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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou víc než šedesát let existence, 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 hektickém prostředí centra 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 provozuje Záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy v Jinačovicích. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata 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. Nabídka 
přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 
metropole.               
 

 
 

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy 
 
Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení 
brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat poslední 
potřebné povolení projektu Kura Kura na záchranu ohrožených želv v Indonésii. 
 
Projekt Kura Kura – zachraň želvu, který byl zahájen v roce 2006, může pokračovat 
další etapou, ve které proběhne dostavba, vybavení a zahájení činnosti 
rehabilitačního centra na ochranu ohrožených želv Indonésie na ostrově Nusa 
Penida. Nositelem projektu je Unie českých a slovenských zoologických zahrad, 
hlavním účastníkem Zoo Brno a pertnerem v Indonésii je nadace Yayasan Kura 
Kura Nusa Penida. Podle zásad WAZA /Mezinárodní organizace zoologických 
zahrad a akvárií/ by zoologické zahrady měly přispívat k záchraně ohrožených 
druhů nejen formou ex situ, t.j.  vytvářením pojistných populací ohrožených druhů 
v lidské péči, ale podílet se také na projektech in situ, t.j. záchraně chovaných 
ohrožených druhů i v místech jejich původního výskytu. „Jsem rád, že po devíti 
letech od zahájení projektu se nám podařilo získat poslední důležité povolení od 
indonéských úřadů a po nezbytných opravách již vybudovaného centra ve vesnici 
Toyapakeh můžeme začít opravdu pomáhat v záchraně želv. Budeme úzce 
spolupracovat s pracovníky BKSDA v Denpasaru na Bali zajišťujících konfiskaci 
pašovaných mořských želv, které jsou většinou ve velmi špatném stavu a s četnými 
povrchovými i hlubokými poraněními. Následně jim bude poskytnuta vetrinární 
péče, po nezbytně nutnou dobu zůstanou v rehabilitační části základny a po 
vyléčení budou vypuštěny do moře.“, řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
Odbornou činnost zajistí jeden indonéský veterinář, pomáhat mu bude jeden 
technický pracovník a na chodu základny se budou podílet také dobrovolníci z řad 
studentů veterinární medicíny české i indonéské strany. Rehabilitační centrum by 
mělo sloužit také jako osvětové a vzdělávací centrum pro děti, pedagogy a 
zahraniční návštěvníky této oblasti.  
 
Nositel projektu v ČR:                
Unie českých a slovenských zoologických zahrad 
Hlavní účastník projektu v ČR:   
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 
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Průběh projektu: 
2006 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal osvědčení pro Zoo Brno na období od 

10. 9. 2006 do 10. 8. 2009 na konání veřejné sbírky za účelem: „Vybudování 
vzdělávacího centra pro obyvatele Indonésie i zahraniční turisty na ostrově 
Nusa Penida, Indonésie. Vzdělávání turistů, dětí v místních školách i obyvatel 
vesnic, výchova a příprava místních ochránců přírody. Vybudování záchranné 
stanice pro zabavené želvy z nelegálních obchodů.“ 

2007 
- Zahájení projektu – úklid pozemku a uzavření Smlouvy o sdružení mezi nadací 

Yayasan Kura-Kura Nusa Penida a Unií českých a slovenských zoologických 
zahrad. Účelem sdružení je spolupráce na vybudování, provozování a 
organizace edukačního centra a také na ochraně ohrožených želv Indonésie a 
jejich následné reintrodukci do volné přírody. 

- Dotace MŽP ČR ve výši a 182 000 Kč 
2008  
- Uzavření Smlouvy o použití částečného výtěžku veřejné sbírky ke stanovenému 

účelu mezi nadací Yayasan Kura-Kura Nusa Penida a Zoologickou zahradou 
města Brna, příspěvkovou organizací a Unií českých a slovenských zoologických 
zahrad na „vybudování, provozování a organizaci edukačního centra a ochranu 
ohrožených želv Indonésie a jejich následnou reintrodukci v rámci projektu.“- 

- Zahájení výstavby oplocení areálu a 12 karanténních bazénů, kde bude 
probíhat „záchranná fáze“ odchovu mladých, zraněných či nemocných zvířat  

- Odeslání části výtěžku veřejné sbírky ve výši 150 000 Kč 
- Zahájení výstavby vzdělávacího střediska, ubytování pro pracovníky stanice, 

laboratoří a technického zázemí   
- Odeslání části výtěžku veřejné sbírky ve výši 110 000 Kč 
2009  
- Dokončení výstavby záchranného a vzdělávacího střediska, ubytování pro 

pracovníky stanice a technického zázemí. 
- Odeslání části výtěžku veřejné sbírky ve výši 175 000 Kč 
- 5. srpen 2009 slavnostní otevření záchranné stanice a vzdělávacího centra 
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2009 – 2014 Probíhala jednání o získání povolení od indonéských úřadů na 
provozování Rehabilitačního centra na ostrově Nusa Penida 
2014  
V listopadu Zoo Brno a nadace Yasan Kura-Kura Nusa Penida získala povolení na 
manipulaci se zvířaty Indonésie od BKSDA (Balai Konservasi Sumber Dava Alam), 
Nature Conservation Agency, Indonesia 
2015 
Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal osvědčení pro Zoo Brno na období od  
1. 2. 2015 do 1. 2. 2018 na konání veřejné sbírky za účelem: „Dostavba, vybavení a 
zahájení činnosti rehabilitačního centra zvířat, především na ochranu ohrožených 
želv Indonésie, ve středisku vybudovaném na ostrově Nusa Penida“. 
 
Příspěvek na projekt Kura Kura můžete zasílat na účet 267825941/0300 
     
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoobrno.cz/
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Záchranná stanice v Jinačovicích má první obyvatele 
 
Rekapitulace prvního měsíce fungování Záchranné stanice v Jinačovicích je jeden 
netopýr, straka a tři ježci. Zatímco netopýr a straka se dostali na stanici ve stavu, 
kdy už jim veterinární péče nemohla pomoci, ježkům se v Jinačovicích daří dobře 
a na jaře budou vypuštěni do volné přírody. 
 
Prvním případem zvířete v nouzi byl netopýr nalezený v opuštěném domě 
v Bohunicích. Jednalo se o pravděpodobně předčasně probuzeného netopýra 
rezavého, který běžně zimuje ve škvírách městských domů. Zvíře bylo natolik 
vysílené a dehydrované, že se ho přes veškerou snahu nepodařilo zachránit. Tři 
opuštěná mláďata ježka západního měla větší štěstí. Našel je veterinární lékař na 
zahradě v Kuřimi, přesvědčil se, že jsou opuštěná a vzal tehdy 100 gramové ježky 
k sobě domů. „Když se nálezce dozvěděl o naší záchranné stanici, rozhodl se je 
svěřit do naší péče. Je poznat, že byly v dobrých rukou, protože dnes váží téměř 
třičtvrtě kila a jsou ve velmi dobré kondici. My se o ně budeme starat až do jara a 
pak je vypustíme do volné přírody.“, řekla Jana Švaříčková, vedoucí stanice. 
Posledním zatím přijatým zvířetem byla postřelená straka obecná. Rodina 
z olomoucka nalezla na své cestě kolem Brna u silnice zraněného ptáka a nejbližší 
záchrannou stanicí byly Jinačovice, kam ho před dvěma dny přivezli. Rentgenový 
snímek ukázal, že střela zasáhla kost v křídle a nohu a tato zranění byla natolik 
rozsáhlá, že bylo veterinářem rozhodnuto provést eutanázii.  
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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