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Vánoční

Připravte se na blížící se advent a zpříjem-
něte si čekání na nejkrásnější svátky v roce. 
Zoo Zlín pro vás opět připravila oblíbené 
předvánoční dílny. Letos jsou naplánovány 
na víkend 23. a 24. listopadu od 10.00 do 
15.00 hodin. Naši zkušení zahradníci vám po-
mohou s výrobou adventního věnce, za po-
platek 100 korun můžete vyrobit věnec podle 
vlastní fantazie. Výběr korpusů, zeleně a de-
korací bývá obrovský.

světýlka
rozzáří
zahradu

Vánočními světýlky bude vyzdoben hlavní vstup do 
zoo i zámecký park.  Skupiny „zářících“ obyvatel živočiš-
né říše se každoročně rozrůstají. Nechybí mezi nimi vel-
cí svítící sloni, lvi, klokani, tapíři, nosorožci, rejnoci, žira-
fy, tučňáci, lachtani a supi. V loňském roce přibyl kasuár                                
s mládětem. Přijďte se podívat, které zvíře přibude letos. 
Krása světelné výzdoby vynikne až po setmění, proto 
v neděli 8. prosince a od středy 25. prosince do středy                                                    
1. ledna 2020 prodlužujeme otvírací dobu zoo do 17.00.

Nejen velký vánoční strom, ale také desítky světelných motivů 
ve tvaru exotických zvířat rozzáří zlínskou zoo. Letošní Vánoce při-
vítáme v neděli 8. prosince, a to s Mikulášem, andělem a desítkou 
„čertovsky strašidelných“ čertů, kteří nebudou chybět u slavnost-
ního rozsvícení vánočního stromu u zámku Lešná. Letošním speci-
álním hostem bude populární herec Václav Upír Krejčí.

Pod vánočním stromem jistě bude dostatek místa na vánoční dár-
ky, které návštěvníci tradičně přinášejí našim zvířatům. Obyvatelé 
zoo nejvíce ocení ovoce, zeleninu, oříšky, ale třeba i sušené pečivo.

Přivítejte 

23.-24.11.
Výtvarnice Jana Svobodová připravila 

několik typů zábavného tvoření, například 
tvoření andělíčků ze skartovaného papíru 
(takže budeme recyklovat), dále malování 
na dřevo, výrobu postaviček z papírových 
svačinových sáčků, vločky ze špejlí. Ani le-
tos nebude chybět oblíbené zdobení per-
níků, kterých bývá každoročně napečeno 
kolem osmi set. Akce se uskuteční v prosto-
rách vzdělávacího střediska Tyrol (1. patro 
budovy), kde jsou vítány děti i dospělí.

advent 
v Zoo Zlín



Výměna u vyderobrovských
Od konce listopadu vystřídá jednoho z dvojice samců vydry ob-

rovské nová samička z anglické zoo v Brantonu. Díky příchodu še-
stileté Mory dojde ve zlínské zoo poprvé k vytvoření páru těchto 
ladných jihoamerických tvorů. 

Samec a samice si zachovávají věrnost po mnoho let a společně 
také pečují o potomstvo. Březost trvá 9-10 týdnů, samice porodí 
2-3 slepá, bezbranná mláďata. Některé domorodé kmeny v Jižní 
Americe říkají vydrám „vodní vlk“ a chovají je jako domácí zvířata. 
Přes zdánlivě neohrabaný vzhled vydra zdatně běhá i na velké vzdá-
lenosti mezi koryty a rameny řek. Pod vodou vydrží až 73 vteřin, 
potápí se do hloubek kolem tří metrů.

!
Zoo Zlín chová vydry obrovské od roku 2012. Návštěvníci je mohou vidět v expozici tropické haly Yucatan.

Než zazvoní zvoneček a začnete rozbalovat 

vánoční dárky, vydejte se na pár hodin do zoo! 

Zimní park má totiž zvláštní atmosféru a pomůže 

vám zklidnit roztěkané myšlenky a konečně trochu 

zpomalit v tom každoročním vánočním shonu. Třeba 

se ze štědrovečerního výletu do zoo stane milá rodin-

ná tradice. Navíc letos máme pro malé návštěvníky ve 

věku od 3 do 15 let speciální vánoční dárek.24.12.

Zlínská zoo je otevřena 
každý den v roce včetně 
Štědrého dne, vánočních 
svátků, Silvestra i Nového
roku. Pro vstup do zoo mohou nyní ná-
vštěvníci využít zvýhodněné vstupné, 
které pro dospělé činí 80 Kč, pro děti 40 
Kč, senioři zaplatí 60 Kč. Nižší vstupné 
platí od 1. listopadu 2019 do 29. února 
2020. V tomto období je zoo otevřena od 
8.30 do 16.00 hodin, pokladny do 15.30. 
Ke vstupu lze využít pouze hlavní vchod. 
Občerstvení a teplá jídla vám nabídne 
restaurace Limpopo.

V pondělí 24. prosince dětské vstupné jen za jednu korunu!  

Máme

pro děti
Vánoční dárek

otevřeno denně!



Nejlepšívánoční v Zoo Zlín!

e-shop:

koupíte

V letošním roce poprvé v historii 

vydáváme diář Zoo Zlín. Nabídne 

vám nejen kalendária pro záznamy 

a plánování v příštím roce, ale 

provede vás také zlínskou zoo. 

Představíme vám vybraná zvířata, 

naše projekty, oblíbené expozice, 

zábavné programy, prozradíme i narozeniny našich zvířat. 

Zakoupit ho můžete v kamenných prodejnách v areálu zoo 

či na e-shopu. Formát diáře: 12,5 cm x 17 cm.

dárky

Jedním z nejlepší dárků je zážitek! 
Překvapte své blízké netradiční vá-
noční nadílkou. Darujte jim návštěvu 
Zoo Zlín, nebo jim pomozte splnit 
celoživotní sen a udělejte z nich 
na jeden den chovatele exotických 
zvířat. Na našem e-shopu najdete 
několik typů dárkových poukazů na 
jednorázové vstupné nebo celoroční 
klubové karty, ať už pro rodinu či 
jednotlivce. A koupit můžete také 
zážitek „Chovatelem v zoo“, kde si 
vyberete ze čtyř úseků zoo – Amazo-
nie, Etiopie, pavilon afrických kopyt-
níků, tropická hala a Zátoka rejnoků. 
Darovat můžete i sponzorství.

Díky stolnímu kalendáři 
můžete být s námi každý 
den v roce. Představíme 
vám jednotlivé geografické 
oblasti zoo a dozvíte se, kdy 
mají naše zvířata narozeniny. 
Navíc se seznámíte i s některými 
chovateli. O fotografie se 
postarali Václav Šilha, Vladislav T. Jiroušek a Václav Štraub, 
nápaditá grafika je rukopis našeho dlouholetého grafika 
Oldy Pinka. Za pomoc při realizaci a tisku 
patří naše velké poděkování 
společnosti Z-Studio Zlín. 
Rozměry kalendáře: 32x17 cm.

A když už opravdu nevíte co, přijďte do 

naší prodejny „zooshop“, kde máme 

záplavu plyšových zvířat, jakou v běž-

ných obchodech nenajdete! V posled-

ních letech jsou u našich zákazníků 

nejoblíbenější plyšoví rejnoci.

                               Nakupovat můžete také prostřednictvím našeho e-shopu http://shop.zoozlin.eu/, 
kde najdete dárkové poukazy, zážitky, diáře, kalendáře, trička a další zboží se značkou Zoo Zlín.  

St
ol

ní
 k

al
en

dá
ř 2

02
0

Plyšáci

Naplánujte si rok 

s naším diářem

Zážitky
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Zlínská zoo dlouhodobě patří mezi deset nejvyhledáva-
nějších turistických míst České republiky. Roční návštěv-
nost stabilně překračuje 600 000 osob, od roku 2003 je 
nepřetržitě turistickou „jedničkou“ Zlínského kraje. Z eko-
nomického pohledu pak svým provozem vytváří přínos pro 
regionální i celostátní ekonomiku. Po dohodě se zřizova-
telem, statutárním městem Zlín, zoo nechala společností                        
CE-Traffic Praha zpracovat Analýzu dopadů vyplývajících 
z provozu Zoo Zlín. Uvedená společnost v letošním roce 
připravila stejné studie i pro další organizace, které zřizuje 
město Zlín.

Analýza dopadu byla zpracována za rok 2018. Její výsled-
ky potvrdily, že zlínská zoo přináší značnou přidanou hod-
notu nejen pro místní region. Vloni do zoo zavítalo téměř 
650 000 lidí. Za vstupné, dárkové předměty, ale také za 
dopravu a využití ubytovacích a stravovacích služeb utratili 
podle studie 595 milionů Kč. Pro veřejné rozpočty, což jsou 
rozpočty státu, kraje a města, to znamená daňové odvody 
ve výši 250 milionů. Z uvedeného celkového počtu návštěv-
níků bylo 63 procent z jiných krajů ČR a ze Slovenska. Zahra-
da tak do Zlína a jeho okolí přilákala 410 000 návštěvníků, 
což podle studie představuje přínos pro veřejný rozpočet 
ve výši 170 milionů Kč.

„Přiznám se, že mě výsledky studie velmi příjemně pře-
kvapily. Ta čísla jsou jedním slovem skvělá. Je to potvrzení, 
že zahrada má pro město Zlín, region, kraj i stát významný 
přínos. Není to však jen naše zásluha, za tímto úspěchem 
stojí také velká podpora a přízeň zřizovatele zoo, statutární-
ho města Zlína. Velmi si toho vážíme,“ zdůraznil ředitel zoo 
Roman Horský.

Cesta do prudkého svahu pod tropickou halou Yucatan 
se v příštím roce změní. Zoo přebuduje trasu tak, aby ná-
vštěvníci zdolávali kopec snadněji a dostali se blíž k někte-
rým expozicím. Novinkou budou jihoameričtí jaguáři. Na-
víc lidem konečně i v této části zoo usnadní cestu vláček, 
který dosud končil u tropické haly. Poprvé vznikne okružní 
trasa po celém areálu, kterou uvítá řada návštěvníků, ze-
jména senioři, rodiny s dětmi a hendikepovaní. Investice 
do cesty vyjde na osm milionů korun, z toho sedm milionů 
zaplatí zřizovatel město Zlín, zbytek zoo.

Svah, který směřuje do oblasti Amazonie, totiž některé 
lidi svým sklonem odrazoval.  „Tato cesta byla budována 
před desítkami let, ale současným požadavkům už napros-
to neodpovídá,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský, podle ně-
hož tady mívají problémy především starší lidé či maminky 
s kočárky. Mnoho z nich se tak raději tomuto místu úplně 
vyhne. „To je velká škoda, protože amazonskou oblast pl-
nou vody a zeleně považuji za velmi atraktivní. Někdo už 
sem ale z dětského koutku v části Austrálie nezavítá, pro-
tože pak nechce šplhat do kopce,“ řekl Horský.

Velkým lákadlem se jistě stanou jaguáři. Zoo chce jejich 
expozici dokončit v příštím roce. Jihoamerické šelmy se do 
Zlína vrátí po více než 25 letech. Zájemci je budou moci 
pozorovat ve venkovním výběhu s bazénem a počítá se i 
s pavilonem připomínajícím tropický prales.

„Obě akce spolu souvisejí. Z nové cesty povede chodník 
právě k jaguárům. A věřím, že i v budoucnu se nám ote-
vřou možnosti na nové zajímavé expozice po obou stra-
nách cesty,“ přiblížil ředitel zoo.

analýza
přínos Zoo Zlín!
Zpracovaná

cesta
zmizí,

bude klikatit svahem
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Oprava střechy 
  zámku

zámkuRekordní
návštěvnost

Na podzim letošního roku se naplno rozběhly stavební práce na kompletní opra-
vě střechy zámku Lešná v areálu zlínské zoo. Stavaři postupně doplnili pracovníky 
památkového ústavu. Ti od jara letošního roku dohlíželi na odborné uložení desítek 
klempířských, truhlářských nebo dřevěných prvků, které následně projdou restau-
rováním.

Celková rekonstrukce střechy si vyžádá částku téměř 60 milionů. 47 milionů po-
skytne zřizovatel zoo město Zlín, 10 milionů uvolní Zlínský kraj. Kvůli letním mateř-
ským koloniím ohrožených netopýrů bude rozdělena do několika etap.

První etapa stavebních prací začala letos v říjnu, její ukončení zoo předpokládá 
v březnu 2020. Provoz zámecké expozice od dubna do října bude i v příštím roce 
plně zachován. Pokud půjde vše podle harmonogramu, rekonstrukce střechy zámku 
Lešná skončí v dubnu 2021. Pracovat se totiž může jen od září do dubna, protože 
půdní prostory zámku jsou dlouholetým letním sídlem kriticky ohrožených netopýrů. 

Památkově chráněný zámek Lešná patří k nejmladším šlechtickým sídlům na Mo-
ravě. Jeho výstavba byla dokončena v roce 1893. Zámecká střecha byla v šedesá-
tých letech necitlivým zásahem opravena, na větších plochách tak zmizely zdobné 
ornamenty. Ty budou v rámci nynější rekonstrukce obnoveny.

Návštěvnost zámku Lešná v Zoo Zlín rok od roku stou-

pá. Letos navštívilo zámeckou expozici 35 528 osob. Ná-

vštěvnost se stále zvyšuje v posledních čtyřech sezónách. 

Zatímco v roce 2016 přišlo na zámek asi 24 tisíc turistů, 

v roce 2017 jich bylo přes 28 tisíc, vloni přes 30 tisíc            

a v letošní sezóně o dalších pět tisíc víc.

Letos návštěvníky přilákalo několik novinek. Od dubna 

2019 byl zprovozněn prodloužený prohlídkový okruh, jehož 

součástí je pracovna hraběte Josefa Karla Seilerna (1883 – 

1939) ve 2. nadzemním podlaží. Ten na začátku 20. století 

založil v zámeckém parku soukromou zoologickou zahradu, 

na kterou po druhé světové válce navázala Zoo Zlín. 

Návštěvnost se pak výrazně zvýšila v letních měsících, 

kdy byl zahájen prodej zvýhodněných kombinovaných 

vstupenek zoo+zámek, které si lidé mohou koupit rovnou          

u vstupu do zoo a nemusí nákup řešit až v pokladně zámku. 

Lešná

Zatímco v předchozích letech, před zavedením kombino-

vané vstupenky, přišlo v červenci či srpnu kolem šesti tisíc 

návštěvníků, letos to bylo každý prázdninový měsíc deset 

tisíc návštěvníků.

Zájem a pozornost přitáhl také nový program pro děti 

„Zámecká šifra“. Určen je všem, kteří se bojí, že by děti kla-

sický historický výklad nebavil. Malí návštěvníci společně 

s průvodcem pátrají v bohatě vyzdobených zámeckých inte-

riérech po nápovědách a hledají klíč, který jim otevře dveře 

zpět do zoologické zahrady. 

Vývoj návštěvnosti zámku Lešná v letech 2016-2019

Rok 2016 – 24 153 návštěvníků

Rok 2017 – 28 344 návštěvníků

Rok 2018 – 30 824 návštěvníků

Rok 2019 – 35 528 návštěvníků

více než rok
potrvá ještě 


