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Architektonická studie nového vstupu do Zoo Brno 
 
V loňském roce vypsala brněnská zoologická zahrada veřejnou soutěž na architektonickou studii 
nového vstupního areálu. Ten je vzhledem ke kapacitně nevyhovujícímu stávajícímu vstupu v Bystrci 
nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje brněnské zoo. V soutěži zvítězil návrh brněnského atelieru 
ARCH DESIGN s projektem vstupu, který zdůrazňuje šetrný přístup k zachování kvality 
navazujících obytných zón v MČ Brno-Kníničky, v návaznosti na chráněnou přírodní lokalitu Mniší 
hory a biokoridor Svratky.  

Koncept vstupního areálu vychází ze dvou objektů 
částečně zapuštěných do mírně svažitého terénu. 
Objekty jsou tvarovány v organických křivkách, které 
je tak nenásilně začleňují do přírodního prostředí. Jsou 
otevřeny směrem k jihu do rekreačního parku řeky 
Svratky, směrem severním k rodinné zástavbě jsou 
zasypány a osázeny zelení. Oba objekty jsou na úrovni 
střech spojeny pěší lávkou, která přemosťuje veřejnou 
komunikaci směrem do areálu zoo. V objektech jsou 
umístěny nezbytné administrativní a technické 
provozy, novinkou bude atraktivní mořské akvárium, 
chybět nebude ani restaurace, sociální zázemí a 

prodejna suvenýrů.  
Součástí projektu je i nová autobusová zastávka, velkokapacitní parkoviště pro cca 300 osobních 
automobilů a 10 autobusů. Realizace projektu předpokládá finanční prostředky v celkové výši cca 
200 milionů korun, které se zoo pokusí získat z evropských fondů s podporou rozpočtu města Brna. 

 
 

 
Lední medvíďata Bill a Tom se 14. a 15. 2. 2009 rozloučí s Brnem 

 
Bill a Tom narození 23. 11. 2007 jsou první mláďata medvědů ledních odchovaná v Zoo Brno přirozenou 
cestou. V únoru 2009 se uskuteční jejich převoz do nových domovů. Bill zamíří do Zoo Gelsenkirchen 
v Německu, odkud se zároveň do Brna vrátí otec medvíďat Umca, budoucím domovem Toma bude Zoo Praha. 
U příležitosti odchodu Toma do Prahy 14. února a Billa do Německa 15. února se v Zoo Brno uskuteční setkání 
návštěvníků, zástupců médií a dalších hostů z řad sponzorů a představitelů veřejného života. Akce se po oba 
dva dny koná od 10.00 hod. do 12.00 hod.  
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
 
Vzhledem k organizační náročnosti celé přepravy je nezbytné, aby se zástupci médií v žádném 
případě nepokoušeli sestupovat ke spodní části medvědího výběhu. Stresová zátěž pro zvířata bude 
totiž velmi vysoká a v našem zájmu je minimalizovat veškerá rizika tak, aby celý proces nakládky 
proběhl pro všechny zúčastněné pokud možno hladce. S tím souvisí i skutečnost, že obě medvíďata 
budou s největší pravděpodobností již od sobotního rána uzavřena ve vnitřní  ubikaci, a to až do 
jejich sobotního a nedělního odjezdu z Brna. Pro fotografy a kameramany proto nabízíme v sobotu 
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14. 2. 2009 přesně v 10.00 hod. možnost hromadného přístupu do chodby v ubikaci ledních medvědů. 
Zde budete mít mít příležitost pořídit si exkluzivní záběry medvíďat těsně před jejich nakládkou a 
zároveň se dozvědět nejaktuálnější informace ke způsobu jejich přepravy. Poté - v 10.15 hod. - se 
všichni bez výjimky přemístí do Indiánské chýše, kde bude připraveno občerstvení. Po nakládce 
přepravník s medvídětem přijede v době mezi 11.00 – 12.00 hod. k Indiánské chýši, kde se pozvaní 
hosté i návštěvníci zoo budou moci s medvíďaty oficiálně rozloučit.  
Tom by měl dorazit do pražské zoo v sobotu odpoledne 14. 2. 2009, příjezd Billa do německého 
Gelsenkirchenu je plánován v pondělí 16. 2. 2009 cca v 9.00 hod. ráno. Příjezd jejich otce Umcy 
z Německa do Brna je předpokládán v úterý 17. 2. 2009 mezi 11.00 hod. – 13.00 hod. Vzhledem 
k velikosti a hmotnosti bude muset být přepravní kontejner s Umcou vyložen za pomoci těžké 
techniky Hasičského záchranného sboru.  V případě zájmu médií je možné z cesty medvíďat do jejich 
nových domovů pořídit obrazový záznam. V tom případě však prosíme média o zapůjčení přenosné 
kamerové techniky vhodné pro pořízení kvalitních profesionálních záběrů.  
 
 

Jak to vidí šelmy 
Kampaň na záchranu evropských masožravců 

(8. EAZA European Carnivore Campaign 2008/2009) 
 

Další kampaň na záchranu ohrožených živočichů vyhlásila Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA) 
17. září na 25. výroční konferenci EAZA v Antverpách. V pořadí již osmá kampaň, tentokrát 
zaměřena výhradně na faunu z našeho kontinentu. 
 

• Tato kampaň se týká ochrany všech druhů ohrožených evropských šelem.  V rámci kampaně ale není 
možné zaměřit se na úplně všechny.  

• Proto EAZA vybrala 12 nejcharismatičtějších druhů, jako hlavní představitele této kampaně.  
• Těmito druhy jsou: 

 
• liška polární (Alopex lagopus) 
• vydra říční (Lutra lutra) 
• rys ostrovid (Lynx lynx) 
• kočka divoká (Felis silvestris) 
• vlk obecný (Canis lupus) 
• medvěd hnědý (Ursus arctos) 
• tchořík skvrnitý (Vormela peregusna) 
• rys pardálový (Lynx pardinus) 
• medvěd lední (Ursus maritimus) 
• rosomák obecný (Gulo gulo) 
• šakal obecný (Canis aureus) 
• norek evropský (Mustela lutreola) 

 
 
Negativa, která ohrožují evropské šelmy, můžeme shrnout v rámci dvou zcela protichůdných tendencí. První souvisí se 
zvyšováním jejich početnosti a druhý naopak s jejím snižováním. Téma kampaně, jímž je soužití (koexistence) šelem a lidí, 
zahrnuje oba zmíněné okruhy problémů. Soužití (Living Together) na jedné straně znamená iniciativu podporující přežití 
ohrožených šelem, jejichž stavy kriticky klesají, a na straně druhé snahu naučit se žít s těmi, jejichž počty se začaly zvyšovat, 
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takže zasahují do našeho teritoria a stávají se příčinou konfliktů. Oba problémy mohou být vyřešeny, pokud budeme schopni 
změnit naše myšlení a chování tak, abychom žili v souladu se zásadami Soužití (Living Together). 
 
 
Význam šelem v přírodě 
 

• Šelmy jsou velice důležitou součástí ekosystému. 
• Nejčastěji loví slabá a nemocná zvířata. 
• Pomáhají tak udržovat populace své kořisti v dobrém zdravotním stavu, čímž dále kupříkladu snižují 

riziko šíření různých chorob. 
• Za nepřítomnosti šelem dochází k přemnožení jejich přirozené kořisti (u nás především srnců a 

jelenů). 
• Velký díl viny na přemnožení lesních kopytníků však nesou sami myslivci, kteří udržují jejich 

početní stavy nad únosnou kapacitou prostředí (zvěř v zimním období přikrmují). 
• Přemnožení kopytníci zkonzumují všechny semenáčky stromů, takže nedochází k přirozené obnově 

lesa. 
• Lesníci pak musejí vynakládat nemalé prostředky na obnovu lesa, při které je třeba zajistit ochranu 

výsadeb před nenechavými kopytníky. 
 
Cíle kampaně 
 

• Seznámit veřejnost s rozmanitostí divokých zvířat, která stále přežívají v evropské přírodě. 
• Zvýšit povědomí veřejnosti o areálu výskytu a početnosti velkých evropských druhů masožravců.  
• Upozornit na to, že v důsledku lidské činnosti dochází ke ztrátě habitatů (prostorů vhodných k 

životu), jejich fragmentaci a celkovému znečišťování prostředí, což ohrožuje budoucnost mnoha 
druhů masožravců.  

• Vysvětlit, proč je přítomnost masožravců dobrým indikátorem zdraví našeho životního prostředí.  
• Naučit členy EAZA a veřejnost, že chránit přírodu je třeba nejen v dalekých zemích, ale i v naší 

domovině. A že ochrana životního prostředí začíná s postojem lidí, s jejich životním stylem.  
• Shromáždit 750 000 eur na záchranné programy.  

 
Dobré důvody, proč se ke kampani připojit 
 

• Jedná se o vůbec první ryze evropskou kampaň, zaměřenou tentokrát výhradně na faunu našeho 
kontinentu.(EAZA se doposud soustředila na ochranu různých exotických míst a zvířat. I tady 
v Evropě však máme krásnou přírodu a také rozmanitá divoká zvířata, která stejně jako zvířata z 
dalekých zemí potřebují naši ochranu.)  Dává nám tedy mimořádnou příležitost podílet se na ochraně 
přírody v našem nejbližším okolí. 

• Evropa je naším domovem. Ochrana evropských divokých zvířat a biotopů je tedy v prvé řadě naše 
zodpovědnost. Všichni bychom se proto měli snažit udržet si toto přírodní dědictví. 

• Mnoho druhů šelem hraje důležitou roli v naší kultuře a historii. Šelmy člověka fascinovaly od 
nepaměti. Známe je už z pravěkých jeskynních maleb, ale také z různých legend či pohádek. Je proto 
v našem zájmu, aby přežily a nadále nám tak poskytovaly spojení s naší minulostí. 

• Šelmy také hrají velice důležitou roli v ekosystému. Fungují totiž jako jakási zdravotní policie, 
protože ve většině případů konzumují jen slabé a nemocné kusy.  

• Většina lidí nezná význam šelem v přírodě, ani to, kolik z nich je vážně ohroženo. 
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Jak můžeme pomoci? 

 

• Přijďte k nám do Zoologické zahrady města Brna na různé akce pořádané v rámci kampaně: 
o Výukový program „Jak to vidí šelmy“ 

• Zakoupením triček a dalších reklamních předmětů věnovaných kampani přispějete na záchranné projekty.  

• Lze také poslat finanční příspěvek přímo na účet kampaně (pozor – pouze vyšší částky – jedná se o zahraniční 
účet s vyššími poplatky): 

číslo účtu: 80.66.04.409 
Banka: Fortis Bank, Amsterdam 
BIC: FTSB‐NL‐2R 
IBAN: NL‐77‐FTSB‐0806604409  

• Zapojte se do soutěží vyhlášených ke kampani zoologickou zahradou: 
o Výtvarná soutěž  

S využitím jakékoliv výtvarné techniky znázorni nějakou šelmu (nebo šelmy) České republiky. 
Školní kolektivy: 
 I. kategorie – 1. stupeň ZŠ  
 II. Kategorie – 2. stupeň ZŠ (a SŠ) 

o Fotopříběh  
 od 15 let 
 seriál 3–5 fotografií šelmy z kampaně 2008/2009 s dějem (krmení, lov, hra,...) 

o Literárně výtvarná soutěž 
Vymysli pohádkový příběh – leporelo, ve kterém budou „kladnými hrdiny“ zvířátka z kampaně. 

Školní kolektivy: 
 I. kategorie – 1. stupeň ZŠ  
 II. kategorie – 2. stupeň ZŠ (a SŠ) 

o Zhotovení maňáska  
Vyrob maňáska v podobě některé šelmy kampaně 2008/2009 (Jak to vidí šelmy). 

 
Zahájení soutěží je ke dni konání dnešní tiskové konference, jejich ukončení pak k 25. 5. 2009. Vyhlášení 
výsledků a předání cen v podobě volných vstupenek a dárkových předmětů Zoo Brno, proběhne v rámci 
červnové oslavy Mezinárodního dne dětí v zoo. 
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