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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. 
 

 

    

    Anakondy velké prozkoumávají zbrusu novou expozici 
 
 

Bez problémů a velmi rychle proběhlo v úterý dopoledne stěhování největších hadů 
v brněnské zoo. Tři anakondy velké mají v nové expozici větší vodní plochu, vyhřívaný 
kamenný blok a vodopád. 
 
Všechny anakondy jsme při přesunu také změřili a zvážili. Největší samice váží 58,5 kg a 
měří 4,5 m, druhá samice má 34,1 kg a měří 3,4 m a samec je dlouhý 2,65 m a váží 18 kg. 
Jsou to sourozenci, kteří se narodili v roce 2002. Zoo Brno je v roce 2004 odkoupila od 
soukromníka. Tehdy měli asi 1,5 metru. 
 
„Anakonda velká je škrtič, obývá sever Jižní Ameriky a většinu života tráví ve vodě (jezera, 
slepá ramena velkých řek), která nadnáší její mohutné tělo. Je překvapivě rychlý a 
obratný plavec. Loví ze zálohy, většinou z vody, ale dokáže i dobře šplhat,“ řekl kurátor 
chovu plazů Petr Šrámek. 
 
V přírodě jsou oblíbenou potravou anakond kapybary, ale nepohrdnou ani krokodýly, 
ptáky, nebo jinými savci. Známé jsou i případy usmrcení člověka. Nejdelší doložený 
exemplář měřil téměř devět metrů (krajty mohou být delší, ale jsou mnohem subtilnější). 
Anakondy drží primát, co se týče nejtěžšího hada planety s hmotností až několika set kilo. 
Jsou vejcoživorodé, tedy samice rodí mláďata ve vaječných obalech, které ihned praskají. 
Rodí ve vodě a o mláďata, která měří téměř jeden metr, se dále nijak nestará.  
 
Původní expozice měla 4,5 m2, v novém teráriu mohou tito plazi využít prostor asi 17 m2. 
Jeho výstavba stála přes milion korun. 
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