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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. 
 

 

 

Kmotrem lvíčat bude Radek Štěpánek, levharty pokřtí Michaela Salačová 
 
Lvíčata narozená konci prosince 2017 mají za sebou druhou veterinární prohlídku, při 
které jsme zjistili, že za dva týdny přibrala dva kilogramy. Kmotrem mláďat bude 
trenér a bývalý úspěšný tenista Radek Štěpánek.  
 
„Stát se kmotrem malého lvíčka je pro mě ohromná čest. Lev je zvíře, které mě 
provázelo celou mou kariérou. Je to symbol bojovnosti, síly a vytrvalosti. Už teď se 
těším na jarní křest. Návštěva zoo minulý týden byl pro mě ohromný zážitek, i když 
musím přiznat, že rodiče mého kmotřence si u mě získali ohromný respekt. Stejně jako 
ti, kteří se o ně starají,“ řekl Radek Štěpánek. 
 
„Vážíme si toho, že se kmotrem stane právě Radek Štěpánek. Jeho vášeň pro hru, 
zejména v zápasech za národní tým se lvem na hrudi, je všeobecně známá. Vybojoval 
pro Českou republiku řadu důležitých vítězství a my doufáme, že jeho elán a nadšení 
budou mít i naše lvíčata,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
 
Křest malých lvů se uskuteční v dubnu. Přesné datum budeme znát po dohodě 
s Radkem Štěpánkem v průběhu března. Kmotr také vybere jedno ze jmen, konkrétně 
to pro malého samce. Jméno pro lvici zvolí návštěvníci a příznivci brněnské zoo na 
webu a facebookovém profilu Zoo Brno. Hlasování začne v pondělí 5. března. Dva 
účastníci se mohou těšit na tričko se lvem podepsané Radkem Štěpánkem. 
 
Ještě před křtem lvů proběhne křest levhartů. Ti se narodili v listopadu 2017 a stejně 
jako u krále zvířat se jedná o samici a samce. Slavnostní akce je naplánována na 24. 
března, kdy se v Zoo Brno uskuteční Vítání jara. Kmotrou se stane úspěšná blogerka 
brněnského Cool Brno Blogu Michaela Salačová. 
 
Velké kočky: Predátoři v ohrožení 
 
Na velké kočkovité šelmy bude letos zaměřen také Světový den volné přírody, do 
kterého se letos vůbec poprvé zapojí brněnská zoo. Jeho hlavním tématem jsou Velké 
kočky: Predátoři v ohrožení. Návštěvníci se v sobotu 3. března mohou těšit na  
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komentovaná krmení u tygrů, levhartů a lvů a připravíme pro ně také stezku a 
informace o tom, jak se daří těmto druhům ve volné přírodě. 

 

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
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V Zoo Brno se narodilo mládě margaye 
 
Období radosti z mláďat u kočkovitých šelem pokračuje v brněnské zoo i v roce 2018. 
Loni se na Mniší hoře narodila lvíčata a malí levharti, letos se z potomka těší samice 
margaye Ichika. 
 
„Mládě přišlo na svět přesně před týdnem, tedy 21. února. Matka se o něj vzorně stará 
a chová se velice klidně, dokonce tu a tam nechá chovatele, aby mládě při bleskových 
kontrolách spojených s podáváním krmení zahlédli. Zatím je tedy vše na dobré cestě, 
neradi bychom ale předbíhali, odchov je stále na samém počátku.,“ řekla kurátorka 
chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. 
 
Informace o pohlaví mláděte, jeho hmotnosti a kondici zatím nemáme. Budeme je mít 
k dispozici až po první veterinární prohlídce, která se uskuteční za 5 – 7 týdnů. 
 
Otcem mláděte je samec Yoro, který přijel z Jihlavy do Brna na konci května loňského 
roku a zpět odcestoval letos v lednu. Během soužití s Yorem Ichika už jednou porodila, 
ale, jak je u prvních porodů obvyklé, odchov nebyl úspěšný. Přesto kočce umožnil, aby 
získala zkušenosti, ze kterých teď čerpá při péči o mládě.  
 
„Zoo Jihlava je jediná v ČR, která vlastní chovného samce margaye. Před rokem se sami 
dočkali úspěšného odchovu, a protože samec o mládě nepečuje a Yoro není s Ichikou 
spřízněn, nabídli nám spolupráci, kterou podpořila i koordinátorka Evropského 
záchovného programu (EEP)“ vysvětlila Gremlicová. 
 
„Vážíme si vstřícnosti jihlavské zoo a jsme rádi, že může být tato spolupráce 
oboustranná. Podobně jako k nám putoval Yoro, my jsme na Vysočinu poslali na 
zkušenou samce tygra sumaterského Dandyse. Doufáme, že výsledkem spojení 
s jihlavskou samičkou Cintou budou co nevidět mláďata. Pak by se měl Dandys se 
získanými zkušenostmi vrátit zpět do Brna ke své družce Satu,“ doplnila Gremlicová. 
 
Margay, dříve také ocelot dlouhoocasý, je menší kočkovitá šelma, která je o něco větší 
než kočka domácí. Dorůstá délky až 80 centimetrů a váží od tří do devíti kilogramů.  
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Specifikem margayů je krásná kresba a zbarvení, jež je většinou od žlutohnědé po 
šedavě hnědou. Srst je krátká, hustá a jemná, s tmavými skvrnami a otevřenými 
růžicemi. Hlavu a krk spojují černé linie, zadní část uší je také tmavá, ale s bílými 
skvrnami. Na vrchní straně krku navíc roste srst v opačném směru. Rozpoznat margaye 
mezi sebou by neměl být problém, protože vzory srsti se u jednotlivých zvířat výrazně 
liší. 
 
Margayové žijí především na stromech, ale za potravou se vydávají i na zem. Jsou to 
velmi obratní lezci – mají široké a pružné tlapy s velkými drápy, které jim umožňují 
bezpečný a pevný úchop. Díky dlouhému ocasu dokáží snadno udržet rovnováhu. 
 
Margay má ve srovnání s dalšími kočkovitými šelmami při šplhu několik výhod. Zadní 
končetiny margayů se mohou vytočit až o 180 stupňů, což jim umožňuje pevnější 
sevření kmene stromu, po kterém šplhají. Také se zadními končetinami dokáží udržet 
větví a pověsit na nich, pokud něco drží v předních tlapách. Kromě toho mohou 
margayové jako jediné kočky šplhat ze stromů hlavou dolů. 
 
Samice rodí většinou jedno mládě. Období březosti je na kočky této velikost poměrně 
dlouhé a trvá až 84 dnů. Mláďata se rodí celá tečkovaná a vidět začnou asi po dvou 
týdnech. Po dalších třech už opouštějí noru a prohledávají okolí. Dospělosti dosahují 
asi po 12 měsících. V zajetí se mohou dožít 20 let. 
 
Margay žije v tropických lesích a křovinatých oblastech od severního Mexika, přes 
Střední a Jižní Ameriku, východ And až po Argentinu a Uruguay. V Červeném seznamu 
ohrožených druhů je margay veden jako téměř ohrožený. 

 

Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí 
mobil: +420 724 963 677 
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Brněnská zoo úspěšně odstartovala projekt na ochranu dudka 
chocholatého 
 
První pozitivní výsledky má za sebou loni spuštěný program na ochranu dudka 
chocholatého na jižní Moravě. Zoo Brno je koordinátorem celého projektu, do 
kterého se zapojily i další instituce. 
 
„Dudky chocholaté jsme se rozhodli chránit, protože v České republice žije a hnízdí 
pouze 70 – 140 párů těchto opeřenců. Jejich populace je tak považována za silně 
ohroženou. Hlavní příčinou nízkého stavu jedinců je ztráta biotopu a nevhodné 
zemědělské hospodaření,“ vysvětlil kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov. 
 
Dudek obývá otevřenou krajinu pastvin a luk s občasnými skupinkami vzrostlých 
stromů nebo i řidších lesů, které mu poskytují potřebné dutiny ke hnízdění. Vzhledem 
k tomu, že jeho zobák není uzpůsoben k tesání dutin, je dudek odkázán pouze na to 
obsazovat dutiny, které v krajině nalezne. 
 
„A právě s tím jsme se rozhodli pomoci. Vybrali jsme pět vhodných lokalit na jižní 
Moravě a umístily do nich celkem 15 dudníků. Jsou to speciální budky pro dudky, které 
maximálně vyhovují jejich potřebám,“ vysvětlil Suvorov. 
 
Výsledkem naší loňské snahy je zahnízdění jednoho páru dudka a vyvedení čtyř mláďat. 
„Doufám, že letos bude zahnízděných párů ještě víc a podaří se nám tak rozšířit 
populaci těchto krásných ptáků,“ doplnil Petr Šrámek, který se za Zoo Brno na projektu 
také podílí. 
 
Součástí celého projektu není jen příprava a umístění dudníků, ale také zajištění 
správného hospodaření v jednotlivých lokalitách. „Dudek létá za potravou na přilehlé 
krátkostébelné louky. Tyto stanoviště jsou v současné době ohroženy zarůstáním 
vlivem ústupu tradičních zemědělských technik (zejména pasení). Díky tomu krajina 
zarůstá a vhodné lokality mizí. V rámci údržby lokalit pro posílení populace dudka 
chocholatého je na nich nutné provádět dlouhodobý management, který zahrnuje  
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přednášky, akce pro širokou veřejnost a programy pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 

metropole. 
 

 
zejména sekání potravních ploch (luk a pastvin) a fyzickou údržbu dudníků (čištění, 
odstraňování náletových dřevin atp.),“ řekl Suvorov. 
 
Praktickou úpravu krajiny budou mít na starosti především partneři projektu: ČSOP 
Morava, ČSOP Jaro Jaroměř a Pro záchranu motýlího ráje, z. s.  
Pomoc dudkovi má ale v konečném důsledku větší rozsah a přispívá k biodiverzitě 
krajiny. Slouží totiž i k ochraně dalších zvláště chráněných druhů bezobratlých a rostlin, 
které s dudkem sdílejí společný biotop. 
 

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 
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