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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 se opět vzorně stará o své páté medvídě  
 
Lední medvídě narozené 21. listopadu 2015 má za sebou dva měsíce života a je 
pátým mládětem, které medvědice Cora za posledních osm let odchovala. 
Každým porodem se z ní stává zkušenější matka, na kterou je brněnská zoo 
náležitě hrdá.  
 
Cora porodila v roce 2007 dva medvědí kluky, Billa a Toma, z nichž jeden je nyní 
v pražské zoo a druhý v Zoo Gelsenkirchen. V roce 2012 se podařilo odchovat dvě 
medvíďata, Kometu a Nanuka. Kometa má dnes domov v Zoo Rostov na Donu a 
Nanuk je už i s novou nevěstou v Zoo Nikolaev. Cora byla po odjezdu Nanuka 
v lednu 2015 spojena se samcem Umcou a už v prvních týdnech společného 
soužití bylo pozorováno páření. U ledních medvědic probíhá takzvaná skrytá 
březost, což znamená, že po oplození dojde k pozastavení vývoje plodu, který je 
pak opět odstartován až na konci léta, pokud je medvědice v dostatečné kondici. 
Proto byla Coře v létě zvýšena krmná dávka, aby se její váha zvýšila minimálně o 
200 kg. Na začátku října byla oddělena od samce a 21. listopadu porodila jedno 
medvídě. „Rozdíl mezi prvním úspěšným porodem v roce 2007 a druhými dvěma 
porody je v našem přístupu ke Coře. Zatímco jsme se ji tenkrát z důvodu 
bezpečnosti potencionálních mláďat rozhodli zavřít před očekávaným porodem do 
porodního boxu a znemožnili jí tak volný pohyb ve výběhu, teď už víme, že Cora je 
výborná matka a všechno necháváme na ní a na přírodě. I přesto, že porodila 
venku, odnesla mládě do bezpečí boxu, tam se o něho vzorně stará a bude to opět 
ona, která rozhodne, kdy ho vyvede před zraky návštěvníků,“, řekl ředitel Zoo Brno 
Martin Hovorka. Vzhledem k tomu, že chovatelé viděli Coru v posledních dnech 
několikrát vyjít do výběhu, začali ji 22. ledna přikrmovat malými dávkami masa a 
zeleniny. Přibližně ve třech měsících věku mláděte proběhne první veterinární 
prohlídka, očkování a zjištění pohlaví.  
 



                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    28.1. 2016 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 

Valentýn a Mezinárodní den ledních medvědů 
 
V letošním roce podruhé zveme na Mniší horu zamilované páry, aby si užily 
netradičního Valentýna. Letos budou mít možnost vyhrát zážitkový program 
setkání s vybraným zvířetem. V únoru připomeneme Mezinárodní den ledních 
medvědů vědomostní stezkou. 
 
Kdo dorazí v páru 14. února do Zoo Brno, může se těšit na tematické 
komentované krmení o lásce u tygrů a vztazích losů, sobů a takinů. V restauraci 
bude připravený zmrzlinový pohár pro dva za cenu jednoho, k dispozici bude 
srdíčková stěna k pořízení selfie a kdo napíše nejromantičtější vyznání lásky, má 
šanci získat zážitkový program setkání se zvířetem. Zoo Brno si 27. února 
připomene den, který na celém světě připadá ledním medvědům. Zájemci si 
budou moci vyzkoušet své znalosti o těchto krásných šelmách na zábavné stezce a 
sledovat přímý přenos z porodního boxu lední medvědice Cory s komentářem 
chovatelů ledních medvědů. 
 
25. -28. března – Velikonoce v zoo 
23. dubna – Den Země 
30. dubna – Čarodějnice v zoo 
1. května – Den přírodních věd 
21. května – Den Afriky 
4. června – Dětský den v zoo 
21. června – Mezinárodní den žiraf 
29. července – Mezinárodní den tygrů 
27. srpna – Den adoptivních rodičů 
17. září – Běh zoologickou zahradou  
1. října – Mezinárodní den seniorů 
29. října – Halloween 
27. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu 
24. prosince – Štědrý den v zoo 
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Ohlédnutí za rokem 2015 
 
V roce 2015 otevřela brněnská zoologická zahrada novou expozici pro pandy 
červené, připravila projekt k návratu lva na Mniší horu, zaznamenala úspěšné a 
unikátní odchovy v rámci Evropských záchovných programů, její záchrannou 
stanicí prošly dvě stovky zvířat v nouzi a zahájila činnost Střediska ekologické 
výchovy Hlídka. 
 
V kolekci zvířat brněnské zoo bylo vloni 22 druhů, jejichž chov řídí Evropské 
záchovné programy (EEP) a pět z nich se podařilo rozmnožit. K největším 
úspěchům patří historicky druhý odchov jeřábů mandžuských, další mládě 
medvěda ledního a tapíra jihoamerického. Velikým chovatelským úspěchem byl i 
první odchov turaka šedého v rámci českých zahrad. Během roku 2015 bylo 
dovezeno 18 nových druhů zvířat, které nebyly v předchozím roce chovány. 
Nejvýznamnějšími novými obyvateli Mniší hory jsou dva klokani žlutonozí, pár 
výrů velkých západosibiřských a pár výrů virginských. Výukovými a osvětovými 
akcemi brněnské zoo prošlo 4 600 žáků a studentů všech úrovní škol. O jarních a 
letních prázdninách probíhaly velmi oblíbené příměstské tábory a zúčastnilo se 
jich 178 dětí. V srpnu prošel branami brněnské zoologické zahrady 17 000 000. 
návštěvník. Areál zoologické zahrady si vybrali jako místo pro cílovou pásku 
pořadatelé charitativní štafety „1000 mil pro jeden cíl“- 1600 kilometrů dlouhý 
běh československých vlčáků a výtěžek této akce byl věnován Nadačnímu fondu 
dětské onkologie KRTEK. Pro sportovní nadšence byl uspořádán Běh zoologickou 
zahradou – CraftRunGo, kterého se kromě pozvaných osobností a zástupců 
partnerských organizací Zoo Brno zúčastnilo 500 běžců. K návštěvníky 
nejoblíbenějším akcím patřil i v loňském roce „Halloween v Zoo Brno“.  
 
Návštěvnost celkem:    258 000 
Měsíc s největší návštěvností: srpen            41 970 
Měsíc s nejnižší návštěvností: leden               3 613 
Počet kočárků:       16 814 
Počet psích návštěvníků:        3 891 
Vláčkem se svezlo:                     48 346 
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Zoo Brno, která má za sebou víc než šedesát let existence, 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 hektickém prostředí centra 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 provozuje Záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy v Jinačovicích. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata 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. Nabídka 
přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 
metropole. 
 

 
 
Záchranná stanice pomáhá zvířatům v nouzi už jeden rok 
 
Za první rok provozu záchranné stanice Zoo Brno v Jinačovicích jsme přijali přes 
dvě stě zvířat téměř padesáti druhů. Přibližně polovinu z nich se podařilo vrátit 
zpět do přírody a nyní v záchranné stanici zimujeasi třicet zvířat. O záchranné 
stanici a o tom, jak se chovat při nálezu zvířete v nouzi, informují letáky i stránky 
na sociální síti Facebook. 
 
„Telefonátů jsme na pohotovostním telefonním čísle 702 137 837 vyřídili přes čtyři 
sta, někdy stačilo poskytnout poradenství nebo předat kontakt na příslušnou 
záchrannou stanici, vyjížděli jsme převážně naKuřimsko, Rosicko nebo do Brna,“ 
řekla Jana Švaříčková, vedoucí ZS Zoo Brno v Jinačovicích. Nejčastěji jsme přijímali 
mláďata - osiřelé veverky, mláďata poštolek nebo rorýsů vypadlá z hnízd nebo 
pozdní mláďata ježků, nedostatečně připravená na zimování. Dostali se k nám ale 
také zajíci a srnčata nebo drobní pěvci odchycení zbytečně.Velmi častojsme 
přijímali také zraněná zvířata. Menší ptáci byli pokousaní od domácích zvířat. 
Několik strakapoudů a pěvců narazilo do prosklených ploch, ale často se brzy 
zotavili. Menší savce po střetu s automobily však většinou nebylo možné 
zachránit. Několik dravců bylo popáleno o dráty vysokého napětí, jiná zvířata byla 
zraněna při sečení trávy.Často jsme odchytávali netopýry z míst s nevhodnými 
podmínkami nebo v zimě probuzenéjedince. V jednom případě bylo netopýrů dvě 
stě najednou, ale ještě téhož dne byli vypuštěni na vhodnějším místě.Netopýři byli 
spolu s ježky nejčastěji přijatými zvířaty. K ohroženým druhům přijatých zvířat 
patřili kromě netopýrů včelojed lesní, plch velký nebo užovka hladká. 
 
Jana Švaříčková 
vedoucí záchranné stanice 
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
724 963 676 
svarickova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 

 


