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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.               
 

 

 
I v mrazivém počasí se v brněnské zoo rodí mláďata! 

Brno, 10. 2. 2012 - minimálně tři mláďata kočky pouštní a jeden přírůstek 
u prasátek pekari bělobradých hlásí chovatelé brněnské zoo. Mláďata se 
narodila v těchto mrazivých dnech a daří se jim dobře. Podobně jako před 
časem narozeným medvíďatům kamčatským. 

 

Kočky pouštní ze Zoo Brno 

Samec Osiris, který se na Mniší horu přestěhoval z 

Londýna, je skutečně zdatný partner a milenec. S 

Evou, samicí původem z polské zahrady, zplodil 

v Zoo Brno mláďata již třikrát! Tentokrát to 

vypadá, že mláďata jsou tři, protože je ale 

chovatelé nechtějí rušit, je možné, že až nastane 

čas a matka koťata vyvede z porodní bedny, 

překvapí nás vyšším počtem.   

 

Všechny kočky pouštní jsou skvělými lovci, ani Osiris 

s Evou nejsou výjimkami. Své lovecké schopnosti si v 

zoo cvičí alespoň na živém hmyzu, který tvoří 

součást jejich jídelníčku. Ten je však dále složen z myší, potkanů a kuřat. 

 Přestože v bezpečí výběhu působí jako možní domácí mazlíčci, ve skutečnosti 

zůstávají kočky pouštní stále divokými šelmami. V Africe si je sice domorodci 

někdy ochočí hned od koťátka, ale v zoo nikdo nic takové ani nezkoušel. 
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Středoevropské střídání počasí kočkám pouštním nevadí, neboť i ve své 

domovině jsou zvyklé na drsné podmínky a teplotním výkyvům jsou dobře 

přizpůsobené. Na rozdíl od jiných kočkovitých šelem si hrabou nory, kde se 

přes den chladí a ukrývají přes vše spalujícím sluncem, v noci pak za minusových 

teplot vyrážejí na lov. Na Mniší hoře obývají speciální boudičky. 

V přírodě se kočky pouštní dožívají zhruba pěti let, v zajetí při dobré péči i 

trojnásobku. Ve srovnání s domácími kočkami má kočka pouštní krátké uši, 

které jsou umístěné nízko po stranách hlavy. Mimo jiné proto, že když se 

vydává na svůj pravidelný noční lov, umožňuje jí to lépe se skrýt, když číhá na 

kořist. Nejčastěji loví kočky pouštní drobné hlodavce, jako jsou tarbíci či 

pískomilové, jejich jídelníček obohacují i ještěrky, například scinkové nebo 

gekoni a spokojí se i s většími kousky hmyzu. Na svoji kořist vyčkává trpělivě, 

útočí nečekaně a svoji oběť zabíjí kousnutím do vazu. Pokud to nestačí, 

„dotřepe“ ji k smrti. Má-li dost, úlovek si zahrabe a po čase se k němu vrátí. 

Přes den tyto nevelké šelmičky, jejich váha se pohybuje okolo tří kilogramů, 

odpočívají, aktivní jsou hlavně v noci. Nejsou závislé na vodě, potřebné tekutiny 

získají z potravy.  

 

Pekari bělobradý 

Mládě pekari má asi dvě kg a spolu s ním se stádo v brněnské zoo rozrostlo na 
pěkných 16 kousků. V tuto chvíli není jasné, jakého je prasátko pohlaví, to se 
dozvíme až v následujících dnech. Selátko je teď stále se svojí matkou a 
v mrazivých dnech se do výběhu určitě nepodívá. Těšit se tak na něj můžeme až 
ve chvíli, kdy se teploty zase začnou šplhat lehce nad nulu.  
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Pekari bělobradý má tmavé zbarvení s bílou skvrnou 
na krku. Obývá lesní a pralesní oblasti od jižního 
Mexika až po Argentinu. Při útěku dokáže toto prase 
vyvinout rychlost až 35 km/h. Má poměrně špatný 
zrak, zato dobrý sluch a vynikající čich. Také výborně 
plave. Brněnská zoo chová stádo o 16ti kusech.  
V tomto mrazivém počasí jsou přitom pekari k vidění 
jen chvíli, přes poledne. Nízké teploty jim nesvědčí.  
Pekari se živí kořínky, trávou, červy a na přilepšenou 
dostávají tato zvířata i kousky masa. I když působí 

jako velmi roztomilá zvířata, musí být ošetřovatelé obezřetní.  
 

 
Malým medvíďatům z brněnské zoo se daří dobře! 

Mláďatům medvěda kamčatského je deset dnů a stále jsou pod pečlivým 

dohledem chovatelů brněnské zoo, kteří je sledují pomocí speciální kamery a 

zvukového systému, zavedeného přímo do porodního boxu. Hlasité zvuky a při 

troše štěstí obrysy malých medvídků, to vše můžete mít k dispozici i vy, 

prostřednictvím online přenosu na web www.zoobrno.cz, 24 hodin denně. Právě 

díky tomu mohou chovatelé říct, že zatím je u medvědí rodinky vše v nejlepším 

pořádku. Kamčatka se o mláďata vzorně stará. To, že se někdy mláďata 

hlasitěji projevují, je podle chovatelů normální. 

Půjde-li vše dobře, mohla by samice svá mláďata z brlohu vyvést zhruba za 8-

10 týdnů.    

 
Více informací:  
Lucie Kapounová 
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tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
E-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 

 


