
30                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    15. 12 . 2016 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou víc než šedesát let existence a 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 hektického 
prostředí centra velkoměsta uprostřed nádherné přírody lesoparku Mniší hory v městské části Brno-Bystrc. Brněnská zoologická zahrada je nejen centrem odpočinku a 

poznání pro celou rodinu, ale také odborným pracovištěm. Kromě chovu zvířat v areálu zahrady také provozuje Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy 
v Jinačovicích. V ní 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. Od 1.9.2016 je Zoo Brno a stanice zájmových 
činností zapsána do rejstříku škol Jihomoravského kraje a působí v oblasti environmentálního vzdělávání. Vzdělávací programy, příměstské tábory, přednášky, akce pro 
širokou veřejnost a programy pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole a 
v současnosti v rámci Brna turistickým cílem s nejvyšší návštěvností.              
 

 

Margay. Unikátní kočka obohatila chov šelem 
 
Nádherné zvíře s krásným zbarvením a vzorem srsti. Tak se nejčastěji hovoří 
o kočkovité šelmě margay (Leopardus wiedii). Od pátku 9. prosince se o tom 
mohou přesvědčit také návštěvníci Zoo Brno. 
 
Čtyřletá samička Ichika dorazil na Mniší horu z Anglie. „Ačkoli byla cesta poměrně 
dlouhá, vše skvěle zvládla. Pár hodin po příjezdu si už zvykala na nové prostředí 
v Tropickém království a dopřála si první jídlo,” říká kurátorka chovu savců Dorota 
Gremlicová. 
Margay, dříve také ocelot dlouhoocasý, je menší kočkovitá šelma, která je o něco 
větší než kočka domácí. Dorůstá délky až 80 centimetrů a váží od tří do devíti 
kilogramů. Specifikem margayů je krásná kresba a zbarvení, jež je většinou od 
žlutohnědé po šedavě hnědou. Srst je krátká, hustá a jemná, s tmavými skvrnami 
a otevřenými růžicemi. Hlavu a krk spojují černé linie, zadní část uší je také tmavá, 
ale s bílými skvrnami. Na vrchní straně krku navíc roste srst v opačném směru. 
Rozpoznat margaye mezi sebou by neměl být problém, protože vzory srsti se 
u jednotlivých zvířat výrazně liší. 
Margayové žijí především na stromech, ale za potravou se vydávají i na zem. Jsou 
to velmi obratní lezci - mají široké a pružné tlapy s velkými drápy, které jim 
umožňují bezpečný a pevný úchop. Díky dlouhému ocasu dokáží snadno udržet 
rovnováhu. 
Margay má ve srovnání s dalšími kočkovitými šelmami při šplhu několik výhod. 
Zadní končetiny margayů se mohou vytočit až o 180 stupňů, což jim umožňuje 
pevnější sevření kmene stromu, po kterém šplhají. Také se zadními končetinami 
dokáží udržet větví a pověsit na nich, pokud něco drží v předních tlapách. Kromě 
toho mohou margayové jako jediné kočky šplhat ze stromů hlavou dolů. 
Aktivní jsou zejména v noci, přes den obvykle odpočívají na stromech. Loví hlavně 
malé savce a ptáky, nepohrdnou ani menším plazem nebo hmyzem a ovocem. 
Dospělí jedinci žijí jako samotáři. 
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Samice rodí většinou jedno mládě, vzácně i dvojčata. Období březosti je na kočky 
této velikost poměrně dlouhé a trvá až 84 dnů. Mláďata se rodí celá tečkovaná 
a vidět začnou asi po dvou týdnech. Po dalších třech už opouštějí noru 
a prohledávají okolí. Dospělosti dosahují asi po 12 měsících. V zajetí se mohou dožít 
20 let. 
Margay žije v tropických lesích a křovinatých oblastech od severního Mexika, přes 
Střední a Jižní Ameriku, východ And až po Argentinu a Uruguay. Chov margayů je 
v rámci EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) koordinován jako 
EEP (Evropský záchovný program). V Červeném seznamu ohrožených druhů je 
margay veden jako téměř ohrožený. 
 
Mgr. Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů 
724 963 677 
vanac@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 
 

mailto:vanac@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz/
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Do zoo na Štědrý den i na Nový rok 
 

Tradiční oblíbená komentovaná krmení jsou připravena pro návštěvníky i na Štědrý den 
a na Nový rok. Se zvířaty a chovateli se můžete setkat po oba dva dny u několika 
expozic.  
 
Štědrodopolední komentovaná krmení 24. 12. 2016: otevřeno 9:00–14:00 (poslední 
vstup ve 13:00)  
 
9:30–9:45 - tygr sumaterský 
10:15–10:30 - lachtan medvědí 
11:30–11:45 - medvěd lední  
12:00–12:15 – šimpanz 
12:30–12:45 - kosman zakrslý 
 
V případě příznivého počasí se mohou děti svézt na ponících v Dětské zoo. 
 
Novoroční komentovaná krmení 1. 1. 2017: otevřeno 9:00–16:00 (poslední vstup do zoo 
je v 15:00) 
 
9:30–9:45 - lachtan medvědí 
10:15–10:30 - lama alpaka 
11:30–11:45 - šimpanz 
12:00–12:15 - surikaty 
12:30–12:45 - kosman zakrslý 
 
Za celé zoo Vám přejeme pohodové Vánoce a úspěšný vstup do roku 2017. Přijďte si 
k nám užít netradiční sváteční atmosféru a popřát vše dobré i našim zvířatům.  

 
Mgr. Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů 
724 963 677 
vanac@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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Rok 2016 v Zoo Brno 

Mláďata medvědů, žiraf, rosomáků, ale také rekordní návštěvnost a zahájení 

výstavby expozice lvů - to jsou jen některé úspěchy brněnské zoo v roce 2016. 

Prvním mládětem roku 2016 v brněnské zoologické zahradě byla žirafa síťovaná, 
která se narodila patnáctileté žirafí samici Janette. V říjnu porodila i desetiletá 
samice Tosha. Obě žirafí slečny se mají čile k světu.  
Více:  
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%
206.%201.%202016.pdf 
 
Poprvé v historii brněnské zoo se v lednu rozmnožili vlci hřivnatí, kteří nejsou 
často chovaným druhem v zoologických zahradách. Zoo Brno chová tyto 
jihoamerické psovité šelmy od roku 2000. Vlci hřivnatí jsou součástí Evropského 
záchovného programu (EEP).  
Více: 
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%
2011.%203.%202016.pdf 
 
Porodily také samice vlků arktických. To je důkazem, že mladý samec, který 
dorazil do Brna z Dánska v lednu minulého roku, nezklamal naděje na založení 
nové stabilní skupiny vlků v brněnské zoo. 
 
Úspěch zaznamenala brněnské zoo také narozením medvěda kamčatského. 

Medvědi kamčatští jsou obyvateli brněnské zoo od roku 2010 a odchovali 

společně už dvojčata Kubu a Tobyho. Letos v lednu se narodil další kluk - Bruno. 

Více: 

http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%

204.%202.%202016.pdf 

http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%206.%201.%202016.pdf
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%206.%201.%202016.pdf
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%2011.%203.%202016.pdf
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%2011.%203.%202016.pdf
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%204.%202.%202016.pdf
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%204.%202.%202016.pdf
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V zoo se poprvé rozmnožili žakové z volné přírody. Pár žaků šedých je v Zoo Brno 

od roku 2008 a pochází ze skupiny vzácných ptáků z volné přírody zabavených 

pašerákům. Poprvé po osmi letech snesla samice v prosinci minulého roku tři 

vejce, ze kterých se na začátku února vylíhla dvě mláďata. 

Více: 

http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A9%20zpr%C3%A1vy%20Zoo%20Brno%

2025.%202.%202016.pdf 

Poprvé v České republice se v brněnské zoologické zahradě na začátku března 

narodilo mládě rosomáka sibiřského (sameček Vasil). V Zoo Brno je od roku 2010 

jeden pár rosomáků - samec Ivan se narodil v roce 2008 v norském Kristiansandu 

a samice Nataša v roce 2010 v Moskvě. 

Více: 

http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A9%20zpr%C3%A1vy%20Zoo%20Brno%

2031.%203.%202016.pdf 

V květnu se stal poprvé otcem manul, a to hned čtyřnásobným. Zoo Brno obývá 
aktuálně hned šest manulů, malých kočkovitých šelem pocházejících původně 
z centrální Asie, kde žijí na travnatých náhorních rovinách. 
Více: 
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A9%20zpr%C3%A1vy%20Zoo%20Brno%
2027.%2010.%202016.pdf 
 
V polovině července se narodil pásovec štětinatý. V Brně se jedná o historicky 
první odchované mládě pásovce. Samici Elišku chová brněnská zahrada od roku 
2013, samec Eda přišel do Brna o dva roky později z polského Krakova.  
 
Brněnští jeřábi pomáhají na Dálném východě. Po loňském unikátním transportu 
dvou vajec brněnských jeřábů mandžuských na Dálný východ se Zoo Brno stala 
koordinátorem převozu dalších oplodněných vajec jeřábů v rámci tohoto 
mezinárodního záchovného programu. Tentokrát putovalo do státní přírodní 
rezervace v Amurské oblasti celkem šest vajec z českých zoologických zahrad. Dvě 
oplodněná vejce jeřábů  

http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A9%20zpr%C3%A1vy%20Zoo%20Brno%2025.%202.%202016.pdf
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A9%20zpr%C3%A1vy%20Zoo%20Brno%2025.%202.%202016.pdf
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A9%20zpr%C3%A1vy%20Zoo%20Brno%2031.%203.%202016.pdf
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A9%20zpr%C3%A1vy%20Zoo%20Brno%2031.%203.%202016.pdf
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A9%20zpr%C3%A1vy%20Zoo%20Brno%2027.%2010.%202016.pdf
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A9%20zpr%C3%A1vy%20Zoo%20Brno%2027.%2010.%202016.pdf
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daurských a čtyři vejce jeřábů mandžuských z Brna, Chomutova a Olomouce 
dorazila letecky v polovině května ve speciálním inkubátoru do Khinganské 
rezervace.  
Více: 
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%
202.%206.%202016.pdf 
 
Slavnostním poklepem na základní kámen byla v srpnu zahájena stavba expozice 
lvů. Největší část, přibližně 2000 m2, bude tvořit venkovní výběh lemovaný 
návštěvnickou trasou. Expozice bude koncipovaná jako přírodní a využívající 
stávající zeleň na dané terénní modelaci. Ta bude doplněna pouze o několik 
vyvýšených pahorků zeminy, které lvi rádi využívají k odpočinku. V některém 
z úžlabí pod takovýmto pahorkem vznikne mělká vodní plocha – napajedlo. 
Pozorovací místa do lví expozice budou upravena například jako osamocená 
domorodá chýše, opuštěný džíp evropských kolonistů nebo jen jako průhled mezi 
bujnou vegetací. 
Lvi se do Brna vrátí po čtrnácti letech a k vidění budou už příští léto.  
Více: 
http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%
203.%208.%202016.pdf 
 
Nejen tyto úspěchy přilákaly v létě do brněnské zoo rekordní počet návštěvníků. 
V červenci a srpnu přišlo na Mniší horu vždy přes 50 tisíc návštěvníků, což je 
nejvíce v novodobé historii. Ke konci listopadu přišlo do Zoo Brno 300 611 osob a 
jedná se tak o nejvyšší číslo za posledních dvacet let. V roce 2008, kdy se v Zoo 
Brno narodila první mláďata ledních medvědů Bill a Tom, navštívilo brněnskou 
zoologickou zahradu 326 930 návštěvníků.   
 
Mgr. Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů 
724 963 677 
vanac@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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http://www.zoobrno.cz/img/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20Zoo%20Brno%203.%208.%202016.pdf
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PF 2017
Příjemné  prožití vánočních svátků

a úspěšný nový rok 2017
Vám přejí

ředitel Zoo Brno
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.,

a zaměstanci Zoo Brno



PF 2017
Merry Christmas

and Happy New Year 2017
from

Director of Zoo Brno
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.,

and Brno Zoo staff


