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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 
 

Umca má nový bazén 
 
Lední medvěd Umca si dnes za přítomnosti novinářů poprvé vyzkoušel koupání 
v novém  bazénu,  který  byl  vybudován  v rámci  rozšíření  záložního  výběhu.  
Samec ledního medvěda, který je v případě úspěšného odchovu téměř dva roky 
oddělen od samice a mláďat, tak bude mít v zázemí zahrady větší komfort. 
 
Samec  je pravidelně oddělován od samice v měsíci září z důvodu „předpokládané 
březosti“ samice. V případě, že se na konci roku ukáže, že samice není březí nebo 
po porodu mláďata nepřijme, je samec vrácen do výběhu. V minulosti byl medvěd 
Umca na  tuto nezbytnou dobu  transportován do  jiných zoologických zahrad, ale 
ukázalo  se,  že  stres  spojený  s převozem  je  tak  velký,  že  lepším  řešením  bude 
vybudování záložního výběhu. Ten byl dokončen v roce 2011 a letos k němu přibyl 
i nový bazén o velikosti 5m x 10m x 2,5m, protože v případě úspěšného odchovu 
/rok 2007 a 2012/ se doba oddělení prodlužuje ze tří měsíců na téměř dva roky. 
Věříme, že rozšíření záložního výběhu Umcy bude pozitivně vnímáno i veřejností a 
návštěvníky, kteří sice k výběhu přístup mít nebudou, ale často pokládaná otázka 
„jak se daří slavnému otci Umcovi?", je vyřešena.  
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Stavba  tří  nových  expozice  byla  v Zoo  Brno  zahájena  v  polovině  října  2013,  v 
prvních  dnech  byla  vyznačena  náhradní  trasa  k výběhu  afrických  kopytníků  a 
probíhala  samotná  příprava  stavby.  Celková  investice  činí  52 milionů  korun, 
město  Brno  spolu  se  Zoo  Brno  získalo  na  tyto  stavby  dotaci  z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. 
 
Průchozí voliéra orlů bělohlavých vznikne v sousedství  indiánské chýše a výběhu 
pro vlky arktické a bude doplněna výběhy pro ursony kanadské a skunky severní. 
Je  technicky  nejnáročnější  stavbou  tvořenou  ocelovou  konstrukcí,  která  bude 
shora uzavřena nylonovou sítí, a vstup do ní povede chodbou proraženou ve skále 
z umělého  kamene.  Návštěvník  se  dostane  do  bezprostřední  blízkosti  orlů 
bělohlavých,  ale  přitom  bude  konstrukčně  zamezeno  úniku  ptáků  z voliéry. 
Spojením  voliéry  se  dvěma  menšími  výběhy  pro  skunky  pruhované  a  ursony 
kanadské  a  obrovskou  patnáctimetrovou  sekvojí  vznikne  jeden  celek,  který  se 
stane dalším dílem mozaiky navazující na komplex Beringie. 
Hostem TK byl ing.arch. Vratislav Danda, autor projektu Expozice orla 
 
Africká vesnice „Samburu“ bude vybudována v nejvyšší  části Mniší hory, v místě 
současné vyhlídky před výběhem Safari a stane se součástí budoucího uceleného 
komplexu Kalahari. Osadu budou tvořit repliky osmi chýší domorodých Afričanů a 
ty by měly sloužit ke vzdělávání a oddechu návštěvníků. Z těchto chýší budou moci 
návštěvníci  pozorovat  drobné  africké  zvířectvo  a  také  lagunu  plameňáků 
„Naivasha  lake“.  V dalších  letech  plánujeme  v sousedství  africké  vesnice  nový 
lvinec, gepardinec a ve výběhu Safari chceme zřídit i nádrž pro hrochy. 
 
Průchozí expozice klokanů vyplní dosud nevyužitou stráň pod Exotáriem /pavilon 
exotického  ptactva/  a  poslední  prázdný  prostor  podél  páteřní  komunikace 
spojující  dolní  a  horní  část  zahrady,  po  které  jezdí  zoovláček.  Celým  klokaním 
areálem  povede  naučná  stezka,  na  které  se  dostanou  návštěníci  do  přímého 
kontaktu  se  zvířaty  a  jeho  součástí  bude  i  skála  vyzdobená  napodobeninami 
skalních maleb původních obyvatel Austrálie – Aborigines.   
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Nejoriginálnější foto v zoo pořídili budoucí fotografové 
 
Soutěž  „Vyfoť  se  a  vyhraj“,  kterou  připravila  brněnská  zoologická 
zahrada  pro  základní  a  střední  školy,  vyhráli  studenti  Střední  školy 
potravinářské, obchodu a  služeb obor  fotograf a odměnou  jim bude 
sobotní osobní setkání s Ewou Farnou v zoologické zahradě a zdarma 
lístky na její koncert v KC Semilasso.  
 
Fotosoutěž připravená ve spolupráci s agenturou Time4event probíhala od 9. září 
2013 do 30.  října 2013 a podmínkou účasti byla originální skupinová fotografie v 
areálu  brněnské  zoo  s  přáním  k  šedesátinám  zahrady  v  délce  60  písmen. 
Fotografie  a  přání  přišla  od  šesti  tříd  základních  i  středních  brněnských  škol. O 
výhercích rozhodovala Ewa Farna se zástupci Zoo Brno a pořádající agentury.  
  
1. místo  ‐  skupina  studentů  oboru  fotograf  ze  SŠPOS  Charbulova,  Brno  ‐  volný 
vstup na koncert Ewy Farné pro celou třídu v doprovodu učitele  
2. místo  ‐  skupina dětí  z Anglické  ZŠ Mendlovo nám., Brno –  zážitkový program 
v Zoo Brno s opékáním špekáčků 
3. místo – skupina dětí ze školní družiny ZŠ Úvoz, Brno – zážitkový program v Zoo 
Brno s opékáním špekáčků  
 
Výherci budou mít možnost osobně se setkat s Ewou Farnou 
 
Program soboty 2. 11. 2013 s Ewou Farnou v Zoo Brno: 
 
13:00‐15:00 soutěže s rádiem Kiss Hády 
14:00 slavnostního vyhlášení soutěže, předání cen Ewou Farnou 
14:15 adopce koně převalského Ewou Farnou 
14:30 autogramiáda pro přítomné návštěvníky 
 
18:00 koncert Ewy Farne a předkapely Lidopop – KC Semilasso 
 
Hostem TK byl za agenturu Time4event pan Pavel Bříza 


