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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 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. 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. 
 

 
 

Prvním mládětem roku 2017 v brněnské zoo je kriticky ohrožený klokánek králikovitý 
 
Klokánek králíkovitý (Bettongia penicillata) je noční živočich, který den tráví v hnízdě z trávy a kůry. Jejich 
zvláštním znakem je chápavý ocas. Na rozdíl od klokanů, kteří používají svůj ocas k udržení rovnováhy, 
může klokánek pomocí ocasu sbírat a nosit různé předměty, např. trávu do svého hnízda.  
Tito savci se živí plody, semeny, hmyzem a pryskyřicí. Vodu pijí v přírodě jen minimálně, stačí jim voda, 
kterou obsahuje jejich potrava.  
Klokánci se vyskytují v jihozápadní Austrálii, váží 1,1–1,6 kg, délka jejich těla je 30–38 cm a délka ocasu je 
29–36 cm. Jsou to samotáři a v lidské péči se dožívají až deseti let.  
 
Mládě klokánka králíkovitého se narodilo koncem ledna, ale stále zůstává ve vaku matky, ze kterého už 
v těchto dnech občas vykukuje.   

 

Velké překvapení u rosomáků  
 
Hned tři mláďata rosomáka sibiřského (Gulo gulo gulo) objevili chovatelé brněnské zoo při odchytu 
mladého samečka, který poputuje na doporučení koordinátora EEP (Evropský záchovný program) do Zoo 
Amneville ve Francii. Narození mláďat bylo pro zoo velkým překvapením, protože samice před porodem 
nejevila žádné známky březosti a po porodu ukryla mláďata v noře ve výběhu.  „V tuto chvíli jsme na 
samém začátku odchovu, takže osud mláďat zůstává stále nejistý. Držíme samici Nataše palce a doufáme, 
že vše dopadne stejně dobře, jako v případě malého Vasila,“ doplňuje ředitel zoo Martin Hovorka.  
 
Rosomák, kterému se také říká hyena severu, je druhou největší kunovitou šelmou. Největší kunovitou 
šelmou je vydra mořská, která může vážit až 45 kg. Rosomák má relativně nejširší tlapy (ve srovnání 
s velikostí těla) ze všech savců. Ty mu umožňují pohybovat se i ve vysokém sněhu, do kterého se tak 
neboří. Také díky této adaptaci je schopen ulovit zvířata i mnohem větší, než je on sám, například losa, 
který je 20 x těžší.  
Rosomáci se živí převážně mršinami, obratlovci do velikosti losa a vejci. Samci váží 12–18 kg, samice 8–13 
kg. Délka těla je 65–95 cm, délka ocasu 17–26 cm, výška v kohoutku 36–45 cm. Rosomák žije samotářsky 
a v lidské péči se může dožít až 19 let.  
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