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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. 
 

 
 

Známe pohlaví vzácných levhartích mláďat 
 

V listopadu narozená mláďata levharta cejlonského dobře prospívají a rostou jako 
z vody. Při první veterinární prohlídce jsme zjistili, že se jedná o samce a samici. 
 
„Matka Nayana se o oba potomky vzorně stará. Malý samec váží 2,18 kilogramu, samička 
má jen o něco méně, přesně 2,1 kilogramu. Jsme na ně nesmírně hrdí a dělají nám 
opravdu radost. Tu má také koordinátor záchovného programu, který nám pogratuloval 
k chovatelskému úspěchu,“ řekla kurátorka chovu savců v Zoo Brno Dorota Gremlicová. 
 
Mláďata dostala od veterináře vitamíny, odčervení a čip. Za zhruba dva týdny bude 
následovat ještě přeočkování. 
 
Dvojčata jsou se svou matkou stále ve vnitřní ubikaci. Návštěvníkům se s největší 
pravděpodobností představí na jaře, až povyrostou a bude tepleji.  
 
Malí levharti se narodili 21. listopadu 2017. Poslední úspěšný odchov tohoto poddruhu 
zaznamenala Zoo Brno v roce 2000. Od té doby se na Mniší hoře vystřídalo celkem devět 
levhartů, ale až samice Nayana a samec Daan vytvořili stabilní a harmonický pár. Daan se 
narodil 19. září 2011 v Burgers’ Zoo v nizozemském Arnhemu. Do jihomoravské 
metropole dorazil 25. února 2013. Samice Nayana přijela pět dnů před Daanem z 
bratislavské zoo, kde se narodila 24. června 2011. 
 
Ve volné přírodě se levharti cejlonští vyskytují na ostrově Srí Lanka, podle odhadů IUCN 
(Mezinárodní svaz ochrany přírody) jich zde zbývá jen něco mezi 750 a 900 jedinci a 
poddruh je proto veden na Červeném seznamu jako ohrožený. 
 
Chov levhartů cejlonských je v rámci EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a 
akvárií) řízen jako EEP (Evropský záchovný program), ve kterém je celkem 69 zvířat. 
 
Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí 
mobil: +420 724 963 677 
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tel.: +420 546 432 335 
e-mail: vanac@zoobrno.cz 
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 
www.zoobrno.cz 
www.facebook.com/ZooBrno 

mailto:vanac@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz/
http://www.facebook.com/ZooBrno
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Rekordní návštěvnost Zoo Brno 
 

Potřetí za posledních 20 let se podařilo brněnské zoo pokořit hranici 300 tisíc 
návštěvníků. V roce 2017 přišlo do Zoo Brno celkem 308 112 lidí. 
 
„Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují návštěvnost, je počasí. Pokud není příliš horko 
a málo prší, tak na Mniší horu vždy přijde více návštěvníků. Tahákem byla určitě nová 
expozice pro lvy konžské. Z reakcí víme, že si lidé samici Kivu a samce Lolka velmi oblíbili,” 
připomněl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka návrat lvů. 
 
Za celý rok 2017 přišlo do Zoo Brno 308 112 lidí (v roce 2016 celkem 306 855). Do areálu 
na Mniší hoře jich bylo 297 841, Středisko ekologické výchovy Hlídka na Špilberku se 
může pyšnit 10 271 zájemci o své služby. Ve srovnání s rokem 2016 tak návštěvnost 
Hlídky vzrostla více než dvojnásobně. 
 
Nejnavštěvovanějším měsícem byl opět červenec s 54 327 hosty, dalším v pořadí je 
srpen. V osmém měsíci loňského roku dorazilo celkem 53 227 lidí, což je nejvíce za 
20letou historii přesného měření. 
 
„Pokud nám budou přát klimatické podmínky, tak potřetí v řadě překročíme hranici 300 
tisíc návštěvníků. Letos plánujeme otevřít hned dvě nové expozice, které mohou 
návštěvníky zaujmout. První z nich s názvem Žijí tu s námi bude ve vstupním esíčku a 
budou v ní zástupci domácí fauny. Druhou je pak výstava prehistorických zvířat Výlet do 
pravěku s pohyblivými modely mamuta, šavlozubého tygra a dinosaurů. Největším 
lákadlem ale bezpochyby budou mláďata lvů a levhartů,” řekl Hovorka. 
 
Návštěvnost Zoo Brno od roku 2008 
 
2008 – 326 930 
2009 – 250 184 
2010 – 238 036 
2011 – 245 702 
2012 – 247 513 
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2013 – 261 515 
2014 – 273 944 
2015 – 257 990 
2016 – 306 855 
2017 – 308 112 
 
V brněnské zoo fungoval do roku 1997 prodej vstupenek v režimu trhacích lístků. Poté 
byly zavedeny registrační pokladny pro zpřesnění evidence návštěvníků. V roce 2007 
jsme spustili turniketový systém. Rekordní návštěvnost za posledních 20 let byla 326 930 
lidí v roce 2008, kdy se všem zájemcům představili lední medvíďata Bill a Tom. 
 
Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí 
mobil: +420 724 963 677 
tel.: +420 546 432 335 
e-mail: vanac@zoobrno.cz 
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 
www.zoobrno.cz 
www.facebook.com/ZooBrno 

mailto:vanac@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz/
http://www.facebook.com/ZooBrno

