
 
 
 
Kolik stojí provoz zoo? 
Na provoz brněnské zoologické zahrady bylo v roce 2005 zapotřebí 58 566 000 Kč. Krmení zvířat, 
kterých zahrada ve svých chovatelských zařízeních na Mniší hoře k poslednímu dni roku evidovala 
805 kusů 202 druhů, stálo něco přes tři miliony korun. Na léky a veterinární péči zahrada vynaložila 
622 000 Kč. Náklady na úhradu dodávek energií také nebyly zanedbatelné – činily 2 971 000 Kč. 
Položek takzvaných neinvestičních výdajů bylo samozřejmě více: mzdy, náklady na pořízení zboží, 
opravy a údržba, vodné a stočné, odpisy… Kde na to zoo bere? 
 Především bychom chtěli poděkovat příznivcům Zoo Brno, sponzorům a adoptivním rodičům 
našich zvířat, kteří k chodu zahrady přispěli v roce 2005 více než půldruhým milionem korun. To 
znamená, že zaplatili přibližně polovinu veškerého krmiva. Zásluhu mají i samotní návštěvníci, 
vstupné, které zaplatili, činilo 7 875 000 Kč. Příjmy z prodeje restauračních služeb, suvenýrů apod. se 
vyšplhaly na 10 394 000 Kč. Největší příjmovou položkou byla dotace zřizovatele – 36 613 000 Kč. 
Ostatní veřejné dotace činily 4 462 000 Kč. 
 Je třeba říct, že žádná česká zoo a ani valná většina cizích zoologických zahrad není 
ekonomicky soběstačná, nejúspěšnější české zahrady jsou soběstačné zhruba z poloviny. Procento 
soběstačnosti je samozřejmě důležitým ukazatelem. Brněnská zoo byla v roce 2005 soběstačná z 36 
procent a do budoucna si dala za úkol dosáhnout soběstačnosti 50procentní.  

 

Den dětí s Centrem pro rodinu a pro pěstounské rodiny  
proběhne v Zoo Brno v neděli 14. května 2006. V areálu zoo budou mezi 10. a 14. hodinou rozmístěna 
soutěžní stanoviště. Kulturní pořad na pódiu U Velblouda zahájí ve 14 hod. Romský taneční soubor, 
v 15.30 hod. začíná představení divadla Polárka, po něm následuje vystoupení studentek Taneční 
konzervatoře Brno. Mediálním partnerem akce je Rádio Proglas.      
 
Další květnové akce pro veřejnost                                                            
INDIÁNSKÝ DEN  
20. 5.   11-16 hod. 
Kulturní a soutěžní program pro návštěvníky zoo 
11.00 - 14.00 hodin: program indiánské skupiny Hau Kóla na pódiu U Velblouda 
11.00 - 16.00 hodin: prostor před pódiem U Velblouda: Výroba šperků a čelenek, 
malování na obličej 
 
ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ - BRNO, ZDRAVÉ MĚSTO 
21. 5.  11-16 hod. 
Kulturní a soutěžní program pro návštěvníky zoo 
 
PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU PO ČESKÝCH A MORAVSKÝCH ZOO 
27. 5.   
Kulturní, soutěžní program a módní přehlídka pro malé návštěvníky a rodiče. Večerní 
prohlídka zoologické zahrady je od 20.30 hod. Prohlídka je individuální po nasvícené 
trase. Kulturní program končí až v 17.00 hod, stánky s občerstvením se nebudou zavírat, 
až do večerní prohlídky lze strávit příjemné podvečerní chvíle v areálu zahrady a v 
restauraci U Tygra. Pokladny budou otevřeny od 9.00 do 21.30 hod. 
 
DEN DĚTÍ SE ZOO BRNO 
28. 5.   11-16 hod. 
Kulturní a soutěžní program pro malé návštěvníky a rodiče. Soutěžní stanoviště po areálu 
zoo. 
pódium U Velblouda: 11.00 - 16.00 hodin vystoupení Nových Kaskadérů, 14:00 - 15.00 
hodin vystoupí skupina Kamarádi, šermířská skupina CARPE DIEM 
U pavilonu Exotického ptactva bude instalována lanová dráha.. 


