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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.               
 

 

 

Zoo Brno přivítala 17 000 000. návštěvníka 

V pátek 14. srpna prošel branami brněnské zoologické zahrady 17 000 000. 
návštěvník, na kterého čekalo překvapení v podobě voucheru na měsíční 
pronájem osobního auta, roční vstupenka do zoo a plyšový tygr. Speciálním 
dárkem bylo krmení žiraf a lemurů v Africké vesnici. 

Jubilejními návštěvníky byli mladí lidé z Kroměříže, kteří byli výhrou mile 
překvapeni. „O tom, že očekáváte v zoo jubilejního návštěvníka, jsme nevěděli.  Je 
to super a nejvíc se těšíme na setkání se zvířaty. Já sám bych totiž chtěl být 
veterinářem a moje přítelkyně chová doma sklípkany,“ řekl jeden z dvojice 
výherců. Počty návštěvníků se vedou v evidenci od roku 1953, kdy byla zahrada 
slavnostně otevřena. Přesná data o návštěvnosti jsou zaznamenávána od roku 
1997 se zavedením registračních pokladen. 15 000 000. návštěvníka jsme přivítali 
a ocenili zahraničním zájezdem v roce 2008. „S návštěvností jsme v posledních 
letech spokojeni, protože má stoupající tendenci a je poznat, že lidé pozitivně 
reagují na novinky v naší zoo. Problémem stále zůstává nevyhovující parkovací a 
vstupní prostory. Dokud se nám ho nepodaří vyřešit, radikální zvýšení návštěvnosti 
nemůžeme očekávat,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. 
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