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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.               
 

 

Hlídka bude sloužit školákům i maminkám s dětmi  

Ve středu 1. července zahajuje činnost Středisko ekologické výchovy Hlídka, 
které pod hlavičkou brněnské zoologické zahrady nabídne maminkám s malými 
dětmi zázemí mateřského centra, výukové programy a příměstské tábory pro 
školáky. To vše v bezprostřední blízkosti centra Brna v nově zrekonstruované 
budově v parku pod hradem Špilberk. 

O letních prázdninách bude od pondělí do pátku /10:00-18:00/ v provozu 
mateřské a informační centrum pro rodiče s nejmenšími dětmi a děti 
mateřských škol. K dispozici bude herna vybavená zábavně výukovými prvky, 
vybavená kuchyňka a hygienické zázemí. Za využití služeb mateřského centra je 
stanovena cena 30 Kč na osobu /dospělý i dítě/, děti do jednoho roku věku mají 
vstup zdarma. „Všechny aktivity Hlídky budou naplňovat cíle environmentálního 
vzdělávání s důrazem na praktické ukázky a interakci. Z konkrétních témat, kterým 
se budeme věnovat, to budou například alternativní zdroje energie nebo 
ekologické hospodaření. Chceme děti směřovat už od útlého věku k ekologickému 
myšlení a k pocitu spoluodpovědnosti za kvalitu životního prostředí,“ řekla Iva 
Trtíková, vedoucí SEV Hlídka spadající pod vzdělávací úsek Zoo Brno. Od 20. 7. 
2015 do 14. 8. 2015 jsou připraveny čtyři turnusy příměstských táborů. Vždy od 
pondělí do pátku v době od 8 do 17 hodin budou mít děti ve věku sedm až 
jedenáct let možnost prožít zábavně vzdělávací týden za cenu 1 500 korun. 
V červenci a v srpnu budou na Hlídce probíhat osvětové akce pro širokou 
veřejnost, které nebudou zpoplatněny. V neposlední řadě jsou od července 
v plánu ekologické schůzky, primárně zaměřené na žáky prvního stupně ZŠ, jejich 
rodiče a prarodiče za poplatek 30 Kč na osobu. Od září 2015 budou novinkou v 
nabídce střediska výukové programy pro mateřské školy a první stupeň 
základních škol a také kroužky pro děti a rodiče s dětmi.  Od října 2015 
plánujeme pro zájemce z řad mateřských školek a prvního stupně základních škol 
jednodenní výukové programy. Cena za zábavně vzdělávací dopoledne strávené 
mimo školu či školku je pro žáky stanovena na 65 Kč.  

Rekonstrukce historického objektu památkově chráněné, architektonicky cenné 
budovy bývalé prachárny hradu Špilberk započala na podzim roku 2012 a objekt 
byl zkolaudován začátkem roku 2015. 
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Výše dotace (EU a státní rozpočet) - 31 594 716 Kč 

Vlastní prostředky města Brna - 3 510 524 Kč 

Provozovatelem SEV Hlídka je Zoo Brno a stanice zájmových činností 

Zúčtovatelná dotace od města Brna na roční provoz SEV činí 5 100 000 Kč 

 

Monika Brindzáková 

tisková mluvčí  

Zoo Brno a stanice zájmových činností 

725 505 376 

brindzakova@zoobrno.cz 

www.zoobrno.cz 
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Záchrana želv a 17 000 000. návštěvník 

Projekt na záchranu želv je ve stádiu příprav na zahájení provozu záchranné 
stanice v Indonésii a lidé z ČR se o něm mohou více dozvědět v nejbližších dnech 
v nákupním centru Olympia.  

Od 3. do 18. července najdou návštěvníci v centru nákupního centra expozici, 
která představí želví záchranné programy, Indonésii jako důležitý region pro 
udržení druhové rozmanitosti želv a především projekt Zoo Brno Kura Kura – Želvy 
v ohrožení. Výstava je také obohacena o autentické indonéské artefakty zapůjčené 
společností Livingstone. Zábavný a soutěžní program doplněný o setkání se zvířaty 
bude probíhat každou středu 15:00 do 17:00 a sobotu od 14:00 do 17:00. 
Podrobný program najdou návštěvníci na www.zoobrno.cz. „Želvy jsou tady 
miliony let a dnes je jejich největším nepřítelem, bohužel, člověk. Chceme lidem u 
nás ukázat, že i z velké dálky se dá pomáhat zvířatům žijícím v Indonésii. 
K záchraně želv mohou lidé i zcela nepatrnou částkou ze své peněženky,“ říká 
ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. Dalším úkolem této akce je pozvat lidi do Zoo 
Brno, kde na ně čekají nové expozice, zvířata a navíc v průběhu prázdnin i velká 
šance získat měsíční pronájem auta Hyundai zdarma. V nejbližších týdnech 
očekáváme 17 000 000. návštěvníka, kterému bude takto cena předána společně 
s dárky od Zoo Brno. 

 

 

Monika Brindzáková 

tisková mluvčí  

Zoo Brno a stanice zájmových činností 

725 505 376 

brindzakova@zoobrno.cz 

www.zoobrno.cz 

http://www.zoobrno.cz/


KURA KURA – ŽELVY V OHROŽENÍ
Unikátní mezinárodní projekt Zoo Brno a stanice zájmových činností

ŽELVY PŘEDSTAVUJÍ 
JEDINEČNÉ PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ
Želvy obývají naši planetu bezmála čtvrt miliardy let – byly svědky 
vzestupu i pádu dinosaurů, viděly vzlétnout první ptáky a přihlížely 
vzniku člověka. Představují zcela ojedinělý výtvor evoluce. V mno-
ha kulturách jsou symbolem dlouhověkosti a moudrosti.

NEJVĚTŠÍM SOUČASNÝM NEBEZPEČÍM 
PRO ŽELVY JE 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. Ulovená zvířata 
jsou transportována v otřesných podmínkách, často poraněná a na-
mačkaná v mnoha vrstvách. Obchod se želvami se stal lukrativním 
mezinárodním podnikáním. 

ČLOVĚK PŘIVEDL MNOHO DRUHŮ ŽELV AŽ NA HRANICI 
VYMŘENÍ A JE TO PRÁVĚ ČLOVĚK, KDO NYNÍ MUSÍ 
PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH ZÁCHRANU.

INDONÉSIE – REGION ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO 
UDRŽENÍ DRUHOVÉHO BOHATSTVÍ ŽELV.

PROJEKT KURA KURA – ŽELVY V OHROŽENÍ

Od roku 2009 funguje ve vesnici Toyapakeh na ostrově Nusa 
Penida edukační středisko, které se bude díky projektu brněnské 
zoo a indonéské nadaci Yayasan Kura-Kura Nusa Penida měnit na 
vzdělávací středisko s rehabilitačním centrem. Bude sloužit k léčení 
želv zabavených nelegálním obchodníkům a k jejich vypuštění 
zpět do moře. 

UDRŽENÍ DRUHOVÉHO BOHATSTVÍ ŽELV.





                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    1.7. 2015 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.               
 

 

 

Vajíčka brněnských jeřábů putují na Dálný východ  

Jeřábi mandžuští, které se podařilo v brněnské zoo poprvé rozmnožit v loňském 
roce, mají za sebou další úspěch – budou se podílet na vzniku mezinárodního 
záchovného programu. První dvě oplozená vajíčka byla transportováno v květnu 
do Amurské oblasti, kde se z jednoho z nich vylíhlo mládě v biologické stanici. 

Jeřábi mandžuští jsou častými obyvateli v evropských zoologických zahradách, ale 
v přírodě jsou oblasti, kde jedinců tohoto i dalších příbuzných druhů ubývá. Proto 
je snahou založit mezinárodní program, který by posílil jejich populaci na Dálném 
východě. „V průběhu letošního jara se nám podařilo uskutečnit v rámci Evropy 
unikátní transport. Dvě oplozená vejce jeřába mandžuského jsme letecky ve 
speciálním transportním boxu přepravili na Dálný východ. Je to typický příklad 
důležitosti práce zoologických zahrad obecně,“ řekl kurátor ptáků Zoo Brno Petr 
Suvorov. Během téměř dva dny dlouhé cesty do Amurské oblasti musely být 
neustále kontrolovány hodnoty v inkubátoru (teplota a vlhkost). V biologické 
stanici se jedno z vajec úspěšně vyklubalo, malý jeřáb se zapojil do procesu 
adaptace na okolní prostředí a bude vypuštěn v rámci záchovného projektu. Jeřáb 
mandžuský je klasifikován dle norem IUCN jako ohrožený druh. Ve volné přírodě 
hnízdí na ruském Dálném východě a na Japonském souostroví. Japonská populace 
se díky intenzivní péči drží na počtu přibližně 2 000 exemplářů a je považována za 
stabilní. Protože se Japonské souostroví nachází v jižní části areálu, ptáci z 
Japonska zůstávají celý rok v zemi a nemigrují. Pevninská populace je chráněna v 
místě svého hnízdního rozšíření, avšak ptáci zimují zejména v Číně, kde jsou 
ohroženi vlivem degradace habitatu (zejména vysoušením mokřadů a intenzifikací 
zemědělství, vyloučit ovšem nelze ani aktivní lov). Současná zimující populace v 
Číně se odhaduje na 400 – 500 ptáků. Asi dalších 1 000 ptáků zimuje na čtyřech 
lokalitách v Koreji. Reintrodukční stanice v Amurské oblasti se vysazování jeřábů 
věnuje již více než 10 let. Do volné přírody bylo vysazeno ke třicítce jeřábů. Jedná 
se nejen o jeřáby mandžuské, ale i o příbuzné jeřáby daurské. Mnozí z nich 
úspěšně přežívají již několik let a reprodukují se. 

 

  




