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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. 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. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 

programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

 

 

Stavba expozice lvů zahájena   

Slavnostním poklepem na základní kámen byla ve středu 8. srpna zahájena 
stavba expozice lvů v brněnské zoologické zahradě. Už příští léto se návštěvníci 
mohou těšit na návrat krále zvířat do Brna. 

Součástí nové expozice budou vytápěné ubikace se třemi chovnými boxy, 
obslužnou zónou, zázemím pro chovatele a záložním neexpozičním výběhem. 
Největší část, cca 2000 m2, bude tvořit venkovní výběh lemovaný návštěvnickou 
trasou. Výběh bude koncipován jako přírodní expozice plně využívající stávající 
zeleně a terén. Doplněný bude několika vyvýšenými pahorky, které lvi rádi 
využívají k odpočinku a nebude chybět ani malá vodní plocha - napajedlo. 
Pozorovací místa pro návštěvníky budou komponována například jako osamocená 
domorodá chýše, opuštěný džíp nebo jen jako průhled bujnou vegetací. „Lví 
expozice bude sousedit s Africkou vesnicí na samém vrcholu Mniší hory a 
v budoucnu máme plány doplnit celý komplex Kalahari také o hrochy, gepardy a 
další atraktivní druhy. Jakého lva do Brna příští rok přivezeme, o tom začneme 
jednat na začátku příštího roku. V každém případě to bude některý z druhů žijících 
v Africe,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. Samotná výstavba zasáhne do 
provozu zoologické zahrady jen minimálně, omezen bude pouze průchod od 
indiánských týpí k Africké vesnici. Do Zoo Brno se lvi vrátí po čtrnácti letech. 
Poslední brněnský lev, samec Bali, odešel do Zoo Les Sables dˊOlonne ve Francii 
v roce 2003, a to právě z důvodů nevyhovujících prostor pro chov těchto šelem. 
V historii zahrada chovala lvy nepřetržitě od roku 1953 a například v letech 1962–
1972 odchovala jedenáct lvíčat. Brňané si mohou plány nové expozice aktuálně 
prohlédnout také na výstavě „Lvi se vracejí“ v Urban centru, kde najdou i další 
plány brněnské zoologické zahrady v nejbližších letech.  
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Fotografie ze zahájení, plány  nové expozice a historické fotografie lvů ze Zoo Brno najdete 
zde:  www.uschovna.cz/zasilka/KF5WXZFBK6F96KZF-FFM 
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