
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TISKOVÁ  ZPRÁVA                                                                                                                                    
Strana 1 / 1 

    

www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                            15. 9.  2011 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 
 
 
 
Malé opičky se „vezou“ na zádech! 
 
Brno, 15. 9. 2011 – dvě mláďata kosmana zakrslého se narodila v brněnské 
zoo. Tento nejmenší žijící druh opice na světě je vyhledávaným cílem 
návštěvníků nejen pro svou velikost, ale také pro svoji roztomilou podobu. 
V přírodě tato zvířata žijí v tropických pralesích, kde „rodince“ kosmanů 
stačí na celý život jeden strom. Dá se tedy s nadsázkou říct, zachraň 
v pralese strom, zachráníš drápkatou opičku!  
 

Brněnská zoo chová dva druhy kosmanů, a 
to kosmany zakrslé a bělovousé.  
2 mláďata se narodila u kosmanů 
zakrslých. Návštěvníci je mohou už nyní 
vidět v expozici Tropického království.   
Není to ale až tak jednoduché. Dospělý 
kosman váží v průměru 120 gramů, 
novorozené mládě pouhých 15 gramů.  

A vzhledem k tomu, že tyto malinkaté opičky ihned po narození vylezou své 
matce na záda, dá Vám pozorování mláďat pořádně zabrat.  
Po narození mláďata pijí mateřské mléko, později se živí speciální kaší, ovocem, 
zeleninou nebo moučnými červy a sarančaty. Úplně nejvíc tyto opičky milují 
banány a hroznové víno. 
Kosmani společně s tamaríny a lvíčky patří do skupiny tzv. drápkatých opiček, 
které mají na všech prstech drápky, kromě palce dolních končetin. Drápky jim 
umožňují bezpečné přichycení na kůře kmenů a větvích stromů. V přírodě se 
kosmani dožívají zhruba osmi až devíti let, v lidské péči i patnácti. 
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Další mláďata u prasátek pekari! 
 

Ke stádu prasat pekari bělobradých, které v 
brněnské zoo tvoří tři samci, šest samic a dva 
„junioři“, přibyla dvě mláďata.  Nejvíc o ně 
pečuje jejich matka, ovšem celá skupina si je 
musí nejprve "očichat", až pak je tolerují. 
V tuto chvíli skupina mláďata přijala velmi 
dobře. 
 

 
Pekari bělobradý je savec, po narození tedy pije mateřské mléko, od zhruba 4-5 
týdne zkouší to, co žerou dospělí. Tedy ovoce, zelenou píci, kořínky, zeleninu, 
vařenou rybu, vařenou svalovinu apod. Oblíbenou činností těchto prasátek je 
jídlo a odpočinek. Prospí i několik hodin denně. 
 
 Pekari žijí ve velkých tlupách, které mohou být tvořeny až několika 
stovkami jedinců. Odborná literatura uvádí 50 – 400! Takto mohou být ve volné 
přírodě nebezpeční i pro člověka nebo mnohem větší zvíře. Domovskou zemí je 
pro prase pekari Amerika - žije v oblasti od Mexika po Argentinu. Obývá lesní a 
pralesní oblasti, občas vystupuje i do oblastí podhorských. Při útěku dokáže 
vyvinout rychlost až 35 kilometrů za hodinu. Má poměrně špatný zrak, zato 
dobrý sluch a vynikající čich. Také je výborný plavec! V lidské péči se pekari 
bělobradý může dožít až 24 let. 
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Méně peněz pro zoo v roce 2012? 
 
Zoologická zahrada v Brně v tuto chvíli připravuje rozpočet pro příští rok.  
Z návrhu zřizovatele, kterým je město Brno, vyplývá, že by rozpočet měl být o 
dvacet procent nižší, než je ten stávající. V řeči čísel to znamená, že by 
brněnská zoologická zahrada měla v roce 2012 hospodařit s částkou o téměř 8,5 
milionů nižší, než je ta letošní. Měsíčně by tak na provoz zahrady mělo vystačit 
jen 2,6 milionu korun. Letos je to přitom 3,3 milionu.  
V případě, že plánovaný rozpočet zřizovatel odsouhlasí, znamená to pro Zoo 
Brno vážnou situaci. Propouštění zaměstnanců, možné snížení oprav a omezení 
služeb pro návštěvníky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
      +420 725 505 376  
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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