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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.               
 

 

 

Páté brněnské lední medvídě je samička 
 
První veterinární prohlídka čtyřměsíčního mláděte ledního medvěda ukázala, že 
páté brněnské lední medvídě je samička. Poměr mezi narozenými mláďaty se 
tak vyrovnává na 3:2 – dva samci narození v roce 2007, samec a samička v roce 
2012 a samička v roce 2015. Cora má tedy už druhou pokračovatelku rodu 
slavných matek. 
 
Veterinární prohlídka probíhá pravidelně kolem čtvrtého měsíce věku medvíděte a 
kromě povinného čipování a očkování je její součástí zjištění pohlaví. Je to vždy 
první oddělení matky od mláděte po porodu, a proto celá akce probíhá velmi 
rychle, aby se zvířata minimálně stresovala. „Cora je ostražitá matka a dokáže 
instinktivně vycítit, že se něco chystá. Musím být při jejím oddělování od mláděte 
velmi vynalézavý a někdy se to podobá taktickým manévrům. I letos nás před 
veterinární prohlídkou trochu potrápila, ale když jí pak během několika minut 
mládě vrátíme, uklidní se a je spokojená,“ říká chovatel Jaroslav Jasínek. Veřejnost 
nyní prostřednictvím našeho facebookového profilu zapojíme do výběru jména 
pro malou lední medvědici a z nejlepších nápadů vybere jméno kmotr/a/, jehož 
jméno oznámíme příští týden. Výběr jmen uzavřeme 10. dubna ve 12:00 a křtiny 
proběhnou v sobotu 16. dubna 2016.  
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První odchov rosomáka v ČR 
 
Poprvé v České republice se v brněnské zoologické zahradě na začátku března 
narodilo mládě rosomáka sibiřského. Po pátém ledním medvíděti a trojčatech 
vlků hřivnatých je to další velký chovatelský úspěch.  
 
V Zoo Brno máme od roku 2010 jeden pár rosomáků - samec Ivan se narodil v roce 
2008 v norském Kristiansandu a samice Nataša v roce 2010 v Moskvě. Vzhledem 
k tomu, že gravidita u samic rosomáka je těžko rozpoznatelná, byli jsme příjemně 
překvapeni, když se 2. března objevilo na kamerách z porodního boxu narozené 
mládě. „I v předchozích letech jsme u našich rosomáků pozorovali páření, ale na 
mládě jsme čekali celých šest let. Odborníci na chov rosomáků popisují, že u tohoto 
druhu paradoxně nerozhoduje věk samice, ale samce. Většinou se mláďata rodí, až 
samec dosáhne osmi let, což se potvrdilo i u nás,“ říká ředitel Zoo Brno Martin 
Hovorka. Protože je odchov rosomáků stále velmi neprobádanou oblastí, snažíme 
se co nejméně samici s mládětem rušit a do odchovu nezasahujeme. „Milí 
kolegové z Brna, gratuluji k prvnímu odchovu rosomáka sibiřského v českých 
zahradách a těším se na zprávu, jestli je to samec nebo samička,“ píše ze 
švédského Nordensarku koordinátor chovu rosomáků Leif Blomqvist. Před rokem 
1990 byl tento druh chovaný spíše v severských krajinách, velmi zřídka v 
kontinentální Evropě a jednalo se většinou o jedince odchycené ve volné přírodě. 
Neúspěchy s odchovem v zoo a úbytek jedinců ve volné přírodě vedl v roce 1994 k 
založení EEP programu, do kterého se zapojilo 13 zoologických zahrad. I když se 
výsledky odchovu v péči člověka zlepšily, stále se každé narozené mládě považuje 
za velký úspěch.  
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Akce duben 2016 
 

1. duben – Den ptactva -  všichni nositelé ptačího příjmení mají vstup do zoo 
zdarma 

10. duben – Den pohybu – lekce nordic walkingu, strolleringu, závod kočárků 
 
16. duben – Křtiny ledního medvíděte 
 
Ve druhé polovině dubna představíme novinku pro letošní sezónu – šifrovací 
hru. Ta nabídne návštěvníkům poznat zahradu a její chovatelskou koncepci 
trochu jinak a zároveň prověří jejich schopnosti logického uvažování, 
ostražitosti a týmové spolupráce. Budeme tak první zahrada se šifrou v České 
republice. Podrobnosti ve speciální tiskové zprávě. 
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