
2005 – důležitý rok příprav v Zoo Brno 
  Brněnská zoologická zahrada začala během uplynulého roku 2005 
budovat – buď přímo, nebo organizačně – nové expozice, které vbrzku opět 
vylepší podmínky chovu zvířat a zvýší spokojenost návštěvníků. Předsevzetí, 
podle něhož chce Zoo Brno každoročně otevřít aspoň jeden nový výběh, se 
v roce 2005 též podařilo splnit: nový domov v novém chovatelském zařízení 
našla na Mniší hoře skupina koňů Převalského. V zoo se také objevil vzácný a 
v Brně dosud nechovaný druh – tapír jihoamerický. Expozice divokých koní 
není tak rozsáhlá jako třeba výběh vlků z roku 2004, přesto lze její vznik označit 
za úspěch, vždyť byla financována z vlastních zdrojů. Zahrada totiž na rok 2005 
neobdržela z městského rozpočtu žádné finance určené na stavbu nových 
zařízení. 
 Rok 2005 byl důležitým rokem příprav, kdy se začalo s úpravami 
několika výběhů, kdy byl schválen projekt a zadána realizace stavby nové 
Dětské zoo a kdy městská rada povolila vypracovat technicko-ekonomické 
zadání projektu stavby nového výběhu medvědů hnědých. Největším úspěchem 
roku 2005 je schválení 20milionového investičního přídělu na rok 2006. K němu 
se přiřadí zhruba pět milionů korun z vlastních zdrojů a pomocí těchto peněz 
bude možné v roce 2006 dokončit akce započaté v roce předcházejícím.  
 V roce 2006 ukončíme již započaté úpravy výběhů paovcí a bizonů. 
Výběh paovcí rozšiřujeme a budujeme v něm vytápěnou ubikaci pro dželady – 
tyto dva druhy pak budou žít společně v jedné expozici. U ní zbudujeme 
odpočivné místo, aby si návštěvníci mohli vychutnat pohled na dovádějící opice. 
Výběh bizonů rovněž rozšiřujeme. Odbočka z hlavní trasy, která doposud u 
bizonů končila, bude pokračovat podél zadní strany výběhu směrem k Safari a 
vytvoří tak nový okruh – návštěvníci se nebudou muset vracet stejnou cestou od 
bizonů zpět k hlavní trase. U bizoního výběhu bude stát malá indiánská vesnice 
s několika tee-pee.   
 Prví etapu nové Dětské zoo otevřeme již na jaře. Dětský areál bude 
vybaven novými hracími prvky a novými kontaktními expozicemi, z nichž už 
zvířata nebudou unikat do okolního prostoru a v nichž budou mít také více klidu 
– vždy si najdou chráněné místo, kam za nimi nikdo nemůže. Děti je ale budou 
mít stále na očích, takže nebude možné, aby se třeba králík schoval na celý den 
v podzemí, tak jak se to dříve občas stávalo. V druhé etapě má přestavbou 
přiléhajících stájí vzniknout nové stylové výchovně vzdělávací středisko.  
 V roce 2005 bylo také rozhodnuto, kam přestěhujeme zvířata z takzvané 
aleje šelmiček – např. rysy, kočky divoké či ovíječe. Šelmičkám postavíme nové 
větší expozice na různých dosud „hluchých“ místech v zoo. Staré klece z aleje 
šelmiček, které už stejně nevyhovují současným nárokům na chov, zbouráme, 
neboť se nacházejí v místě, kde vyroste nový velký výběh medvědů hnědých. 
Přípravné práce, tedy hlavně stavba oplocení asi dvouhektarové plochy pro 
medvědy, začnou v roce 2006. Nová expozice medvědů hnědých je náročnou 
investicí, která bude dokončena až během příštích několika let. Rozhodli jsme 



se, že pro toto mezidobí vzájemně vyměníme osazenstvo výběhů ledních 
medvědů a medvědů hnědých. Brtníci, kteří jsou v zajetí přemnoženi a jejichž 
potomstvo je tedy nežádoucí (mají zavedenu antikoncepci), půjdou do menšího 
výběhu. U medvědů ledních by případné potomstvo bylo velice žádané, proto 
bílí obři dostanou větší výběh, v němž také bývalý brloh brtníků 
zrekonstruujeme na komfortní úkryt, kde bude pro samici radostí rodit mláďata.       
 Aktivity uplynulého roku se v brněnské zoologické zahradě staly dobrou 
základnou pro chystané novinky.                                                                                                
                                                                               


