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Stálá akvarijní výstava v centru Brna nezanikne, jen se bude 
stěhovat! 
 
Brno, 29. 6. 2011 – Stálá akvarijní výstava v Radnické ulici 
v Brně bude pro veřejnost uzavřena k 31. 7. 2011. Přesunuta 
bude v následujících týdnech do náhradních prostor v zoologické 
zahradě v Brně. Důvodem k přesunu výstavy je rekonstrukce 
prostor Staré radnice, kde výstava od roku 1969 sídlí. 
 
Akvária a terária budou přestěhována do zoo během letošního srpna a 
lidé zvířata opět uvidí už od září 2011.  Nejde tedy o zrušení výstavy, 
ale pouze o její přesun a následnou úpravu v Zoo Brno. 
Pro širokou veřejnost to tedy znamená pouze fakt, že se změní místo, 
kam se na exponáty vodní říše mohou přijít podívat. V brněnské zoo 
navíc uvidí téměř dalších osm stovek zvířat, 210 druhů živočišných 
druhů, zástupců obojživelníků, plazů, ptáků a savců. 
 
Zda se Stálá akvarijní výstava po rekonstrukci vrátí na své původní 
místo, není zatím jasné. O konkrétní budoucnosti prostorů na 
Radnické 6 a jejich využití, i o samotné rekonstrukci, bude ředitel 
ZOO Brno nadále jednat s vedením města. 
 
S přesunutím Stálé akvarijní výstavy souvisí i to, že zaniknou čtyři 
pracovní místa, která se k ní vázala.  To ale v žádném případě přesun 
výstavy a možnost vidět zvířata následně v zoo v Brně - Bystrci, 
neohrozí.  



V současné době je na hlavní pracovní poměr v brněnské zoo 
zaměstnáno 110 pracovníků, konkrétní počet zaměstnanců je závislý 
na možnostech financování provozu a celkovém ekonomickém vývoji 
v ČR. Konečný stav zaměstnanců v budoucích třech až pěti letech by 
se měl pohybovat mezi 80 až 90 zaměstnanci v hlavním pracovním 
poměru.  
Snahou bude snižovat počet zaměstnanců přirozeně, zaniknou místa 
odchodem do důchodu nebo podáním výpovědi zaměstnavateli 
(mateřská je chráněna ZP, nespadá do procesu ukončení pracovního 
poměru). V nezbytných případech bude přistoupeno i k výpovědím 
v souladu se Zákoníkem práce. Nemělo by jich však být víc jak 10 
v průběhu přibližně tří let. 
Pro upřesnění, jedno pracovní místo je v průměru 400 tisíc Kč za rok. 
Z celkového ročního rozpočtu zoologické zahrady představují mzdy, 
zákonné odvody a režijní náklady na zaměstnance přibližně 50 % 
celkových nákladů. Jde tedy o nejvíce nákladnou položku rozpočtu.  
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