
                                                                                                                                           TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   zoo@zoobrno.cz                                                                               5. 4. 2018 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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. 
 

 
 

V neděli prozradíme jména lvíčat 
 
Lvíčata narozená na konci roku 2017 už mají jména. Veřejnosti je prozradíme na 
křtu, který se uskuteční v neděli 8. dubna ve 14 hodin. 
 
„Jméno pro malou lvici měli možnost vybírat příznivci a návštěvníci brněnské zoo. 
Sešlo se nám téměř dva tisíce hlasů. Vážím si toho a jsem rád, že se o naše lvíčata tak 
zajímají. Kromě toho si myslím, že vybrali velmi dobře,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin 
Hovorka. 
 
Mláďata symbolicky pokřtí bývalý tenista Radek Štěpánek, který zvolil jméno pro 
malého samce. „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 nedělní křest. Návštěva zoo 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,“ uvedl už dříve Štěpánek. 
 
Program slavnostního dne doplní ještě pozvánka na festival Re:publika a výsadba lípy 
v rámci projektu „100 lip – 100 oslav“. Ten pořádá Jihomoravský kraj jako připomínku 
100. výročí vzniku československé státnosti. Lípy po celém kraji postupně zasadí 
hejtman, krajští zastupitelé, rektoři brněnských univerzit a významné osobnosti kraje. 
Jednou z nich je i primátor Statutárního města Brna Petr Vokřál, který si přál lípu 
zasadit právě v Zoo Brno. 
 
Lvíčata se narodila 29. prosince, první přišlo na svět v 19:53, druhé ve 23:55. Pro 
samici Kivu je to první zkušenost s porodem a starostí o potomky. 
 
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. Samec 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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Program 8. 4. 2018 
13:30 – sázení lípy 
14:00 – křest lvíčat 
14:20 – pozvánka na festival Re:publika 
14:30 – komentované setkání u lvů 
 
Návrhy jmen pro samici 
Akudzwe – modlitba 
Anoona – bůh vidí, zdrobněle Anu 
Anesuishe – bůh je s námi, zdrobněle Anesu 
 
Návrhy jmen pro samce 
Akashinga – statečný; Akashinga si říká také speciální ženská protipytlácká jednotka 
(https://www.iapf.org/akashinga/) 
Akudzweishe – modlitba 
Angwa – pád; řeka protékající Zimbabwe a Zambií a také formace pískovce specifické 
barvy typického pro oblast výskytu lvů konžských 

 
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 

https://www.iapf.org/akashinga/
mailto:vanac@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz/
http://www.facebook.com/ZooBrno


                                                                                                                                           TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   zoo@zoobrno.cz                                                                               5. 4. 2018 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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. 
 

 
 
Milovníci sladkého s chápavým ocasem. Kynkažu obývají Tropické království 
 
Vypadají trochu jako opice, ale ve skutečnosti jsou to “medvídci“ s chápavým 
ocasem a zálibou v nektaru z květin. Kynkažu je malá šelma, příbuzná nosálům, 
mývalům nebo olingům. 
 
„Kynkažu chováme v Tropickém království, kde máme samce a samici. Jsou to 
sourozenci, kteří k nám přijeli z Velké Británie. Do budoucna bychom rádi jednoho 
z nich vyměnili, abychom sestavili chovný pár,“ vysvětlila kurátorka chovu savců Zoo 
Brno Dorota Gremlicová. 
 
Paddy se narodil 7. října 2016, samice Peggy 16. července 2017. Do nového domova 
v brněnské zoo dorazili oba zároveň na konci ledna letošního roku. Nejprve si zvykali 
na neznámé prostředí v zázemí, od konce března jsou k vidění v Tropickém království 
v expozici vedle varana komodského. 
 
Kynkažu (Potos flavus) žijí ve Střední a Jižní Americe, v pásu od Mexika po Brazílii. Jsou 
to noční zvířata žijící v korunách stromů. Společně s binturongem jsou to jediné šelmy 
s chápavým ocasem. Využívají ho k udržení se na větvích při konzumaci potravy nebo 
k udržení rovnováhy. Tělo kynkažu je dlouhé od 42 do 76 centimetrů, ocas měří od 40 
do 57 centimetrů. 
 
Jejich jméno se dá přeložit jako medoví medvědi, vědecký název symbolizuje zlatého 
pijáka. Kynkažu totiž mají zlatohnědou srst a živí hlavně ovocem a nektarem z květin, 
pro který jsou schopní se zavěsit z větví a vysát ho dlouhým jazykem. Nepohrdnou ani 
medem a občas také vajíčky, hmyzem nebo malými savci. 
 
Kynkažu mají otáčivý kotník, díky kterému mohou rychle utéct před šelmami a šplhat 
ze stromu hlavou dolů. To jim pomáhá především proti větším stromovým šelmám, 
jako jsou například jaguáři, oceloti nebo margayové. Další nebezpečí jim hrozí 
z nebes, konkrétně od harpyje pralesní (druhý největší ptačí dravec Jižní Ameriky 
z čeledi jestřábovitých). Před ním se kynkažu schovávají do dutin stromů, kde také spí 
a tráví většinu dne. 
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Roztomilé kynkažu ohrožuje bohužel také člověk. Kvůli nevšednímu vzhledu se 
dostávají do domácích chovů jako exotičtí mazlíčci, kde často trpí nevhodným 
zacházením nebo nesprávnou výživou. Ilegální obchod s divokými zvířaty „na mazlení“ 
je pro mnoho druhů, především primátů a velkých papoušků, stejně nebezpečný, jako 
ztráta přirozeného prostředí nebo pytláctví. 
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Nově chováme kriticky ohroženého leguána, který nemá české jméno 
 
Pouhých osm kilometrů čtverečních na jediném ostrově ve Střední Americe. To je 
přirozené prostředí ještěra Ctenosaurus bakeri, který nemá české jméno.  
 
„Podařilo se nám získat jednoho samce z Velké Británie. Návštěvníci ho najdou v Tropickém 
království. Jedná se o kriticky ohrožený druh, u kterého není znám přesný počet jedinců 
žijících ve volné přírodě. Před několika lety se odhadovalo, že jich na ostrově Utila severně 
od Hondurasu žije necelých pět tisíc. Toto číslo ale s největší pravděpodobností rapidně 
klesá,“ upozornil kurátor chovu plazů Zoo Brno Petr Šrámek. 
 
Důvodem poklesu stavů je úbytek přirozeného prostředí a konzumace vajec. I když jsou tito 
ještěři chráněni honduraskými zákony, krádeže a prodej vajec pokračují i nadále. 
 
Ctenosaurus bakeri (anglicky Utila spiny-tailed iguana) je leguán žijící v mangrovníkovém 
lese na asi osmi kilometrech čtverečních na ostrově Utila u Hondurasu. Je endemitem 
tohoto ostrova, to znamená, že se nikde jinde na světě nevyskytuje. 
 
Výrazným znakem Ctenosaura bakeri jsou ostnaté šupiny obepínající ocas. Samci tohoto 
ještěra mohou dorůst do délky až 75 centimetrů, samičky jsou asi o 20 centimetrů menší. 
Všechna mláďata mají jednotné šedohnědé zbarvení, dospělí jedinci jsou světle šedí až 
šedohnědí, často s tyrkysovým odstínem. 
 
Tyto leguány chováme jako jediná zoologická zahrada v České republice.  
 
Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí 
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