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Primátor Brna Roman Onderka otevřel v brněnské zoo novou páteřní
komunikaci
Hlavní návštěvnická komunikační trasa v délce cca 600
metrů byla u příležitosti 55. výročí založení Zoo Brno
zprovozněna v sobotu 30. 8. 2008. A to o celé dva měsíce
dříve, neboť dokončení stavby, která byla zahájena v lednu
2008, bylo plánováno až na konec října. Stavbu páteřní
komunikace realizovaly Inženýrské stavby Brno, s. r. o.,
investorem bylo statutární město Brno, které na tuto akci
ze svého rozpočtu vyčlenilo 12, 6 milionů korun.
Nová komunikace, která je nyní určena především pro provoz
turistického vláčku a služebních vozidel, byla nejen rozšířena
z původních 4 na 6 metrů, ale především doplněna o
samostatně vedený chodník pro pěší. Ten zajistí bezpečný pohyb osob mimo trasu vláčku a vozidel údržby.
Na stavbu v současné době navazuje úprava přilehlých expozic. Ta umožní nejen lepší orientaci
návštěvníků, ale zároveň nabídne i zajímavější průhledy do výběhů, které budou k nové komunikaci
přiblíženy. Další expozice vznikají podél dolní části nové páteřní komunikace. Výběh mar v ceně necelých
sto tisíc korun disponuje plochou 450 metrů čtverečních, sousední nový výběh surikat poskytne těmto
návštěvnicky oblíbeným zvířatům 50 metrů čtverečních venkovního prostoru a 25 metrů čtverečních
ubikací. To vše za necelé 3 miliony Kč. Primátor Brna ocenil kvalitu i rychlost stavby a přislíbil, že i
v dalších letech bude město brněnské zoo věnovat zvýšenou pozornost. V příštím roce by se tak kromě
projektu Beringie za cca 76 mil. Kč mohla začít realizovat i první část přestavby expozice opic, a to za cca 6
mil. Kč. Již koncem letošního září bude zprovozněna nová expozice rysů, která v prostorách nad cestou
k výběhu ledních medvědů začala vznikat zhruba před rokem. Právě dokončený výběh za cca 880 tisíc Kč
má rozlohu 500 metrů čtverečních, modulací terénu se pak přibližuje domovině rysů kanadských, tedy
Aljašce, Kanadě a severu USA.

Rekordní srpnová návštěvnost v Zoo Brno
V letošním srpnu navštívilo brněnskou zoo celkem 50 268 platících návštěvníků, což byla nejvyšší
srpnová návštěvnost od roku 1989. V loňském roce to bylo 44 976 lidí. Od začátku letošního roku zoo
navštívilo již 285 749 návštěvníků, vloni jich bylo za stejné období 216 390.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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 zábavním střediskem plným fauny a flóry. Je také výzkumným 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 záchranné 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.
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O lední medvíďata z Brna má zájem již 6 zahrad
 ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen (Německo)

 Zoo Praha
 Zoo Nikolaev (Ukrajina)
 Akvárium v Číně

 Tiergarten Nürnberg (Německo)
 Monde Sauvage Safari (Belgie)
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