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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. 
 

 

 

    Do brněnské zoo přijede zítra lvice Kivu  
 

Zítra (úterý 11. července) přicestuje z Ústí nad Labem do brněnské zoo samice lva konžského (Panthera  
leo bleyenberghi). Jmenuje se Kivu, narodila se v roce 2012 v portugalské Zoo Lisabon a do Zoo v Ústí 
přišla o dva roky později. Společnost ji bude dělat lev Lolek, který přicestuje z polské Zoo Gdaňsk o pár 
týdnů později.  
 
„Na návrat lvů do Brna se připravují jejich budoucí chovatelé, ale i samotná zvířata. Zatímco chovatelé se 
seznamují s novým zařízením a chovatelskými podmínkami v domovských institucích obou lvů, aby jim co 
nejvíc usnadnili stěhování, Kivu s Lolkem se učí používat přepravní bedny, aby do nich před transportem 
uměli nastoupit bez uspání,“ doplnil ředitel Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.  
 
Lvice Kivu, která přijede jako první, se po příjezdu začne seznamovat s ubikací a bude čekat na samce. 
Samec Lolek, který se v Gdaňsku narodil v roce 2015 je zvyklý na život ve větší skupině, složené z jeho 
rodičů a sourozenců. Těžko by sám snášel první dny života v novém, neznámém prostředí a proto dorazí 
později. Oba lvi budou mít v ubikaci k dispozici vlastní box a seznamovat se budou přes kontaktní místo. 
Teprve po asi dvou týdnech se poprvé setkají na odstavném dvorku. První přímý kontakt může být 
bouřlivý, ale chovatelé budou připraveni situaci zvládnout. 
 
„Při výběru zoologické zahrady, která poskytne lvy do naší nové expozice, jsme hledali takovou, která 
chová lvy konžské, poddruh pocházející z oblasti Kalahari,“ vysvětluje Hovorka.  Lví areál bude totiž 
součástí komplexní expozice Kalahari, představující zvířenu ze suchých oblastí jihozápadní Afriky, v jejímž 
středu se nachází poušť Kalahari. Stejně jako další tři velké expoziční soubory – Beringie, Karibik                
a Wallacea – vzniká i Kalahari podle generelu výstavby, který vychází ze Strategie rozvoje Zoo Brno, 
schválené zřizovatelem v roce 2006. Novou expozici lvů brněnská zoo slavnostně otevře 26. srpna 2017    
a předá lvy jejich adoptivním rodičům - energetické společnosti SPP. 
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