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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.               
 

 

 

Tabita je nejkrásnější žirafou Česka a Slovenska 

Titul NEJ žirafa a výhru 100 tisíc Kč získala Tabita - čtyřletá žirafa síťovaná  

z brněnské zoo. Dva měsíce sbírala hlasy od široké veřejnosti na internetu a 

porazila konkurenci čtyř dalších žiraf ze zoologických zahrad Česka a Slovenska.  

Soutěž, kterou vyhlásila společnost HP ve spolupráci s vybranými zoologickými 

zahradami v České republice a na Slovensku, probíhala od 17.3. do 17.5.2014 a 

byla určena široké veřejnosti. O vítězství soupeřilo 5 žiraf z různých zoologických 

zahrad a profily jednotlivých soutěžcích byly ke shlédnutí na webových stránkách 

pořadatele soutěže. Pro brněnskou Tabitu hlasovalo 37% všech hlasujích, na 

druhém místě se umístila žirafa ze Zoo Praha. „Děkujeme těm, kteří naši Tabitu 

v hlasování podpořili a všichni obdivovatelé žiraf se mohou již tento rok těšit na 

krásný výhled do jejich výběhu z nově budované expozice Africká vesnice.“, řekl 

ředitel Martina Hovorka.  

Finální výsledky hlasování:  Bratislava  9 % 

Brno 37 % 

Jihlava 7 % 

Praha 35 % 

Ústí 12 % 

A jak se naše Tabita prezentovala v soutěži? 

„Ahoj, jmenuji se Tabita a patřím do rodiny žiraf síťovaných Zoo Brno. Mojí 

největší předností jsou krásné velké oči, jsem prý ze všech nejokatější, říkají 

chovatelé. I já je mám ráda a vyhledávám každou příležitost, jak se k nim 

přiblížit a nechat se pohladit. To znamená, že jsem kontaktní.“ 
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