
„Pravidelným sledováním jsme zjistili, že tu vypuštění sysli úspěšně přežili první rok, a proto jsme se 
rozhodli přivézt letos další jedince a populaci tak více stabilizovat. Transport proběhl naprosto bez 
problémů. Přímo na místě jsme připravili malé vrty simulující jejich nory a po vypuštění jsme díru vždy 
zacpali lahví. Díky tomu byli sysli nuceni vyhrabat si novou vlastní noru,“ vysvětlil Šrámek. 
 
V roce 2017 jsme do Českého středohoří odvezli 20 syslů, zbytek tvořila zvířata ze záchranné stanice 
Rozovy při Zoo Hluboká nad Vltavou. Letos jsme na Písečném vrchu vypustili 17 syslů z Brna – 10 samců 
a 7 samic. 
 
Zoo Brno se na záchranném programu syslů podílí dlouhodobě. V různých formách se touto 
problematikou zabýváme už od roku 2005. O deset let později odstartoval projekt Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky s názvem Založení nových odchovů sysla obecného a osvětová činnost 
v rámci realizace jeho záchranného programu. Zoo Brno se do něj od počátku aktivně zapojila. V zázemí 
jsme vystavěli speciální chovné zařízení, do kterého jsme přivezli 39 syslů z bratislavského letiště. 
Soustavná péče je korunována úspěchem, populace roste a umožňuje nám odvážet desítky jedinců zpět 
do volné přírody, tentokrát ale v České republice. 
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