
Přístřešek pro slony
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Občasník ze života ZOO Zlín

Sloni ve zlínské zoo si užívají 
nový tříhektarový výběh

Na konci srpna jsme Vás pozvali 
na první „ochutnávku“ Karibu-
ni. Po několikaměsíční usilov-
né práci se podařilo všechny tři 
slonice navyknout na průchod 
koridorem, který spojuje stáva-
jící expozici s novým výběhem. 
Slonice Kali, Zola a Ulu si tak za-
čaly naplno užívat nový tříhektarový travnatý výběh, který patří                
k největším sloním výběhům v rámci evropských zoo. 
Původně jsme chtěli slonice pouštět do výběhu pouze v noci, naše 
plány jsme však změnili. Lidé nás během uzavření zoo neskutečně 
podpořili, svou přízeň nám návštěvou zoo, příspěvky na sbírkové 
konto, nákupy na e-shopu nebo sponzorskými dary projevují vlast-
ně neustále. Moc to pro nás znamená, proto jsme se rozhodli všem 
poděkovat právě zpřístupněním první části Karibuni. 

Stavbu přístřešku v novém sloním výběhu jsme plánova-
li již na začátku letošního roku. Bohužel úsporná opatře-
ní, ke kterým jsme museli přistoupit vzhledem k poklesu 
návštěvnosti o 100 000 osob během uzavření zoo, nám 
nedovolila některé naše plány realizovat. Moc děkujeme 
všem, kteří nám na sbírkové konto zoo zaslali jakoukoliv 
částku. Podařilo se shromáždit již 200 000 Kč, část z této 
sbírky jsme použili právě na výstavbu nového přístřešku.

Přijďte se podívat, je to opravdu mimořádný zážitek! 
K novému výběhu můžete zavítat každý den vždy od 13.00 do 17.00. Pro přístup slouží stejný koridor,

který využívají slonice pro přechod ze stávajícího do nového výběhu.



Již podruhé se radujeme z odchovu tohoto nádherného dvojzo-
borožce. Je to skutečně mimořádná událost. Od roku 2018 jsme 
totiž zřejmě jedinou zoologickou institucí na světě, které se daří 
odchovávat mláďata. Na celém světě chová dvojzoborožce indic-
ké 53 zoologických institucí, populace celkem čítá 193 jedinců. 
Ve zlínské zoo se poprvé objevili v roce 2010, na první odchov 
jsme čekali až do roku 2018. Ač to na první pohled nevypadá, 
sestavit vhodný chovný pár je velmi náročné. Zoborožci jsou mo-
nogamní ptáci, své partnery si vybírají na celý život. Dát dohro-
mady kompatibilní pár tak může být „běh na skutečně dlouhou 
trať“. O to větší máme radost, že u nás se to povedlo.

Po dlouhých 16 letech chovu se poprvé v historii zoo podařilo 
odchovat novozélandského papouška nestor kea. Samička, 
kterou chovatelé pojmenovali Sněhurka, se vylíhla na začát-
ku března. Nejprve se o ni postarali chovatelé, kteří ji v líhni 
v prvních dnech života několikrát denně krmili pomocí loutky 
imitující dospělého papouška. Jen tak bylo zajištěno, že u ní 
nevznikne fixace na člověka. Později jsme malou samičku pře-
místili do hnízdní nory rodičů. I když ptáky oddělovalo plexi-
sklo, velmi dobře na sebe celá „rodina“ reagovala. Netrvalo 
dlouho a samička se mohla k rodičům naplno připojit. 
Nyní již celou rodinnou skupinku uvidíte ve voliéře v expozici 
Kea a kivi.

Lenochodi nám v letošním roce opravdu dělají radost. 
Na začátku června se v tropické hale Yucatan narodilo již 
druhé letošní mládě. Díky skvělé péči matky zdárně pro-
spívá. Při troše štěstí jej už také uvidíte. Ideální čas pro 
pozorování je mezi 10.00 a 11.00 hod., kdy jim chovate-
lé přináší krmení. Zoo Zlín chová lenochody dvouprsté 
od roku 1998. Odchov mláďat v zoologických zahradách 
však není vůbec jednoduchý, kritický bývá většinou prv-
ní měsíc. Nám se doposud podařilo úspěšně odchovat 
5 mláďat.

Na konci července jsme z rakouské Zoo Schmiding získali dva 

samce velmi vzácných chápanů vlnatých. Svůj nový domov 

našli v Amazonii. Bolso a Naro, jak se naši samci jmenují po 

brazilském prezidentovi, si na nový domov rychle zvykli. Celé 

dny nyní většinou tráví na rozhlehlém ostrově uprostřed jezírka. 

Chápany vlnaté chová v Evropě pouze 5 institucí, v rámci Unie 

českých a slovenských zoo pak jen Zoo Zlín.

Ve volné přírodě žijí v deštných pralesích na jihu Kolumbie, 

v Ekvádoru a v západní Brazílii. Jsou největší ze 4 druhů chápa-

nů, samci dosahují váhy kolem 10 kg, na délku měří až 70 cm, 

dalších 70 cm představuje chápavý ocas. Na jeden zátah umí 

spořádat velké množství potravy, domorodci jim proto přezdíva-
jí barrigudo („pupkáč“).  

Lenochodí „boom“

Chápan vlnatý, Poprvé v zoo

„pupkáč“ z Jižní Ameriky

první mládě 
papouška nestor kea

Světově úspěšný odchov 

Sněhurka,

dvojzoborožce indického
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V úterý 15. září jsme do nejvyšší části zámecké věže 
vložili dvě časové schránky s poselstvím pro příští ge-
nerace. Uložení časové schránky se uskutečnilo u pří-
ležitosti generální opravy střechy zámku Lešná, která 
probíhá poprvé po 127 letech od dokončení zámku     
v roce 1893.

Pro vložení do báně zámecké velké věže zoo připravila dva 
pozinkované tubusy. Jeden pro poselství Zoo Zlín, druhý 
pro předměty od našeho partnera společnosti Rudolf Jelí-
nek a.s. Vizovice a pro informace od realizátora generální 
opravy střechy firmy Teslice s.r.o. Vsetín. Do schránky jsme 
kromě textového poselství na ručním papíře vložili také lát-
kovou roušku s motivem slonů, pamětní minci, suvenýrovou 
eurobankovku s motivem kivi, platné české mince a bankov-
ku, mapku Zoo Zlín 2020 a kovový přívěsek rejnoka.

Ředitel Roman Horský vložil do schránku i jednu 
velmi osobní upomínku. „Kromě všech zmíněných 
věcí jsme se rozhodli přidat vzpomínku na našeho 
kamaráda Petra Čolase, ředitele Zoo Ostrava, který 
nás na konci letošního srpna zcela nečekaně opustil. 
Petr byl výraznou osobností našeho současného zoo 
světa, byl to skvělý člověk, každé setkání s ním bylo 
obohacující,“ doplnil Roman Horský.

generace
Poselství
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Lístek s poznámkou
schránky



S naším průvodcem „procestujete“ všechny kontinenty v areálu 
zoo! Na 123 stranách Vám představíme expozice a jejich obyva-
tele, nabídneme spoustu zajímavostí o životě zvířat. Zavítáte také 
do zámku Lešná, přiblížíme Vám botanické skvosty i naše projekty 
na ochranu zvířat ve volné přírodě. Text doplňuje velké množství 
fotografií. Součástí průvodce je mapka areálu.

Pro návštěvu zlínské zoo doporučujeme zakoupit 
zvýhodněné on-line vstupenky. Ušetříte čas i peníze, 
nákup je otázkou pár minut. Ihned po úhradě platební 
kartou je doručíme na Váš e-mail. 

U vstupu do zoo stačí vstupenku otevřít přímo v tele-
fonu, popř. použít doma tištěnou verzi, a QR kód na 
vstupence vložit do čtečky u turniketu. Pokud byste 
si náhodou nevěděli rady, pracovníci u turniketů Vám 
pomohou!

On-line vstupenky
se vyplatí

Díky stolnímu kalendáři budete s námi každý den. Představí-
me Vám jednotlivé oblasti zoo a prozradíme také narozeniny 

vybraných druhů zvířat. Zcela výjimečné jsou však doprovodné 
fotografie. Úplně poprvé jsme stolní kalendář doplnili výhrad-
ně fotografiemi z facebookové skupiny Fanoušci Zoo Zlín!  Za 

pomoc při realizaci a tisku patří naše velké poděkování 
společnosti Z-Studio Zlín.

Podruhé v historii zoo Vám nabízíme náš zoo 
diář. Kromě kalendárií pro záznamy a plánování 
Vás seznámí s areálem zlínské zoo v jednotlivých 
ročních obdobích, představí oblíbené i méně 
známé obyvatele zahrady, prozradí i narozeniny 
vybraných druhů zvířat. A fotografie jsou opět 
výjimečné. Stejně jako u stolního kalendáře 
pocházejí výhradně z facebookové skupiny 
Fanoušci Zoo Zlín.

Stolní kalendář Zoo Zlín 2021

Diář
2021

K zakoupení v zooshopech v areálu zahrady a v e-shopu (shop.zoozlin.eu)
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se vyplatí

za odchov mořských rejnoků

Hospodaření s vodou se vyplácí

Zlínská zoo znovu potvrdila svou vysokou cho-
vatelskou prestiž. V soutěži Bílý slon, která oce-
ňuje mimořádné chovatelské úspěchy v českých 
a slovenských zoo, získala za rok 2019 hned ně-
kolik „medailí“. Tu nejcennější, se kterou je spo-
jena i soška bílého slona, obdržela za odchov 
mořského rejnoka siba ománská. Stříbrnou 
příčku pak shodně obsadila v savcích za med-
věda pyskatého a v ptácích za čápa sedlatého.

„Je to pro nás velké ocenění týmu našich cho-
vatelů a zoologů. Mořské rejnoky druhu siba 
ománská jsme odchovali jako první v celé Evro-
pě, mládě medvěda pyskatého pak bylo jediným 
evropským odchovem tohoto druhu medvěda 
za rok 2019. U čápa sedlatého jsme se stali první 
českou a slovenskou zoo, které se podařilo tyto 
největší africké čápy rozmnožit,“ uvedl hlavní 
zoolog Kamil Čihák.

Zlínská zoo je doslova „lídrem“ v Unii českých a slovenských zoo při zachycení 
a využívání dešťových srážek. Již v roce 2016 jsme pod tropickou halou Yucatan 
zabudovali první podzemní plastovou cisternu s objemem 18 m3. O rok později 
to byla nádrž v technickém zázemí na 22 m3 vody, v roce 2018 přibyly 4 velko-
objemové cisterny o celkové kapacitě 100 m3 osazené v novém výběhu slonů 
v rámci výstavby  Karibuni. Vloni jsme při přípravě nové letní expozice pro aligá-
tory zabudovali do země 4 zásobníky o celkovém objemu 45 m3. „Letos v cho-
vatelském zázemí jsme dokončili další nádrž, která zachytí 20 m3. Celkem tak 
máme v současnosti k dispozici nádrže o objemu přes 200 m3, to představuje již 
více než slušnou zásobu vody,“ vyzdvihl přístup zlínské zoo ředitel Roman Hor-
ský. Zoo tuto vodu využívá především k zálivce, ale také k provozování různých 
vodních systémů nebo pro chovné bazény sladkovodních ryb. 

Zoo Zlín získala
první místo v soutěži Bílý slon 


