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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.               
 

 

 

Dnes ráno /9.1./ došlo již ke druhému útoku psů v brněnské zoologické zahradě 
během jednoho měsíce. Psí řádění nepřežila dvě mláďata lamy vikuně a dvě dospělé 
samice mají povrchová zranění. I tentokrát byli chovateli viděni dva prchající středně 
velcí psi. Oba útoky šetří Police ČR. V souvislosti s prosincovým incidentem byli 
minulý týden našimi chovateli identifikováni dva psi konkrétního majitele z nedaleké 
zahrádkářské kolonie, ale podle policejní zprávy nemohou být psi zajištěni z důvodu 
nedostatku důkazů. Staré oplocení v horní části zahrady bude v nejbližších týdnech v 
návaznosti na počasí nahrazeno novým bezpečnostním plotem v rámci připraveného 
projektu. Do té doby budou učiněna další dílčí opatření, která sice opět znesnadní 
vniku psů do areálu, ale stoprocentně tento problém nevyřeší. Proto se bude vedení 
zahrady snažit apelovat na Státní veterinární správu a žádat o kontrolu majitele 
podezřelých psů, popřípadě jejich zajištění. 
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