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Nový výběh medvědů hnědých  
a rekonstrukce vivária schváleny 
Brněnská zoo vypracovala začátkem tohoto roku čtyři žádosti o souhlas se zahájením 

prací na technicko-ekonomickém zadání (TEZ). Magistrát zatím vyslovil souhlas 
s vypracováním TEZ pro stavbu nového výběhu medvědů hnědých a pro rekonstrukci objektu 
A a spojovacího prostoru v pavilonu Tropické království. Žádosti týkající se nového 
přivaděče technické vody a nového nástupního prostoru do zoo magistrát zkoumá. Vlastní 
stavební práce na realizaci schválených projektů začnou nejdříve v příštím roce. 

Nový výběh medvědů hnědých vznikne na zhruba hektarové ploše mezi výběhem 
Tygří skály a výběhem vlků a bobrů, jeho svažitý terén bude nahoře ohraničen hlavní cestou 
vedoucí do horní části zoo a dole cestou na veterinární ošetřovnu. Architektonicky bude 
sladěn s výběhy vlků a bobrů, neboť se stane vstupní částí souboru expozic severské zvířeny 
Beringia. Na uvedené ploše se nyní nachází nejstarší objekt v zoo, šelminec, v němž už v roce 
1953 sídlili lvi. Později byl upraven pro lední medvědy, když se k němu přistavěl bazén. 
V posledních letech v něm sídlili medvědi syrští, v současnosti je tento objekt prázdný, a 
protože je pro dnešní způsob chovu nepoužitelný, bude stržen. Odstraněny budou také 
nedaleké klece v takzvané aleji šelmiček, také již zcela zastaralé.  

Pavilon Tropické království, rekonstruovaný v roce 1998, navazuje na starší části 
terária – spojovací prostor a takzvané áčko, prosklenou expozici krokodýlů s vysokou 
sedlovou střechou, která již vykazuje statické poruchy. Oba objekty hodláme přestavět tak, 
aby s Tropickým královstvím vytvořily nový organický celek Karibik. V první etapě 
přestavby vyroste ve spojovacím prostoru korálový útes se žraloky a korálovými rybami, v 
druhé etapě vznikne v áčku prostředí napodobující deltu řeky Orinoko s aligátory, 
kapustňáky, lenochody, mravenečníky a řadou dalších druhů.  

Z vlastních prostředků zoo na rok 2005 budeme financovat 17 menších úprav. 
Nejvýznamnější bude otevření nového výběhu koňů Převalského se stájí ve tvaru jurty, které 
plánujeme na červen. Dále bychom chtěli vybudovat společný výběh pro paovce a dželady, 
zázemí pro tapíry, úpravit výběhy bisonů, velbloudů a sobů tak, aby zastaralé kovové 
oplocení nahradily příkopy s ohradníkem maskovaným živým plotem. Čeká nás také řada 
úprav čistě technického rázu, jako je kladení kabelových rozvodů, plynofikace přípravny 
krmiv či stavba točny pro vláček. 

 
Velikonoce v zoo 

O Velikonocích přivítají návštěvníky zoo mláďata ovcí a koz v domečku u restaurace 
U Tygra, několik mláďat se také nedávno narodilo v Dětské zoo. Při cestě k pavilonu ptáků 
bude už také po zimní přestávce otevřena ohrádka pro domácí zvířata, kde snad nejvíc 
zaujmou čtyřrohé ovce Jákobovy. V sobotu pořádá zoo Velikonoční dílnu, kde si mohou 
návštěvníci uplést pomlázku nebo vyzdobit kraslice, v neděli proběhne znalostní soutěž 
Velikonoční stezka, dílna bude zaměřena na vystřihovánky zvířátek. Pondělní Hledání 
velikonočních vajíček vyvrcholí vystoupením Brněnských písničkových tetin.         E. Stuchlík 

                                                                                                                           


