
Slavíme další chovatelský úspěch světového významu. 
Poprvé v České republice se nám podařilo odchovat 
vzácného dvojzoborožce indického. O mimořádnosti 
svědčí i ta skutečnost, že za uplynulých 12 měsíců se 
ve světových zoo neodchovalo žádné mládě. 
Malý dvojzoborožec se vylíhnul 20. března.
Vzhledem k tomu, že rodičovský pár již několikrát bez 
úspěchu pečoval o vejce nebo mláďata, chovatelé 
tentokrát snesené vejce samici odebrali a umístili do 
líhně. Mládě se podařilo úspěšně vylíhnout. Chovatelé 
jej krmili v převleku a pomocí loutky imitující hlavu 
dospělého ptáka, aby zabránili jakékoliv fixaci na 
člověka. Malý zoborožec zdárně prospívá, nyní již obývá 

stejnou ubikaci jako dospělí ptáci. „Chtěli jsme mu umožnit kon-

takt s rodiči, pro jistotu je však oddělen pletivem. Úplné spo-

jení však neplánujeme, nechceme mládě ohrozit,“ uvedl zoolog    

Václav Štraub. Rodičovský pár i samotné mládě uvidíte ve volié-

ře před průchozí expozicí klokanů rudokrkých.

Samice slona afrického Zola krátce po půlnoci 1. července 
porodila. Porod proběhl bez problémů, slůně se však narodi-
lo mrtvé. U prvorodiček to bohužel není neobvyklý jev. I když 
to bohužel tentokrát nevyšlo, je pro nás nesmírně důležité, že 
Zola je v naprostém pořádku. Pije a přijímá potravu. Porod byl 
pro ni i pro ostatní slonice velkou zkušeností. Po celou dobu 
se Zola chovala naprosto přirozeně a porod zvládla. Stejně tak 
fungovaly i slonice Kali a Ulu.

A právě v tomto vidíme velký příslib do budoucna. Zola dokáza-
la zabřeznout, dokázala porodit mládě, celá skupina fungovala 
skutečně jako rodinné stádo. Zola tak má všechny předpoklady 
pro to, aby se v budoucnu stala chovnou samicí. 

Malý puštík se vylíhnul 15. dubna, díky skvělé péči rodičů roste doslova jako z vody. Dva páry puštíků jsme získali v srpnu 2017 z partnerské zoo v Indonésii. Na začátku března letošního roku, pouhých pár měsíců od spojení, jsme poprvé zaznamenali u jed-noho páru páření. A jak se ukázalo, bylo úspěšné. Samice sku-tečně snesla 2 vejce. Jedno z nich bylo oplozené, po 30 dnech inkubace u rodičů se mládě úspěšně vylíhlo. Rodičovský pár s mládětem zůstává v chovatelském zázemí, druhý pár puštíků však uvidíte ve voliéře u jezírka labutí černých.

Naprosto mimořádný je i odchov velmi vzácně chovaného puštíka tečkovaného, jehož domovinou jsou lesy jihovýchod-ní Asie. Jedná se nejen o prvoodchov ve zlínské zoo, ale především o první odchov v zoologické zahradě mimo asijský konti-nent.

Občasník ze života ZOO Zlínčervenec 2018

puštíka 
Vzácný odchov

Vloni na podzim jsme zahájili výstavbu projektu Karibuni, kte-
rý návštěvníky zavede do střední a západní Afriky. Vznikne na 
nových pozemcích, která 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 na podzim 2017 stavba prvního ze 
dvou výběhů pro slony – výběhu B. Ti jej budou moci využívat již 
v letošním roce. Nový výběh bude mít tři hektary, jeho součás-
tí bude i velká vodní plocha. „Výběh dokončíme v červenci. Se 
stávajícím výběhem slonů jej propojí nový koridor. Tímto prů-
chodem slonice budou přecházet do nového výběhu a vracet se 
z něj zpět. Stále však budou využívat současný pavilon včetně 
venkovního výběhu. Chovatelé pak začnou postupně naše slony 
zvykat na vybudovaný průchod a nový výběh,“ upřesnil ředitel 
Roman Horský. Výstavba výběhu B vyjde na 24 milionů Kč. Část-
kou 10 milionů korun se na realizaci podílel Zlínský kraj.

Na dokončený výběh B pro slony v letošním roce naváže výstav-
ba další části chovného zařízení, která by měla být hotova v roce 
2020. Nové vnitřní ustájení pro slony bude mít plochu 3 600 m2, 
což představuje rozlohu dnešního výběhu slonů včetně pavilo-
nu. Vnitřní ustájení bude patřit mezi tři největší zařízení svého 
druhu v rámci světových zoo. „Město Zlín podpoří jeho vznik 
částkou 60 milionů korun. Uhradí tak podstatnou část nákladů, 
které dosáhnou výše kolem 100 milionů korun,“ dodal Roman 
Horský.

Slonice Zola porodila...

Malý dvojzoborožec
zdárně prospívá

tečkovaného
Karibuni - dokončujeme

výběh B pro slony 



Atraktivní

Těšte 
se na

Guayanas - tak jsme pojmenovali několik nově upravených expozic, které od podzimu 2017 procházely výrazným „li-ftingem“. Ve zcela proměněných expozicích na Vás čekají nejen původní obyvatelé oblasti, např. opičky kotulové, čápi jihoameričtí a papoušci ara, ale také nové druhy - mraveneč-níci čtyřprstí, tukani a tamaríni pestří. Ty zlínská zoo chová jako jediná v republice.

Zoo připravuje novou expozici s kočkovitými šelmami        

Jaguar Trek. Jaguáři by se v ní mohli prohánět už v roce 

2020. Výběh bude mít 2 500 metrů čtverečních. 

Pro srovnání, tygři momentálně využívají zhruba poloviční 

prostor. Nová expozice Jaguar Trek vznikne ve svahu pod 

tropickou halou. Stavět se začne v příštím roce. V rámci 

výstavby expozice dojde také k úpravě strmého stoupání k 

tropické hale. Navíc zde plánujeme zavést i trasu vláčku.

Amerikajižní

Díky upraveným expozicím jsme zvířatům mohli dopřát dale-

ko větší prostor. To platí především pro průchozí voliéru vel-

kých papoušků ara. Velmi výrazně jsme ji rozšířili, takže nyní 

budete procházet největší voliérou v ČR. Na první návštěvu 

Vás pozveme na začátku července.

jaguáry

Prázdniny
Více než 400 dětí si letos opět užije prázdninový pobyt v ZOO 

Zlín. Děti jsou rozděleny do sedmnácti turnusů příměstského 

tábora. V zoo stráví pět dnů, dokonce zde i jednu noc přespí. 

Přejeme všem táborníkům krásné zážitky!

mezi zvířaty



v září 2018AKCE

Ochutnejte 

Škola Pod Vinohrady 
podporuje ZOO Zlín 12 let 

Před sedmdesáti      lety, v květnu 1948, byl slavnostně       
otevřen areál zoologické zahrady na Lešné. Od té doby prošlo 
jejími branami více jak 18,5 milionů návštěvníků. Dnešní ZOO 
Zlín spolu se zámkem Lešná tvoří tvoří jedinečný celek s neo-

pakovatelnou atmosférou. 

Zoo vznikla v bývalém zámeckém parku. Zámek Lešná                                                    
s parkem byl po skočení 2. světové války zkonfiskován          

rakouské hraběcí rodině Seilern-Aspang. Město Zlín, které se 
stalo jeho vlastníkem, přišlo se záměrem využít celý areál ke 
kulturnímu vyžití, a tak v roce 1948 byl vytvořen návštěvní 
řád a zřízena zoologická zahrada. Ovšem exotická zvířata 

chovali v parku už Seilernové. Součástí areálu bylo od začátku 
20. století také hraběcí přírodovědné muzeum. V zámecké 

oboře žila vysoká zvěř a Seilernové od roku 1929 odchovávali 
dokonce i australské běžce emu hnědé. V současné době má 

ZOO Zlín rozlohu 52 hektarů a můžete v ní najít 
přes 200 druhů zvířat. 

Letošní jubileum připomíná i speciální logo s motivem sloní 
hlavy, které bude použito na upomínkových předmětech        

a tiskovinách. V září pak plánujeme oslavy 70. výročí.

1. 9. Mezinárodní den hadilovů 

2. 9. Mezinárodní den supů 

3. 9. Prvňáčci, hurá zadarmo do zoo! 

9. 9. Turnaj v pétanque 

15. - 16. 9. Královstí etikety 
- speciální dětské prohlídky zámku Lešná

28. - 30. 9. Oslavy 70. výročí otevření ZOO Zlín

V červenci a srpnu vás opět zveme na ranní procházku areá-

lem zoo s velkou šancí uvidět kiviho. Tohoto nelétavého novo-

zélandského opeřence chováme jako první a jediná zoo v Čes-

ké republice. Do 8 hodin je velmi vysoká šance uvidět Geryho, 

jak se náš kivi jmenuje, v expozici.

Pokladna v zooshopu u hlavního vstupu bude ve vybraných 

dnech otevřena již od 6.00 hodin. Po úhradě běžného vstup-

ného si můžete vychutnat procházku probouzejícím se areá-

lem zahrady a zůstat u nás třeba až do odpoledne. Nejdříve 

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.

Přesné termíny prohlídek najdete v dostatečném předstihu na 

webu a FB zoo.

Již popáté se v areálu zoo uskuteční akce „Pivní festival aneb 
ochutnejte regionální piva“. O víkendu 11. a 12. srpna se mů-
žete těšit na skvělá regionální piva i méně známé druhy piv 
z produkce moravských pivovarů. Nabídku zlatavého moku 
doplní grilované speciality, domácí udírna a guláš ze zvěřiny. 
Nezapomněli jsme ani na příjemnou zábavu, připraveny budou 
atrakce pro děti a hudební vystoupení kapely Jazzbook.                    

V úterý 19. června jsme symbolicky převzali od žáků a učite-
lů prvních tříd ze ZŠ Pod Vinohrady z Uherského Brodu šek 
v hodnotě 40 000 Kč, který věnovali na podporu druhu kivi 
hnědý. Zvířata v zoo sponzoruje tato škola nepřetržitě již 12 
let, přičemž celková částka se vyšplhala už k částce 280 000 
Kč. Ještě jednou moc děkujeme!

každý den v roce

 ZOO je 
otevřena 
již 70 let, 

výpravy za kivim

regionální piva
11.-12. srpna 

Ranní



LUNA

Kotulové
Míša a Kája, tak se oficiálně jmenují dvě mláďata kotulů 

veverovitých ve zlínské zoo. Kmotry malých lemurů se stali 
oblíbení herci – Dana Morávková a Roman Vojtek. Slav-

nostního křtu se zúčastnili i další hosté zlínského dětského 
filmového festivalu Honza Čenský, Bára Graftnerová, Šárka 
Marková, primátor Zlína Miroslav Adámek a ředitel zoo Ro-
man Horský. „Zlínskou zoo mám opravdu ráda a každý rok 

se těším, až se k vám v rámci festivalu podívám. S Romanem     
a dalšími kolegy jsme se shodli na hezkých českých jménech, 

která mohou patřit holce i klukovi. Přeji Míši nebo Míšovi 
dlouhý a spokojený život a spoustu potomků,“ blahopřála 
Dana Morávková. Ze svého kmotřence měl velkou radost i 
Roman Vojtek. „Všude říkám, že zlínská zoo je skvělá, ať se 
každý přijede podívat a přesvědčit na vlastní oči. Přeji Káji 
nebo Kájovi stálou vitalitu a zdraví a zlínské zoo spoustu 
úspěchů a narozených mláďat,“ popřál Roman Vojtek.

Zlínská zoo chová tyto roztomilé opičky od roku 1999. 
Kotulům se zde daří a každoročně se návštěvníci radují 

z nových mláďat. Ta letošní přišla na svět 2. a 22. května. 
V současné době u nás návštěvníci uvidí více jak čtyři desít-
ky jedinců. Nejpočetnější tlupa obývá rozhlehlou ostrovní 

expozici, další skupinu pak objeví v nově upravené expozici 
v horní části Amazonie.

Při chovech vzácných a ohrožených druhů   zvířat často hraje významnou        
a klíčovou úlohu úzká spolupráce mezi zoologickými zahradami, a to nejen    
v České republice a na Slovensku, ale také v rámci celého světa. ZOO Zlín je 
na tomto poli aktivní již řadu let. Skvělým příkladem je dlouhodobá spolu-
práce mezi ZOO Zlín a ZOO Praha v chovu supů mrchožravých a následném 
vypouštění odchovaných mláďat do volné přírody. Kolegové ze Zoo Praha si tak odvezli několikadenní mládě supa 
mrchožravého. O jeho odchov se postará pražský náhradní 
rodičovský pár. 

Malý supzamířil ze Zlína
do pražské zoo

Aktivně se také účastníme projektu na vypouštění supů bělohla-

vých do horských oblastí Bulharska. „Bulharským kolegům jsme 

předali již 9 supů bělohlavých. V loňském roce došlo na středním 

Balkáně k prvnímu hnízdění volně žijících supů po téměř 50 letech. 

Jedním z aktérů byla právě samička, kterou jsme v roce 2012 pře-

dali do Bulharska k vypuštění,“ hodnotí velký úspěch zoolog Václav 

Štraub.

Zlínská zoo patří v chovu supů mezi velmi úspěšné chovatelské instituce.
V její kolekci najdeme sedm druhů supů – supy bělohlavé, Rüppellovy, 
himálajské, hnědé, mrchožravé, chocholaté a supy kapucíny. V loňském 
roce navíc dosáhla mimořádného úspěchu. Poprvé v historii chovatelé 
rozmnožili pět ze sedmi chovaných druhů supů.

mají slavné 
kmotry

nová
lachtaní samice

Návštěvníci zlínské zoo v prostorném bazénu nyní mohou obdivo-

vat jedenáctiletého samce Oskara a tři samice - devatenáctiletou 

Betty, čtrnáctiletou Fany a šestiletou Lunu. K expozici je ideální za-

vítat během krmení, které každý den probíhá v 10.30 a 14.00 hod.

První dny po příjezdu Luna strávila v chovatelském zázemí. Od 
ostatních lachtanů byla oddělena a postupně si zvykala na nové 
prostředí. Po několika dnech jí chovatelé umožnili vstup do ven-
kovního bazénu, ostatní lachtani však byli po tuto dobu v zázemí 
expozice. Teprve poté se Luna začala seznamovat se samicemi a 
samcem. „Lunu jsme nejprve spojili s mladší samicí Fany a pak se 
starší Betty. K naší radosti vše proběhlo bez jakýchkoliv problé-
mů. Lachtani žijí v harémech, které tvoří dospělý samec a několik 
samic, vztahy mezi samice bývají naprosto bezproblémové,“ 
uvedl hlavní zoolog Kamil Čihák. Stejně zdařilé bylo i setkání se 
samcem. „Oskar od prvních chvil projevoval o Lunu mimořádný 
zájem. Krátce po seznámení ji navíc i pářil, takže jsme si nemohli 
přát lepší výsledek. Luna je v naprosto ideálním věku pro případ-
né zabřeznutí,“ doplnil zoolog Čihák.

Skupina lachtanů hřivnatých ve zlínské zoo se na konci května rozrostla o dalšího člena. Z německé Zoo Bremenhaver do za-hrady přicestovala šestiletá samička pojmenovaná Luna. Začle-nění do stávající skupiny proběhlo velmi hladce, lachtaní samec Oskar o Lunu projevil mimořádný zájem. Chovatelé již pozorovali i jejich páření. Pro zlínskou zoo to znamená velký chovatelský                  příslib do budoucna.
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První republika na zámku

Zámecká mozaika

Zámecké sušenky

Hospodaření s vodou je pro vedení zlínské zoo v posledních letech zásadním tématem. Areál totiž ročně spotřebuje 40 tisíc kubíků. Vodné a stočné dělá 1,5 milionu korun. Uvnitř zahrady je několik studní a předloni přibyl i nový vrt a obří podzemní nádrž na zachytávání dešťové vody. Je pod tropickou halou Yucatan. Stéká do ní voda ze skleně-ného pláště haly, která se pak využívá pro zavlažování tropických rostlin.
Sběrných nádrží je v zahradě zabudováno pod zemí něko-lik a další ještě postupně přibudou. Letos poblíž zámecké nádrže umístíme do země hned čtyři kolektory. Bude do nich svedena voda ze střechy zámku, kterou využijeme pro zavlažování areálu a provozování zámecké nádrže. 

Během letošní sezony se před zámkem úspěšně zabydlelo 
„kafekolo“ společnosti Coffee Express. Nepřetržité fronty na 
jejich skvělou kávu jsou důkazem, že své práci skutečně rozu-
mí. A protože k dobré kávě patří také něco dobrého na zub, 
rozhodli jsme se v zámecké pokladně nabízet originální sušen-
ky. Vybírat si můžete ze dvou příchutí – čokoláda s pomeran-
čem, nebo skořice. 

Sušenky dostaly název podle hraběnky Sarolty Seilernové, kte-
rá žila na Lešné od roku 1885 do roku 1945 a byla známá svou 
dobročinností. O výrobu sušenek se stará Naděje, otrokovická 
o. p. s., která zaměstnává lidi se zdravotním postižením.

Zámek Lešná letos od dubna do konce červ-
na navštívilo již téměř 13 tisíc návštěvníků. 
Běžné zámecké prohlídky zpestřilo několik 
speciálních akcí. Využijte delší prázdnino-

vou otevírací dobu a přijďte na zámek. 

pondělí  9:00 – 17:00 
úterý – neděle 9:00 – 18:00

Ochutnejte naše nové
Prohlídky s výukou 

etikety
Hudební zámek

Plány
na lepší

hospodaření 
s vodou

Ukažte,
ZOO Zlín

Máme pro vás nové tiskoviny 

a brandové zboží s logem zoo: 

mapa ZOO Zlín, 

Výroční zpráva 2017, 

letáček Zámek Lešná, 

letáček ZOO Zlín, tašky, 

kšiltovky, pláštěnky, 

batohy, propisky, 

kapesníky a usb disk.
že fandíte


