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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.               
 

 

 

První mládě roku 2016 má dlouhý krk a krásné oči  

Prvním mládětem roku 2016 v brněnské zoologické zahradě je žirafa síťovaná 
narozená v úterý 5. ledna. První veterinární prohlídka ukázala, že mládě je 
samička, váží asi 70 kilogramů a měří 170 centimetrů. Matkou je nejstarší 
brněnská žirafí samice Janette, která v srpnu oslaví patnáctiny.  

Mládě zůstane první měsíc s matkou oddělené od ostatních zvířat a za příznivého 
počasí by mělo být k vidění i ve výběhu Safari. „Jméno malé žirafce tentokrát 
vyberou chovatelé, a to z návrhů našich facebookových příznivců. Anketu 
spustíme během dnešního dne a jméno oznámíme na konci ledna,“ řekl Michal 
Vaňáč, vedoucí útvaru vnějších vztahů Zoo Brno. Matka Janette přijela do Brna 
v roce 2003 ze Zoo Dvůr Králové a od té doby se jí narodilo pět mláďat. Část jejích 
potomků je ve Dvoře Králové, část v Amsterodamu a je nejen matkou, ale také 
několikanásobnou babičkou.  

Žirafy se mohou rozmnožovat po celý rok, nejvíce mláďat se rodí uprostřed léta, 
ale výjimkou nejsou ani zimní porody. Samice obvykle rodí v intervalu dvou let a 
březost trvá 420-468 dnů. Novorozené mládě, které váží kolem 60 kilogramů a 
měří asi 170 cm, přijde na svět pádem z téměř dvoumetrové výšky. Přesto se už za 
necelou půlhodinu postaví na vlastní nohy a saje mateřské mléko.  
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