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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.               
 

 

 

 
Brno má svůj kousek Afriky  
 
Dnes odpoledne otevřela brněnská zoologická zahrada novou expozici Africká 
vesnice a dokončila tím sérii tří novinek letošní sezóny. Atmosféru podbarvil 
zvuk afrických bubnů a za přítomnosti primátora města Brna Romana Onderky a 
herečky Báry Hrzánové dostala jméno tříměsíční žirafka síťovaná. 
 
„Domnívám se, že investice do rozšíření brněnské zoo jsou důležité zejména 
v dnešní době, kdy zájem o přírodu trochu upadá,“ říká primátor statutárního 
města Brna Roman Onderka. „Africká vesnice mi připomíná staré dobré časy 
dobrodružných románů. Myslím si, že se musí návštěvníkům, zejména těm 
nejmladším, líbit,“ dodává. 
 
Africká vesnice je vybudována v nejvyšší části Mniší hory, v místě bývalé vyhlídky 
před výběhem Safari. V budoucnu bude součástí uceleného komplexu Kalahari. 
Celkové investiční náklady stavby činí téměř 26 milionů korun. Osadu tvoří repliky 
osmi chýší domorodých Afričanů, ve kterých je zázemí pro zvířata a sociální 
zařízení pro návštěvníky, prostor pro vzdělávání, občerstvení a odpočinek. Stavba 
byla zahájena v říjnu 2013 a dokončena v letošním září; zajistila ji firma Skanska. 
 
Z vyhlídek Africké vesnice je možné pozorovat žirafy síťované, zebry Chapmanovy 
a pakoně modré, procházet se kolem laguny plameňáků růžových nebo ostrova 
lemurů kata. Součástí je také průchozí voliéra s jedním z nejpočetnějších hejn 
snovačů rudozobých v Evropě. V osadě nechybí ani drobné africké domácí 
zvířectvo, jako jsou perličky a burské kozy.  
 
Vodojem, který je na místě dnešní vesnice již od roku 1973, je do expozice 
nápaditě zakomponován jako horkovzdušný balon cestovatele, který přistál 
uprostřed domorodé osady. V dalších plánech Zoo Brno je vybudovat v sousedství 
Africké vesnice novou lví a gepardí expozici. 
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NAOMI znamená radostná 
 
Veřejnost vybrala žirafce jméno NAOMI. Volný překlad tohoto jména znamená 
radostná nebo půvabná, a to je pro tříměsíční žirafí slečnu velmi příhodné. Více 
než tři tisíce lidí příznivců Zoo Brno a posluchačů Rádia Krokodýl se zapojilo do 
hlasování a při slavnostním otevření Africké vesnice žirafku pokřtila herečka 
Bára Hrzánová.  
 
„Naomi je, jak říká Helenka ve hře Hrdý Budžes, hebká svěží, žádoucí a veselá a mě 
těší, že jsem právě já mohla být její kmotrou. Prožila jsem příjemný den v brněnské 
zoo a ráda se sem zase někdy vrátím.“, řekla Bára Hrzánová. Společně 
s primátorem města Brna Romanem Onderkou pokřtili plyšovou žirafku 
šampaňským Afriky – vodou. Veřejnost nejprve posílala své tipy na jméno žirafky, 
ze kterých pak bylo vybráno deset favoritů. Po celou dobu hlasování byla ve 
vedení jména Naomi, Julinka, Tiffany a Eliška. Po odečtení neplatných hlasů 
zvítězilo jméno NAOMI. V loňském roce se také ve výběhu Safari narodila žirafí 
samička, která byla pokřtěna v rámci oslav 60. výročí otevření zahrady a dostala 
jméno Tazyiah – čistá duše. 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí  
Zoo Brno a stanice zájmových činností 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 


