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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 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 záchytné 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.               
 

 
 
Cesta kolem výběhu ledních medvědů bude opět otevřena 
 
Od porodu  ledních medvíďat uplynulo  již  15  týdnů  a podle  chovatelů  je  Cora 
připravena  vyvést  medvíďata  z porodního  boxu.  Vedení  zoologické  zahrady 
proto  rozhodlo  od  soboty  16.  března  zpřístupnit  cestu  kolem  výběhu  ledních 
medvědů. Můžete to být tedy právě vy, kdo jako první uvidí medvědí rodinku.  
 
Cora  byla  od  poloviny  února  přikrmována  potravním  komínem  a  od  začátku 
března ji chovatel Jaroslav Jasínek chodí krmit přímo k boxu. „Medvědice je klidná 
a její krmnou dávku postupně zvyšujeme. Medvíďata jsou velmi čilá a podle mých 
odhadů dnes váží kolem 9 kilogramů“,  říká  Jasínek. Právě  tyto skutečnosti vedly 
k rozhodnutí o otevření  cesty,  která  vede  kolem  výběhu  ledních medvědů  a od 
listopadu  byla  z bezpečnostních  důvodů  pro  veřejnost  uzavřena.  Lední medvědi 
mají totiž velmi vyvinutý čich a hrozilo, že pokud by Cora ucítila cizí pachy, mohla 
by  v domnění  hrozícího  nebezpečí  mláďatům  ublížit.  Až  Cora  začne  vodit  svá 
mláďata  do  výběhu  pravidelně,  budou  se  chovatelé  snažit  je  oddělit  k první 
veterinární  prohlídce.  V rámci  ní musí  proběhnout  ze  zákona  povinné  čipování, 
také očkování a zjištění pohlaví. Pak budou medvíďata opět vrácena matce. 
 
Veřejnost  může  stále  hlasovat  pro  jména  ledních  medvíďat  na  webových 
stránkách, a to na www.zoobrno.cz a na stránkách adoptivních rodičů www.hc‐
kometa.cz .  
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Populární velbloudice Majda je od neděle maminkou 
 
V brněnské Zoo se v neděli 10. března narodilo mládě velblouda dvouhrbého. Je 
to holčička, matkou  je slavná velbloudice Majda a otcem samec Romeo. Porod 
proběhl  spontánně  ve  výběhu,  ale  chovatelům  se  podařilo  matku  i  mládě 
přesunout  do  tepla  stáje,  kde  zatím  musí  pomáhat  při  krmení  –  velbloudě 
nedokáže samo přijímat potravu od matky.  
 
Až nejbližší dny rozhodnou o tom, jestli je mládě natolik životaschopné, aby začalo 
samo pít. Chovatelé věří, že to zvládne a o nadcházejícím víkendu ho budou moci 
návštěvníci  vidět  ve  výběhu. Doba  březosti  u  velbloudů  dvouhrbých  je  390‐410 
dnů a mládě váží asi 45 kg. Brněnská zahrada chová  jednoho samce a tři samice. 
Majda je návštěvníkům velmi dobře známá z různých akcí pro veřejnost, například 
Rozsvěcování vánočního stromu, kde si mohou děti velbloudici pohladit a nakrmit. 
 
Velbloud dvouhrbý /Camelus ferus/ je nenáročný, rychlý a dokáže trpělivě snášet 
sucho, žár slunce  i rozpálený písek.   Má na první pohled těžkopádné neohrabané 
tělo a pozoruhodný je způsob jeho pohybu, při kterém zvedá vždy obě pravé nebo 
levé nohy najednou, což se projevuje kolébavou chůzí. Normální cestovní rychlost 
velblouda je kolem 4 km/h, ale dokáže překonat i hranici 60 km/h.  
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