
Kolik stojí provoz zoo? 
Na provoz brněnské zoo bylo v roce 2006 zapotřebí 65 086 000 Kč. Největší příjmovou 

položkou bylo 38 214 827 Kč jakožto dotace zřizovatele, tj. města Brna. Ostatní veřejné dotace – 
z ministerstva životního prostředí, Úřadu práce Brno-město a Českého svazu ochránců přírody – činily 
6 461 000 Kč. Vlastní příjmy zoo – například ze vstupného, z prodeje restauračních služeb a suvenýrů 
a dalších aktivit – dosáhly 20 518 000 Kč. Například ze vstupného do zoo to bylo 7 592 000 Kč, ze 
vstupného na Stálou akvarijní výstavu 264 000 Kč, tržby za prodané zboží  činily 7 057 000 Kč.  

Příspěvek sponzorů a adoptivních rodičů opět přesáhl milionovou hranici – příznivci zoo 
přispěli finančními dary ve výši 1 032 009 Kč a věcnými dary v hodnotě 218 222 Kč. 

Poté, co si příjmy srovnáme s náklady, zjistíme, že hospodaření zoo skončilo v roce 2006 
s mírným přebytkem 107 735 Kč. Do údržby a oprav svěřeného majetku zahrada investovala 3 248 
253 Kč. Náklady na úhradu dodávek elektřiny, plynu a vody činily 4 012 264 Kč. Za léky a veterinární 
péči  zahrada zaplatila  461 260  Kč. Krmivo pro zvířata přišlo na 3 348 841 Kč. Do nákladů dále patří 
například mzdy, na něž zoo vynaložila zhruba 22 milionů korun, a odvody ve výši přibližně 7 milionů 
korun.  

 
Největšími žrouty jsou lachtani  

Ve svých chovatelských zařízeních na 
Mniší hoře brněnská zoo k poslednímu dni 
roku 2006 evidovala 785 zvířat 221 druhů, na  
Radnické ulici, kde chová převážně ryby, 1 176 
zvířat 140 druhů, to je celkem 1 961 zvířat 361 
druhů. Jak jsme už předeslali, za krmivo pro 
zvířata v roce 2006 zahrada zaplatila 3 327 605 
korun. 

Finančně nejnáročnější je krmení 
lachtanů. Jedno zvíře sežere za den 9 kg sleďů 
či makrel – nic jiného než mořské ryby lachtani 
nežerou. Dva dny v týdnu mají hladovku, 
jejich krmení přijde zahradu denně na přibližně 
230 Kč.  

Podobně nároční jsou lední medvědi. Půltunový obr spořádá za den 6 kg mořských ryb a 3 kg 
syrového masa celkem za asi 300 Kč. Jelikož medvědi dostávají nažrat obden, denní náklady na jejich 
krmení činí přibližně 150 Kč.  

Velké kočky žerou jen maso, převážně hovězí a vepřové doplněné drůbežím. Denní dávka 
tygra činí 7 kilo masa, a protože dostává nažrat obden (tygr po lovu v divočině tráví, odpočívá a 
přitom nežere i více dní), v přepočtu na den stojí jeho krmení asi 100 Kč. Výživa malé kočky přijde 
denně na asi 20 Kč. Tato zvířata mají dva dny v týdnu hladovku,  jinak si pochutnávají na drůbeži, 
myších a rybách. 

Šimpanzi projedí denně 50 Kč, ostatní opice 30 Kč. Opičí jídelníček oproti lidskému obsahuje 
méně masa: šimpanzi ho spotřebují 100 g za den, ostatní opice jen 50 g. Opice dostávají hlavně ovoce 
a zeleninu a dále tvaroh a vejce. Při přijímání potravy se u šimpanzů projevuje jejich vysoká 
inteligence, čaj a mléko pijí brčkem nebo přímo z lahve, rádi potravu dobývají z různých hlavolamů a 
přitom se baví. Pomáhají si také klackem, kterým třeba roztloukají ořechy. 

Malá zvířata mají rychlejší metabolismus, čím jsou menší, tím častěji musejí žrát, vyhladovění 
jim hrozí mnohem dříve než příslušníkům velkých druhů. Drobné drápkaté opičky z amazonského 
pralesa dostávají v zoo žrát třikrát denně a jejich strava je velmi pestrá. Ráno mají 15 dkg krájeného 
ovoce se zeleninou a čerstvé větvičky s pupeny či mladými listy, z nichž si vykusují kůru a vycucávají 
mízu, dopoledne kaši z dovážené směsi (dětská rýžová nebo ovesná kaše s banánem Sunarka), kterou 
lze nahradit dětskou mléčnou rýžovou kaší s křepelčím vejcem, olivovým olejem, medem a drcenou 
sépiovou kostí. Odpoledne dostanou křepelčí vajíčko a 10 moučných červů (v pondělí), nebo dvě 
myšata (v úterý), nebo 6 cvrčků a 10 moučných červů (ve středu), nebo křepelčí vejce a tři šváby (ve 
čtvrtek), nebo 6 cvrčků a 10 moučných červů (v pátek), nebo 10 moučných červů (v sobotu), nebo tři 
sarančata (v neděli). Krmení malých opiček vyjde na přibližně na 30 Kč za den. 



Potravu kopytníků tvoří objemová krmiva, to znamená seno či tráva, a krmiva jadrná, 
například granule či šrotované obiloviny. Na obsah bílkovin v krmivu jsou nejnáročnější žirafy a losi, 
kteří se v přírodě živí větvemi stromů s listy a pupeny. Tato potrava je pro žirafy a losy 
nenahraditelná, proto dostávají takzvané okusy – čerstvé větve dovážené z okolních lesů. Pro zajištění 
dostatku bílkovin jim dále předkládáme vojtěškové seno a speciální granule. Krmivo žiraf přijde na asi 
120 Kč za den, losů na 100 Kč. 

Méně kvalitní seno a trávu snesou kopytníci ze suchých stepních oblastí, jejich zástupci jsou 
např. zebry, lamy, bizoni. Další specialista z kopytníků je sob polární. K jeho krmení je potřeba 
vysoce kvalitní seno se stébly dlouhými cca 10–15 cm. Delší seno mu způsobuje komplikace při 
trávení. Sob dostává i granule s výtažkem z lišejníku. Do krmné dávky se mu též přidávají sušené 
byliny, jako je maliník, borůvčí a jiné. Sob je však mnohem menší než los či žirafa, a tak jeho denní 
dávka stojí asi 50 Kč.  

V roce 2006 jsme konečně získali samici k našemu tapírovi jihoamerickému. Ač se to nezdá, 
tapír je lichokopytník. Jeho potravu tvoří převážně rostliny. Dostává granule pro lichokopytníky, seno, 
jablka, mrkev, rád také okusuje větve listnáčů. Denně sežere cca 10 kg krmiva za 40 Kč. 

K nejméně nákladným zvířatům patří například osmák degu. Přibližně desetičlennou skupinu 
těchto drobných hlodavců, oblíbených u dětí, chováme ve Stanici mladých přírodovědců. Dostávají 
luční seno, mrkev, jablko, větvičky na okusování, trávu. Krmení na jeden den vyjde na 5 Kč. 
Nenáročné jsou také andulky vlnkované. Denně dostávají proso žluté, oves nahý, jablko, mrkev a 
sépiovou kost. Cena krmení na jeden den je také asi 5 Kč. 

Z ptáků je na krmení nejnáročnější kasuár přilbový. Jeho denní dávka stojí okolo 60 Kč. 
Kasuár pochází z Nové Guineje a severu Austrálie, kde se živí převážně přezrálým ovocem a hmyzem. 
U nás dostává rýži, tvaroh, mrkev, petržel, celer, jablka, meruňky, hroznové víno, banány a jiné sladké 
ovoce nakrájené na kousky. Kasuár je zvyklý zčásti přijímat i masitou potravu, proto každý den 
dostává i jednodenní kuře. Denně spořádá 3–5 kg potravy. 

 
Nové permanentní vstupenky 

Zvýhodněné permanentní vstupenky zavedla Zoo Brno již před několika lety. Od letošního 
roku zavádíme nové typy, které ještě více zvýhodňují návštěvníky, kteří chodí do zoo opakovaně. 
Nové permanentky jsou buď přenosné, nebo nepřenosné. Přenosná na pět vstupů stojí 210 Kč, pro děti 
od 3 do 15 let, studenty, seniory a majitele průkazu ZTP 120 Kč, pro rodinu (2 dospělí a 3 děti) 540 
Kč. Přenosná permanentní vstupenka na 10 vstupů stojí 350 Kč,  pro děti od 3 do 15 let, studenty, 
seniory a majitele průkazu ZTP 200 Kč, pro rodinu (2 dospělí a 3 děti) 900 Kč. Nepřenosná 
permanentka platí 1 rok od data koupě pro neomezený počet vstupů. Stojí 600 Kč, pro děti od 3 do 15 
let, studenty, seniory a majitele průkazu ZTP 300 Kč, pro rodinu (2 dospělí a 3 děti) 1200 Kč. 
Nepřenosnou permanentku zájemci vystavíme ve správní budově, nutné je foto. 

 
 

Zoo otvírá výstavu o pralesích 
Každé dvě vteřiny mizí z povrchu zemského kus pralesa o rozloze fotbalového hřiště. Výstava 

Sedm úžasných pralesů, připravená ekologickou organizací Greenpeace, bude k vidění ve sklepních 
prostorách Stálé akvarijní výstavy ode dneška do 4. března. Výstava je putovní, po Česku se stěhuje už 
od léta 2005. Je rozdělena do sedmi oddílů: Amazonský tropický deštný prales, Pralesy střední Afriky, 
Deštný prales v Andách, Zasněžené pralesy Sibiře, Poslední evropské pralesy, Pralesy Severní 
Ameriky a Džungle jihovýchodní Asie. Greenpeace bojuje od roku 1992 za zachování sedmi 
posledních souvislých pralesů.  
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