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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. 
 

 

 

Je to kluk a holka! Lvíčata mají za sebou první vyšetření 
 
Týdny čekání jsou u konce. Veterinář určil při první prohlídce pohlaví dvou lvíčat, která 
se narodila na konci loňského roku. Lvice Kivu vychovává samce a samici. 
 
„Mláďata jsme zvážili, naočkovali, očipovali a samozřejmě jsme také zjistili pohlaví. Mají 
to hezky rozdělené, jedno lvíče je kluk, druhé holka. Kivu se o ně skvěle stará, i když 
rodila poprvé,“ řekla kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. 
 
Museli jsme tak dát za pravdu chovatelům, kteří podle velikosti a chování mláďat tipovali 
složení smečky naprosto přesně už před dvěma týdny. Malý samec váží necelých sedm 
kilogramů, samička je o něco lehčí. „Kivu mláďata mírně přenášela, protože po porodu 
hned viděla a byla od pohledu větší, než je obvyklé,“ uvedla kurátorka. 
 
Při prohlídce jsme se snažili být ohleduplní, aby se lvíčata hned vrátila k matce. „Oddělení 
Kivu od mláďat proběhlo velmi rychle a bezproblémově. Zároveň jsme se snažili dobu 
vyšetření maximálně zkrátit, abychom je co nejméně stresovali,“ doplnila Gremlicová. Po 
zásahu do rodinné idyly odvedla Kivu lvíčata ke kontaktní mříži k Lolkovi, aby je pohlídal a 
zjistil, že se vlastně nic nestalo a vše je v pořádku. 
 
Za zhruba dva týdny bude následovat další vážení a přeočkování. 
 
Dvojčata zatím nemají jména, ale to se brzo změní. Jedno budou moci vybrat návštěvníci 
a příznivci Zoo Brno od konce února na našem webu a facebookové stránce. Druhé 
jméno zvolí kmotr. 
 
Lvíčata se narodila 29. prosince, první přišlo na svět v 19:53, druhé ve 23:55. Pro Kivu je 
to první zkušenost s porodem a starostí o potomky, o které se teprve učila a učí pečovat. 
 
Samice lva konžského (Panthera leo bleyenberghi) Kivu se narodila 12. 10. 2012 
v portugalském Lisabonu. Do Zoo Brno přijela 11. 7. 2017 z ústecké zoo. Lolek na Mniší 
horu přicestoval přesně o týden později z polského Gdaňsku, kde se také 14. 7. 2015 
narodil. Poslední narození lvů se v Zoo Brno datuje do roku 1993. 
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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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