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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 zábavním střediskem plným fauny a flóry. Je také výzkumným 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 záchranné 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.               

 

 
V Zoo Brno finišují práce na dokončení rekonstrukce páteřní 

komunikace 
 
V druhé polovině letošního srpna bude v brněnské zoologické zahradě dokončena komplexní 
rekonstrukce páteřní komunikace - hlavní návštěvnické komunikační trasy v délce cca 600 metrů. A 
to o celé dva měsíce dříve, neboť dokončení stavby, která byla zahájena v lednu 2008, bylo plánováno 
až koncem října. Nová komunikace, která je nyní určena především pro provoz turistického vláčku a 
služebních vozidel, byla nejen rozšířena z původních 4 na 6 metrů, ale především doplněna o 
samostatně vedený chodník pro pěší. Ten zajistí bezpečný pohyb osob mimo trasu vláčku a vozidel 
údržby. Jeho součástí bude i několik odpočinkových zón, které umožní, aby se lidé mohli v klidu, 
nerušeni provozem na komunikaci, věnovat pozorování zvířat či odpočinku.  
Povrch komunikace, ke kterému patří také nové odvodnění a kanalizace, kryje odolná betonová 
dlažba, jež tvarem i barvou velmi dobře koresponduje s okolním prostředím. Na stavbu v současné 
době navazuje úprava přilehlých expozic. Ta umožní nejen lepší orientaci návštěvníků, ale zároveň 
nabídne i zajímavější průhledy do výběhů, které budou k nové komunikaci přiblíženy.  
Stavbu páteřní komunikace realizují Inženýrské stavby Brno, s. r. o., investorem je statutární město 
Brno, které na tuto akci ze svého rozpočtu vyčlenilo 12, 6 milionů korun.  
                                                                                                        
 

Možnosti kvalitního občerstvení návštěvníků Zoo Brno výrazně 
rozšiřuje v minulém týdnu otevřená komfortní novostavba stylového 
bufetu s terasou, který návštěvníci najdou na začátku hlavní 
komunikace u dolního obratiště turistického vláčku. Objekt je řešen 
jako bezbariérový altán s terasou pro posezení. Použitý přírodní 
materiál – zejména dřevěné prvky, obklad lomovým kamenem a 
rákosová střecha – odpovídá charakteru a prostředí lokality 
zoologické zahrady. Celá stavba tak nejen účelně doplňuje, ale i 
významně esteticky obohacuje vstupní prostor areálu zoo.  

 
 
 
 
 

Návštěvnost Zoo Brno roste i o prázdninách 
 
 
V letošním červenci prošlo vstupní branou brněnské zoo rekordních 47 543 návštěvníků, 
v loňském červenci to bylo 33 953 osob. Od začátku letošního roku tak zavítalo do Zoo 
Brno již 235 481 platících návštěvníků. Za loňských sedm měsíců to bylo jen 171 414 osob. 
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V sobotu 30. srpna 2008 se uskuteční tradiční  
setkání adoptivních rodičů, sponzorů a přátel Zoo Brno  

 
Každoroční pozvánka na Den sponzorů a adoptivních rodičů, který se v Zoo Brno uskuteční 30. srpna 2008 od 14.00 
hod., je již tradičním poděkováním všem mecenášům a aktivním příznivcům brněnské zoo. Stejně jako v předchozích 
letech se hosté mohou těšit nejen na komentovanou prohlídku expozic, ale i na kulturní program, konkrétně na 
vystoupení country kapely Zimour, kterou vystřídá Absolutní divadlo, taneční skupina Abanico a další. Chybět 
nebude ani občerstvení. Srdečně zváni jsou také zástupci tisku a dalších médií. 
 
Adoptivním rodičem, přispěvatelem či sponzorem zvířat v brněnské zoologické zahradě se může stát kdokoli - fyzická osoba, 
škola, třída, firma, nezisková organizace, politická strana atd. Adoptivním rodičem se stává ten, kdo přispěje celou či vyšší 
částkou, která zhruba odpovídá finančním nákladům na krmení vybraného zvířete na jeden rok. Přispivatelem na chov se pak 
stává ten, kdo přispěje nižší částkou, než je částka odpovídající finančním ročním nákladům na krmení určitého zvířete. 
Sponzorem je ten, kdo přispěje zoo částkou, která není adresovaná na určité zvíře.  
 
 
Adopce  a  sponzoring 1997 – 2008 – nárůst v počtech 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6/2008 
školy/nezisk.org. 2 7 14 37 83 105 65 89 80 98 61 52 
soukr.osoby 8 15 32 85 149 170 166 193 208 219 189 133 
firmy 5 12 7 18 40 44 53 53 53 46 48 37 
věcné dary - 1 - 1 9 5 13 25 29 24 26 11 
 
 
Adopce  a  sponzoring 1997 – 2008 – nárůst v Kč 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
školy/n.o. 20040,00 175500,00 40347,00 70215,00 143846,00 239736,00 162751,00 199208,00 
soukr.osoby 12900,00 52800,00 37400,00 199516,00 194320,00 261727,00 246185,00 328379,00 
firmy 64000,00 33254,00 33882,00 166225,00 470570,00 555100,00 582920,00 632020,00 
věcné dary 0,00 61000,00 0,00 38000,00 152314,00 154642,00 519298,00 368355,00 
celkem 96940,00 322554,00 111629,00 473956,00 961050,00 1211205,00 1511154,00 1527962,00 
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2005 2006 2007 6/2008 
197062,00 233255,00 191336,00 164909,50 
361377,00 446474,50 362591,00 269505,00 
447300,00 362700,00 533031,00 452980,00 
475360,00 269685,00 391192,50 131008,00 

1481099,00 1312114,50 1478150,50 1018402,50 


