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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 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.               

 

 
Završení 1. etapy projektu KURA-KURA 

 
V srpnu letošního roku za účasti ředitele brněnské zoo MVDr. Martina Hovorky, Ph.D., proběhne otevření 
mezinárodního vzdělávacího a záchranného centra na ochranu ohrožených želv, jehož je Zoo Brno 
iniciátorem. Záštitu nad touto významnou mezinárodní akcí má Unie českých a slovenských zoologických 
zahrad (UCSZ). 
Kampaň na záchranu ohrožených želv „ShellShock“ vyhlásila na období 2004/2005 Evropská asociace 
zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Celkem 290 členských zoo, včetně brněnské zoologické zahrady, se v 
evropské asociaci sjednotilo k boji za záchranu těchto živočichů před hrozícím vyhubením. Během roku se 
v evropských zoologických zahradách soustředila částka, převyšující 250 000 euro na projekty k záchraně 
ohroženého druhu. V souladu s konzervační strategií Světové asociace zoologických zahrad a akvárií 
(WAZA) bylo nezbytné propojit úsilí zoologických zahrad s přímou ochranou přírodních stanovišť a 
ohrožených druhů, k čemuž Zoo Brno navázala právě projektem „Kura-Kura - želvy v ohrožení“ na 
indonéském ostrově Nusa Penida.  
V roce 2007 získala Zoo Brno od Ministerstva životního prostředí České republiky finanční prostředky ve 
výši 200 000 Kč na realizaci výše uvedeného projektu a iniciovala veřejnou sbírku s cílem shromáždit další 
finanční prostředky potřebné k vybudování vzdělávacího centra v Indonésii. Součástí centra je i středisko 
integrace ochranářských aktivit a školící středisko pro budoucí ochránce. Z konta veřejné sbírky, kterou 
pořádalo Zoo Brno a která trvá do 10. 8. 2009, odešlo na tyto aktivity již 555 000 Kč.  
Kromě slavnostního otevření mezinárodního vzdělávacího a záchranného centra na ochranu ohrožených 
želv (završení 1. etapy projektu KURA – KURA) na ostrově Nusa Penida, bude v následujícím období 
potřeba za účelem vytváření podmínek pro následnou mezinárodní spolupráci, realizovat další aktivity, 
zejména dokumentaristickou činnost a sběr dalších materiálů a podkladů pro 2. etapu záchranného projektu 
KURA – KURA, a to včetně osvětové, informační a propagační činnosti. Je zřejmé, že spolupráce Zoo Brno 
na tak významném mezinárodním projektu je přínosem nejen pro brněnskou zoo, ale i pro mezinárodní 
spolupráci města se světovými významnými výzkumnými a vzdělávacími subjekty.  
 
  

 
Lední medvědi dostali výrobník ledu   

 
Výrobník ledu, který ledním medvědům zpříjemní horké lední dny, pořídila Coře a Umcovi 
brněnská zoo, a to za cca 200 tis. Kč. Výrobník vyrobí během 24 hod. cca 500 kg ledu (tedy 
½ metru krychlového), toto množství je garantováno do teploty + 35 stupňů. Výrobník je 
vybaven ovládáním ze zázemí výběhu. Součástí přístroje je mj. sloupový nosník, který 
zabezpečí, že masa ledu nebude přilehlá k betonové stěně výběhu a nebude tak moci 
sloužit k potenciálnímu útěku zvířat. Přístroj je v těchto dnech ve zkušebním provozu. 
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Nové VIP zoopasy  
 
Unie českých a slovenských zoologických 
zahrad (UCSZ) vydává v současné době 
novou limitovanou sérii VIP zoopasů. Ty 
držitele a jeho rodinu (tedy dva dospělé a 
max. 3 děti) opravňují ke vstupu do celkem 
19 českých a slovenských zoo. A to třikrát 
do stejné zoo během jednoho roku, tedy po 
dobu platnosti pasu. Držitel zoopasu, který 
navštíví nejméně 10 zahrad a jeho návštěva 
bude označena razítkem zoo v příslušné 
kolonce zoopasu, bude zařazen do slosování. 

Výherce obdrží zdarma zoopas na další rok a upomínkové předměty. Zároveň bude pozván na slavnostní 
vyhlášení cen UCSZ, které se bude konat vždy poslední čtvrtek v březnu v pražském Trojském zámku. 
Výherci bude také umožněna exkluzivní návštěva zázemí zoo dle vlastní volby, včetně přímého setkání 
s vhodnými zvířaty.  
Platnost zoopasů je rok ode dne pořízení, cena je 1200 Kč, k zakoupení jsou v každé členské zoo UCSZ.  
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