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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 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.               
 

 
 
Nový přírůstek brněnské zoo má 2 roky a 3apůl metru!   
 
Brno, 6. 4. 2011 -  dvouletý samec žirafy síťované dnes ráno poprvé uviděl nový 
domov, kterým je safari brněnské zoologické zahrady. Mladý samec z Kolína nad Rýnem 
byl vybrán ve spolupráci s koordinátorem chovu a v jihomoravské metropoli byl netrpělivě 
očekáván. Je totiž nepříbuzný k žirafám chovaným v brněnské zoo. Díky němu se tak 
vytvoří stádo o sestavě samec, dvě dospělé samice a dvě mláďata (samička a sameček).  
 
Transport zvířete byl bez sebemenších potíží. K vidění ve výběhu bude zvíře v následujících 
dnech, vše záleží na tom, jak se mu podaří zapojit do skupiny.  

 
 
ŽIRAFA SÍŤOVANÁ 
 
Žirafa je nejvyšší zvíře na zeměkouli.  Má dlouhý krk, který má 7 obratlů, stejně jako krk 
lidský. Toto zvíře dokáže běžet rychlostí až 56 km v hodině a při běžné chůzi ujde průměrně 
asi 7 kilometrů za hodinu. Její chůze je ale na první pohled pomalá. Je to tím, že je 
mimochodník, vždy totiž vykročí oběma nohama na jedné straně. Teoreticky by to nemělo jít, 
ale hlavní důvodem, že žirafa "nepřepadne" je její dlouhý krk. 
 
Druh žirafa má devět poddruhů, které se od sebe liší místem výskytu, zbarvením a tvarem 
skvrn. Žirafa síťovaná patří k těm nejvíce ohroženým vyhynutím.  Žije hlavně v Etiopii, 
Somálsku a na severu Keňi. Žirafa síťovaná má po těle velké hnědé skvrny celistvého tvaru. 
Nohy jsou však dole již bez skvrn.  Její ocas je asi metr dlouhý, zakončený střapcem.  Právě 
kvůli oháňce jsou žirafy nejvíce loveny, střapec pak pytláci často prodávají jako suvenýr. 
  
Žirafy jsou klidná a mírumilovná zvířata. Tvoří menší stáda většinou o 5-12 kusech. Stádo 
vede stará samice, která řídí veškerý život uvnitř. Samec se obvykle pohybuje při přesunech 
na konci stáda. Mladí samci tvoří mládenecká stáda a mladý samec nikdy nesmí frkat v 
přítomnosti starého samce.  
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Žirafa spí zajímavým způsobem. Když si lehá, složí pod sebe přední nohy a jednu zadní, druhá 
zadní trčí bokem a když opravdu tvrdě usne, složí krk podél těla dozadu a hlavu opře o zem 
nebo o zadní nohu. V této poloze spí pouze několik minut. Je schopna dřímat i ve stoje. 
Živí se rostlinnou potravou. Okusuje větvičky a listí nejčastěji na akáciích, které omotává 
svým fialovým až 40 cm dlouhým jazykem.  Žirafa vydrží poměrně dlouho bez vody (některé 
zdroje uvádí 30 dnů i víc) a v období sucha si vystačí s vodou z potravy. Při pití musí žirafa 
roztáhnout přední nohy, aby dosáhla na hladinu vody a je v této pozici velice zranitelná. Proto 
bývá u pití ostražitá. Vzhledem ke své síle je schopna jediným kopancem roztříštit lebku 
lvovi. Kromě síly má toto zvíře i skvělý zrak. Například člověka ve volné přírodě vidí na 2 
kilometry. 
 
Žirafa se v přírodě dožívá 20 – 25 let, v péči člověka až 33 let.  
 
Více informací:  
Jiří Vítek 
Provozní zoolog 
Tel.: 546 432 333 
E-mail: vitek@zoobrno.cz 
 
 
Jarní otvírání zoo 
 
         Tradiční otevírání zoo po zimě proběhne 9. dubna 2011 od 14,00 hod. do 17,00 
hod. V prostorách pódia U velblouda bude probíhat hudební, divadelní i sportovní vystoupení. 
Uvidíte country kapelu Noví Kaskadéři, Absolutní divadlo s pohádkou o perníkové chaloupce, 
taneční divadlo Mimi Fortunae a mladé judisti SK Královo Pole. Návštěvníkům bude také 
představena nová, v pořadí již devátá kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a 
akvárií (EAZA), tentokrát zaměřená na záchranu velkých primátů. Soutěžní stezka, která 
bude rozmístěna v areálu zoo, bude zaměřena na problémy, jimž tato zvířata čelí, i na 
naléhavost, s níž musíme jednat. Obecně se dá totiž říci, že všichni primáti jsou ohrožení a 
mnoho z nich je dokonce ohroženo kriticky. Bez naší pomoci tyto nádherné symboly živočišné 
říše vyhynou. Na prostranství u pavilonu Tropické království se návštěvníci budou mít možnost 
seznámit s různými přírodninami (vejce, kůže, hadí svlečky, lebky, peří…..). 
 


