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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 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.               
 

 
 
 

Narodilo se mládě jaguarundi! 
 
Brno, 19. 9. 2011 – poprvé v historii brněnské zoo se narodilo mládě 
kočkovité šelmy jaguarundi. Vzácný přírůstek přišel na svět v neděli 18. 9. 
2011 a jeho pohlaví zatím není známé. Samice a mládě zůstávají v expozici 
ve starší budově pavilonu Tropické království, samec byl oddělen do 
návštěvníkům nepřístupného zázemí tohoto pavilonu.  
 

 
S chovem těchto ušlechtilých koček začala Zoo Brno 
 v listopadu roku 2009, kdy sem z polské Zoo Opole 
přicestovaly dvě samice (sestry). V červnu loňského roku 
byla jedna z těchto samic vyměněna za samce ze Zoo 
Ostrava a byl tím vytvořen chovný pár. S radostí teď 
můžeme přivítat jejich potomka, který je vzácným 
přírůstkem brněnské zoologické zahrady.  
 
Jaguarundi je malá kočka příbuzná pumě, žijící divoce v 
pralesích Jižní a Střední Ameriky. Podobá se kočce 
domácí, ale ve srovnání s ní má silnější končetiny, dlouhý 

ocas a kratší uši. 
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Vláček už jen o víkendu! 
 
Od dnešního dne (19. 9. 2011) si návštěvníci brněnské zoo mohou jednotlivé 
expozice prohlédnout z vláčku pouze o víkendu. Při nepřízni počasí bude provoz 
vláčku omezen.  
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 
 
 


