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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.               
 

 
 
Prvních 1700 návštěvníků vidělo lední medvíďata živě 
 
Mrazivé, ale slunečné počasí a ruch kolem výběhu vylákali v sobotu 16. 3. 2013 
ráno  lední medvědici Coru  s medvíďaty do  výběhu.    Téměř  1700 návštěvníků, 
kteří se nenechali odradit velmi chladným a větrným počasím, vidělo medvědí 
rodinku na vlastní oči. Coře a medvíďatům mrazivé počasí naopak vyhovovalo a 
užívali si čas ve výběhu velmi intenzivně. 
 
První  krůčky mláďat  ve  výběhu  byly  sice  nejisté,  ale  Cora  je  brzy  s prostorem 
seznámila a všichni tři se těšili pozornosti novinářů i návštěvníků. Chladné víkendy 
mají návštěvnost běžně kolem 200‐250 návštěvníků,  lední medvíďata tedy zvedla 
návštěvnost  osminásobně.  Doufáme,  že  tento  trend  bude  i  nadále  pokračovat. 
Doposud sledovala veřejnost dění v porodním boxu, od středy 20. 3. 2013 bude 
spuštěna  venkovní  kamera  a  lidé  na  celém  světě  budou  moci  sledovat 
medvíďata s matkou ve výběhu. V nejbližších týdnech proběhne první veterinární 
prohlídka ‐ čipování, očkování a zjištění pohlaví. 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.  V současnosti  je  na  obou 
webech dohromady  kolem  19  tisíc hlasů. Vedou  jména Nanuk, Bella, Kometa  a 
Rondo. Hlasování bude probíhat ještě nejméně jeden měsíc. 
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