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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.               

 

 
Nové přírůstky v Zoo Brno  

 
V neděli 9. 5. 2010 se narodila čtyři mláďata rysa kanadského.  Zoo Brno chová 
pár rysů kanadských od roku 2009. Starší z páru, osmiletý samec, pochází ze 
Zoo Ostrava a pětiletá samice pochází z chovu v USA. V porovnání s rysem 
ostrovidem dorůstá rys kanadský menší velikosti a má více vyvinuty licousy i 
štětičky na boltcích, delší srst, světlejší základní zbarvení a neznatelné skvrnění. Ve 
volné přírodě se dožívá 15 let. 
Expozice rysů byla v prostorách nad cestou k výběhu ledních medvědů otevřena 
v roce 2008. Výběh rysů za cca 880 tisíc Kč má rozlohu 500 metrů čtverečních, 
modulací terénu se pak přibližuje domovině rysů kanadských, tedy Aljašce, Kanadě 
a severu USA. 

 
Dalšími narozenými mláďaty byla 30. 4. 2010 vlčata vlků arktických. Chovná skupina vlků 
arktických (1 samec a 2 samice) v Zoo Brno byla vytvořena v roce 2007. V následujícím roce se pak 
v zoo narodila dvě vlčata, která byla prvními mláďaty vlka arktického, která se v ČR podařilo 
odchovat. Další mláďata se narodila v roce 2008, a to  pětice vlčat. 
Překvapením pak bylo, když o tři dny později  druhá z dvojice vlčic 
porodila dalších šest vlčat. Vzhledem k tomu, že tak byla narušena 
hierarchická struktura ve smečce, proběhl mezi vlčicemi souboj o místo 
alfa samice. Důsledkem tohoto boje o místo vedoucí samice bylo 
zadávení vrhu pěti vlčat. Druhý vrh šesti vlčat zůstal v pořádku. V 
současné době žije  v zoo  celkem pět dospělých jedinců vlka arktického.  

Vlk arktický žije v jedné z nejméně pohostinných oblastí Země.  Chladnému podnebí je vlk arktický dobře 
přizpůsoben, na rozdíl od jiných druhů vlků má hustší srst a kratší čumák, končetiny i uši. Vlci žijí v přísně 
organizovaných společenských skupinách. Díky tomu mohou společně lovit i bránit své teritorium. 
V brněnské zoo mají vlci arktičtí k dispozici výběh o ploše 3500 metrů čtverečních, který obdržel prestižní 
ocenění „Bílý slon“ za nejlepší expozici roku 2006. Modelace terénu a jeho osazení se přibližuje 
geografickým oblastem jejich přirozeného výskytu. Součástí výběhu jsou i tři pedoky s boudami o ploše 70, 
60, 20 metrů čtverečních.  

Ve středu 12. 5. 2010 se poprvé v historii Zoo Brno narodilo mládě jaka. První pár 
jaků byl do brněnské zoo dovezen v dubnu 2009 z Německa, další pak tentýž rok 
z Belgie a Estonska. Celkem je v současné době v Zoo Brno pět dospělých jedinců 
jaka. Jaci jsou známý dlouhosrstý skot pocházející z himalájské oblasti od východního 
Kašmíru, přes Sinkiang, Tibet po Quinghai. 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 6100 m. n. m. Jsou býložraví a jejich potrava sestává z různých 
druhů trav a lišejníků.  



                                                                                                                TISKOVÁ ZPRÁVA                                   
Strana 2 / 1 
 

www.zoobrno.cz     zoo@zoobrno.cz                                                    13. 5. 2010 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               

 

 
Nová koncepce služeb Záchranné stanice pro handicapované živočichy 

 
 

Na jaře letošního roku uzavřelo Zoo Brno spolu s  Veterinární záchrannou 
službou smlouvu na zajištění nepřetržité záchranné pomoci, a to v rámci 
Záchranné stanice, která při Zoo Brno působí již od roku 1999. Od dubna 2010 
tak tato služba jako jediná umožňuje 24 hodin, 365 dnů v roce nejen přijímat 
oznámení o nálezu zraněného zvířete či místu jeho výskytu, ale také zajistit 
jeho odchyt, ošetření a převoz do smluvního veterinárního zařízení, nebo přímo 
do péče Záchranné stanice v Zoo Brno.   
Veterinární záchranná služba disponuje třemi vozidly a zdravotnickým 
vybavením, umožňujícím poskytnout  zraněným zvířatům účinnou první 

pomoc, popř. stabilizovat jejich zdravotní stav tak, aby mohla být schopna převozu k dalšímu ošetření. Kromě 
kufru první pomoci a základního lékového vybavení, využívá k zajištění pomoci zvířatům např. ambuvak, 
infuzní zařízení, nosítka či transportní plachtu atd.  
 
 
Stálá telefonní služba: 777 276 202 
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