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V BRNĚ, 29. 8. 2017 
 
 
KOUZLA BRNĚNSKÉ ZAHRADY OKEM ARCHITEKTŮ 
 
Pravidelná měsíční procházka s městským architektem je v srpnu určena brněnské 
zoologické zahradě. Ta byla slavnostně otevřena 30. srpna 1953 a 64 let po jejím 
otevření zájemce provede architekt Vratislav Danda, autor několika expozic, 
společně s ředitelem zahrady panem Martinem Hovorkou. Vzhledem k provozním 
možnostem zahrady je procházka určena pro 30 předem zaregistrovaných 
účastníků. Pro ostatní bude pořízen videozáznam procházky, který bude k dispozici 
na YouTube kanálu KAM. 

 
Brněnská zoologická zahrada je významným rekreačním areálem města Brna, ročně ji navštíví 300 tisíc 
lidí. Aktuálně o ní bylo slyšet především díky novým lvům, jejichž expozice byla slavnostně otevřena 26. 
srpna 2017 a navrhl ji právě jeden z průvodců procházky Ing. arch. Vratislav Danda: „Problematika 
tvorby expozic pro ZOO je opravdu specifická, soustavně se jí v Evropě zabývá jen několik ateliérů. Náš 
ateliér tyto stavby projektuje letos už dvacátým rokem, a kromě Brna máme řadu realizací i v pražské 
ZOO a na dalších místech“. 
 
Prvním bodem procházky bude expozice Kamčatka v oblasti Beringie, která je ukázkou soudobého 
přístupu k prezentaci zvířat. Po prohlídce se bude pokračovat k expozici orlů, kde architektonický ateliér 
AND spol. s r.o. realizoval unikátní voliéru. Poslední zastávkou bude zbrusu nový lvinec. Účastníci se 
můžou těšit i na zázemí expozice lvího páru. Součástí výkladu bude nejen popis jednotlivých expozic, ale 
také vysvětlení principu jejich tvorby a úlohy architektury při prezentaci zvířat. 
 
Architektonický výklad doplní praktickými postřehy a zajímavými historkami z praxe ředitel ZOO pan 
Martin Hovorka: „Lví areál, který si v rámci procházky s architekty prohlédneme, bude součástí komplexní 
expozice Kalahari, představující zvířenu ze suchých oblastí jihozápadní Afriky, v jejímž středu se nachází 
poušť Kalahari. Stejně jako další tři velké expoziční soubory – Beringie, Karibik a Wallacea – vzniká i 
Kalahari podle generelu výstavby, který vychází ze Strategie rozvoje Zoo Brno.“  
 
 
Konání procházky: středa 30.8.2017, sraz registrovaných účastníků v 15:45 u správní budovy. Do ZOO 
vejděte bočním vchodem (u parkoviště hned za závorou). Na základě seznamu budete vpuštěni do 
areálu. Začátek procházky je v 16:00. 
Email pro registraci na procházku: machatova.veronika@kambrno.cz 
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