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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.               
 

 

 
Cora překvapila  
 
Lední medvědice Cora překvapila chovatele a již o měsíc dříve než při 
předchozím odchovu vyvádí své mládě na krátké vycházky do venkovního 
výběhu. Pro bezpečnost medvíděte ale zatím stále zůstává cesta kolem jejich 
expozice uzavřena. Návštěvníci se na medvědí rodinku mohou těšit v prvních 
březnových týdnech. 
 
„Nanuka a Kometu začala Cora vodit do výběhu ve třech a půl měsících, zatímco 
toto mládě poprvé pustila v necelých třech měsících. Může v tom hrát roli to, že je 
medvídě jedno a v boxu se nudí, ale může to být i extrémně teplým počasím,“ říká 
ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. Cora je již tři týdny přikrmována a na konci 
minulého týdne byl chovatel ledních medvědů poprvé od porodu v zázemí 
porodního boxu. Teď bude několik dnů pravidelně porodní box navštěvovat, aby 
zjistil, jak Cora reaguje. „První kontakt proběhl dobře. Cora sice byla trochu 
nervózní, ale tento postup je důležitý, aby si postupně zvykala na přítomnost lidí a 
byla připravena na první veterinární prohlídku mláděte,“ říká chovatel Jaroslav 
Jasínek. Pokud bude vše probíhat v pořádku, uzavřeme na nezbytnou dobu vstup 
do venkovního výběhu, vyčistíme bazén a pak už nic nebude bránit první 
veterinární prohlídce. Po zjištění pohlaví bude následovat výběr jména společně s 
veřejností, termínu křtu a kmotra ledního medvíděte. 
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Mezinárodní den ledních medvědů  
 
V sobotu 27. února si i v Zoo Brno připomeneme den, který na celém světě patří 
ledním medvědům. Zájemci si budou moci vyzkoušet své znalosti o těchto 
krásných šelmách na zábavné stezce zahradou.  
 
Soutěžní kartu se šesti otázkami a mapou s umístěním nápověd si vyzvednou 
přímo u vstupních pokladen a vyplněnou vhodí do boxu v přednáškovém sále 
správní budovy. Tři výherci se mohou těšit na plyšové lední medvědy a další ceny 
drobné ceny. V přednáškovém sále správní budovy budeme celý den pouštět 
nejlepší videa z porodního boxu lední medvědice Cory a v 11:00 a 13:00 se na 
stejném místě uskuteční povídání ředitele zoo a chovatele o chovu ledních 
medvědů v brněnské zoo. 
 
UPOZORNĚNÍ  
Zatím stále, i v době konání akce této akce, je pro bezpečnost ledního medvíděte 
uzavřená cesta k expozici ledních medvědů. Děkujeme návštěvníků za 
pochopení. 
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Žakové z volné přírody se v zoo poprvé rozmnožili  
 
Pár žaků šedých je v Zoo Brno od roku 2008 a pochází ze skupiny vzácných ptáků 
z volné přírody zabavených pašerákům. Poprvé po osmi letech snesla samice 
v prosinci minulého roku tři vejce, ze kterých se na začátku února vylíhla dvě 
mláďata. Zatím jsou v péči obou rodičů a návštěvníci by je mohli vidět v dubnu. 
 
Žakové jsou vysoce inteligentní ptáci, považovaní za nejlepší imitátory ze všech 
papoušků. „Našim papouškům říkáme Pepík a Žanda a jejich schopnost 
napodobování zvuků je úžasná. My se je sice nesnažíme naučit mluvit, ale běžně 
imitují hlasy svých ptačích sousedů nestorů kea nebo turaků šedých. Jsou z divoké 
přírody, odchyceni pašeráky a s lidmi tedy neměli dobrou zkušenost. Dnes už nám 
chovatelům důvěřují, cítí se bezpečně a důkazem toho jsou i jejich první mláďata. 
Máme z nich vekou radost,“ říká chovatelka Simona Blahoňovská. Velikost těchto 
papoušků se pohybuje kolem 30–40 cm a zbarvení peří je proměnlivé od světlé až 
po černošedou. Na ocasních perech je nepřehlédnutelná červená barva. Žako byl 
jako domácí společník chován již před 4 000 lety a svého žaka měl i anglický král 
Jindřich VIII. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES) prodej 
odchycených papoušků žako zakázala. 
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