
Nejmohutnější tury na světě, vzácné gaury indické, mo-
hou od letošního jara obdivovat návštěvníci Zoo Zlín 
v bývalém výběhu velbloudů. Zoo je po několikaletém 
úsilí získala v září 2019 z indické Zoo Mysore, se kterou 
úzce spolupracuje více než 10 let. Poprvé po 60 letech 
se tak do Evropy podařilo dovézt tato zvířata přímo z je-
jich domoviny. Gaury chová včetně zlínské zoo 11 evrop-
ských zahrad, populace čítá 38 jedinců. Dva samci a dvě 
samice ve věku rok až rok a půl znamenají po genetické 
stránce obrovský přínos a pokus o znovuobnovení Ev-
ropského chovného programu. 

Chovatelé slonů ve zlínské zoo mají před sebou důle-
žitý úkol. Všechny tři slonice je potřeba naučit přechá-
zet do nového velkého výběhu. Cesta vede speciálním 
koridorem, v rámci kterého je nutné také přejít přes 
most nad potokem. Slonice jsou obezřetné. Volnost 
v novém rozsáhlém výběhu si zatím pravidelně uží-
vá pouze slonice Zola. Další dvě, Kali a Ulu, teprve 
postupně získávají důvěru a odvahu k nahlédnutí do 
„nového světa“. Nejmladší Ulu už začíná překonávat 
„sama sebe“, už moc nechybí a přejde celý most.

Držte slonům palce!

Obři z Indie 
jsou nejnovějším 
lákadlem zoo

červen 2020
Občasník ze života ZOO Zlín

Známe důvod, proč je dominantní slonice Kali 

tak mimořádně opatrná. Kali je březí! 

Pokud vše klapne, vytoužené slůně se narodí 

v létě 2021. 



Od června je v případě příznivého počasí otevřen denně kro-
mě hlavního vstupu také sezónní vstup do zoo, a to v čase od 
8.30 do 16.30 hodin. Bez omezení jsou otevřeny prodejny su-
venýrů u obou vstupů a také prodejna v Zátoce rejnoků.

Zoo Zlín opět boduje v TOP desítce nejoblíbenějších turistických míst České republiky. V roce 2019 si návště-

vu areálu nenechalo ujít 682 624 návštěvníků, překonali jsme tak tři roky starý návštěvní rekord.  Po deváté 

za sebou jsme obhájili pozici druhé nejoblíbenější české zoo a stali se také devátou nejnavštěvovanější turis-

tickou destinací České republiky. Výsledky návštěvnosti turistických cílů zveřejnila agentura Czech Tourism.

V Zátoce rejnoků je opět pořádně živo. 
Ke čtyřem loňským mláďatům letos přibývají 
další mladší sourozenci. A i tentokrát to vypadá 
na úrodu samečků. Malé siby ománské se od 
samého začátku mají čile k světu. 
Pro jistotu je však chovatelé přesouvají do 
vyhrazené části bazénu. 

Rejnočí jesle

Jedeme 
na 100 %!
V souvislosti s uvolňováním opatření 
přinášíme přehledný souhrn všech novinek:

opět jsou otevřeny vnitřní pavilony – Tropická hala 
Yucatan, Pavilon slonů, Pavilon afrických kopytníků
Zátoka rejnoků je otevřena včetně možnosti krmení 
a hlazení rejnoků
otevřeny jsou pokladny pro nákup vstupenek 
a vyřízení ročních karet Zoo Zlín Family
v restauracích můžete využít vnitřní prostory
zavítat můžete také na prohlídku zámku Lešná

V areálu zoo již nemusíte nosit roušky, pokud dodržíte 
rozestupy 2 metry. Povinnost nosit roušky zůstává ve 
vnitřních pavilonech, v restauracích a v prodejnách 
suvenýrů.

Pro návštěvu zoo doporučujeme využít výhodné on-
line vstupenky. Platí 6 měsíců od data zakoupení, 
navíc ušetříte! V případě zakoupení dospělé nebo 
dětské vstupenky úspora činí 30 Kč za osobu, u ro-
dinné vstupenky je to dokonce 80 Kč. Elektronické 
vstupenky si můžete zakoupit v pohodlí domova na 
webu zoo (https://www.zoozlin.eu/on-line-vstu-
penky-levneji/), případně i přímo u vstupu do zoo. 
Po úhradě platební kartou je okamžitě doručíme na 
Váš e-mail. Při průchodu přes vstupní turniket stačí 
vstupenku s QR kódem otevřít v mobilním telefonu 
nebo použít její tištěnou formu. Nemusíte se obávat 
uplatnění u turniketů, naši pracovníci Vám rádi se 
vším pomohou.

Zjednodušte si cestu 

Jsme v TOP desítce!

do zoo a ušetřete!

Nepřehlédněte!



Foto: Zdenek Vaculík

Máme radost z dalšího chovatelského úspěchu. Sku-
pina 19 klokanů rudokrkých se významně rozrostla, 
v současné době zde uvidíte 10 mláďat. Devět má 
typické tmavohnědé zbarvení, 1 mládě je sněhobílé. 
Právě klokaními albíny je zlínská zoo mezi návštěv-
níky proslulá. Malí klokani se narodili na začátku 
letošního roku, nyní už postupně opouštějí bezpečí 
mámina vaku. Počet 10 mláďat však zdaleka nemusí 
být konečný. Některá mláďata jsou stále velmi malá 
a zůstávají schovaná v mámině vaku.

Sameček mravenečníka velkého, který už má 5 měsíců, 
krásně prospívá. Ovšem pyšná maminka, samice Miffy, 
se při společných procházkách rozhodně pronese. Její 
potomek, kterého chovatelé pojmenovali Nick, jí stále 
šplhá na záda a nechá se vozit po výběhu. Sameček 
se narodil 4. ledna a stal se v pořadí třetím mládětem        
v historii chovu. 
Mláďata mravenečníků se po narození okamžitě vyšpl-
hají na matčin hřbet, kde se pevně chytí dlouhé srsti. 
Samice ho vozí téměř rok. Ve volné přírodě na jídelníč-
ku mravenečníků dominují výhradně mravenci, kterých 
dospělý jedinec dokáže denně spořádat kolem 30 tisíc. 
Zajistit takové množství mravenců je v zoologické zahra-
dě prakticky nemožné, u nás je proto krmíme speciální 
instantní směsí dováženou z Nizozemí.

Žirafy z očí do očí
Lepší výhled na žirafy a možnost krmení těchto 

nepřehlédnutelných afrických velikánů připravuje 

Zoo Zlín na letošní letní sezónu. 

Vše se už poctivě trénuje. 

U expozice africké savany, která je domovem 

pro žirafy Rothschildovy, zebry bezhřívé, buvolce 

běločelé, pštrosy dvouprsté a kudu velké, bude 

otevřena nová dřevěná vyhlídka. Návštěvníci díky 

vyvýšené ploše uvidí zvířata z nové perspektivy. 

Navíc jim nabídneme naprosto nezapomenutelný 

zážitek v podobě krmení žiraf přímo z ruky. 

mamince přerůstá přes hlavu
Mladý mravenečník už 

Deset malých 
klokanů



Nejzajímavější novinky, ale také třeba informace ze 
zákulisí zoo, najdete na YouTube kanále Zoo Zlín. Se-
známíte se například s proměnou pavilonu žiraf, uvi-
díte lenivé mládě mravenečníka, které se stále vozí na 
hřbetu samice, a můžete sledovat pokroky, které dělají 
slonice při trénování přechodu do nového výběhu. 
Mezi videi jsou také naprosto unikátní záběry prvního 
„výletu“ slonice Zoly do nového výběhu nebo promo 
videa zlínské zoo. 
Staňte se našimi fanoušky také na Facebooku a sledujte 
nás na Instagramu. A žádná novinka vám už neuteče!

Prodejny suvenýrů a e-shop Zoo Zlín jsou letos doslo-
va nabité novinkami. A navíc u spousty zboží je kladen 
důraz na ekologické zpracování. Díky spolupráci s dán-
skou firmou Nature Planet jsme získali kolekci produktů, 
které jsou vyrobeny ze 100% organické bavlny, z bam-
busových vláken či z recyklovaných PET lahví. 
Na výběr je spouta motivů, například safari, plameňák, 
tygr, žralok, tučňák nebo lemur.
Koupit mimo jiné můžete: 
Dětská trička, mikiny, nákrčníky, kšiltovky a čepice
Kolekce plyšáků z recyklovaných PET lahví, 
tzv. RE-PETS kolekce
Autíčka z bio plastu (vyrobena z 95% z cukrové třtiny), 
dětské dřevěné hračky
Skládací tašky z recyklovaných PET láhví, látkové 
nákupní tašky s motivy zvířat 
Bambusové nádobí – kelímky a misky 
EKO plyšové polštářky a hračky pro nejmenší
Recyklované sešity a bloky na kreslení se zvířecími motivy
Nové motivy kelímků NickNack
Stačí mrknout na https://shop.zoozlin.eu/kategorie/2-darky

Sledujte videa na 
YouTube Zoo Zlín!

Jednou z novinek letošní sezóny je průchozí
 expozice pelikánů australských!

Dárky ze zoo

Růžoví plyšáci pomáhají
Nákupem výrobku z kolekce růžových 
plyšáků podpoříte organizaci Plan Inter-
national, která bojuje za práva děvčat v Nepálu 
a umožňuje jim vzdělávání. 
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Začátek sezóny byl sice kvůli koronaviru odložen, nyní 
už ale můžete do překrásných zámeckých interiérů 
s chutí zavítat. A máte se na co těšit! Po třech letech se 
vrátil na své místo restaurovaný dobový nábytek 
z hraběcí ložnice. Během červnových víkendů je zámek 
Lešná otevřen vždy od 10.00 do 17.00 hodin, ve všední 
dny pak od 10.00 do 16.00 hodin. O prázdninách bude 
provozní dobra prodloužena od 9.00 do 18.00 hodin. 
Ideální je zakoupit si v pokladně zoo zvýhodněnou 
KOMBO vstupenku zoo+zámek a ušetřit. Cena kombi-
nované vstupenky je pro dospělého 230 Kč, pro seniora 
180 Kč a pro dítě 150 Kč. Rodinné kombo vstupné je 
podle počtu dětí 740 nebo 870 Kč.

Nový ilustrovaný dětský průvodce letos může nejmen-
ším návštěvníkům zpestřit prohlídku zámku Lešná. 
Průvodce „S pastelkami po zámku Lešná“ vytvořila vý-
tvarnice Eva Chupíková v rámci edice „První průvodce 
památkami pro děti“. Zámek Lešná má v edici pořadové 
číslo 66. Publikaci koupíte v pokladně zámku Lešná        
a v prodejnách suvenýrů. 

Kupte si výhodnou 
kombinovanou 
vstupenku

Zámek Lešná je otevřen

…aby se děti na zámku bavily


