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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.               
 

 
 
 

Kdo bude „šéfem“ skupiny šimpanzů v brněnské zoo? 
 
Dnes /26.6.2013/ ráno chovatelé poprvé spojili šimpanze Fábena a samice Ginu 
a Mary do  jedné expozice. Vzhledem k tomu, že aklimatizace samic, které byly 
přivezeny  minulý  týden  ze  Zoologické  a  botanické  zahrady  města  Plzně, 
probíhala dobře, nebyl důvod přímé spojení odkládat.  
 
Samec Fáben, který během dvou  let přišel o  tři samičí společnice, byl od března 
minulého roku sám. „Je vidět, že se Fáben velice těší z přítomnosti nových samic a 
začal  se  i  více  zvukově  projevovat.  Starší  Gina  si  na  nové  prostředí  i  na  nás 
chovatele rychle zvykla a je kontaktní. Mary se zatím kontaktu s námi vyhýbá, ale 
o to více se věnuje Fábenovi“, říká brněnská chovatelka Mariana Hubíková. Fáben 
sice není samec vhodný k chovu, ale v předchozí skupině měl samčí převahu. Starší 
samice Gina  byla  v plzeňské  skupině  šimpanzů  také  dominantní  samicí,  a  proto 
chovatelé  s  velkým  napětím  očekávají,  jak  bude  probíhat  socializace  těchto  tří 
zvířat.  
Aktuální  stav:  Samotný  proces  spojení  šimpanzů  do  jedné  expozice,  proběhl 
hladce  a  bez  potyček.  „Nemůžeme  zatím  ale  vyloučit,  že  k nějaké  šarvátce 
v příštích měsících dojde.“, dodala hlavní vedoucí chovatelského úseku Zoo Brno 
Ilona  Pšenková.  Fáben  se  zatím  více  kontaktuje  se  samicí Mary,  která  pomalu 
začíná reagovat  i na brněnskou chovatelku šimpanzů. Starší Gina se drží stranou, 
dohlíží  na  situaci  a  samec  se  jí  spíše  vyhýbá.  U  tohoto  důležitého  okamžiku 
asistovala kromě brněnských chovatelů i chovatelka Alena Faflíková z Plzně a bude 
přítomna ještě v nejbližších dvou dnech.  
 
Hostem  TK  byla  Alena  Faflíková  ze  Zoo  Plzeň  a  Ilona  Pšenková  vedoucí 
chovatelského úseku Zoo Brno. 
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Déšť se podepsal i na brněnské zoo 
 
Dnes  v dopoledních  hodinách  se  vlivem  trvalého  deště  sesunula  půda  nad 
voliérou  orlů  kamčatských  v brněnské  zoologické  zahradě.  Sesuv  částečně 
narušil  zadní  stěnu  expozice,  a  proto  museli  chovatelé  orly  i  s jejich 
pětiměsíčním mládětem přesunout do náhradní expozice. 
 
V následujících  dnech  bude  vedení  zahrady  po  konzultaci  se  statikem  a  dalšími 
odborníky  hledat  technické  a  finanční  řešení  této  havárie.  Oprava  voliéry  a 
zabezpečení proti dalšímu sesuvy bude určitě trvat několik týdnů, návštěvníci mají 
možnost orly kamčatské vidět zatím ve voliéře nedaleko výběhu ledních medvědů, 
ale není vyloučeno, že z bezpečnostních důvodů budou muset být přesunuti mimo 
prohlídkovou trasu. 
 

 
Mládě zebry Chapmannovy je hřebeček  
 
Dalším přírůstkem na  Safari brněnské  zoologické  zahrady  je  v neděli narozený 
sameček zebry Chapmannovy. Porod i první dny po porodu proběhly standardně 
a  mládě  i  matka  budou  v nejbližších  dnech  za  příznivého  počasí  ve  výběhu 
s ostatními zvířaty. 
 
Březost u zeber trvá 350 dnů. Kobyla jménem Fila je už zkušenou matkou, je to její 
páté mládě.  Do  naší  zoologické  zahrady  přišla  v roce  2005  z Olomouce.  Zebra 
Chapmannova  (Equus quagga  chapmanni)  je  jedním  z 5 poddruhů  zebry  stepní, 
která  je  rozšířena  po  celé  východní  a jihovýchodní  Africe  a patří  k typickým, 
poměrně  běžným  kopytníkům  tohoto  kontinentu.  Avšak  většina  jich  patří 
k poddruhu  zebra  Böhmova,  kterých  v Africe  žije  asi  500  tisíc.  Zeber 
Chapmannových  je  v Africe  asi  jen  20  tisíc  a jsou  zapsány  na  Mezinárodním 
červeném  seznamu ohrožených  živočichů.  Zebra Chapmannova má na  rozdíl od 
ostatních  stepních  zeber  mezi  širokými  černými  pruhy  vyznačeny  ještě 
tmavohnědé mezipásy.  V brněnské  zoo  chováme  v současnosti  5  zeber  tohoto 
druhu. 
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Žirafí slečně se daří dobře 
 
Mládě žirafy síťované je samička a má tři týdny. Společně s matkou Toshou tráví 
většinu času na pedoku. Po narození byla slabá, přesto se brzy naučila přijímat 
potravu od matky a postupně nabírá na váze i na síle. 
 
V prvních dnech ji museli chovatelé přikrmovat rozmraženým kravským mlezivem, 
protože hrozilo její uhynutí vyčerpáním. Naštěstí se naučila sát mléko od matky a 
přes  počáteční  problémy  se  zdá,  že  je  vše  v pořádku.  Vzhledem  k tomu,  že 
v prvním  týdnu  života  byla  slabá  a  jen  těžko  se  udržela  na  dlouhých  nohách, 
provedl  veterinář  bandáž  kolenního  kloubu  pravé  přední  končetiny. Dnes  už  je 
situace mnohem  lepší,  žirafka  se bez problémů pohybuje a  je  jen otázkou  času, 
kdy poprvé vyrazí do velkého výběhu. Její matka Tosha se narodila v roce 2006 v 
Zoo Dvůr Králové a o dva  roky později přijela do Brna. Otcem  je samec M’Toto, 
narozený v roce 2009 v Kolíně, přišel do Brna v roce 2011 a chovatelé mu důvěrně 
říkají Toník. 
 
Žirafy  se mohou  rozmnožovat po  celý  rok, ale nejvíce mláďat  se  rodí uprostřed 
léta. Samice obvykle zabřezávají v intervalu dvou  let a březost trvá 420‐468 dnů. 
Novorozené mládě, které váží 47 ‐ 70 kg a je až dva metry dlouhé, přijde na svět 
pádem z téměř dvoumetrové výšky. Přesto se už za necelou půlhodinu postaví na 
vlastní nohy a saje mateřské mléko. Mladé žirafy pohlavně dospívají po 3,5  ‐ 4,5 
letech. 
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Prázdniny budou v zoo ve znamení šedesátky  
 
Šedesáté narozeniny brněnské  zoologické  zahrady budou  v nejbližších  týdnech 
připomínat  dvě  výstavy  a  soutěž  o  exotický  zájezd  v hodnotě  symbolických 
šedesáti  tisíc korun. Oslavy vyvrcholí poslední srpnový víkend v areálu zahrady 
dvoudenní zábavou pro širokou veřejnost a adoptivní rodiče.  
 
Expozici, která bude od 1. do 21.  července 2013  instalována v nákupním centru 
Olympia,  a  velkou  soutěž  o  exotický  zájezd  jsme  připravili  ve  spolupráci 
s cestovatelem  Rudou  Švaříčkem  a  jeho  cestovní  kanceláří  Livingstone.  Celá 
instalace  bude  atraktivní  pozvánkou  do  Zoologické  zahrady  města  Brna, 
připomene  letošní  šedesátiny  a  úspěchy,  na  které  je  zahrada  pyšná.  Nebudou 
chybět ani živá zvířata a doprovodný program. Každou středu od 15:00 do 18:00 a 
každou sobotu od 14:00 do 18:00 budou výstavu doplňovat soutěže o vstupenky 
do zoo, hudební a taneční vystoupení.  V sobotu 6. června zatančí skupina Glitter 
Stars, mistryně  České  republiky  v  cheerleadingu  a  13.  června  od  15:00  zazpívá 
Laďa Kerndl.  
V těchto dnech připravujeme pravidla soutěže o exotický zájezd s CK Livingstone, 
která bude odstartována v nejbližších týdnech. 
Historii Zoo Brno a  její vize do budoucnosti představí druhá výstava, která bude 
instalována  v Urban  centru  na  Staré  radnici,  a  to  od  15.  července  do  15.  září 
2013. Výstava zmapuje šest uplynulých desetiletí  zoologické zahrady a představí 
její současnou chovatelskou koncepci. 
Dvoudenní oslavy s bohatým programem pro návštěvníky zahrady se budou konat 
31.  srpna  a 1.  září  a  záštitu nad nimi převzal primátor  statutárního města Brna 
Roman Onderka.  
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí Zoo Brno 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 

 


