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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.               
 

 

 

Pásovec roste jako z vody   

Pásovec štětinatý, který se narodil v polovině července v brněnské zoologické 
zahradě, je téměř k nerozeznání od rodičů.  V Brně se jedná o historicky první 
narozené mládě. 

Samici Elišku chová brněnská zahrada od roku 2013, samec Eda přišel do Brna o 
dva roky později z polského Krakova. "Porody pásovců jsou i v českých 
zoologických zahradách poměrně běžné, vzácné jsou ale právě jejich odchovy, " 
řekla kurátorka savců Dorota Gremlicová. Zatím s určitostí neznáme jeho pohlaví, 
protože u pásovců se těžko určuje i v pozdějším věku. Ale s největší 
pravděpodobností se jedná o samce. Návštěvníci najdou rodinku pásovců 
v Exotáriu, ale vzhledem k tomu, že mládě během tří měsíců dorůstá do velikosti 
dospělého jedince, je těžko rozeznatelné od rodičů. Jediným rozdílem je růžové 
zabarvení kůže pod krunýřem a bílé ochlupení. Krunýř pásovců se skládá z 6–8 
kostěných pásů spojených pružnou kůží, což mu umožňuje pohyb. Celé tělo má 
pokryté dlouhými tuhými chlupy, nejvíce jich je na spodní straně těla. Přední 
končetiny jsou silné s velkými drápy, slouží k získávání potravy, ale i k obraně proti 
nebezpečí. Pásovci si vyhrabávají rozsáhlé podzemní nory, ve kterých tráví většinu 
času. Jsou schopni prohrabat beton i asfalt. Životu pod zemí jsou velmi dobře 
přizpůsobeni. Mají velký objem plic a speciálně utvářené nozdry, které pásovci 
umožňují nadechnout vzduch z okolní půdy, aniž by se do nozder dostaly jakékoli 
částečky. Životem pod zemí se vyhýbá nejen svým predátorům, ale i nepříznivým 
teplotám. Zajímavostí je u pásovců tzv. polyembryonie, kdy se oplozené vajíčko 
několikrát rozdělí, než se zahnízdí v děloze. Z jednoho vajíčka tak vznikne několik 
jedinců, kteří jsou vždy stejného pohlaví a mají identickou DNA. 
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Pod krunýřem. Říjen – měsíc želv   

Měsíc říjen bude v brněnské zoologické zahradě patřit želvám a jejich ochraně. 
Výstavy, přednášky a želví stezka upozorní návštěvníky na celosvětový problém 
ohrožení těchto vzácných živočichů, kteří obývají naši planetu miliony let a dnes 
je jejich největším nepřítelem člověk.  

Mořské želvy hynou v rybářských sítích, strádají konzumací plastového odpadu a 
jejich rozmnožovací pláže si stále častěji přivlastňuje turistický průmysl. V řadě 
oblastí světa je jejich maso a vejce vyhledávanou gurmánskou pochoutkou a 
obchod se želvami se stal lukrativním mezinárodním podnikáním. „Před deseti lety 
jsme se rozhodli podpořit úsilí na záchranu těchto zvířat a vytvořili jsme společně s 
indonéskou nadací Yayasan Kura-Kura Nusa Penida a ve spolupráci s UCSZOO 
projekt Kura Kura – Zachraň želvu. Postupně se snažíme získávat finanční 
prostředky a budujeme ve vesnici Toyapakeh na ostrově Nusa Penida v Indonésii 
Rehabilitační centrum zvířat, které bude sloužit k léčbě želv zabavených nelegálním 
obchodníkům. Odborným garantem projektu je Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. Jak složité bylo vybudovat 
takovou stanici a jaké administrativní překážky bylo potřeba zdolat, se lidé dozvědí 
na přednášce ředitele Zoo Brno Martina Hovorky ve čtvrtek 6. října v 17:00 ve 
Středisku ekologické výchovy Hlídka při Zoo Brno pod Špilberkem. V sobotu 8. 
října ve 14:00, ve Světový den zvířat, nabídneme další zajímavé povídání Hanky 
Svobodové, která se mořskými želvami a příčinami jejich ohrožení zabývá už od 
studií. Do Indonésie jezdí už 7 let a od března 2014 působí na severovýchodním 
Borneu v oblasti Berau v Indonésii jako koordinátor projektu na ochranu mořských 
želv. V areálu zahrady budou celý měsíc instalovány tři výstavy s želví tematikou a 
děti budou moci prostřednictvím soutěžní stezky zahradou nahlédnout pod želví 
krunýř. Zajímavou výstavu fotografa a cestovatele Tomáše Melichárka s názvem 
Hlubiny najdete na Hlídce 4, kam zveme také 20. října na přednášku prof. MVDr. 
Zdeňka Knotka, CSc. z VFU Brno na téma Nemoci želv. Speciální komentovaná 
krmení karetek novoguinejských čekají na návštěvníky zoo v Tropickém království 
– soboty 1., 15. a 29. 10., vždy ve 13:00. Celý měsíc mohou návštěvníci přispět na 
projekt Kura Kura do speciálních „želvích pokladniček“. Chceme lidem u nás 
ukázat, že i z velké dálky se dá pomáhat zvířatům žijícím v Indonésii, a to i zcela 
nepatrnou částkou ze své peněženky. Zoo Brno není k osudu želv lhostejná. 
Nebuďte ani Vy! 
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1. říjen - Mezinárodní den seniorů - U příležitosti Mezinárodního dne seniorů 
připravila brněnská zoo na tento den vstupné pro seniory 10,- Kč, jízdu vláčkem 
zdarma a komentovaná krmení. Vstup za 10,- Kč se týká seniorů nad 60 let nebo 
při předložení dokladu (seniorská jízdenka MHD). 

1. – 8. říjen - Poznej své boty SEV Hlídka pod Špilberkem - S nadšením jsme se 
zapojili do Výstavy na stromech (www.vystavanastromech.cz). Letošním tématem 
je upozornit na podmínky zpracování kůže a výroby obuvi. Výstavu „Poznej své 
boty“ najdete v okolí budovy SEV Hlídka zavěšenou po okolních stromech parku 
Špilberk. Podporujte lidské podmínky v práci a udržitelnou módu. 

4. říjen - Se zvířecím příjmením do zoo zdarma - U příležitosti Světového dne 
zvířat mají lidé se zvířecím příjmením vstup do Zoo Brno zdarma. 

5. říjen – Bramboriáda SEV Hlídka pod Špilberkem 14:00-18:00 - Věděli jste, že k 
větší slávě brambor na našem území výrazně přispěla Marie Terezie? Nechala 
plodinu dovést z Pruska a pověřila kněží, aby chodili po venkově a šířili 
bramborovou osvětu, proto se jim říkalo bramboroví kazatelé. Přijďte s dětmi se 
bramborově vydovádět, tvořit a ochutnat bramborové laskominy. 

5 říjen - Den přírodních věd pro školy - Čtvrtý ročník Dne přírodních věd se bude 
konat 5. 10. 2016 klasicky v Zoo Brno. Letošní ročník bude opět provázet ústřední 
téma a tentokrát se bude zabývat EVOLUCÍ. 

29. říjen - Halloween v zoo - Poslední říjnovou sobotu bude připraveno 1000 dýní 
zdarma, malování na obličej a ochutnávka dýňových specialit. Večerní procházka 
po Mniší hoře nabídne setkání se zvířaty, halloweenské soutěže a čarodějné dílny. 
V programu na pódiu se objeví žonglérský workshop a ohňová show „Chiméra“ 
v podání Dua Inflamenus a skupiny Palitchi. Za program ani dýně se neplatí, 
zaplatíte pouze standardní vstupné do zoo. Zahrada bude otevřená do 20 hodin, 
poslední vstup bude v 18 hodin. 
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