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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.               
 

 

 
Bobří rodinka se opět rozrostla 

Tento týden se v Zoo Brno opět rozrostla rodina bobrů kanadských. Většinou se 

bobři rodí v květnu, tentokrát na sebe čtyřčata nechala čekat do konce června. 

Zatím jsou vidět pouze ve vnitřní expozici, kde se o ně stará celá rodina a 

v nejbližších týdnech je čeká trénink potápění, aby se z vnitřního brlohu mohla 

dostat do venkovního jezírka.  

Rodina bobrů kanadských dnes čítá dva dospělé jedince/samice a samec/, tři 

předloňská, jedno loňské mládě a čtyři mláďata narozená 27. června. Zajímavostí 

je, že bobřata po narození vydávají zvuky podobné lidským mláďatům a v prvních 

dnech neumí plavat. Později pouze plovou na hladině jako korek a teprve po 

několika prvních týdnech se naučí potápět. O čtyři „nováčky“ se stará nejen 

matka, ale také ostatní strejdové a tety, protože bobří komunita funguje velmi 

kompaktně a vzájemně si pomáhá. „Bobři jsou od přírody velmi aktivní a nám 

chovatelům svou pílí občas přidávají práci, protože vynášejí naplaveniny ze dna 

jezírka a nosí je k výpusti, kterou záměrně ucpávají za účelem zvednutí hladiny. Je 

to taková nekonečná, úsměvná hra,“ říká chovatel Miloslav Walter. Bobrům se 

v brněnské zoo daří a každoročně vyvádí mláďata. V roce 2010 získala zahrada za 

odchov bobrů třetí místo v rámci ocenění Bílý slon v kategorii Odchov roku. První 

veterinární prohlídka letošních mláďat proběhne v nejbližších týdnech. 
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Vytvoř si vlastní fotoalbum a vyhraj zájezd do Legolandu 

Až do konce prázdnin si mohou děti v brněnské zoologické zahradě vytvořit své 

vlastní fotoalbum a zapojit se do soutěže o zájezd do Legolandu. Stačí si jen 

zdarma zapůjčit speciální polaroid, vytvořit deset fotografií a originální dárek je 

na světě.  

Soutěž, kterou Zoo Brno připravila se společností FUJI FILM, odstartovala 

v polovině dubna a končí 26. srpna 2016. Deset polaroidů je k zapůjčení v 

prodejně suvenýrů nad restaurací U Tygra, kde si mohou návštěvníci zakoupit také 

film do fotoaparátu Instax. Zdarma získají fotoalbum, do kterého si mohou děti 

fotky pořízené na Mniší hoře nalepit a vytvořit si tak originální dárek z návštěvy 

zoo pro rodiče nebo prarodiče. Vyplněním soutěžního kuponu se zároveň zapojí 

do soutěže o zájezd do německého Legolandu a spoustu dalších zajímavých cen 

/například fotoaparáty Instax, stavebnice LEGO nebo permanentku do Zoo Brno/. 
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UCSZOO přesouvá své sídlo do Brna 

Na mimořádné valné hromadě Unie českých a slovenských zoologických zahrad, 

která se konala ve čtvrtek 23. června v Jihlavě, bylo po rezignaci současného 

vedení této asociace zvoleno vedení nové. Viceprezidentem UCSZOO se stal 

ředitel Zoo Brno Martin Hovorka a sídlo této unie by se mělo v nejbližších 

týdnech přesunout právě do Brna.  

Přesun sídla je administrativní proces. Po schválení umístění sídla UCSZOO na 

adresu Zoo Brno zřizovatelem /MMB/ bude nové sídlo UCSZOO zapsáno do 

Spolkového rejstříku. Dále musí být provedena změna sídla a složení Rady 

UCSZOO ve Spolkovém rejstříku na základě upravených stanov, přeregistrace u 

rejstříkových soudů z Městského soudu v Praze na Krajský soud v Brně a zápis o 

změně sídla a složení Rady UCSZOO do Živnostenského rejstříku. „Jsem rád, že 

kolegové z unie dali důvěru naší zoo a Brno se stane jejím sídlem. Naším cílem je 

podporovat poslání moderních zoologických zahrad v návaznosti na strategie 

WAZA (Světová organizace zoologických zahrad a akvárií) a EAZA (Evropská 

asociace zoologických zahrad a akvárií). Kromě výměny zkušeností unie zastupuje 

členské zoo doma i v zahraničí a v tom budeme i s novým vedením unie 

pokračovat,“ řekl ředitel Zoo Brno a nový viceprezident UCSZOO Martin Hovorka. 

Prezidentem unie byl zvolen Erich Kočner, ředitel Zoo Košice. UCSZOO je profesně-

odborná organizace, která zastupuje 15 českých a 4 slovenské zoologické zahrady. 

Napomáhá transformaci zoologických zahrad  na vysoce odborná centra 

biodiverzity a vědecké instituce, které se podílejí na záchraně světového 

přírodního dědictví nejen chovem ohrožených druhů zvířat v lidské péči, ale také 

aktivitami přímo v národních parcích a rezervacích na celém světě. Unie byla 

založena v roce 1990 v Bratislavě.  

 
 


