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Každou návšt
Návštěvníci ZOO Zlín mohou odcházet z areálu
s pocitem, že pomohli při ochraně přírody. Rozhodnutí je jen na nich. Zoo spustila v dubnu nový, adresnější, a taky zábavnější systém veřejné sbírky.
Naprosto unikátní program nazvaný „4Nature“ je
založený na principu osobní volby. „Inspirovali jsme se
v jedné zahraniční zoo, kde návštěvníky zaplatí místo
15 dolarů částku 15,25 dolarů, přičemž za „čtvrťák“ dostane žeton, který vhodí do některého ze tří boxů velké
interaktivní pokladničky a tím rozhodne, který z představených programů podpoří. Stejně to bude fungovat
i u nás,“ uvedl ředitel ZOO Zlín Roman Horský. Návštěvník se rozhodne, zda chce zaplatit vstupné s příspěvkem na ochranu, či nikoliv. Pokud bude souhlasit,
obdrží žeton, který vhodí do speciálních pokladniček.
Příspěvek na ochranu bude činit 2 koruny. Dvoukorunový příspěvek na ochranu přírody odvádí už pražská
zoo a ke stejnému kroku se letos chystá i Zoo Ostrava.
Pouze ZOO Zlín ale přichází se systémem interaktivních
pokladniček.
Prototypy pokladniček vyvinula jedna z regionálních
firem podle zadání ZOO Zlín. Pokladničky mají výraznou
grafiku, cinkají, blikají. „Možná působí trochu pouťově,
ale zkušenosti jsou takové, že zájem lidí přitahují právě
výrazné a trochu bláznivé věci. Nejzajímavější na tom je
cesta žetonu od otvoru, kterým ho návštěvník vhodí do
pokladničky, až do sběrné nádoby. Trasa žetonu, který
lze sledovat přes částečně průhlednou stěnu, není předem daná. Vždy je to dílo náhody, kudy se v labyrintu
cest vydá,“ vysvětlil Roman Horský.
Zoo bude mít celkem 6 pokladničkových modulů, které rozdělí do dvou sestav. Jeden modul bude u hlavního vstupu a druhý u sezonního. Součástí pokladniček
s elektronickými počítadly budou i „měničky“, ve kterých si lidé případně promění mince za žetony, které
mohou vhazovat navíc.
O podporu návštěvníků se budou prostřednictvím
pokladniček ucházet tři ochranářské projekty: podpora
ochrany vzácné saoly v Laosu; pomoc ohroženým zvířatům na Sumatře nebo vytvoření záchranného centra
v Ekvádoru.
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Vloni na podzim zlínská zoo zahájila výstavbu projektu Karibuni, který návštěvníky zavede do střední a západní Afriky.
Vznikne na nových pozemcích, které zahrada, i díky pomoci
zřizovatele města Zlína, z velké části získala zdarma. Dominantou oblasti se stane nové chovatelské zařízení pro slony africké. Těm bude patřit téměř třetina z celkových 21 ha rozlohy
Karibuni.
Projekt Karibuni odstartovala stavba prvního ze dvou výběhů pro slony. Ti jej budou moci využívat již v letošním roce,
kdy zahrada očekává narození prvního mláděte slona afric-

kého v České
republice. „Nový výběh bude mít tři hektary, jeho součástí bude i velká vodní plocha. Stavební firma
již dokončila oplocení výběhu a ohraničení jezera ve spodní
části výběhu. Probíhají terénní úpravy přímo ve výběhu, vznikají ochranné příkopy a hráze kolem oplocení. Budou sloužit
jako přirozená bariéra kolem cesty, po které jednou pojedou
africké trucky s návštěvníky,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.
Postaven je i koridor, který propojí stávající výběh s novým.
„Tímto průchodem slonice projdou do nového výběhu. Stále
však budou využívat současný pavilon včetně venkovního výběhu. Slonice Zola tak porodí ve známém prostředí, nechceme ji v žádném případě stresovat nějakými změnami. Po určité době pak chovatelé začnou naše slony postupně zvykat na
vybudovaný průchod a výběh,“ dodal ředitel Horský. Zoo zajistila i náročné přeložení kabelů vysokého napětí, které vedly
přes Karibuni, do země a zahájila přípravné práce pro realizaci
oplocení celé oblasti.
Na dokončený výběh naváže v letošním roce výstavba další
části chovného zařízení, která by měla být hotova v roce 2020.
Nový pavilon bude mít plochu 3 600 m2, což představuje rozlohu dnešního výběhu slonů i s vnitřním pavilonem. Společné
vnitřní ustájení pro slony bude patřit mezi tři největší zařízení
svého druhu v rámci světových zoo.
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Kvetoucí
Zlínská zoo bývá od jara až do podzimu plná rozkvetlých
květin. Hned na začátku dubna zámecký park a blízké okolí
zámku Lešná doslova rozzářily nové záhony jarních cibulovin
– krokusů, narcisů a tulipánů. Postupně budou v parku rozkvétat další rostliny. Vyhlášené jsou zejména zdejší kvetoucí
rododendrony. Lidé se často fotí také u rozkvetlého liliovníku tulipánokvětého, který se nachází u tropické haly. Poté
se rozvinou růže, rozvoní se levandule v andaluské zahradě
a vykvetou trvalky u sezonního vstupu. V Japonské zahradě
koncem jara vykvetou třešně a na podzim se vybarví listy javorů a brslenu.

Zlínská zoo květinovou výzdobu pravidelně rozšiřuje a obohacuje. „Snažíme se, aby areál zoo skutečně kvetl od časného jara do pozdního podzimu. Každoročně vysadíme velké
množství nových rostlin, nabídneme nová botanické zákoutí.
Letos jsme poblíž zámku Lešná připravili jezírko s fontánami
v podobě plameňáků, teď se zaměříme na Guayanas. U proměněných expozic v amazonské oblasti postupně dokončíme
terénní úpravy a hlavně vysadíme bambusy, kapradiny, palmy
a další rostliny,“ dodala Marie Kohoutková.
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V Gua

vzácné tamaríny pestré

Během letošních Velikonoc mohli návštěvníci zoo po delší
době opět zavítat do Amazonie a poprvé si prohlédnout Guayanas. Zlínská zoo tak nově pojmenovala několik zdejších
expozic, které od podzimu 2017 procházejí výrazným „liftingem“. Ve zcela proměněných expozicích se postupně představí nejen původní obyvatelé amazonské oblasti, např. opičky
kotulové, čáje, čápi jihoameričtí a papoušci ara, ale také nové
druhy. Lidé se mohou těšit na mravenečníky čtyřprsté a tamaríny pestré.

Dokončením Guayanas proměna Amazonie nekončí. Již letos zoo zahájí přípravu nové expozice, která ponese jméno
Jaguar Trek. Jaguáři se tak do Zlína vrátí po více jak 25 letech.
„V letošním roce připravíme projektovou část. I v tomto případě velmi oceňujeme pomoc našeho zřizovatele, města Zlína,
Vznik nové expozice letos podpoří částkou 6 milionů Kč,“ řekl
Roman Horský, ředitel zoo. Pokud půjde vše podle předpokladů, zoo plánuje otevřít expozici pro jaguáry v roce 2020.

Pestrobarevné žabky pralesničky mají nový domov. Chovatelé je
přemístili z nevyhovujících prostor
v suterénu zámku Lešná do nových terárií v tropické hale
Yucatan. Najdete je přímo v bujné vegetaci poblíž stávající expozice pro dracény a ropuchy kururu. Během Velikonoc
tak poprvé uvidíte tyto nádherné obojživelníky v „rodném“
prostředí. Jejich domovinou jsou totiž deštné pralesy Střední
a Jižní Ameriky.
Jed pralesniček je často označován jako nejúčinnější na světě – na jedno stříknutí je schopný usmrtit až 1 500 lidí. Pralesnička jej získává díky jedovatým živočichům, které požírá.
Žabky chované v lidské péči tak nejsou jedovaté.

Nejstarší budova v areálu se
uvnitř promění

V Tyrolském domě vzniká
nové zázemí pro děti. Své
využití najde především v
rámci letních dětských příměstských táborů a při pořádání víkendových pobytů pro děti a dospělé. Zoo
chce toto zázemí nabídnout
i školním skupinám z České
republiky a Slovenska, které
přijíždí na exkurzi a měly by
zájem v areálu zahrady přenocovat.
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Když čápi, tak v ZOO Zlín
Opravdu mistrovský tah se podařil chovatelům v ZOO Zlín.
V zámecké voliéře jsou pohromadě k vidění tři nejvzácnější
druhy čápů: marabu menší, nesyt bílý a čáp bělokrký. Jedná se o největší druhovou kolekci čápů. Poctou této skupině
ohrožených zvířat je sousední umělecké dílo, měděné pohyblivé sochy ptáků s vodními prvky.

Nesyty bílé chová pouze 6 zoo na světě, patří mezi nejohroženější druhy brodivých ptáků. Ve volné přírodě přežívá
posledních zhruba 5 000 jedinců. Počty čápů bělokrkých ve
volné přírodě stále klesají vzhledem k úbytku přirozeného
prostředí.

Téměř třicet let mohli návštěvníci zlínské zoo obdivovat
v zámeckých teráriích zástupce plazů a obojživelníků. Letos
se však postupně téměř všechna zvířata přestěhují do nových
expozic. Pouze hroznýši královští našli nový domov v jiné zoo.

Stěhování se tak bude týkat asi deseti zvířat, která chovatelé přemístí z již nevyhovujících podzemních prostor do nových terárií. „Aligátory prozatím umístíme do chovatelského
zázemí, časem je však chceme během léta představit přímo
v areálu zoo. Žabky pralesničky a drobné ještěry anolisy návštěvníci uvidí v tropické hale Yucatan,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský. Chovatelé přestěhují také želvy mohutné a želvy vousivky. Zámecká terária sice patřila řadu let ke koloritu
zlínské zoo, v současné době však již tyto prostory nesplňují
nároky na chov zvířat. Nyní po uvolnění celého prostoru bude
zoo řešit náročný úkol – obnovu historického zámeckého větracího systému kvůli vyřešení problémů spojených s vlhkostí
suterénu zámku. Naplánována je letos také oprava střechy na
celé budově zámku.

Na zámku leli
se zabyd netopýři

Zámek Lešná je doslova protkaný systémem odvětrávacích
šachet a menších komínů, které se však léta nepoužívají. A tak
se v nich zabydleli netopýři. Půdní prostory zámku jsou dlouholetým letním sídlem kriticky ohrožených vrápenců malých
(fotografii poskytl Mgr. Evžen Tošenovský) a dalších dvou druhů netopýrů. Navíc v blízkém okolí zámku byl potvrzen výskyt
minimálně 8 druhů netopýrů.

V roce 2017 ZOO Zlín nechala zpracovat celoroční monitoring výskytu netopýrů v budově zámku a v blízkém okolí. Hlavním podnětem byl připravovaný záměr rekonstrukce zámecké
střechy a podsklepení. „Průzkum se zaměřil na zjištění výskytu netopýrů a zmapování jejich úkrytů, vletových a výletových
otvorů a také letových tras uvnitř budovy. Ty jsou např. pro
vrápence, jejichž letní kolonie obsazují otevřené půdy, stejně důležité, jako samotné úkryty,“ uvedl realizátor průzkumu
Evžen Tošenovský z České společnosti pro ochranu netopýrů.
Podle získaných informací zámek Lešná patří mezi důležitý celoroční úkryt hned několika druhů netopýrů. Nejvýznamnější
je letní kolonie kriticky ohroženého vrápence malého. „Skupina zhruba 20 samic využívá úkryty evidentně dlouhodobě,
má na ně velmi pevnou vazbu. Každoročně zde přivádějí na
svět svá mláďata,“ zdůraznil Tošenovský. Zámek přechodně
využívají také netopýři večerní a ušatí/dlouhouší (u posledně
dvou jmenovaných je velmi komplikované přesně určit druh).
V blízkém okolí zámku se pak vyskytuje minimálně 8 druhů.
„Kromě již zmiňovaných se jedná např. o netopýry vodní, hvízdavé, nejmenší nebo rezavé. Všechny druhy patří mezi silně
ohrožené zástupce české fauny,“ dodal Tošenovský. V zimním
období netopýři v určité míře využívají i podsklepení zámku.
Monitoring probíhal prostřednictvím pozorování, vyhledávání úkrytů v budově zámku a také s pomocí tzv. netopýřího
detektoru. Speciální přístroj pomáhá identifikovat jednotlivé
druhy. „Netopýři vysílají do krajiny krátké a pro člověka neslyšitelné signály, něco jako výkřiky, a citlivým uchem vnímají
jejich odrazy. Jedná se o tzv. echolokaci. Funguje stejně jako
třeba sonar u ponorek. Netopýři ji využívají pro orientaci
v prostoru a pro velmi přesné zaměření kořisti,“ upřesnil zoolog Kamil Čihák. Téměř každý druh netopýra má specifický signál, podle jeho frekvence pak lze jednotlivé druhy určit.
Výjimečné obyvatele zámku Lešná zlínská zoo blíže představí během podzimní Noci pro netopýry. Návštěvníci se mohou
těšit nejen na zajímavé povídání, ale také na sledování lovících netopýrů pomocí zmiňovaného detektoru.

ZOO Zlín je letos pro školy levnější
Školní výlet do ZOO Zlín je letos mimořádně výhodný. Školáci zaplatí za vstupné mnohem méně, než v předchozích letech.
Do konce června poskytujeme školním skupinám zvýhodněné
vstupné: 40 Kč za žáka do 15-ti let; 60 Kč za studenta staršího
15-ti let.
Pokud si chcete návštěvu zpestřit a dozvědět se o našich zvířatech víc, přihlaste se na exkurzi s průvodcem nebo si objednejte výukový program ve středisku Tyrol. Poplatek za vzdělávací programy činí 20 Kč za žáka. Kalendář se již začíná plnit
rezervacemi. Další informace najdete na webu http://www.
zoozlin.eu/skolam/ nebo můžete volat na tel. 577 577 125.
Na zámku Lešná v areálu zoo čekají na školáky dva nové speciální programy pro školy:
Zámecké prohlídky s malým badatelem Josífkem
(MŠ, 1. stupeň ZŠ)
Interiéry zámku Lešná s neopakovatelnou dřevořezbářskou
výzdobou a původním vybavením poznají děti prostřednictvím vyprávění o malém Josefu Karlu Seilernovi, který se narodil na Lešné na konci 19. Století a v roce 1929 položil základ

Přijel k nám Coffee Ex
press. Vychutnejte si u
zám

ku skvělou kávu.

Zámecké speciality
3. 6.

Řetězové prohlídky zámku Lešná - studenti
Gymnázia TGM Zlín průvodci v zámku

16. – 17. 6. Prohlídky v dobových kostýmech v duchu
První republiky

dnešní zoologické zahrady. Děti se seznámí nejen s životem
Josefa Seilerna, ale a také s jedinečnými historickými exponáty. Domů si odnesou pracovní listy s doplňujícími úkoly, fotografiemi a zajímavými informacemi.
Prohlídky s výukou etikety
(1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ)
Děti a studenti se na zámku Lešná během prohlídky historických sálů seznámí se základy etikety. Zjistí, zda je společensky
významnější muž nebo žena. Vyzkouší si formální stolování
v překrásné zámecké jídelně, kde je vystaveno luxusní stříbrné
nádobí a porcelán. Přímo v obřadní síni se dozví, jak probíhá
svatební obřad. Osvojí si základy květomluvy a naučí se vázat
kravatu. K dispozici budou mít i pracovní listy s kontrolními
otázkami a užitečnými návody.
Na prohlídky zámku můžete přijít od dubna do října. Vstupné pro děti je 30 Kč, pro studenty v rámci školní skupiny 40 Kč.
Termín si rezervujte u vedoucí zámecké expozice: Mgr. Světlana Divilková, tel. 577 577 110, e-mail: divilkova@zoozlin.eu.
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