
                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    28.4. 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.               
 

 
 
 
Kamčatské medvídě už vykukuje z brlohu 
 
V současnosti můžeme stoprocentně potvrdit, že brněnská medvědice Kamčatka 
porodila jedno medvídě. V těchto dnech se matka i s mládětem občas ukáže 
v okolí brlohu a zejména v době krmení v dopoledních hodinách mohou rodinku 
zahlédnout i návštěvníci. 
 
Kamčatka po čtyřech letech od narození prvních medvíďat překvapila chovatele 
tím, že si na konci ledna letošního roku jako místo pro porod nevybrala porodní 
box v zázemí Kamčatských chalup, ale Jelizarem vyhloubený brloh ve venkovním 
výběhu. Proto byl počet mláďat tajemstvím až do poloviny dubna, kdy se začala s 
medvídětem sporadicky objevovat před vstupem do nory. „Kamčatská medvíďata 
podobně jako mláďata ledních medvědů váží po narození pouhých 500 gramů, 
první veterinární prohlídka čeká mládě přibližně ve čtyřech měsících a pak budeme 
vybírat jméno,“ říká ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. V roce 2012, kdy se narodila 
první dvě mláďata Kuba a Toby, měla široká veřejnost ihned po porodu možnost 
sledovat přímý přenos z porodního boxu na webových stránkách zoo a tato lákavá 
podívaná zvedla jejich návštěvnost více než čtyřnásobně. Veřejnost se také 
podílela na výběru jmen. Nyní jsou Kuba a Toby v zoologické zahradě „Dvanáct 
měsíců“ na Ukrajině. 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí Zoo Brno 
a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 



                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    28.4. 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.               
 

 
 
 
Šifrovačku v zoo si za první čtyři dny prošlo 22 týmů  
 
Chcete vědět, co je to kalimba a proč má tygr pruhy? Od neděle máte možnost si 
v Zoo Brno vyzkoušet novou šifrovací hru „Dotkni se evoluce“. Mezi prvními, 
kteří se na stezku plnou tajemných skrýši a logických úkolů vydali, byli primátor 
města Brna Petr Vokřál, studenti brněnských univerzit a zástupci médií. Do této 
chvíle hrou prošlo 22 týmů a stejný počet je zaregistrován. 
 
Pro letošní sezónu jsme připravili novinku, kterou bychom rádi přilákali do naší 
zoo zejména mladší návštěvníky. Jsme první gamifikovanou zoo v České republice 
a chceme nabídnout návštěvníkům netradiční, atraktivní a zábavnou formu 
procházky Mniší horou. Hra je určena pro dvou až pětičlenné týmy dospělých, 
kterým mohou v řešení šifer pomáhat i starší děti. Stezka se skládá z deseti šifer a 
v úkolech narazíte například na umění origami nebo na lamí píseň. „Sami jsme si 
samozřejmě hru vyzkoušeli a jsme z ní nadšení. Při řešení úkolů úplně zapomenete 
na čas a necháte se unášet příběhy evoluce. Systém hry umožňuje ihned 
vyhodnocovat výkony jednotlivých týmů. Toho chceme v budoucnu využít a 
uspořádat turnaje v šifrování,“ říká vedoucí útvaru vnějších vztahů Michal Vaňáč. 
Od neděle 1. května je připravena i dětská verze „šifrovačky“, která je vhodná pro 
děti od 5 do 10 let, nejlépe v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Hra je pro 
návštěvníky zoo zdarma a budou k ní potřebovat pouze dobře nabitý chytrý 
telefon nebo tablet s připojením na internet, tužku a dobrou náladu. Hra byla 
vytvořena s finanční podporou města Brna, městské části Brno-Bystrc a ve 
spolupráci se společností Cryptomania. Přijďte si s námi zašifrovat a poznat Zoo 
Brno trochu jinak. 
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Bílý slon pro orlí voliéru 
 
Občanské sdružení Česká Zoo vyhlásilo 20. dubna vítěze již 22. ročníku soutěže o 
nejlepší odchov a stavbu roku v českých a slovenských zoologických zahradách 
„Bílý slon“. První místo a Bílého slona v kategorii stavba roku získala brněnská 
expozice Orlí voliéra, která byla pro veřejnost otevřena v červenci 2014. 
 
Unikátní voliérou orlů bělohlavých v brněnské zoologické zahradě vede 73 m 
dlouhá návštěvnická trasa, ze které se nabízí pohled do menších výběhů urzonů, 
skunků, čipmanků a především otevřená vyhlídka do prostoru voliéry orla 
bělohlavého s autentickou přírodní scenérií a vodní kaskádou. Architektonické a 
technické řešení expozice je unikátní a zcela odlišné od tradičního pojetí voliér. 
Přestože půdorys expozice zaujímá pouze 1 300 m2, patří vlastní voliéra pro orla 
bělohlavého svojí maximální výškou 15,5 m a celkovým objemem přes 8 700 m3 k 
největším voliérám realizovaným v českých zoologických zahradách a její 
unikátnost spočívá především v řešení nosné konstrukce. Namísto obvyklého 
vyvěšení sítě voliéry na vnitřních stožárech a stabilizace množstvím lan do okolí 
byla navržena samonosná konstrukce ve tvaru obráceného komolého kužele 
sestávající z 16 stožárů spojených v horní části kruhovým prstencem o průměru 30 
m. Stabilitu stožárů zajišťují namísto kotevních lan ocelová táhla umístěná v rovině 
stěny voliéry. Česká Zoo se snaží spolu s Unií českých a slovenských zoologických 
zahrad ohodnotit práci chovatelů a vyjádřit jim touto cestou poděkování za 
přispění k zachování nejen ohrožených druhů zvířat. Bílého slona v historii získaly 
například i expozice Dětská zoo, Vlčí skály a naposledy také Beringie-Kamčatské 
chalupy. 
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Čarozoo a Den přírodních věd v zoo 
 
Poslední dubnový den bude v brněnské zoo patřit originálním maskám. Na 
dětské návštěvníky čeká čarodějnická hra s několika úkoly a za odměnu 
špekáček a pohádka.  
Letos poprvé zveme v sobotu 30. dubna na Mniší horu na akci nazvanou Čarozoo. 
Děti v originálních přestrojeních se mohou zapojit do přehlídky masek, ve které o 
nejlepší masce rozhodnou diváci. Připravena je hra s několika čarodějnickými 
úkoly a kdo ji zvládne, dostane špekáček zdarma. Špekáčky se budou opékat u 
indiánských týpí vedle výběhu bizonů. Na pódiu u Dětské zoo čeká na návštěvníky 
Divadlo Paravánek s Pohádkami ze Špalíčku a kouzelník Magic-R. Chybět nebudou 
ani pravidelná komentovaná krmení zvířat.  
11:00 - 15:00 Velká čarodějnická hra pro děti 
12:00 – 16:00 Opékání špekáčků u indiánských týpí  
14:30 - 15:00 Pohádky ze Špalíčku divadla Paravánek 
15:00 - 15:20 Soutěž o nejlepší masku   
15:30 - 16:00 Kouzelník Magic-R   
 
Den přírodních věd v Zoo Brno připravovaný ve spolupráci se studenty a 
pedagogy Střední průmyslové školy chemické v Brně proběhne i letos v 
osvědčeném termínu – v neděli 1. května.  Studenti nabídnou návštěvníkům 
zábavná setkání na téma evoluce a pokřtí trojčata vlka hřivnatého. 
Už čtvrtým rokem pro vás plní první květnový den v zoo vědou a zábavou Střední 
průmyslová škola chemická, Brno. V letošním roce se studenti zaměří v rozličných 
oborech na ústřední téma evoluce. „Vloni jsme zábavnou formou prezentovali 
energii a letos se o totéž pokusíme u evoluce. Tento abstraktní termín přiblížíme 
lidem na jednotlivých stanovištích a konkrétních příkladech tak, aby byl více 
srozumitelný,“ popisuje letošní ročník organizátor Marek Sláma. Na deseti 
stanovištích studenti představí botaniku, zoologická témata, budou mluvit o 
jednobuněčných organismech i evoluci. Novinkou bude chemická show, která 
proběhne dvakrát za hodinu na pódiu u Dětské zoo. Program bude probíhat od 
10:00 do 17:00 a slavnostním okamžikem budou ve 14:00 křtiny trojčat vlků 
hřivnatých. Návštěvníci obdrží na pokladnách mapku s podrobným popisem 
stanovišť a programem.  
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