
Občasník ze života ZOO Zlínpodzim 2017

a světelné 
vánoční 
výzdoby

24. prosince

Tisíce světýlek letos před Vánocemi opět rozzáří zlínskou 
zoologickou zahradu. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
a světelné výzdoby v parku se uskuteční v neděli 3. prosince. 
Všichni návštěvníci také mohou přinést různé dárky a dobroty 
pro zvířata a položit je právě pod vánoční strom zoo. 

Vánočně laděný program odstartuje na nádvoří zámku           
v 15.00. Nabídne koledy, říkadla, vánoční tradice a zvyky ze 
Slovácka – konkrétně ze Skoronic u Kyjova, a to v podání skvě-
lého folklórního souboru Děcka ze Skoronic. Zoo navíc chystá 
speciální překvapení pro všechny malé i dospělé návštěvníky. 
Náš dárek nejen zahřeje, ale také provoní celé nádvoří před 
zámkem Lešná.

Adventní procházku po zlínské zoo bude návštěvníkům až do 
1. ledna zpestřovat kouzelná světelná vánoční výzdoba. Díky 
tisícům drobných světel se prostory hlavního vstupu, zámecký 
park a zámek Lešná promění v zářící drahokamy. Zoo ozdobí 
typické vánoční motivy – hvězdy, komety, vánoční stromky, 
zvonky nebo rampouchy. Tradiční motivy opět doplní světel-
né siluety exotických zvířat, návštěvníci se tak mohou těšit 
na „zářící“ slony, tapíry, nosorožce, rejnoky, žirafu, lachtana i 
supy. Krása světelné výzdoby samozřejmě naplno vynikne až 
po setmění, proto jsme se rozhodli v neděli 3. prosince a pak 
od pondělí 25. prosince 2017 do pondělí 1. ledna 2018 pro-
dloužit otvírací dobu zoo. Zlínská zoo tak bude po toto období 
otevřena od 8.30 do 17.00 hod.

Pro více informací sledujte www.zoozlin.eu

Adventní tvoření v ZOO Zlín láká každoročně více a více ná-
vštěvníků. Letos jsou speciální předvánoční dílny naplánovány 
na víkend 18. a 19. listopadu od 10.00 do 15.00 hodin. Dílny 
se záměrně konají v dostatečném předstihu před začátkem 
adventu, aby si lidé stihli svými výrobky vyzdobit domácnosti. 

Přijďte si do zoo vyrobit adventní věnce, namalovat perníč-
ky či jen načerpat sváteční náladu. Cena jednoho adventního 
věnce bude 100 korun. Akce se uskuteční v prostorách vzdělá-
vacího střediska Tyrol (1. patro budovy). Na připravených sta-
novištích si můžete vyzkoušet výrobu nejrůznějších vánočních 
dekorací, adventních věnců či malování perníčků. Svou obtíž-
ností jsou určeny jak pro dětské tak i dospělé návštěvníky.

Rozsvícení

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-ti let speciální vánoční dá-
rek. V sobotu 24. prosince mají vstupné jen za jednu korunu!  

Den návštěvy zoo

3. prosince

vánočního 
stromu

14.30 – 16.00 hodin  Vánoční překvapení ZOO Zlín.
 Vánoční punč a svařené víno zdarma pro všechny14.30 hodin  Pásmo koled a vánočních zvyků ze Slovácka.

 Dětský folklórní soubor Děcka ze Skoronic15.00 hodin    Rozsvícení vánočního stromu 

vánočního stromu:

18.-19. listopaduAdvent v Zoo Zlín

Program rozsvícení

Vánoční dárek pro děti

27. prosince



Překvapte své blízké netradičním vánočním dárkem. Darujte jim návštěvu ZOO 
Zlín! Dárkový poukaz na jednorázovou vstupenku nebo kartu ZOO Zlín Family 
můžete koupit prostřednictvím našeho e-shopu, který najdete na adrese http://
shop.zoozlin.eu/.

Dárkový poukaz na jednorázovou dospělou vstupenku do zoo je nutno uplatnit 
do půl roku od data jeho vystavení v pokladně zoo. Paní pokladní na základě jeho 
předložení a po ověření totožnosti majitele certifikátu dle libovolného průkazu 
(OP, pas, řidičský průkaz) vytiskne vstupenku pro průchod přes turnikety do are-
álu zoo.

Karta ZOO Zlín Family umožňuje zavítat do zlínské zoo každý den v roce po 
dobu jednoho roku. Majitelé navíc získají řadu dalších unikátních bonusů. Svým 
členstvím podpoří nejen naši každodenní péči o 215 druhů zvířat, ale i projekty 
na ochranu zvířat ve volné přírodě. Certifikát je rovněž nutno uplatnit do půl roku 
od data jeho vystavení v pokladně zoohospu u hlavního vstupu do zoo. Klubová 
karta je nepřenosná a platí pouze pro osoby na ní uvedené. 

Na konci října se Zlínským krajem, stejně jako dalšími oblastmi České republiky, přehnala vichřice. ZOO Zlín kvůli ní v neděli    29. 

října uzavřela své brány. Zvířata naštěstí neutrpěla vlivem silného větru žádné zranění, ale i tak vichřice napáchala nemalé škody.

„Vichřice způsobila pád 15 stromů v areálu zoo, především v dolní části. Naše rozhodnutí uzavřít zoo tak bylo opravdu správ-

né,“ uvedl ředitel Roman Horský. „Sledovali jsme předpověď počasí a přijali určitá preventivní opatření. Nebezpečná zvířata 

zůstala v neděli ve vnitřních ubikacích, ta zbývající jsme zavírali během nedělního dopoledne. Týkalo se to například vzácných 

jeřábů laločnatých. A právě na jejich voliéru v odpoledních hodinách spadl vzrostlý smrk. Díky všem opatřením však nedošlo          

k žádnému poranění nebo dokonce k úhynu zvířat,“ dodal ředitel Horský.

Popadané stromy způsobily škodu především na oplocení areálu zoo a některých expozic. „Ačkoliv předpověď byla opravdu 

hrozivá, škody nebudou tak vysoké, jak jsme se původně obávali. Určitě za to vděčíme i pravidelným kontrolám zdravotního sta-

vu stromů. Na základě odborných posudků jsme v první fázi pokáceli 15 problematických stromů, dalších 25 ještě do konce roku 

odstraníme,“ upřesnil Roman Horský. Preventivní posouzení zdravotního stavu stromů se v zahradě koná několikrát v průběhu 

roku. Vichřice však vyvrátila i zcela zdravé stromy. „Popadané dřeviny poškodily plot kolem areálu zoo, voliéru jeřábů v chova-

telském zázemí a hrazení u několika expozic. Ve výběhu tygrů vyvrácený strom poničil oplocení a zůstal na něm ležet, tygřici 

jsme tak nechali ve vnitřní ubikaci. V následujících dnech zaměstnanci zoo intenzivně pracovali na úklidu popadaných stromů 

a také na potřebných opravách. Pro návštěvníky to však neznamenalo žádné další omezení a areál zahrady byl od 30. září opět 

přístupný,“ doplnil Roman Horský.

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 2017 do 
28. února 2018. V tomto období je zoo otevřena 

od 8.30 16.00 hodin. 
Ovšem pokladny jsou otevřeny jen do 15.30 hodin. 

Ke vstupu lze využít pouze hlavní vchod. 
Občerstvení a teplá jídla Vám nabídne restaurace 

Limpopo, něco k zakousnutí si můžete dát také        
v restauraci Neapolitano.

dárek pod 
stromeček

Zvířata ve zlínské zoo přestála vichřici bez zranění

Máme otevřeno denně!

Zážitek jako 



Návštěvnost na zámku Lešná v areálu Zoo Zlín byla letos 
rekordní. Někdejší sídlo rakouského šlechtického rodu Seiler-
n-Aspang si prohlédlo 28 344 návštěvníků, což je o čtyři tisíce 
více než v loňském roce. Tak vysoká návštěvnost byla na zám-
ku naposled v roce 2008. 

„Změnili jsme režim prohlídek zámku. Během hlavní sezo-
ny začínaly prohlídky expozice každou půlhodinu. Lidé tak na 
prohlídky čekali vždy jen pár minut. Zámecká pokladna se na-
víc o prázdninových měsících stala informačním centrem zoo, 
kde si lidé mohli vyřídit i oblíbené klubové karty ZOO Zlín Fa-
mily,“ uvedl ředitel ZOO a zámku Zlín Roman Horský.

Zámeckou novinkou letošní sezony byla také kavárna na 
terase. „Vycházeli jsme z dobových fotografií, na kterých je 
vidět, že hraběcí rodina terasu využívala jako místo pro letní 
posezení. Na terasu jsme proto pořídili stolky a křesílka a lidé 
si zde mohli dát kávu, zákusek nebo zmrzlinu,“ dodal Roman 
Horský.

Největší počet návštěvníků přišel na zámek během prázd-
ninových měsíců. V červenci i v srpnu to bylo vždy přes šest 
tisíc lidí. Velmi úspěšný byl také duben, kdy začaly přijíždět 
školní skupiny, pro které pracovníci zámku připravili originál-
ní pracovní listy. Školáci se jejich prostřednictvím seznámili 
s historií zámku, s jeho unikátním vybavením, anebo třeba se 

Zámek přišel s novinkami a návštěvnost vzrostla
zálibami členů hraběcího rodu, kteří kdysi na Lešné žili. Nejví-
ce lidí v jednom dni přišlo 18. června, kdy se konala speciální 
akce pro děti – Pohádkový zámek. Bylo to 466 návštěvníků. 
Tematicky zaměřené akce a speciální prohlídky pro děti chystá 
zámek Lešná také v roce 2018.

Rok 2017 byl pro ZOO a zámek Zlín-Lešná výjimečný i tím, že 
na podzim se zde uskutečnily dvě návštěvy potomků původ-
ních majitelů z rodu Seilern-Aspang, kteří přijeli z Rakouska. 

Zámek Lešná vyhledávají s oblibou také snoubenci, aby zde 
prožili svůj velký den. Samotný svatební obřad se odehrává 
v reprezentativních prostorách Sálu předků, nebo v zámeckém 
parku. V roce 2017 se na zámku konalo 22 svatebních obřadů.

zahájili výstavbu V ZOo Zlín 
velkého výběhu pro slony

Zvířata ve zlínské zoo přestála vichřici bez zranění

Máme otevřeno denně!

Budoucnost ZOO Zlín, to jsou sloni a oblast Karibuni. Plán 
na vybudování nejrozsáhlejšího projektu v historii zoo se 
začal rodit již před několika lety, kdy se podařilo většinou 
bezplatně získat nové pozemky pro rozšíření zahrady. Ve 
čtvrtek 9. listopadu 2017 udělala zoologická zahrada další 
krok k realizaci projektu Karibuni. Hejtman Zlínského kraje 
Jiří Čunek společně s ředitelem zlínské zoo Romanem 
Horským poklepali základní kámen výběhu B pro slony, který 
je součástí první etapy projektu.

V dolní části zahrady, ve směru k obci Lukov, byla zahájena 
výstavba prvního ze dvou výběhů pro slony v hodnotě kolem 
24 milionů korun. Sloni jej budou moci využívat již v roce 
2018, kdy ZOO Zlín očekává narození prvního mláděte slona 
afrického. I když nová část zoo ještě nebude přístupná, 
návštěvníci do ní budou moci nahlédnout. „Zlínská zoo je 
podle návštěvnosti druhá nejoblíbenější zahrada České 
republiky. Naším společným přáním je, aby se dále rozšířila, 
abychom vše, co společně budujeme, budovali ne pro sebe, 

ale pro naše děti. Věřím, že společně se zastupiteli Zlínského 
kraje budeme zahradu jako takovou dál podporovat. Jsme na 
zlínskou zoo hrdi a máme radost, že už nebudeme muset létat 
do Afriky, že bude stačit přijet do Karibuni ve zlínské zoo,“ 
řekl při slavnostním poklepání základního kamene hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek.

V roce 2018 na výstavbu prvního výběhu pro slony naváže 
chovné zařízení, které by mělo být dokončeno do roku 2020. 
„Společné vnitřní ustájení pro slony bude patřit mezi tři 
největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo. Celková 
plocha vnitřního zařízení pro slony bude činit 3 600 m2,“ 
uvedl ředitel ZOO Zlín Roman Horský. Celý projekt Karibuni 
je rozdělen do tří samostatných etap. „Nejvýznamnější je 
vybudování výběhu pro slony. Díky němu mohou vůbec sloni 
zůstat ve zlínské zoo a mají šanci na přirozené rozmnožování,“ 
doplnil ředitel Horský.

Projekt Karibuni vznikne na ploše 21 hektarů. „Návštěvníky 
zavedeme do oblasti střední a západní Afriky a nabídneme 
jim mimo jiné zážitek z projížďky v loďkách a náklaďácích 
nebo z přespání v africkém kempu. Hlavní dominantou bude 
chovné zařízení pro slony. Oblast se stane domovem i dalších 
zástupců africké fauny, a to primátů, šelem, dravců, afrických 
kopytníků a hrochů,“ uvedl Roman Horský.

Na návštěvníky bude čekat zcela unikátní soubor přírodních 
expozic. Využití a zachování původního biotopu umožní 
návštěvníkovi ponořit se do prostředí zvířat, která zde budou 
prezentována ve velkých skupinách. Tento přístup zvyšuje 
nejen edukační hodnotu expozice, ale zlepšuje také pohodu 
zvířat chovaných v zoo (tzv. welfare). „Projekt Karibuni nám 
dává možnost posunout význam naší zoologické zahrady na 
úroveň nejlepších evropských zoologických zahrad,“ podotkl 
ředitel zoo. Významný bude také přínos pro cestovní ruch 
v regionu. ZOO Zlín poskytne návštěvníkům regionu zcela 
nové služby a jedinečné zážitky. 
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Chov arů hyacintových, největších papoušků na světě, může 
přinést řadu nečekaných překvapení. Zatímco na začátku 
července jsme s pomocí veřejnosti úspěšně zvládli odchytit 
tři uprchlíky zmiňovaných arů a vrátit je zpět do chovné vo-
liéry, jiný pár těchto krásných papoušků se postaral doslova                  
o senzaci. Poprvé v historii zlínské zoo a podruhé v rámci čes-
kých zahrad se podařilo tyto ohrožené ary rozmnožit. Jedná se 
skutečně o mimořádný chovatelský úspěch. V Evropě chová 
ary hyacintové 62 zoologických zahrad. Za uplynulý rok však 
přírůstky hlásily pouze 3 zahrady. Mládě se vylíhlo v polovině 
června a díky skvělé péči obou rodičů zdárně prospívá.

První tři měsíce byl malý ara v péči rodičů. Plné dospělosti 
dosáhne až za sedm let. To už ale z mláděte ary hyacintového 
bude nádherný kobaltově modrý papoušek. 

Chovatelé zkusili nový pár sestavit zhruba před rokem             
a půl, což se jim povedlo na výbornou. „Ačkoliv samotný chov 
těchto arů není technicky náročný, sestavení vhodného páru                                                                                                                           
a případný odchov mláděte může být skutečně během na 
dlouhou trať. Když jsme po osmadvaceti dnech inkubace škví-
rou v dutině poprvé zahlédli vylíhnuté mládě, naše radost 
neznala mezí,“ svěřil se ředitel zoo Roman Horský. Mladě na 
podzim opustilo hnízdní dutinu a i s rodiče ho chovatelé pře-
stěhovali do odchovny. Kdy ho poprvé uvidí návštěvníci zoolo-
gické zahrady, zatím není jasné.

Domovem těchto ptáků je několik oblastí v Jižní Americe. Ve 
volné přírodě tam žije asi tři tisíce jedinců. Jejich počty však 
neustále klesají. Ara hyacintový proto patří mezi silně ohro-
žené druhy.

Již popáté se v ZOO Zlín narodilo mládě pandy červené. 
Pandí sameček, který přišel na svět na konci června, několik 
prvních měsíců života strávil v dutině stromu. Teprve od pod-
zimu se začal návštěvníkům pořádně předvádět v prostorné 
expozici v asijské oblasti. 

Pandy červené chová v Evropě 200 institucí, mláďata se 
však daří odchovávat pouze ve 20 zoo. V České republice lze 
pandy vidět v 10 zahradách. Za uplynulých 12 měsíců se však 
podařilo odchovat pouze dvě mláďata, z toho jedno právě ve 
zlínské zoo.

První mládě, sameček, se narodilo v roku 2014. Následují-
cí dva roky Chantal vždy porodila dvojčata. Mláďata ve zlín-
ské zoo nezůstávají natrvalo, zhruba v jednom roce zamíří do 
jiné zahrady. Třeba loňská dvojčata našla svůj nový domov                  
v nizozemské ZOO Amersfoort. „Březost u pand trvá tři až čty-
ři měsíce, mláďata přicházejí na svět úplně bezmocná, slepá         
a holá. Porodní váha činí kolem 130 gramů, oči otevírají až 
po 18 dnech. Rostou a přibírají pozvolna, prvních pár měsíců 
svého života proto stráví v dutinách stromů skryta před zraky 
ošetřovatelů i návštěvníků,“ uvedl zoolog Kamil Čihák. O mlá-
ďata vždy pečuje pouze samice. Pandy červené jsou samotáři, 
ve volné přírodě se partneři potkávají pouze v období roz-
množování. Pro chovatele v zoologických zahradách tak bývá 
největším oříškem sestavení chovného páru, aby se zvířata 
navzájem snášela a tolerovala.

ZOO Zlín chová pandy červené od roku 2010. V současné 
době jsou k vidění sedmiletý samec Kristián z norské zoo 
Kristiansand Dyrenpark, stejně stará samička Chantal z fran-
couzské ZOO Beauval a jejich pětiměsíční potomek. Nejlepším 
časem pro jejich pozorování je období krmení v dopoledních 
nebo odpoledních hodinách. Pandy jsou okamžitě aktivní 
a prakticky ihned si přijdou pochutnat na větvích bambusu 
nebo na ovoci.

Dvaačtyřicet let chová ZOO Zlín kasuáry přilbové.  A letos poprvé se podařilo odchovat mládě tohoto 
velkého australského ptáka. Jedná se o mimořádný úspěch, protože rozmnožování kasuárů v zoo není 
ve světě běžnou záležitostí. 

Mládě kasuára se ve zlínské zoo vylíhlo 10. října 2017. Jeho rodiče jsou v zahradě teprve krátce. 
K samci, kterého zoo získala v roce 2015, se totiž přidala samice teprve letos. Při prvním spojování se 
potvrdilo, že u kasuárů je dominantnější samice. K samci se nejprve chovala agresivně. K úspěšnému 
spojení došlo až napodruhé. 

Otcovské povinnosti samce zcela změnily. Z hodného ptáka se v průběhu hnízdění stal velmi agresivní 
jedinec, který si hlídá své teritorium. Samec kasuára ale na vejcích nevydržel sedět až do vylíhnutí,             
a tak chovatelé jedno oplozené vejce inkubovali v líhni. „K vylíhnutému mláděti jsme přidali jednodenní 
kuřata, abychom podpořili jeho apetit a aktivitu. Péče o mládě probíhá pouze v kostýmu, abychom 
jsme předešli nežádoucí fixaci na člověka. S rodiči je mládě seznamováno přes pletivo,“ uvedl inspektor 
chovu ptáků Václav Štraub. Malý kasuár prozatím zůstane v teple vnitřní ubikace. Návštěvníci jej budou 
moci obdivovat až příští rok na jaře.

Návštěvníci zlínské zoo mohou 
obdivovat mládě pandy červené

Obrovský úspěch!

Máme mládě ary hyacintového!

kasuára přilbovéhoZOO Zlín hlásí unikátní odchov


