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Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou 65 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 a opuštěná mláďata 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 ve Středisku ekologické výchovy 
Hlídka. Nabízí také 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. 

 

 

Štědrý den a Nový rok v Zoo Brno 
 
Tradice se mají dodržovat a my se toho v Zoo Brno rádi držíme. Na Štědrý den si návštěvníci opět 
budou moci užít speciální komentovaná krmení. 
 
„Pro řadu příznivců brněnské zoo jsou štědrodopolední komentovaná krmení už každoročním 
zvykem. Není to úplně lehké rozhodnutí, opustit v tak oblíbený den rodinnou pohodu, o to víc si 
vážíme všech, kteří na Mniší horu přijdou. Na oplátku se jim snažíme dopřát zážitek, který jindy 
neuvidí," řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
 
Zvířata tak dostanou krmení v balení, které je symbolem Vánoc – v zabalených dárcích. A rozhodně to 
nebude jediné lákadlo. V případě příznivého počasí se mohou děti svézt na ponících v Dětské zoo od 
9:30 do 13:00. 
 
Až do Štědrého dne navíc probíhá akce Za ozdobu do Zoo Brno zdarma. Dítě, které odevzdá u 
pokladny vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu, získá v ten den volnou vstupenku. 
 
Brněnská zoo bude v pondělí 24. 12. otevřená od 9:00 do 14:00 (poslední vstup je 
v 13:00). Ve stejný čas je možné přijít i 31. 12. V ostatní prosincové ostatní dny máme otevřeno 
klasicky do 16 hodin, což platí i pro všechny státní svátky. 
 
Komentovaná krmení 24. 12.         
 
9:30 – 9:45 tygr sumaterský 
10:15 – 10:30 lachtan medvědí 
11:00 – 11:15 lama alpaka 
12:00 – 12:15 lemur kata 
12:30 – 12:45 kosman běločelý 
 

Komentovaná krmení 1. 1. 
 
9:30 – 9:45 tygr sumaterský 
10:15 – 10:30 lachtan medvědí 
11:00 – 11:15 nestor kea 
12:00 – 12:15 lemur kata 
12:30 – 12:45 kosman běločelý 

První akcí roku 2019 budou novoroční komentovaná krmení v úterý 1. ledna.  
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Brněnští jaguarundi schovávají mládě 
 
V soukromí porodní boudy se v neděli 18. listopadu v brněnské zoo narodilo kotě 
jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi). A samice Fiona si ho střeží tak žárlivě, že 
chovatelé zatím netuší nic víc, než že je na světě. 
 
V Zoo Brno chováme jaguarundi od roku 2009. První úspěšný odchov se podařil o šest 
let později. V listopadu 2015 se samici Fioně a jejímu tehdejšímu partnerovi Foxovi 
narodila dvojčata. Po radosti ze zdravých koťat nicméně následovalo čekání na 
potomky a výměna chovného kocoura. Fox odešel do zaslouženého důchodu a vedle 
Fiony ho nahradil mladší Chaco. 
 
Podobnou zkušenost jako brněnská zoo mají s tímto druhem i další chovatelé. Zvířata 
spolu žijí harmonicky, ale mláďata se rodí spíš vzácně a často se opakuje situace, kdy se 
pár rozmnoží pouze jednou. Možnou příčinou komplikací je značná příbuznost jedinců 
v evropských zoologických zahradách, zakladatelů chovu totiž bylo málo a novou krev 
je obtížné získat. 
 
V Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) chovají jaguarundi čtyři 
instituce – Brno, Děčín, Ostrava a Praha, a od roku 2015 se v žádné z nich koťata 
nenarodila. Zoologové ze všech institucí se proto dohodli, že s podporou vedoucího 
Komise UCSZOO pro malé kočky provedou výměnu chovných samců a budou doufat 
v oživení stagnující reprodukce. Velké stěhování se uskutečnilo v polovině října, kdy se 
pražský kocour přesunul do Ostravy, ostravský do Brna a brněnský Chaco zamířil za 
nevěstou do Prahy. 
 
Narození kotěte v brněnské zoo o pouhý měsíc později bylo proto pro chovatele 
obzvlášť velkým překvapením, protože březost trvá u jaguarundi asi 2,5 měsíce. Na 
samicích jaguarundi je navíc březost velmi špatně pozorovatelná a k významné změně 
chování dochází u Fiony až těsně před porodem. 
 
„Možnost spolupráce, kterou českým a slovenským zoologickým zahradám poskytuje 
dobře fungující regionální unie, je v rámci Evropy velká vzácnost, kterou nám kolegové 
z jiných zemí často závidí. Narození kotěte v Brně považujeme za dobré znamení 
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a doufáme, že se jeho tatínek Chaco předvede i v Praze, a další malí jaguarundi budou 
následovat,“ okomentovala výměnu samců kurátorka Dorota Gremlicová. 
 
„Vzhledem k tomu, že se Fiona pečlivě věnuje mateřským povinnostem, původně 
ostravský kocour, který se u nás námluv nejspíš nedočká, se pravděpodobně brzy vydá 
na další cestu, aby se do oživování chovu jaguarundi mohla zapojit také děčínská zoo,“ 
doplnila Gremlicová. 
 
„Jaguarundi jsou, na kočky, neobvykle upovídaní. Komunikují spolu širokou škálou 
zvuků od předení a prskání až po téměř ptačí hvízdání a švitoření. Jsou aktivní přes den 
a loví obratlovce do velikosti vačice nebo pásovce, nepohrdnou ani ještěry a hady 
a příležitostně rybaří,“ uvedla kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. 
 
Jihoameričtí jaguarundi jsou nejblíž spříznění s pumami a gepardy a od ostatních 
malých koček se svým vzhledem nápadně odlišují. Jejich srst je jednolitě vybarvená, 
odstíny přechází od žlutavé přes rezavou až po temně hnědo černou, zcela chybí jinak 
charakteristické skvrny nebo pruhování, neobjevují se dokonce ani jako přechodné 
zbarvení u koťat. Další fyzickou zvláštností jaguarundi jsou drápy zadních nohou, které 
nejsou plně zatažitelné. 
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Zoo Brno odchovala unikátní čtyřoké ryby 
 
Další chovatelský úspěch si na své konto připsala brněnská zoo. V letošním roce se na 
Mniší hoře podařilo rozmnožit hladinovky čtyřoké (Anableps anableps). Tyto unikátní 
ryby chová Zoo Brno jako jediná v České republice. 

„Hladinovky jsou živorodé ryby. Čerstvě vylíhlá mláďata se nezdržují u hladiny jako 
dospělí jedinci, ale spíše polehávají na dně. Odlovujeme je do nádrže v zázemí, protože 
hrozí, že je větší ryby utlučou. Našlo se ale jedno mládě, které se nedařilo odlovit, a 
proto zůstalo v expozici s dospělými. Lze ho tam spatřit i nyní a je velmi snadno poznat, 
protože je výrazně menší,“ uvedl chovatel Dušan Šudák. 

Letos se hladinovky rozmnožily hned několikrát. Úspěšné ale byly jen porody, kdy se 
narodila maximálně dvě mláďata. Pokud jich na svět přišlo více, v jednom případě až 
devět, byl odchov neúspěšný. 

„Další zajímavostí je to, že v našem akváriu máme pouze jednoho samce. A protože 
každý samec dokáže ohnout gonopodium (pářící orgán) jen na jednu stranu, oplodní 
pouze tři z našich šesti samic,“ doplnil Šudák. 

Hladinovky žijí ve volné přírodě v brakických vodách Jižní a Střední Ameriky. Jsou 
typické tím, že mají horizontálně dělené oči. Ty jim umožňují sledovat vše důležité nad 
hladinou, ale i pod ní. 
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