
 

Občasník ze života ZOO Zlínpodzim 2018

Přijďte si k nám zkrátit čekání na nejkrásnější svátky v roce. Letošní předvánoční dílny jsou na-plánovány na víkend 24. a 25. listopadu od 10.00 do 15.00 hodin. Můžete si vyrobit adventní věnce, namalovat perníčky či jen načerpat sváteční nála-du. Akce se uskuteční v prostorách vzdělávacího střediska Tyrol (1. patro budovy). Připraveny budou opět zajímavé tvořivé techniky z dílny známé vý-tvarnice Jany Svobodové, které zvládnou i nejmenší děti. Bavit se u nich však budou i dospělí. 

Tisíce světýlek letos před Vánocemi opět rozzáří zlínskou 
zoo. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a světelné vý-
zdoby v parku se uskuteční v neděli 9. prosince. Všichni ná-
vštěvníci mohou přinést různé dárky a dobroty pro zvířata 
a položit je právě pod vánoční strom zoo. 

Do areálu zahrady v tento den také zavítá Mikuláš a An-
děl s nadílkou dárků. A protože k Mikulášovi neodmyslitel-
ně patří čerti, nesmí chybět ani ve zlínské zoo. Můžete se 
tak těšit na velký průvod dvaceti opravdu „čertovských“ 
čertů! Podrobný program najdete na začátku prosince na 
www.zoozlin.eu.

Adventní procházku po zlínské zoo až do 1. ledna zpestří 
kouzelná světelná vánoční výzdoba. Díky tisícům drobných 
světel se prostory hlavního vstupu, zámecký park a zámek 
Lešná promění v zářící drahokamy. Zoo ozdobí hvězdy, ko-
mety, vánoční stromky, zvonky nebo rampouchy, a také 
světelné siluety exotických zvířat. Těšit se můžete na „září-
cí“ slony, tapíry, nosorožce, rejnoky, žirafu, lachtana i supy. 
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Vánoční dárek pro děti
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Vypravit se na Štědrý den do ZOO Zlín? Proč 
ne! Dětem alespoň rychleji uteče čekání na 
příchod Ježíška. Navíc letos máme pro malé 
návštěvníky ve věku od 3 do 15 let speciální 
vánoční dárek. V  pondělí  24.  prosince  mají 
vstupné jen za jednu korunu!  

Připojte se k oslavě Mezi-národního dne návštěvy zoo právě zavítáním do zlínské zoo! Ve čtvrtek 27. 12. pro vás chystáme mimořádné zimní komentování u vy-braných druhů zvířat a také rodinný zábavný kvíz o kartu ZOO Zlín Family.



Nejlepší vánoční
dárky

Nakupovat můžete také prostřednictvím našeho 
e-shopu http://shop.zoozlin.eu/.

Stolní kalendář 2019

jsou ze

denně!Máme otevřeno
Zlínská zoo je otevřena každý den v roce včetně 

Štědrého dne, vánočních svátků, 
Silvestra i Nového roku. 

Pro vstup do zoo mohou nyní návštěvníci využít 

zvýhodněné vstupné, které pro dospělé činí 80 Kč, 

pro děti 40 Kč, senioři zaplatí 60 Kč. Nižší vstupné 

platí od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019. 

V tomto období je zoo otevřena od 8.30 do 16.00 
hodin, pokladny do 15.30 hod. 

Ke vstupu lze využít pouze hlavní vchod. 

Občerstvení a teplá jídla Vám nabídne 
restaurace Limpopo.

Darujte jim návštěvu ZOO Zlín, nebo z nich 

udělejte na jeden den ošetřovat
ele díky 

zážitku „Ošetřovatelem v zoo“. 

Darovat můžete i sponzorství. Nebo prostě
 

přijďte do našeho ZOO shopu, kd
e máme 

záplavu plyšových zvířat, jaká v b
ěžných 

obchodech nenajdete! 

Inspirujete se na www.zoozlin.eu. 

Překvapte
své blízké 

ZoO Zlín

netradičním 
vánočním 
dárkem. 



Karibuni roste krok za krokem

bude přesOpět vás
600 000 !
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Před rokem, v listopadu 2017, byl položen základní kámen 
projektu Karibuni, nejrozsáhlejšího projektu v historii ZOO 
Zlín. Nová africká oblast se bude rozkládat na ploše 21 hekta-
rů, a patřit bude hlavně zvířatům. Lidé si vyzkouší nový pohled 
na africké savce, a to díky projížďkám v loďkách nebo v safari 
trucku. 

Prioritou Karibuni se stala výstavba moderního a prostorné-
ho zařízení pro slony africké, jejichž chov by jinak nebyl nadále 
možný. V červnu 2018 byl dokončen první ze dvou výběhů pro 
slony, výběh B. Ten má rozlohu 3 hektary a jeho součástí je           
i velká vodní plocha. Celkové náklady na výstavbu výběhu B či-
nily kolem 24 milionů Kč, z toho 10 milionů poskytl Zlínský kraj.  

V novém území vznikly ochranné příkopy a hráze kolem 
oplocení, které mají sloužit jako přirozená bariéra kolem cesty, 
po které jednou pojedou africké trucky s návštěvníky. Posta-
ven byl i koridor, který propojil stávající výběh s novým. Zoo 

Zámek si letos od dubna do října prohlédlo téměř 31 tisíc návštěvníků. Přitom před pěti lety byla návštěvnost zámku o 35 % nižší.  Nejvíc k letošní-mu nárůstu počtu osob přispělo cílené oslovení základních škol. Pro školáky jsme připravili speciální dětské prohlídky, hlavním tahákem se staly prohlíd-ky s výukou etikety. 
Všem návštěvníkům, kteří se zajímali o historii areálu ZOO Zlín a našli si cestu do interiéru zámku, patří naše velké poděkování!

Ještě před začátkem nové zámecké sezóny začne na zámku Leš-
ná rozsáhlá oprava střechy v předpokládané výši 50 milionů korun.        
Finanční zdroje na opravu poskytne zřizovatel zoo, město Zlín,                    
a Zlínský kraj. Kvůli letní mateřské kolonii vzácného druhu netopýra 
vrápence malého bude oprava rozdělena do několika etap. První eta-
pa stavebních prací začne letos v listopadu a skončí v dubnu 2019. 
Pokračovat bude znovu na podzim. Provoz zámecké expozice však 
zůstane od dubna do října plně zachován, na sezónu bude ze zámku 
odklizeno i lešení. Pokud půjde vše podle harmonogramu, oprava 
střechy zámku Lešná bude dokončena v dubnu 2021.

ZOO Zlín má oprávněný důvod k ra-
dosti. Počtvrté za sebou překoná hranici                 
600 000 návštěvníků v roce. I když dosa-
vadní rekord ve výši 668 000 osob nepad-
ne, podle ředitele Romana Horského to 

bude druhá nejlepší sezóna v historii zoo. 
„Velmi si vážíme dlouhodobé přízně ná-

vštěvníků. Znamená pro nás velké ocenění 
práce týmu zaměstnanců a také potvrzení, 
že rozvoj zoo jde správným směrem,“ uvedl 
Roman Horský. Podle něj dlouho vypadalo, 
že rok 2018 bude rokem rekordním. „Dub-
nová a květnová návštěvnost přinesla re-

kordní počet osob v daném období. Horké, 
tropické dny v srpnu však řadu návštěvníků 
odradily,“ doplnil ředitel Roman Horský. Zá-
řijové oslavy 70. výročí otevření zoo v kom-
binaci s krásným počasím ale přivedly davy 
lidí a výrazně napomohly k předpokládané-

mu dosažení druhé nejlepší návštěvnosti
 v existenci zoo. 

zajistila i náročné přeložení trafo stanice       
a také přeložení vedení vysokého napětí, 
které vedlo přes Karibuni, do země a zahá-
jila přípravné práce pro realizaci oplocení 
celé oblasti. Toto oplocení je podmínkou, 
aby sloni mohli využívat nový, v červnu do-
končený výběh B. Aktuálním úkolem je také 
zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení a výběr zhotovitele pro 
výstavbu další části chovného zařízení pro 
slony.
VÝBĚH  B  „CHOVNÉ  ZAŘÍZENÍ  PRO 

SLONY“  BYL  SPOLUFINANCOVÁN  ZLÍN-
SKÝM KRAJEM.

láme rekordyZámek Lešná
Letošní sezóna na zámku Lešná v ZOO Zlín byla opravdu mimořádná. Návštěvnost tohoto romantic-kého šlechtického sídla je abso-lutně nejvyšší od roku 1991. 

Nová střecha pro zámek 


