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Malá žirafa dostane jméno Julie 
Ve stáji výběhu Safari se 8. prosince narodilo mládě žirafy síťované. Je to samička, její přibližná 

porodní výška a váha činí 175 cm a 60 kg. Otcem je samec Jamie, narozený v únoru 2000 v britském 
Whipsnade Wild Animal Parku, matka Janette, narozená v listopadu 2001, pochází z královédvorského 
chovu. Kromě tohoto páru zoo chová také Janettinu starší sestru Janin, která byla – na rozdíl od Jamieho i 
Janette – odchována uměle. Malá samička dostane jméno Julie. Otce mláděte získala brněnská zoo v roce 
2002 výměnou za svého samce, pocházejícího také ze Zoo Dvůr Králové. Výměna geneticky obohatila jak 
brněnský, tak i whipsnadeský chov.  

Žirafy jsou březí přibližně 15 měsíců, u Janette byly znaky březosti patrné přibližně poslední dva 
měsíce před porodem, den před porodem bylo vidět značně zvětšené vemeno se čtyřmi struky. Mládě přišlo 
na svět v noci, v samostatném boxu. Když ráno chovatelé mládě spatřili, bylo již matkou očištěné a podle 
jeho dobré kondice se dalo usoudit, že již pilo mléko. Krmení probíhá od začátku pravidelně, matka však 
přitom vyžaduje klid, nesnáší přítomnost člověka, kojení jsme pozorovali jen ve skrytu, z galerie. I blízkost 
žirafího samce ji ruší, proto jsme Jamieho, který se stále zvědavě dobýval k mláděti, ustájili 
v nejvzdálenějším boxu. To, kdy se matka s dcerou vydají poprvé na procházku do výběhu, bude záležet na 
počasí. Nesmí být kluzko a mráz. 

Potvrzení plodnosti samce i schopnosti matky postarat se o mládě jsou z chovatelského hlediska 
velmi významné a výše zmíněná výměna tak nabývá svého pravého významu. 

Žirafa žije v subsaharské Africe, v savanách řídce porostlých stromy a keři. Vyskytuje se v nejméně 
devíti poddruzích, které se na styku areálů často kříží. Zoologické zahrady se snaží o čisté chovy 
jednotlivých poddruhů. Narození Julie je v Zoo Brno prvním odchovem čistokrevného jedince daného 
poddruhu žirafy. Žirafu síťovanou chovají z českých zoo jen brněnská a královédvorská. 

 
Odchov ledního medvěda se nezdařil 

Medvědice Cora porodila 6. 12. 2006 dvě mláďata, které se bohužel nepodařilo odchovat. Poprvé 
Cora rodila loni, tehdy svoje potomky zadávila, což je u nezkušené prvorodičky celkem běžné. Letošní 
reakce rodičky byly již jiné. Po porodu, k němuž došlo ve výběhu, si instinktivně vybrala zdatnější z obou 
mláďat a odvedla je do doupěte. Opuštěné mládě bylo ihned odebráno k umělému odchovu, který se však 
přes všechny aktuální poznatky a vynaloženou péči nezdařil. Mládě nepřijalo v prvních hodinách mlezivo a 
tím i nezbytné ochranné protilátky. 

Druhé mládě jsme ponechali v porodním boxu s matkou a její chování jsme sledovali kamerovým 
systémem. Po třech dnech jsme u mláděte nepozorovali žádné pohyby ani hlasové projevy. Matku jsme 
vypustili do výběhu a poté zjistili, že mládě uhynulo. Pitva potvrdila, že samice mládě nenakojila. Odchov 
ledního medvěda je v podmínkách střední Evropy velmi složitý, protože však v chování samice pozorujeme 
oproti minulému roku vzrůstající zájem, není vyloučeno, že se v příštím roce podaří. 
 
  
Prezentace ve Špalíčku 

Ve dnech 14. až 22. prosince se bude Zoo Brno prezentovat ve Velkém Špalíčku. Do vestibulu 
umístí dvě ohrádky, jednu pro králíky, druhou pro morčata. Zvířátka v nich budou k vidění mezi 11. až 16. 
hodinou. Od 13 hodin se představí pracovník zoo se zvířetem, např. s ovcí kamerunskou, papouškem arou, 
želvou, nosálem, fretkou, psounem či hadem. V některých dnech se objeví i sokolník s dravcem. Vystoupení 
člověka a zvířete doplní znalostní soutěž. Mezi 14. a 16. hodinou bude ve vestibulu v provozu výtvarná 
dílna: děti si budou moci z papíru vystříhat a poté vybarvit různé vánoční dekorace. V doprovodném 
programu 15. 12. od 13.30 hod. zahraje a zazpívá country kapela Noví Kaskadéři. Na závěr akce, 22. 12. ve 
14 hod., vystoupí v zábavném pořadu pro děti Brněnské písničkové tetiny a manažer kin Velkého Špalíčku 
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předá řediteli Zoo Brno sponzorský dar ve formě příspěvku na chov velbloudů. Bude to výnos 
z předpremiéry filmu Obsluhoval jsem anglického krále, v němž vystupují také velbloudi.  

Dobrovolníci, jimiž jsou studenti gymnázia na Slovanském náměstí, budou v maskotech zvířat 
procházet vestibulem Velkého Špalíčku a rozdávat pozvánky do zimní zoo. Pozvánka je určena vždy dvěma 
osobám, vstupné však platí jen jedna z nich. Pozvánku lze samozřejmě využít již při našem tradičním 
Štědrodopoledním krmení zvířat, které pořádáme v areálu zoo 24. prosince.  

Současně s prezentací ve Šapalíčku bude TV Brněnská jednička zveřejňovat soutěžní otázku 
přibližně tohoto znění: Kolikáté narozeniny bude mít 1. 1. 07 nejstarší šimpanz v Zoo Brno? Odpovědi 
zaslané prostřednictvím esemesky budou odměněny volňáskem do zoo i do kina ve Špalíčku.  

 

Štědrodopolední krmení zvířat 
začíná letos v Zoo Brno 24. prosince v 10 hod. před pavilonem Tygří skály. Tam dostanou 

návštěvníci plánek s rozvrhem míst, u nichž krmení proběhne. Bude to například u lachtanů, medvědů, opic, 
lam, velbloudů, surikat, kajmanů a dalších zvířat. U jednotlivých expozic budou čekat se zásobou krmiva 
chovatelé, kteří zájemcům předvedou krmení s odborným výkladem. U některých výběhů se návštěvníci 
mohou na krmení aktivně podílet. Od dosavadní praxe rozdávaní balíčků, i když obsahovaly jen neškodné 
suroviny, jsme upustili. Přece jen je potřeba mít přesný přehled o množství podávaného krmiva.  

Myslíme si, že organizační změna nezmenší zážitek z pozorování zvířat. Přítomnost chovatele, jeho 
zasvěcený komentář či jeho odpovědi na různé dotazy docela dobře zapadnou do sváteční atmosféry, která 
v zoo zavládne vždy v tuto dobu. 

                                                                                                                                                                  Eduard  Stuchlík 
 

P. S. – Jelikož až do konce roku čerpám řádnou dovolenou, bližší informace podají vedoucí propagace Mgr. Miroslava Vitulová 
(724 963 672) nebo její zástupkyně Bc. Jana Hadová (724 963 673). Vedoucí chovatelského úseku Dr. Petr Číhal má telefonní 
číslo 724 963 676. 

 

 
 


