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ZOO Tábor prodává vietnamská prasátka, která jsou
oblíbeným domácím mazlíčkem
11. 5. 2016, Tábor/Praha – Vyrazit si na procházku s vlastním prasátkem není tak neobvyklé,
jak by se mohlo zdát. Stále více domácností v Česku si místo psa či kočky pořizuje jako
domácího mazlíčka malé prasátko. Jejich domácí chov je v poslední době v módě. Zájemcům o
toto klidné a učenlivé zvíře nyní vychází vstříc ZOO Tábor, která nabízí k prodeji malá
vietnamská prasátka.
„Zatím posledním zájemcem o vietnamské prase byla paní z Mladé Vožice, která si i s dětmi
přijela hned pro dvě prasátka. Chytit je ve velkém výběhu nebylo vůbec jednoduché, naši
zkušení ošetřovatelé si s tím ale rychle poradili,“ uvedl hlavní zoolog ZOO Tábor Ondřej
Kott.
„Vietnamské prase má klidnou povahu a je velmi učenlivé. Člověka dokáže doprovázet
podobně jako pes. Oproti zažitým představám prase nesmrdí, protože nemá potní žlázy.
Zápach, který je s prasaty obecně spojován, způsobuje prostředí, ve kterém žijí. Pro někoho
bude možná trochu překvapivé, že prasata patří k nejvíce čistotným zvířatům. Záleží však na
prostředí, jaké jim člověk připraví,“ podotkl mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka.
Vietnamská prasata se v táborské zoologické zahradě pravidelně množí. Samice, u níž se
projevuje říje každé tři týdny, totiž rodí většinou kolem deseti až dvanácti mláďat. Ale pozor. I
malinké roztomilé prasátko jednou vyroste. „Vietnamské prase je sice o něco menší, než prase
domácí, přesto dorůstá do výšky 40 centimetrů a v dospělosti může vážit až 60 kilogramů.
V malém bytě by s ním mohl být později problém,“ upozornil mluvčí Sušanka a dodává, že
vietnamské prase se běžně dožívá deseti až patnácti let.
Pokud máte také zájem pořídit si vietnamské prase, kontaktujte pro další informace sekretariát
ZOO Tábor na čísle 233 372 021. Zájemci si mohou ze zoologické zahrady po domluvě
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odvézt také malé kůzle. „Všechna tato zvířata prodáváme pouze do zájmových chovů. Jejich
nový majitel musí doložit, že se o ně bude dobře starat,“ zdůraznil zoolog Kott.
Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor je zároveň nejmladší
zoologická zahrada v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil
pražský developer a biolog Evžen Korec. Pro veřejnost byla ZOO Tábor otevřena o měsíc
později. Jen do konce roku ji navštívilo přes 50 tisíc lidí. Otevřena je denně od 9:00 do 18:00.
Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. Aktuálně v ZOO
Tábor žije přes 250 zvířat více než 60 živočišných druhů. Rozlohou je největší zoologickou
zahradou jižních Čech. Generálním partnerem je lídr developerské výstavby v ČR EKOSPOL.

Vybrané akce ZOO Tábor v roce 2016

21. 5. – Máme rádi zvířata
2. 7. – Zahradní slavnost – 1. narozeniny ZOO Tábor
29. 7. – Mezinárodní den tygrů
13. 8. – Narozeniny lva Simby
26. 8. – Mezinárodní den psů – soutěž o nejhezčího oříška
22. 10. – Oslava Dne stromů
31. 10. – Halloween
5. 12. – Mikulášská nadílka
prosinec – Advent v ZOO Tábor
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