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Léto s mláďaty v ZOO
Zlín

pokladTygří

Tygřice Tanja porodila tři mláďata
Máme velký důvod k radosti. 10. června krátce po půlnoci 

porodila čtrnáctiletá tygřice Tanja 3 mláďata. Chovatelé je 
díky kamerovému systému umístěnému v porodním boxu 
mohou sledovat skutečně od prvních okamžiků života. Pro 
Tanju je to již čtvrtý porod, ze všech záběrů je patrné, že 
se chová jako naprosto zkušená matka. Otcem mláďat je 
osmiletý samec Boatsman z estonské Zoo Talin. S Tanjou se 
poprvé setkal letos v únoru. A jak chovatelé doufali, bylo 
toto setkání úspěšné. 

Podle prvních pozorování jsou mláďata vitální a aktiv-
ní, samice Tanja je pravidelně kojí. „Do našeho nového 
tygřího páru jsme vkládali velké naděje. Navíc jsme byli 
poctění tím, že vedení Evropského záchranného progra-
mu pro tygry ussurijské nám projevilo skutečně velkou 
důvěru a umožnilo spojení dvou geneticky nejcennějších 
zvířat v evropskému chovu právě ve zlínské zoo. Prarodiče 
samce i samice pocházejí z volné přírody, jejich mláďata 
tak znamenají mimořádný přínos pro evropský chov tygrů 
ussurijských,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský. O radost-
né události letěla zpráva i do Zoo Talin. „Kolegové z Talinu 
jsou společně s námi nadšeni a k narození tygříků nám bla-
hopřáli,“ doplnil ředitel Horský.

Potomci dvou geneticky nejcennějších zvířat v evropskému chovu!
Samice tygra ussurijského je březí asi 100 dnů. Mláďata 

jsou po porodu slepá, minimálně se pohybují a jsou zcela 
odkázána na péči samice. První týdny svého života stráví 
v porodním boxu v chovatelském zázemí expozice. „Ještě 
chvíli potrvá, než budeme znát jejich pohlaví. V žádném 
případě nebudeme Tanju rušit. Tygřice bude vycházet ven 
jen sporadicky. Věříme však, že se opět projeví jako vel-
mi pečlivá matka a v druhé polovině srpna se společně               
s mláďaty poprvé představí ve venkovním výběhu,“ dodal 
Horský.

Tygři ussurijští se ve zlínské zoo poprvé objevili v roce 
1968. V 80. létech se podařilo odchovat 8 mláďat, novodo-
bá historie chovu se začala psát právě s příchodem samice 
Tanji z ruské Zoo Čeljabinsk. Předchozím partnerem Tanji 
byl od roku 2012 do roku 2017 samec Joseph z němec-
ké Zoo Eberswalde. Jejich první 2 mláďata se narodila v 
září 2012, další tři pak na podzim roku 2015. V rámci za-
chování nepříbuznosti v evropských chovech a po dohodě                                      
s koordinátorem chovu tygrů samec Joseph zamířil v květ-
nu 2017 do jihokorejské Zoo Soul k posílení chovu tygrů 
ussurijských v asijské oblasti. V prosince 2018 na doporu-
čení koordinátora do zlínské zoo zamířil samec Boatsman 
z estonské Zoo Talin.

Medvěd pyskatý
Ve výběhu medvědů pyskatých letos dovádí malé med-

vídě. Jedná se o mimořádný chovatelský úspěch, za po-
slední rok je to jediné odchované mládě v evropských zoo. 
Malého samečka mohou návštěvníci každý den obdivovat 
v prostorném venkovním výběhu v asijské oblasti. Se svou 
matkou Saraswathi zde zůstává až do 14 hodin, pak zamíří 
na odpočinek do vnitřní ubikace. Venkovní výběh si místo 
nich užívá samec Druva.

Malý medvídek za doprovodu matky neúnavně prozkou-
mává celý výběh. Velmi často se také vyšplhá na záda sami-
ce, pevně se chytne dlouhých hřbetních chlupů a nechá se vozit. Vše nasvědčuje tomu, že zdárně prospívá a je ve skvělé 
kondici. Chovatelé nyní jeho váhu odhadují kolem dvaceti kilogramů. I když jej matka stále kojí, postupně také ochutnává 
potravu dospělých jedinců - ovoce a hmyz. Slavnostní křtiny samečka medvěda pyskatého plánuje ZOO Zlín na srpen 2019.



Ranní
V létě opět zveme návštěvníky na brzkou ranní procházku 

areálem zoo, během které mají velkou šanci uvidět vzácného 
kiviho hnědého. S tímto nelétavým novozélandským opeřen-
cem se můžete setkat pouze v ZOO Zlín, která kiviho chová 
jako první a jediná zoo v České republice. Větší šance, že na-
šeho Geryho uvidíte, je právě do osmé hodiny ranní. 

Pokladna v zooshopu u hlavního vstupu bude ve vybra-
ných dnech otevřena již od 6.00 hodin. Po úhradě běžného 
vstupného si můžete vychutnat procházku probouzejícím se 
areálem zahrady a zůstat u nás třeba až do odpoledne. Nej-
dříve však zamiřte do australské oblasti za kivim. Od 6.30 
do 8.30 hod. zde navíc bude k dispozici náš průvodce, který 
nabídne spoustu zajímavých informací nejen o Gerym.

V červnu se procházky za kivim uskuteční v sobotu 22. 6., 
další termíny budou následovat v červenci a srpnu. Pro ak-
tuální informace sledujte náš web www.zoozlin.eu.

Gibon stříbrný
Mládě gibona stříbrného, které se narodilo v únoru 

2019, je významným mezinárodním chovatelským úspě-
chem. Gibon stříbrný patří mezi nejohroženější primáty 
na světě, počty ve volné přírodě se odhadují na méně než 
2 000 jedinců. Mládě díky příkladné péči jedenáctileté sa-
mice Isabell skvěle prospívá. Návštěvníci celou rodinnou 
skupinku včetně dvanáctiletého samce Peucanga uvidí 
v asijské oblasti zoo v expozici HALA-BALA.

Malý gibon strávil první měsíce svého života s rodiči 
v chovatelském zázemí. Pohlaví mláděte zatím neznáme. 
Matka jej velmi pečlivě střeží, mládě se po celou dobu 
pevně drží srsti na jejím břiše. Hlavní potravou mláděte je 
nyní mateřské mléko, začíná však také ochutnávat potravu 
dospělých (listová zelenina, ovoce, větvičky vrby-nejoblí-
benější potrava gibonů ve zlínské zoo) a podniká již první 
krátké „výlety“ za bedlivého dozoru samice.

Slavnostní křtiny malého gibbona proběhnou v pátek     
5. července ve 14.00 v expozici Hala-Bala. Kmotrou se sta-
ne oblíbená česká herečka Lenka Krobotová.

Siba ománská
Dočkali jsme se splnění dalšího chovatelského snu. Tím 

jsou první čtyři mláďata mořských rejnoků siba ománská, 
která se narodila na konci května a začátku června. Na ten-
to okamžik čekali chovatelé v Zátoce rejnoků téměř pět 
let. Malí rejnoci se od samého začátku mají čile k světu. 
Pro jistotu je však chovatelé přesunuli do vyhrazené části 
bazénu, kde jim společnost dělají pouze 3 dospělí jedinci.

První mláďata mořských rejnoků při troše trpělivosti 
uvidí v Zátoce rejnoků i samotní návštěvníci. Postupně si 
zvykají na nové prostředí a také na kontakt s lidmi. K naší 
velké radosti již přijímají potravu, kterou tvoří drobně 
nakrájené mušle. Prozatím je však návštěvníci mohou jen 
pozorovat, na přímý kontakt si budou muset ještě chvíli 
počkat. 

Dželada
V letošním roce se také 

rozrostla početná tlupa 
dželad. Mládě přišlo na 
svět v březnu, jeho mat-
kou se stala desetiletá 
samice Moja. O svého 
malého potomka se od 
samého počátku vzorně 
stará. Je nesmírně peč-
livá, malého samečka 
bedlivě hlídá. Otcem je 
čtrnáctiletý samec Jasper. 

Dalšími úspěšnými odchovy se může ZOO Zlín 
pochlubit také u čápů sedlatých, supů bělohla-
vých, supa himálajského, supa hnědého a  supa 
Rüppellova.

výpravy za kivim!

Patříte také k ZOO Zlín? Fandíte ZOO Zlín? 
Dejte to najevo! Více informací dále!



Aligátoři 

Bakari, tak se oficiálně jmenuje náš sameček hyeny skvrnité. 
Kmotrem malé hyeny se stali zpěvačka Šárka Marková, moderátor 
a tanečník Jan Onder a náměstek primátora města Zlína Miroslav 
Adámek. Slavnostní křest si nenechali ujít i další významní hosté 
zlínského dětského filmového festivalu – Dana Morávková, Roman 
Vojtek, Honza Čenský, Martin Hrdinka nebo prezident českých kou-
zelníků Jirka Hadaš.

Křtiny proběhly přímo u expozice hyen v etiopské oblasti zoo. Mlá-
dě hyeny zastoupili plyšoví „dvojníci“. Připíjelo se dětským šampaň-
ským a sameček hyeny získal jméno Bakari, které mu zůstane po celý 
život. Ve svahilštině to znamená „ten, který má úspěch“.

Motivem, který bude spojovat všechna čísla časopisu, je iko-

nické letadlo ZLIN, které se dostalo do celého světa už ve 30. le-

tech 20. století a bylo pro své skvělé letecké vlastnosti, dlouhou 

životnost a příznivou cenu velmi oblíbené na všech kontinentech. 

Pilotem letadla a průvodcem po Americe v tomto případě nejsou 

děti, ale zvířata, která se ze ZOO Zlín vypravila poznávat svět. 

Již pošesté se v areálu zoo uskuteční 
akce „Pivní festival aneb ochutnejte 

regionální piva“. 
O víkendu 10. a 11. srpna mohou 

návštěvníci areálu vyzkoušet nejen 
osvědčená regionální piva, ale i méně 
známé druhy z produkce moravských 
pivovarů. Skvělým doplňkem zlatavé-
ho moku budou grilované speciality, 

výrobky z domácí udírny nebo 
zvěřinový guláš. 

Nezapomněli ani na doprovodný pro-
gram a zábavu pro celou rodinu. 

Připraveny budou atrakce pro děti 
a hudební vystoupení. 

v nové
letní expozici

Pro návštěvní sezónu 2019 chystá ZOO Zlín další novinku. Zprovozněna bude nová letní expozice pro aligátory americ-

ké, která vznikla na místě nádrže naproti zámku Lešná. Aligátoři se zde poprvé představí 29. června 2019.

Zlínská zoo chová v současnosti pětici aligátorů amerických, 4 samice a 1 samce. Původně obývali terária v suterénu 

zámku Lešná, nicméně tyto prostory již nesplňovaly chovatelské nároky a v chovu aligátorů zde nešlo pokračovat. Zoo pro 

ně proto připravila nové chovné zařízení, rozlehlý skleník. Do této časti zoo však návštěvníci nemají přístup. Ovšem v let-

ních měsících mohou návštěvníci aligátory nově obdivovat v upravené nádrži u zámku. Hloubka bazénu zde byla zvýšena 

na 80 cm. Uprostřed nádrže vznikly dva dočasné umělé ostrovy. Aligátoři je budou využívat ke slunění. Pro bezpečnost 

návštěvníků bude kolem celého obvodu nádrže umístěno kovové tepané zábradlí.

29.6.otevíráme

Bakarimeček hyenySa

ZOO Zlín vydává v letošním roce 

první číslo časopisu pro děti, kte-

rý je plný zábavy, ilustrací a zají-

mavých informací. Časopis bude 

vycházet jednou za rok a každé 

číslo bude věnováno jiné zoogeo-

grafické oblasti. První číslo, které 

bude v prodeji od července, je 

vzhledem k nově otevírané expo-

zici aligátorů věnováno Střední                                                                

a Jižní Americe. Kromě aligátorů 

se věnuje zvířatům 
z oblasti   Guayanas.

ZOOběžník
nový časopis pro děti

moravských pivovarů

Ochutnejte 
speciality
10.–11. srpna



zoo+zámek

23.6.

Prázdniny

Řetězové prohlídky

mezi zvířaty

Zlínská zoo zahájí v polovině června zkušební prodej kom-
binovaných vstupenek „zoo+zámek“. Návštěvníci, kteří plá-
nují, že během procházky po zoo zavítají také do zámku Leš-
ná na prohlídku překrásně zdobených interiérů, mohou při 
koupi kombinované vstupenky výrazně ušetřit. Úspora pro 
jednotlivce činí 20 korun. U rodinného vstupného ušetří 100 
až 140 korun. 

Takzvaná Kombo vstupenka zahrnuje vstup do zoo typu 
4Nature a prohlídku základního okruhu v zámku Lešná.

Návštěvníkům doporučujeme, aby si po zakoupení Kombo 
vstupenky rezervovali přesný čas prohlídky zámku. Rezervaci 
lze provést buď osobně v pokladně zámku, nebo na telefonu 
577 577 139 v provozní době pokladny (9.00 – 12.00, 13.00 – 
16.00, během prázdnin 13.00 – 17.00). Začátek poslední pro-
hlídky zámku je v červnu 16.00, v červenci a srpnu v 17.00. 

Zakoupením zvýhodněné kombinované vstupenky      
ZOO+zámek automaticky NEVZNIKÁ rezervace přesného 
času prohlídky zámku. Přednost mají objednané skupiny. 
Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas 
k zahájení prohlídky.

Zoo Zlín i v roce 2019 pořádá příměstské tábory 
pro děti ve věku od 7 do 12 let. Tábory se uskuteční 
celkem v 18 turnusech. Přihlášeno je více než 400 
dětí. První děti přivítáme 1. července, poslední 
prázdninové turnusy pak proběhnou v týdnu od 
26. srpna. Průběh celého týdne bude koncipován 
stejně jako v předcházejících letech. Děti budou 
do zoo přicházet každý den mezi 8.00 – 8.30 a 
program bude ukončen v 16.00 jejich odchodem 
domů. V zoo stráví vždy jednu noc z týdne. Přihla-
šování na tábory je již uzavřeno. Přejeme všem 
táborníkům krásné zážitky!

Spolupráce zámku Lešná s Gymnáziem a Jazykovou ško-
lou s právem státní zkoušky Zlín pokračuje i v letošním 
roce. Vloni jsme vyzkoušeli novinku, takzvané Řetězové 
prohlídky. Zámeckými průvodci se na jeden den stali stu-
denti tercie, kteří se v průběhu školního roku seznamovali 
s historií Lešné a s příběhy zdejších původních majitelů. 
Akce se opakuje také v letošním roce.  Návštěvníky budou 
mladí průvodci čekat v neděli 23. června od 9.30 do 16.30 
v zámeckých interiérech. Teenageři v rolích průvodců vy-
tvoří pomyslný „živý řetěz“, návštěvníci budou procházet 
z místnosti do místnosti a v každém pokoji je bude čekat 
jiný student, který je s interiérem seznámí. 

Ceny
vstupenek
Kombo Dospělí

Děti
Senioři

190 Kč

Rodinné 2+2
Rodinné 2+3

120 Kč160 Kč600 Kč
700 KčKombo vstupenky jsou k dispozici od 17. června 2019.

aneb hlavní slovo mají mladí

V našich shopech pořídíte trička, skleničky, termo kelímky, magnetky, tašky a řadu dalších 
hezkých suvenýrů. Originální upomínkové předměty můžete koupit také na zámku Lešná: 
vějíř do horkých letních dní, vystřihovací panenky, vonné svíčky nebo zvoneček. 

Od soboty 1. června jezdí k ZOO Zlín větší počet spojů, než dosud. Dopravní společnost 
Otrokovice totiž zahájila provoz nových linek MHD s bateriovými trolejbusy. Trolejbus č. 4

 a nová linka trojlebusu č. 5 tak nyní jezdí k zoo v pravidelném intervalu 15-20 minut (večer 
30 minut) z Podhoří přes centrum Zlína. Více informací najdete na stránkách www.dszo.cz.
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Vyluštěte

Bojíte se, že by děti nebavil klasický historický výklad? Zkuste s průvodcem vyluštit zámeckou šifru. 
Pátrejte v bohatě vyzdobených zámeckých interiérech po nápovědách a hledejte klíč, který vám otevře 
dveře zpět do zoologické zahrady. Děti poznají historii a největší zajímavosti zámku zábavnou formou. 

Speciální dětské prohlídky se konají o prázdninách každý den. Začátek je vždy v 11, 14 a 15.30. 
Program trvá cca 45 minut.

Novinka roku

Zámeckou
šifru
2019

plastů 
v restauracích

jednorázových

Rozhodli jsme se jít příkladem a v rámci šetrného 
přístupu k životnímu prostředí chceme zcela odstranit 
používání jednorázového plastového nádobí v areálu zoo. 

Restaurace Farma U Koaly v roce 2018 jako první re-
staurace v areálu zoo nahradila plastové nádobí a pří-
bory recyklovanými výrobky z kukuřice a cukrové třtiny. 
V letošním roce se k uvedenému trendu připojily i všechny 
další restaurace a stánky s občerstvením. Z areálu zoo tak 
zmizelo jednorázové plastové nádobí a kelímky, nápojové 
slámky, nerozložitelné papírové kelímky na kávu nebo čaj.

První vlaštovkou se v roce 2015 staly vratné kelímky 
NickNack na nápoje. Tato změna přinesla snížení plas-
tového odpadu o 150 000 ks jednorázových kelímků. Ke-
límek NickNack se navíc stal oblíbeným suvenýrem pro 
návštěvníky.

Konec 
Od soboty 1. června jezdí k ZOO Zlín větší počet spojů, než dosud. Dopravní společnost 

Otrokovice totiž zahájila provoz nových linek MHD s bateriovými trolejbusy. Trolejbus č. 4
 a nová linka trojlebusu č. 5 tak nyní jezdí k zoo v pravidelném intervalu 15-20 minut (večer 
30 minut) z Podhoří přes centrum Zlína. Více informací najdete na stránkách www.dszo.cz.

K ZOO Zlín jezdí dvojnásobek spojů 

Originální dárky

Nakoupíte v prodejnách 
v ZOO Zlín nebo 

v našem e-shopu na webu 
https://shop.zoozlin.eu/


