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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno a stanice zájmových činností je příspěvkovou organizací města Brna, která má za sebou víc než šedesát let existence a nabízí návštěvníkům na ploše 38 
hektarů jedinečnou příležitost setkat se se zvířaty celého světa. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání nedaleko hektického 
prostředí centra velkoměsta uprostřed nádherné přírody lesoparku Mniší hory v městské části Brno-Bystrc. Brněnská zoologická zahrada je nejen centrem odpočinku     
a poznání pro celou rodinu, ale také odborným pracovištěm. Kromě chovu zvířat v areálu zahrady také provozuje Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy 
v Jinačovicích. V ní pečuje o zraněná zvířata a opuštěná mláďata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. 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. Od 1. 9. 2016 je Zoo Brno     
a stanice zájmových činností zapsána do rejstříku škol Jihomoravského kraje a působí v oblasti environmentálního vzdělávání. Vzdělávací programy, příměstské tábory, 
přednášky, akce pro širokou veřejnost a programy pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 

metropole. 
 

 

 

    Den adoptivních rodičů a otevření nové expozice lvů v Zoo Brno 
 
 

Nová expozice lvů konžských bude v Zoo Brno slavnostně otevřená 26. srpna v 14:00 hod. v rámci Dne 
adoptivních rodičů.  Přestižení pásky se ujme primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál spolu 
s ředitelem Zoo Brno a stanice zájmových činností MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D. a držitelkou 
Českého lva Klárou Melíškovou. Svoji účast přislíbil také hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil 
Šimek. Hlavní program, který bude na podiu u Dětské zoo od 13:30 hod., doplní doprovodné programy 
v Beringii, u Exotária, v Africké vesnici a u Indiánských týpí.  Celý den se můžou návštěvníci těšit také na 
oblíbená komentovaná krmení. Akce je přístupná pro veřejnost, adoptivní rodiče a sponzoři budou mít 
navíc zajištěné bezplatné jízdy na ponících a opékání špekáčků.  
 
Expozice lvů je umístěna u Africké vesnice na samém vrcholku Mniší hory a zaujímá bezmála 5 000 m2.   
Expoziční část stavby, o rozloze přibližně 2000 m2, tvoří hlavní výběh, který je lemovaný návštěvnickou 
trasou.  

 
„Expozice využívá stávající zeleň a členitost terénu. Doplněná je jezírkem a několika vyvýšenými pahorky, 
které lvi rádi využívají k odpočinku. Pozorovací místa pro návštěvníky jsou komponována například jako 
osamocená domorodá chýše, havarované letadlo nebo jako průhled bujnou vegetací,“ doplnil ředitel 
Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. 

 
Součástí komplexu jsou také zázemní vytápěné ubikace se třemi oddělenými boxy, obslužnou zónou, 
prostory pro chovatele a odstavným neexpozičním výběhem. Stavba za 17 miliónů korun byla zahájená 
loni v srpnu. Do Zoo Brno se lvi vrátí po čtrnácti letech. Návštěvníci se můžou těšit na pár lvů konžských 
(Panthera leo bleyenberghi). Adoptivními rodiči lva konžského v Zoo Brno je energetická společnost SPP, 
dodavatel zemního plynu a elektřiny. Mediálním partnerem akce je rádio Krokodýl, partnery jsou 
hypermarket Globus Brno a Národní divadlo Brno.  
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PROGRAM DNE ADOPTIVNÍCH RODIČŮ 
 
14:00  Slavnostní otevření nové expozice lvů konžských  
za účasti hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, primátora statutárního města Brna 
Ing. Petra Vokřála, ředitele Zoo Brno MVDr. Martina Hovorky, Ph.D., České Miss 2015 Nikol 
Švantnerové a herečky a držitelky Českého lva Kláry Melíškové 
 
PÓDIUM 
13:30–14:00  Národní divadlo Brno – Pohádka o nevyřáděném dědečkovi 
14:00–14:30      Slavnostní otevření nové expozice lvů konžských 
14:30–14:45  Denbaya – africké bubny a tanec 
14:45–15:00  Kamila Kroupová – hmyzí kulinářská show 
15:00–15:15  zahájení ředitelem MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D. 

předání adopčního osvědčení lva konžského SPP 
15:15–15:30  Denbaya – africké bubny a tanec 
15:30–16:00  Módní přehlídka africké kolekce ACA, s.r.o.  
16:00–16:20 Korajunglejazz – africká harfa kora 
16:20–16:40  Magic-R – kouzelník  
 
U PÓDIA 
12:30–13:30  bubenický workshop pro děti i dospělé – africké bubny djembe 
9:00–17:00  zaplétání afrických copánků 
9:00–17:00 prodej africké kávy a crepes  
 
EXOTÁRIUM – AFRICKÉ TRŽIŠTĚ 
9:00–17:00  prodej afrických kulinářských specialit, bižuterie, módy, suvenýrů 
9:00–17:00 tvořivá dílnička –  výroba afrických korálků 
9:00–17:00 tvořivá dílnička – výroba masek  
9:00–17:00 výstava afrických sošek a masek 
9:00–17:00 výstava fotek z Afriky 
 
BERINGIE 
12:00–17:00  ukázka techniky Hasičského záchranného sboru JMK  
 
INDIÁNSKÉ TÝPÍ 
14:00–17:00  opékání špekáčků pro adoptivní rodiče 
14:00–17:00  jízda na ponících pro adoptivní rodiče 
 
PONYDROM 
10:00–17:00  jízda na ponících 
 
Komentovaná krmení zvířat: 
10:00–10:15 Tygr sumaterský - Tygří skály 
11:00–11:15 Lachtan medvědí - Expozice lachtanů 
11:30–11:45 Medvěd lední - Expozice ledních medvědů 
12:00–12:15 Šimpanz - Pavilon opic 
14:00–14:15 Tapír - Jihoamerická expozice 
15:00–15:15 Žirafy - Africká vesnice 
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    Pásovci kulovití jsou už tři!  
 

Pásovcům kulovitým (Tolypeutes matacus) Ricardovi a Júlii se koncem července narodilo první mládě. 
Malou kuličku objevili chovatelé při pravidelném vážení zvířat. Teď už má sameček Baboo 350g, 
otevřené oči a pod dozorem matky začíná zkoumat okolí. Pásovci kulovití jsou pro brněnskou zoo zcela 
novým druhem chovaným teprve od února 2017. Narození mláděte tak brzy po sestavení rodičovského 
páru je pro zahradu velmi cenné.  

 
„Samice Júlia delší dobu postupně přibývala na váze, takže porod nebyl neočekávaný. Mládě vypadalo 
životaschopné a oba dospělí pásovci klidní, přesto jsme z preventivních důvodů oddělili samce do 
zvláštní expozice, aby samici při odchovu nerušil. Júlia se projevila jako vzorná matka, mládě nepřenáší 
ani nejeví jiné známky nervozity, pravidelně ho kojí a nespokojeně odhání všechny vetřelce. A takové 
chování zkušeného rodiče není u prvorodičky úplně běžné,“ vysvětluje ředitel brněnské zoo MVDr. 
Martin Hovorka, Ph.D. 

 
Návštěvníci mohou pásovce vidět v Exotáriu, kde sdílí expozici s arami araruna. Společné soužití 
očividně svědčí oběma druhům, protože i ary letos vyvedly mláďata. „Pro vysoce inteligentní ary je 
hemžení pásovců vítaným zpestřením, pásovce naopak potěší příležitostný šťastný nález, když arům 
upadne nějaká dobrota,“ říká kurátorka savců Dorota Gremlicová. 

 
Brněnská zoo chová kromě pásovců kulovitých ještě pásovce štětinaté (Chaetophractus villosus) a je 
jedinou zoo v ČR, která v současné době úspěšně přirozenou cestou oba druhy pásovců množí.  Oba 
druhy se kromě morfologických a fyziologických odlišností liší také strategií, ke které se uchylují, když 
jsou v ohrožení. Pásovci štětinatí výborně a velmi rychle hrabou. Když jim hrozí nebezpečí, zmizí pod 
zemí tak hluboko, že každý, kdo by se je pokoušel vyhrabat, narazí jen na jejich hřbetní pancíř. Pásovci 
kulovití se místo hrabání stáčejí do klubíčka. Jednotlivé díly pancíře kryjícího hlavu, trup a ocásek do 
sebe zapadnou a vytvoří obrněnou kouli, která odolá i stisku čelistí jaguára. 
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    V brněnské zoo se vylíhla mláďata ary, turaka i ledňáka 
 
 

Brněnská zoo zaznamenává velký chovatelský úspěch. Jako jediná zoo v České republice opakovaně 
odchovává turaka šedého (Crinifer piscator). Vůbec první mládě odchovala zoo v roce 2015, letos se 
vylíhla hned tři. Turako šedý se v zoologických zahradách množí velmi zřídka. Důvodem jsou jeho 
specifické potravní nároky – druh je z velké části listožravý, má velmi rychlý metabolizmus a je tedy pro 
rodiče velmi náročné mláďata ukrmit. Turakovití nejsou dobrými letci, zato se neobyčejně obratně 
pohybují ve větvích a korunách stromů. Mláďata turaka, která už vylézají z hnízdícího koše, můžou 
návštěvníci vidět v těchto dnech v Exotariu.   

  
Dalším úspěchem je první odchov ledňáka obrovského (Dacelo novaeguineae). Ledňáky chová brněnská 
zoo od roku 2004. I když se jedná o druh, který se běžně v zoologických zahradách chová, výběr 
vhodných jedinců do páru může být obtížný. Ledňáci jsou vysoce vnitrodruhově agresivní a pokud si 
nepadnou hned, může dojít k vzájemným potyčkám, v některých případech končících i smrtí. Samička 
prostřídala hned několik partnerů, než zahnízdila. Obě mláďata jsou už opeřená a k vidění jsou 
v expozici. 

  
Po 16 letech v Zoo Brno zahnízdily také velmi oblíbené ary ararauny (Ara ararauna). Více než 
třicetiletému samci Pedrovi a pouze devítileté Koko trvalo několik let, než se vzájemně 
sesynchronizovali. Po jednom neúspěšném hnízdění samice zahnízdila podruhé. Mláďata zdárně 
prospívala a rychle rostla. Nyní už se dva malí opeřenci mají čile k světu a prozkoumávají svojí expozici 
v Exotáriu. Ara ararauna žije v trvalém partnerském svazku a v lidské péči se dožívá až osmdesáti let. 
Poslední brněnské mládě ararauny, samečka Edu, který se narodil v roce 2001, můžou návštěvníci vidět   
a také slyšet ve venkovní expozici, ze které na kolemjdoucí pokřikuje své oblíbené „Ahoj.“  
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    Nejčastěji adoptovaným zvířetem v brněnské zoo je surikata 
 
 

Adoptovat zvíře v brněnské zoo může kdokoliv, jednotlivec i firma. Příspěvek slouží na nákup 
krmení a nejnižší příspěvek je 500 korun na rok. Nejoblíbenějším zvířetem v brněnské zoo je 
surikata, následuje vlk arktický a lemur kata.  
 
Program Adopce funguje v Zoo Brno už dvacet let a v současné době má Zoo téměř 350 
přispěvatelů. Zatím nejštědřejší byl letos pan Jiří z Brna, který adoptoval dva lední medvědy 
celkem za 100 000 korun. V letošním roce si lze nově adoptovat například klokana bažinného, 
pásovce kulovitého, osináka afrického, vousivku pestrou a lva konžského. Bez adoptivních rodičů 
zatím stále zůstávají:  pekari bělobradý, jelen milu, kůň domácí – pony, zebra Chapmanova, 
varan komodský, aguti Azarův a tenkozobec opačný. Kompletní seznam zvířat je na webu Zoo 
Brno: http://www.zoobrno.cz/podporte-nas/adopce-a-sponzorstvi. 
 
Za první pololetí roku 2017 přispěli adoptivní rodiče na zvířata v brněnské zoo částkou 528 869 
korun, což je o 73 071 korun více než za stejné období loni. Pro adoptivní rodiče připravuje 
brněnská zoo jednou za rok speciální program, dostanou také volné vstupenky a drobné dárky.  
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