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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 našla ošetřovatelka Zoo Brno ve výběhu v horní části zahrady tři mrtvé klokany 
rudokrké a jednu lamu vikuňu a zahlédla dva prchající středně velké psy. Incident přežil 
samec emu hnědého, který se útoku psů dokázal ubránit. Je fyzicky v pořádku, ale po této 
stresové zátěži je umístěn v zázemí zahrady a pečlivě sledován chovateli. 
K podobné události došlo již na jaře letošního roku, kdy ve stejném výběhu byli cílem 
útoku tři nandu pampoví a samice emu hnědého. Po ní bylo opraveno oplocení výběhu a 
každý týden probíhají kontroly vnějšího plotu areálu v horní části zahrady. V těchto 
místech, v délce přibližně 450 metrů,  je oplocení zahrady již zastaralé, a proto se město 
Brno letos rozhodlo pro investici v předpokládané výši tři miliony korun právě do 
modernizace této části oplocení. V současné době probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele. Přesto znovu apelujeme a žádáme veřejnost, aby pokud uvidí v okolí zahrady 
volně se pohybující psy bez doprovodu majitele, aby neprodleně informovali policii nebo 
přímo vedení Zoo Brno. Vzniklá škoda je přibližně 45 000,- Kč a věc nyní šetří Policie 
České republiky. 
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