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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 zábavním střediskem plným fauny a flóry. Je také výzkumným 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 záchranné 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.               

 

 
 

Zoo Brno se připravuje na jarní sezonu 
 

V rámci zahájení jarní sezony v  Zoo Brno se návštěvníci mohou těšit na nové přírůstky, mezi nimiž čelné 
místo nepochybně zaujme atraktivní pár jaků, který by měl přibýt do brněnské zoo z Německa koncem 

března či začátkem letošního dubna. Návštěvníci je najdou ve výběhu vedle bizonů. 
Jaci jsou známý dlouhosrstý rohatý skot pocházející z himalájské oblasti jižní Asie, 
zejména z Tibetu, kde žijí ve stádech čítajících skupiny 10 až 30 kusů zvířat. V 
tibetštině, slovo Yak označuje jenom samce tohoto druhu; samice je dri nebo nak. U 
nás se název jak užívá pro obě pohlaví. Divocí jaci bývají asi dva metry vysocí 
s váhou až 1000 kg, domácí dorůstají asi do poloviny této výšky a váhy. Oby typy 
mají dlouhou střapatou srst, která je izoluje od chladu. Divocí jaci mohou být jak 

hnědé tak černé barvy. Nejčastěji se vyskytují ve výškách 3200 až 5400 m. n. m. Jsou býložraví a jejich 
potrava sestává z různých druhů trav a lišejníků.  

Dalšími zajímavými jarními novinkami bude 5 až 7 členná skupina pekariů páskovaných, která do Brna 
přicestuje z Berlína a osídlí výběh nacházející se nad novou expozicí surikat v podél dolní části páteřní 
komunikace. Pekariové jsou zvířata podobná prasatům a vyskytují se na jihoamerickém kontinentu.Od 
prasat se odlišují tím, že žijí ve skupinách, mezi jejichž členy se vytvářejí 
velmi těsné vztahy. Pekariové jsou společenští, ve skupině několika desítek 
zvířat se dorozumívají hlavně hlasem, poznávají se podle pachu. Teritorium 
si označují rovněž pachově, výměškem hřbetní žlázy. Samci i samice 
pekarovitých jsou vyzbrojeni ostrými špičáky. Ve vrhu mívají pekariové 
několik mláďat, která na rozdíl od prasat nezahřívají, i to je důvod, proč žijí 
v teplých oblastech. Délka těla s hlavou dospělců se pohybuje mezi 80 a 
120 cm, váží 17 - 43 kg. Kromě pekariho páskovaného je dalším druhem 
pekari Wagnerův a pekari bělobradý. Pekari je všežravý, ale v jeho 
jídelníčku převažuje rostlinná složka včetně spadaných plodů a kořínků či hlíz. 
 

V současné době probíhá v prostorách terária příprava nové expozice ještěrů 
trnorepů afrických, která by měla být otevřena v nejbližších týdnech. Trnorep 
africký je zavalitý až 50 cm dlouhý pouštní ještěr žijící v Africe. Má krátký, tlustý, 
šupinatý opancéřovaný ocas a používá jej k uzavírání vstupu do své nory, aby 
odstrašil dravce, ptáky a savce. Pokud je trnorep zahnán do úzkých, neváhá svého 
ocasu užít jako obušku a nepřítele přitom i pokousat. V zajetí je snášenlivý a nechá 

se brát do ruky, aniž by jevil snahu kousnout. Ve volné přírodě žijí trnorepové většinou samotářsky, a z nory 
vycházejí jen za teplých dní, aby se vyhřáli na slunci. Jakmile se dostatečně ohřejí, začnou se krmit hmyzem 
a rostlinami. Krátkodobě mohou přežít i vysoké teploty na kamenech rozpálených až na 75 stupňů Celsia.  
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Během nejbližších dnů by do Zoo Brno měla z USA přicestovat také dlouho očekávaná samice rysa 
kanadského, která spolu s brněnským samcem, který obývá v loňském roce otevřený nový výběh, vytvoří 
nový chovný pár. 
V současné době probíhá úprava prostorů Stálé akvarijní výstavy, kde vzniká nová expozice tzv. „Pavoučí 
stěna“, která, jak již název napovídá, bude zaměřena na bezobratlé živočichy zejména z jihoamerického 
kontinentu.  
 

 

 

Tradiční zoobál se uskuteční v pátek 6. března 2009 

Svůj 9. zoobál pořádá Zoologická zahrada města Brna v pátek 6. března 2009 od 20.00 hod. v prostorách 
hotelu Kozák, Horova 30, Brno. K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina Little Band a C&W skupina 
Lodníci, dále vystoupí taneční skupina Abanico a chybět nebude ani bohatá tombola. 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Hrazdíra 
press manager Zoo Brno 
tel.: +420 546 432 364 
fax: +420 546 210 000 
mobil: +420 725 505 376 
e-mail: hrazdira@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 


