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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. 
 

 
 

Rozbřesk a hrůza. Malí levharti dostali jména 
 
Aruni a Ashanga. To jsou jména, která v sobotu ve 14 hodin dostala mláďata levhartů 
cejlonských. Šelmy pokřtily úspěšná brněnská blogerka Michaela Salačová a Česká Miss 
World 2013 Lucie Kovandová. 
 
„Levharti se v Zoo Brno narodili po 17 letech a nesmírně si ceníme toho, že se nám obě 
mláďata podařilo odchovat. Přeji jim, aby i nadále zůstala zdravá a spokojená,“ uvedl 
ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
 
„Za sebe jim přeji zdraví a zejména to, ať jsou i další mláďata, když je to tak ohrožený 
druh. Aby se jednou i děti mých dětí měly na co koukat,“ popřála Michaela Salačová. 
S přáním zdraví se přidala i Lucie Kovandová, která symbolicky pokřtila samici Aruni 
(rozbřesk). Jméno Ashanga je drobně upravené označení pro děs a hrůzu. 
 
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. 
 
Kromě křtu levhartů si zejména děti mohly užít i akci Vítání jara. Svrhli jsem Moranu a 
vyhnali tak zimu, a naopak ozdobili líto, tedy symbol jara. Celkem přišlo v sobotu do 
brněnské zoo na tři tisíce lidí. 
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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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