
                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    17.12. 2015 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou víc než šedesát let existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se se zvířaty celého světa. 

V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání nedaleko hektickém prostředí centra 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 provozuje Záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy v Jinačovicích. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. 
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. Nabídka 
přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 
metropole.               
 

 
 
Dvojčata jaguarundi 
 
Novými sousedy šimpanzů a paviánů v brněnské zoo jsou čerstvě narozená 
dvojčata jaguarundi. Dvouletá samice, které naši chovatelé říkají Fiona, dělá 
společnost třináctiletému samci Foxovi od října 2014, kdy dorazila ze Zoo Berlín. 
  
Samice byla na začátku extrémně nedůvěřivá i vůči chovatelům, ale po určité době 
se aklimatizovala a dnes tvoří se samcem harmonický pár. Jaguarundi jsou plachá 
zvířata, která v péči člověka žijí většinou v páru i mimo reprodukční období. Po 
prvním neúspěšném květnovém porodu porodila samice dvě mláďata 26. 
listopadu. „Před prvním porodem se samice chovala podrážděně, ale tentokrát 
jsme téměř nepoznali, že se k němu schyluje. Pro porod si zvolila samčí box, zřejmě 
proto, že je menší a cítí se v něm bezpečněji. Pro jistotu jsme nyní oddělili samce, 
ale v budoucnu bude celá rodinka v jednom výběhu. Očekáváme, že by mohla 
Fiona mláďata vyvést v nejbližších dnech,“ říká chovatelka Mariana Hubíková. 
V lednu proběhne první veterinární prohlídka a určení pohlaví. Jaguarundi (Puma 
yagouaroundi) chová Zoo Brno od roku 2009. První úspěšný odchov tohoto druhu 
v historii zahrady je jedno mládě narozené v roce 2011. Celkově se v zahradách 
objevují spíše vzácně, v Česku je chová ještě Zoo Praha a Zoo Ostrava. 
Jaguarundi je pravá kočkovitá šelma ze skupiny malých koček. Má plochou hlavu, 
protáhlé tělo a krátké nohy sloužící k tomu, aby se snadno protáhl křovinami a 
hustým podrostem. Březost trvá 70 – 75 dnů. U jaguarundi je zajímavá velká 
barevná variabilita, naše samice je šedavá, zatímco samec rezavý. 
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Brněnské lední medvídě má čtyři týdny  
 
Lední medvědice Cora se již měsíc vzorně stará o své mládě, které se narodilo 
v sobotu 21. listopadu. Po celé dny ho zahřívá svým tělem a v pravidelných 
dvouhodinových intervalech kojí. Potvrzením, že se medvíděti daří dobře, jsou 
zvuky, které se z porodního boxu ozývají – hladový křik, kojení a ticho, kdy 
matka i mládě odpočívají. 
 
Lední medvědice v těchto dnech nepřijímá potravu, má zajištěn pouze přísun vody 
do porodního boxu. V nejbližších měsících mohou chovatelé i veřejnost sledovat 
Coru s medvídětem pouze prostřednictvím kamery. „Cora je opravdu skoro jako 
hodinky, rodí kolem dvacátého listopadu, začneme ji opět přikrmovat v únoru a z 
předchozích zkušeností můžeme předpokládat, že mládě vyvede do výběhu 
v polovině března,“ říká chovatel ledních medvědů Jaroslav Jasínek. První 
veterinární kontrola čeká medvídě ve čtvrtém až pátém měsíci, kdy bude také 
zjištěno jeho pohlaví. Přímý přenos z porodního boxu byl letos spuštěn pro 
veřejnost 30. listopadu a od té doby se návštěvnost celého webu zdvojnásobila a 
návštěvnost přímých přenosů je téměř pětinásobná. 
Novorozené lední medvídě váží asi 0,23 % hmotnosti své matky, tedy cca 600 g, 
což je naprostá výjimka mezi ostatními savci. Medvídě se narodí slepé, se 
zavřenými zvukovody a není schopno samostatného pohybu. Oči se mu začnou 
otvírat asi ve třech týdnech, plně otevřena jsou až po měsíci, ale teprve po sedmi 
týdnech začíná zrakem rozeznávat okolní předměty. Podobně i sluch začíná 
pravděpodobně naplno fungovat až po osmi týdnech. Čich, který je u ledních 
medvědů velmi ostrý a převyšuje zrak i sluch, se také vyvíjí velmi pozvolna a jeho 
funkce začíná teprve po druhém měsíci života. Tělesný vývoj pak postupuje velmi 
rychle, v prvním roce života dosáhne mládě asi 40% váhy dospělých zvířat. 
 
Jak dojemně pečuje čtyřistakilová medvědice o půlkilové mládě uvidíte na videu: 
www.uschovna.cz/zasilka/HDB9WIWTN2VKTR7K-94J 
www.uschovna.cz/zasilka/HDB9WIWTN2VKTR7K-JZN 
 

http://www.uschovna.cz/zasilka/HDB9WIWTN2VKTR7K-94J
http://www.uschovna.cz/zasilka/HDB9WIWTN2VKTR7K-JZN
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Brněnská zoo obnovila své členství v Národní síti záchranných stanic 
 
Záchranná stanice brněnské zoologické zahrady je po zahájení provozu v novém 
areálu v Jinačovicích a po první letní sezóně opět začleněna do Národní sítě 
záchranných stanic pro handicapované živočichy. V ní zajišťuje činnost na 
Kuřimsku a Rosicku, jinak přijímá také zvířata z blízkého okolí stanice.  
 
Brněnská zoologická zahrada byla jedním z prvních členů Sítě, v rámci níž je 
záchrannými stanicemi pokryto území celé republiky. Pracovníci záchranné stanice 
v Jinačovicích při Zoo Brno jsou k dispozici na pohotovostním telefonu702 137 837 
a v rámci Sítě zajišťují činnost na Kuřimsku a Rosicku. 
Nezávisle na našem členství v Síti došlo na Odboru životního prostředí Magistrátu 
města Brna k dohodě mezi námi a panem Machařem z brněnské záchranné 
stanice na tom, že budeme přijímat také zvířata z našeho bezprostředního okolí, 
z brněnských městských částí Bystrc a Kníničky. 
S okolními záchrannými stanicemi spolupracujeme, pokud se k nám dovolá někdo 
z okolních území, předáme mu správný kontakt.S nálezci zvířat a okolními 
záchrannými stanicemi komunikujeme tak, aby bylo zajištěno, že se zvířatům vždy 
dostane rychlé odborné pomoci. V případě potřeby jsme vždy připraveni 
poskytnout odborné poradenství a převzít případně zvíře do péče. 
 
Za více než tři čtvrtě roku fungování záchranné stanice jsme poskytli pomoc 
přibližně dvěma stům zvířat. Přes padesát procent z nich jsme vypustili zpět do 
přírody. V současné době v záchranné stanici pečujeme o zvířata, která 
v záchranné stanici přečkají zimní období. Jedná se o čtrnáct ježků, čtyři netopýry, 
plcha velkého a dvě veverky obecné.  
 
Jana Švaříčková 
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Zoo Brno a stanice zájmových činností 
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