
                                                                                                                              TISKOVÁ	ZPRÁVA																													
Strana	1	/	1 

 

			www.zoobrno.cz											zoo@zoobrno.cz																																																																				3.7.	2013	

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 spolu se 
Stanicí mladých přírodovědců 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.               
 

 
 
Reorganizace smečky vlků arktických  
 
Vlci  v brněnské  zoologické  zahradě  trpí  v posledních  měsících  dermatitidou, 
která  je podle odborníků projevem  stresové atmosféry  ve  smečce. Příčinou  je 
fakt,  že  před  několika měsíci  uhynul  alfa  samec  Atilla  (vysoký  věk)  a  tím  se 
změnila  celá hierarchie ve  smečce. Přestože  samice nedávno vyvedly mláďata, 
situace  se musí  řešit  radikálně,  tedy  rozpuštěním  smečky a  založením nového 
chovu. 
 
Tuto  situaci  řeší  vedení  a  chovatelé  Zoo  Brno  již  několik  týdnů.  Opakovaná 
veterinární  vyšetření  vlků  neprokázala  ani  bakteriální,  parazitární  nebo  plísňové 
původce  celého  problému.  Byla  provedena  série  testů,  které  prokázaly,  že 
problém je psychosomatický. Zbývá tedy jediné řešení, a to je kompletní obměna 
smečky, která bude  trvat několik  týdnů až měsíců. Nyní budou probíhat  jednání 
s kurátorem a zoologickými zahradami, kam by mohli být vlci umístěni. V Brně by 
měly zatím zůstat samice Alex a Claire se svými dvěma mláďaty. Ty se přestěhují 
do  náhradních prostor  a  celý  výběh  vlků  arktických bude  komplexně  vyčištěn  a 
upraven. Následovat bude vyhledání samce pro nový chov a jeho převoz do Brna. 
V květnu zaznamenali chovatelé ve výběhu vlků nové přírůstky. Vlčata s matkou se 
však  téměř  celý měsíc  zdržovala pouze  v prostoru nory  a  až na  konci  května  se 
začala více se smečkou pohybovat venku. Minulý týden bylo definitivně určeno, že 
vlčata  jsou dvě,  jeden pes a  jedna  fena. Při odchytu byli očipováni, odčerveni a 
naočkováni proti psince a vzteklině. Samice v zoo vychovávají mláďata společně, 
oproti tomu ve volné přírodě mívá většinou ve smečce potomky pouze tzv. vůdčí 
„alfa“  samice. V  brněnské  zoo mají moderní  výběh,  jehož  součástí  je  také  srub 
kanadských indiánů, ze kterého lze šelmy pozorovat. Samotný výběh má pak 3500 
metrů čtverečních a obdržel prestižní ocenění „Bílý slon“ za nejlepší expozici roku 
2006. Modelace terénu a  jeho osazení se přibližuje geografickým oblastem  jejich 
přirozeného výskytu. Součástí výběhu  jsou  i tři pedoky s boudami o ploše 70, 60, 
20  metrů  čtverečních.  Jsou  vzájemně  propojeny  a  umožňují  oddělení  zvířat  v 
případě potřeby.  
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Rekordní červnová návštěvnost a 350 jedničkářů 
 
Brněnská  zoologická  zahrada  zaznamenala  nejvyšší  červnovou  návštěvnost  za 
posledních  šestnáct  let. V červnu 2013 navštívilo  zahradu více než 41  tisíc  lidí. 
Část tvořily školní výlety a poslední červnový víkend, kdy byl vstup pro držitele 
vysvědčení  se  samými  jedničkami  zdarma,  se  přišlo  svými  školními  úspěchy 
pochlubit téměř 350 jedničkářů. 
 
Podobně  jako v ostatních měsících patřily v červnu k nejsilnějším dnům víkendy, 
kdy přišlo do zahrady v průměru 5  tisíc  lidí. Nejlépe na  tom byl víkend 15. a 16. 
června  /6  tisíc/a naopak nejhorší návštěvnost byla v pondělí 3.  června, a  to 192 
návštěvníků. V letošním roce vyhlásila zahrada akci „jedničkáři o víkendu zdarma“ 
a s vysvědčením se samými jedničkami této možnosti využilo více než 350 školáků. 
V uplynulých  letech měly  děti  tuto možnost  jen  v den  vysvědčení,  letos  poprvé 
celý  víkend. V posledních  letech  byly  nejvíce  navštěvovanými měsíci  červenec  a 
srpen a naopak dlouhodobě nejslabším měsícem je leden. 
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