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Vánoce v Zoo Zlín

Na nádvoří u zámku vám nabídneme vo-

ňavé překvapení, děti se mohou těšit na 

mikulášský dárek. I vy můžete potěšit naše 

zvířata, stačí váš dárek položit pod vánoční 

strom. Obyvatelé zoo nejvíce ocení ovoce, 

zeleninu, oříšky, ovesné vločky, rýži, luštěni-

ny nebo sušené pečivo a ovoce.

Hlavní vstup zkrášlí menší vánoční stromek, 

který ozdobíme světýlky a „zoobaňkami“. 

Budeme moc rádi, když nám pomůžete                                         

s jeho další výzdobou. Určitě máte spous-

tu originálních nápadů na vánoční ozdo-

by, takže pokud spojíme síly, bude tento 

stromeček opravdu jedinečný. Udělejte si                                                                            

k nám cestu během adventního období i vá-

nočních svátků a zanechte na našem stro-

mečku svůj pomyslný „podpis“ v podobě 

hezké ozdoby.

U vánočního stromečku u hlavního vstupu naleznete také speciální vánoční knihu. Pokud chcete naší zoo či svým oblí-

beným zvířátkům popřát něco hezkého k Vánocům i do nového roku, můžete nám napsat či nakreslit přání a vložit do  

naší knihy přání. Po Vánocích všechna přáníčka vyhodnotíme a autoři těch nejkrásnějších od nás získají malou odměnu. 

Zoo Zlín je otevřena bez jakýchkoliv omezení, pro návštěvu areálu nepotřebujete žádné potvrzení. Zavítat k nám 

můžete také na Štědrý den, během vánočních svátků, na Silvestra nebo Nový rok. Vstupné do zoo nyní činí 110 Kč 

pro dospělé, 90 Kč pro seniory a 70 Kč pro děti 3-15 let. Doporučujeme zakoupit zvýhodněné on-line vstupenky, kdy 

u každé vstupenky ušetříte 10 Kč.

Letošní Vánoce přivítáme v areálu zlínské zoo v neděli 12. prosince. Rozsvítíme vánoční strom 

na nádvoří zámku Lešná a stromeček u hlavního vstupu, rozzáří se také světelná výzdoba zoo. 

Kromě vánočních motivů areál opět ozdobí světelné siluety exotických zvířat. Těšit se můžete 

na skupinu „zářících“ slonů, lvů, klokanů, tapírů, rejnoků, lachtanů nebo žiraf. V tento den také 

prodloužíme otvírací dobu do 17.00 hod.



Přijďte se na Zykyho, jak mu chovatelé důvěrně říka-
jí, podívat. Každý den jej uvidíte v pavilonů slonů nebo 
ve výběhu u pavilonu. Zyqarri je neuvěřitelně aktivní, 
zvídavý, všude chce být a vše musí prozkoumat. Na-
podobuje dospělé slonice, skvěle ovládá svůj chobů-
tek, jeho nejoblíbenější hračkou je velký dřevěný míč. 
Pokud byste mu i vy chtěli k šesti měsícům dát nějaký 
dárek, máme pro vás tip. Stačí v našem e-shopu zakou-
pit nerozbitnou sklenici Vaše Zoo Zlín. Z každé prodané 
skleničky totiž 100 Kč věnujeme na zhotovení speciální 
hračky pro naše slůně. Pravda, její pořizovací cena od-
povídá tomu, že musí vydržet sloní zacházení. Budeme 
moc rádi, když nám pomůžete. Tak co říkáte, koupíme 
společně Zykymu hezký dárek?

Zyqarri je hvězdou zlínské zoo

6 měsíců je už velký důvod k oslavě, našemu malému 
„afričákovi“ jsme tak v pondělí 6. prosince nachystali 
překvapení v podobě ovocnozeleninového dortu. Sice 
nejvíc si pochutnala jeho matka Kali, ale nevadí, dobroty 
zůstaly v rodině. A jako dárek pro vás, návštěvníky, jsme 
konečně prozradili jeho jméno. Výběr jsme tentokrát 
nechali na chovatelích z pavilonu slonů. Jednomyslně 
jsme se shodli, že za ta léta úsilí, péče, starostí a tré-
ninku slonů si to zkrátka plně zaslouží. Chovatelé zvolili 
krásné africké jméno Zyqarri, což znamená Anděl. No 
řekněte, mohl se náš afričák jmenovat jinak?

Půlroční sameček slona afrického je hvězdou a miláčkem všech návštěvníků zlínské zoo. Narodil se 

6.6.2021 a okamžitě se stal doslova celebritou. Je totiž vůbec prvním mládětem slona afrického, 

které se narodilo v České republice. V Evropě se obdobným úspěchem mohou za uplynulých dva-

náct měsíců pochlubit pouze další dvě zoologické zahrady. 

VašeZooZlín
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Ze všeho nejdříve bylo nutné pro-

vést rozsáhlé terénní úpravy svahu 

pro novou trasu vláčku. Zatímco pů-

vodní cesta byla proslulá svým ex-

trémním stoupáním, upravená ces-

ta pro návštěvníky a vláček se nyní 

klikatí po vrstevnicích. Před stavbou 

samotné cesty stavaři svah na ně-

kolika místech ještě zpevnili. Nová 

cesta je nejen širší, než původní, ale 

také vizuálně rozdělena na část pro 

pěší a pro vláček.

V posledních týdnech pokračují finální úpravy terénu 

kolem budov, jejich významnou součástí je i usazování 

velkých kamenných bloků. Ty k nám přicestovaly ná-

kladním vlakem z obce Kocbeře u Dvora Králové. Jen 

pro Jaguar Trek budeme potřebovat celkem 258 tun 

pískovce. Ještě nás čeká výsadba zeleně a dokončovací 

práce v interiéru pavilonu.

Domov pro jaguáry se už rýsuje
Ačkoli první stavební práce na expozici Jaguar Trek odstartovaly letos v únoru, 
domov pro jaguáry je již téměř připraven. Svah pod tropickou halou se během 
několika měsíců naprosto proměnil, pojďte se s námi podívat. 

Souběžně s terénními pracemi se rozběhla výstavba 

jaguářího pavilonu, ve kterém bude vnitřní ubikace 

a chovatelské zázemí. Základy budovy byly položeny 

v červenci, v srpnu již byla dokončena hrubá stavba. 

Nyní je hotové i zateplení budovy a prosklená střecha, 

která je vybavena    speciálními zatahovacími roletami. 

Díky nim bude možné regulovat množství denního svět-

la v budově. Důležitým prvkem vnitřní ubikace jaguárů 

jsou i pískovcové balvany, které v kombinaci s velkými 

pařezy a kmeny vytváří přírodní stěnu s několika výško-

vými úrovněmi. Jaguáři tak budou mít ideální prostor 

pro šplhání.

Pokud vše půjde podle plánu, už na jaře příštího 
roku si budete moct užít naši dvojici jaguárů 
a celou expozici na vlastní oči.

Téměř dokončená je i stavba kryté vyhlídky pro návštěv-

níky. Nabídne výhled do jaguáří venkovní expozice i pod 

hladinu jezírka, ve kterém, jak věříme, si budou jaguáři 

užívat vodní radovánky. Připraveny jsou také pilíře obou 

budoucích voliér, nyní už probíhá instalace speciálních 

kovových voliérových sítí. V jedné z voliér najdou domov 

kondoři velcí a arové, druhá bude sloužit jako venkovní 

výběh pro jaguáry.



Jako první byla v dubnu zahájena výstavba ener-

getického koridoru o celkové délce 485 m, který byl 

nezbytný pro vybudování technické a dopravní infra-

struktury. V červenci pak začala realizace chovného 

zařízení pro slony. Tato unikátní budova bude pojata 

jako jednoduchá halová stavba se sedlovou střechou. 

Pro stěnové a střešní konstrukce bude využito stěno-

vého a střešního opláštění z PUR panelů, celková za-

stavěná plocha bude činit 3 686 m2. Na první pohled 

možná budoucí pavilon nebude působit tak propraco-

vaně jako ten původní. Hlavním cílem je však zajistit 

co nejvyšší komfort pro zvířata. Sloní skupina se může 

nově těšit například na zcela odlišný typ podlahy, více 

denního světla a podnětů z venku nebo na několik 

krmících automatů, které oživí jejich denní program. 

V současné době už má pavilon připravené základy a 

základní pilíře. Dalším krokem bude montáž kovové 

konstrukce a jejího opláštění. Postupně už také vzni-

ká další část vnějšího oplocení, které bude oddělovat 

prostor Karibuni od vnějšího světa.

Karibuni, chovné zařízení pro slony

Nová expozice 
damanů a želv

Velké změny se odehrávají i na louce před pavilonem 

afrických kopytníků. Zahájili jsme zde výstavbu první 

ze dvou plánovaných expozic, která se stane domovem 

damanů a želv. V průběhu měsíce října byly demonto-

vány původní staré voliéry a proběhly také rozsáhlé te-

rénní úpravy. V současné době jsou dokončeny základy 

budovy, konkrétní tvary už získává i vnitřní ubikace. Do-

minantou expozice budou obrovské vápencové bloky, 

které doplní venkovní výběh a vnitřní ubikaci. Na první 

návštěvu vás pozveme v dubnu 2022.

Díky schválení garance a spolufinancování investičního úvěru naším zřizovatelem městem Zlínem 

jsme znovu mohli rozběhnout projekt Karibuni, konkrétně realizaci chovného zařízení pro slony. 



3Na začátku září přímo u venkovní expozice vyder 
u tropické haly Yucatan proběhla velká událost. 
Trojlístek mláďat vyder obrovských, které zlín-
ská zoo chová jako jediná v ČR, pokřtili oblíbe-
ní herci Dana Morávková, Martin Dejdar a Ro-
man Vojtek. Pro vydří trojlístek vybrali jména, 
která s vydrami krásně souvisí – Vašek podle 
herce Václava Vydry, Dana podle herečky Dany 
Medřické a Jana podle herečky Jany Bouškové, 
manželky Václava Vydry.

Vydry obrovské se ve zlínské zoo poprvé objevily 
v roce 2012, kdy byla slavnostně otevřena nově 
upravená expozice v tropické hale včetně venkovní 
nádrže. Tvářemi této velké události se tehdy stali 
Václav Vydra a jeho žena Jana Boušková. A právě 
tento slavný patron a jmenovec se stal inspirací       
i při výběru jmen. 

„Mláďata vyder patří mezi největší chovatelské 
úspěchy naší zoo. Vydry obrovské objevíme ve 22 
evropských zoologických zahradách, za rok 2020 
se však, včetně zlínských, podařilo odchovat pou-
ze 16 mláďat. Odchov vyder obrovských je totiž 
velmi náročný, jsme opravdu šťastni, že jsme se 
po pouhém půl roce od sestavení chovného páru 
dočkali mláďat,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Chov žiraf Rothschildových má ve zlínské zoo dlouholetou 
tradici. Jeho zakladateli se v roce 1998 stali samec Bataro 
a samice Kamila. Doposud se nám podařilo odchovat 13 
mláďat, která našla domov v českých i evropských zoo-
logických zahradách. Poslední mládě, samička Tara, letos 
v září odcestovala do německé Zoo Ausburg. Nastal tak 
ideální čas rozběhnout přípravy pro příjezd nového samce.

Zulu, jak se nový samec jmenuje, dorazil na konci říj-
na. Měří 4 metry, narodil se v únoru 2018 v maďarské 
Zoo Sostó. Podle pozorování je ve skvělé kondici. První 
dny strávil v pavilonu, nyní už je plnohodnotným čle-
nem stáda, které tvoří samice Kamila a Safya. Vzájemné 
sympatie jsou zřejmé z obou stran, dokonce jsme zazna-
menali už i první pokusy o páření.

Ve volné přírodě patří žirafa Rothschildova k nejohroženěj-
ším poddruhům žiraf. Žije na území Keni a Ugandy, jejich 
počty se odhadují kolem 1 600 jedinců. Největší problém 
představuje pytláctví, přeměna přirozeného prostředí a úby-
tek míst k pastvě. Chov v lidské péči je tak v současné době 
daleko důležitější než kdykoliv předtím.

Zulu, nový vládce 
žirafího harému

Jak se jmenují 
vydří trojčata?

VašeZooZlín



Zámecké večerní prohlídky
Pořádně živo bylo i v zámku Lešná. S našimi průvodci v dobo-

vých kostýmech jste zavítali na začátek 20. století a hraběcí 

rodinu Seilernů, majitele zámku a lukovského panství, poznali 

přímo u nich doma. Díky úžasným hereckým výkonům našich 

průvodců měly prohlídky velký úspěch, během tří sobotních 

večerů si je nenechalo ujít 750 návštěvníků. 

Letošní návštěvnost láme rekordy

Velkou radost nám udělala i podzimní návštěvnost. V říjnu do zahrady zavítalo 54 000 lidí, nejvíce v dosavadní historii. 
Přálo nám i počasí, všechny podzimní akce, které jsme pro vás připravili, se setkaly s velkým 
úspěchem. Například halloweenskou výzdobu si na konci října 
nenechalo ujít na 20 000 návštěvníků.

Večerní lampionové prohlídky
Po roční přestávce jsme se vrátili k naší dlouholeté tradici 

večerních lampionových prohlídek. Během tří říjnových so-

bot jsme si tak mohli vychutnat atmosféru večerní zoo a do-

zvědět se spoustu zajímavostí. Vzhledem k aktuální situaci 

prohlídky neprobíhaly formou vedené skupiny, ale průvodci 

čekali na vybraných stanovištích. 

Ačkoli jsme letos mohli zoo otevřít s více než s tříměsíčním zpožděním, letošní sezonu považujeme za 
naprosto fantastickou. Od 12. dubna, kdy byla Zoo Zlín opět otevřena, prošlo branami již více než 600 
000 osob. Pokud by zoo nebyla na začátku roku uzavřena, s velkou pravděpodobností by se rok 2021 stal 
rekordním a přepsal historické tabulky návštěvnosti. Moc děkujeme za tak skvělou podporu, je to pro 
nás velké povzbuzení!



Halloween
Tým našich zahradníků letos předvedl naprosto je-
dinečnou, nápaditou a vtipnou výzdobu. Pobavila 
všechny návštěvníky, zájem o návštěvu zoo byl oprav-
du výjimečný. V sobotu 30. října nechybělo také tra-
diční dlabání dýní, prodej lampionů a čarodějnické 
prohlídky pro děti. Pomyslná třešnička na dortu pak 
následovala hned po setmění. Díky 20 nadšeným kole-
gům chovatelům, kteří se postarali o dokonalé straše-
ní, se naše stezka odvahy stala opravdovou výzvou jen 
pro otrlé. Už teď se s námi můžete těšit na příští rok, 
protože máme v plánu naši strašidelnou jízdu pořádně 
rozproudit a vylepšit.



Od roku 2016, kdy jsme poprvé nabídli zážitko-
vé programy, s radostí pozorujeme, jak se zvy-
šuje jejich popularita. Možnost setkat se tváří                                                                                                       
v tvář s exotickými zvířaty, pečovat o ně a po-
znat naši zoo opravdu na vlastní kůži, je pro 
mnohé splněným snem. Nejčastěji jsou naše 
zážitky darovány k Vánocům či narozeninám. 
Našli se však i tací, kteří je dostali za promoci, 
na usmířenou, jako svatební dar či dárek k výro-
čí. Čas od času si je dokonce obdarovaní nadělí 
i sami sobě.

Letošní rozvrh zážitků doslova praskal ve švech. Od 
dubna do listopadu k nám zavítalo 183 osob, počet 
účastníků se tak za jediný rok zvýšil o neuvěřitelných 
266 %. Kromě nových „zážitkářů“ jsme totiž dohá-
něli resty z období, kdy byla zoo uzavřena. V nejna-
bitější měsících jsme se propracovali k 8 programům 
během 5 pracovních dnů.  Celkem jsme „prozážitko-
vali“ 119 dní, nasbírali 549 podpisů smluv a nafotili 
40 451 fotek. Celodenních zážitků Chovatelem v zoo 
na 1 den proběhlo 72, počet účastníků se zastavil 
na čísle 77. Kratší program Setkání se zvířetem jsme 
uspořádali 76x a přivítali 106 účastníků. 

Sezóna plná 
zážitků

Touto cestou velmi děkujeme našim chovate-
lům, kteří o „zážitkáře“ skvěle pečovali, a také 
dalším kolegům na jednotlivých úsecích. Aby 
mohli být někteří průvodci, musí je totiž další 
kolegové v mnoha činnostech zastoupit. Velké 
poděkování patří Káji z marketingu, která má 
u nás všechny zážitkové programy na starosti. 
Zvládá je naprosto fantasticky. 

Už teď se těšíme na další společná setkání 
v roce 2022! V areálu zoo a třeba také u zážitků!
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Milí návštěvníci!
Děkujeme za Vaši přízeň a fantastickou podporu 

v náročném roce 2021. Ukázali jste nám, jak moc máte
zlínskou zoo rádi, ať už svojí návštěvou nebo finanční pomocí.

VašeZooZlín
Přejeme vám krásné a šťastné Vánoce a hlavně zdraví!


