
                                                                                                                              TISKOVÁ	ZPRÁVA																																				
Strana 1 / 1 
 

			www.zoobrno.cz											zoo@zoobrno.cz																																																																				21.2.	2013	

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 
 
Do brněnské ZOO dorazí mladý chovný pár levhartů 
 
Brněnská  ZOO  se  ve  spolupráci  s koordinátorem  chovu  levhartů  rozhodla 
vyměnit levharta Balu a samici Minku, kteří již nejsou vhodní k dalšímu chovu, za 
mladý pár levhartů ze Slovenska a Nizozemí. 
 
Bylo vyjednáno, že sedmiletý Bala a šestiletá Minka najdou svůj domov v nedávno 
založené Zoologické zahradě ve Starém Oskolu v Rusku, kde budou ozdobou tamní 
expozice. Vzhledem k dobrým podmínkám pro chov  levhartů bylo koordinátorem 
doporučeno umístit v ZOO Brno mladý pár vhodný k dalšímu rozmnožování. Roční 
samice Nayana  přicestuje  tento  týden  z bratislavské  ZOO  a měla  by  utvořit  pár 
s rok  a  půl  starým  samcem  Daanem  z nizozemského  Arnhemu,  který  do  Brna 
přijede  na  konci  února.  Základním  předpokladem  k úspěšnému  chovu  je  tzv. 
harmonizace  páru.  Pokud  se mladý  pár  do  sebe  „zamiluje“,  dá  se  v nejbližších 
letech očekávat chovatelský úspěch v podobě malých levhartů.  
 
Levhart cejlonský /Panthera pardus kotiya/ patří k největším poddruhům levharta, 
který  je  schopen  ulovit  velké  savce  až  do  velikosti  dospělého  buvola.  Stojí  na 
vrcholu  potravního  řetězce  a  hrají  tedy  zásadní  roli  při  udržování  populační 
hustoty  lovené  kořisti. Odhad  početnosti  ve  volné  přírodě  je  pouhých  700‐950 
jedinců a v zoologických zahradách na celém světě je jich chováno jen asi 60. 
 
 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí ZOO Brno 
Tel.: 725 505 376 
E‐mail: brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 

 

 



                                                                                                                              TISKOVÁ	ZPRÁVA																																				
Strana 2 / 1 
 

			www.zoobrno.cz											zoo@zoobrno.cz																																																																				21.2.	2013	

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 

 


