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   V souvislosti s obnovením chovu jaků domácích v roce 2020, kdy tři 
samice osídlily výběh po pižmoních aljašských, si neškodí připomenout 
dlouhou a bohatou historii jejich chovu v Zoo Plzeň. Byl to totiž druh 
tradiční, který se úspěšně množil a jehož chov provázely i určité 
zajímavosti. Chov trval souvisle téměř 50 let. Začal již v doudlevecké zoo 
Iris v roce 1953 a již z té doby se zachovala fotografická dokumentace 
(Stanislava Holubce). Na Lochotíně potom žili jaci dlouhé roky u stodoly ze 
40. let, která je v současnosti známa jako madagaskarský pavilon. Byli 
chováni jak v obdélníkových ohradách v prostoru dnešního Kiboka, tak 
bezprostředně v úzkém dvorku u budovy. Zde dokonce vznikl snímek 
použitý v celostátní publikaci Kapesní atlas savců. Jejich sousedy byli mj. 
velbloudi jednohrbí i dvouhrbí a buvoli kaferští. Jaci žili možná tzv. „ve 
stínu“ zeber a velbloudů, ale ve vnitřním názvosloví zoo posléze dali i 
pojmenování velké dřevěné stáji v západní části areálu, kde prožili 
posledních 20 let. Ta se jmenovala rovnocenně jak velbloudinec, tak i 
jačinec. Zde ke konci chovu dokonce žil poslední býk společně s kiangy. 

 
   Jako všechny exkurze do historie s pokusy o přesný výčet jedinců, 
publikované ve výročních zprávách od roku 1998, má i tento článek neúplné 
podklady zapříčiněné dobovými možnostmi. V roce 1972, kdy získaly 
chované druhy současná evidenční čísla, bylo jakovi přiděleno číslo 504. Do 
této hranice lze v evidenci vystopovat nejméně 10 předchozích zvířat. 
V Doudlevcích jich postupně žilo nejméně 5, původ mají v Zoo Praha a 
v Zoo Bojnice. V roce 1965 došlo na Lochotíně ke generační výměně, kdy 
dorazila trojice z Brna (2) a Jihlavy (1). Další importy následovaly 1969 Zoo 
Brno (0,1); 1977 Zoo Brno (1,0); 1980 Zoo Bratislava (0,1) a 1982 cirkus (0,1).  
Stádo bylo víceméně doplňováno z vlastních odchovů. Záznamy o 
mláďatech se začínají více objevovat až v 70. letech.  První relevantní zápis 
je o mláděti z 23.1.1970. Odchovaná zvířata mířila hlavně 
západoněmeckému obchodníkovi Konrádovi Müllerovi (Tierpark Krechting), 
v 80. a 90. letech i soukromým chovatelům, cirkusům, případně do jednoho 
belgického safariparku. Ke konci chovu v 90. letech odjela jedna samice do 
dlouhodobé deponace do Zoo Vyškov. Bez zajímavosti není interní 
pojmenování členů stáda od zaměstnanců zoo v 80. letech jmény postav 
později populárního seriálu Dallas. Koncem chovu zde žily jačice se jmény  
Agnes, Archa, Amélie a Rebeka.  V letech 1970 -2000 se dá v evidenčních 
kartách a různých zápisech vystopovat nejméně 40 narození mláďat 
(17,14,9). Poslední živý porod proběhl v květnu 1999, o rok později se u 
poslední staré samice narodilo již mrtvé tele, tato jačice následně uhynula.  
Poslední chovný býk uhynul v dubnu 2001.  
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