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Zlínská zoo slaví významný mezinárodní úspěch. Po dlouhých měsících 
usilovné práce a jednání přicestovali do zoo v sobotu 21. září gauři indičtí, 
nejmohutnější tuři na světě.  Jejich příchod je „malou oslavou“ desetile-
té spolupráce s indickou Zoo Mysore, v rámci které do Zlína před čtyřmi 
lety přibyli např. medvědi pyskatí. „Jsou to mladá zvířata, prozatím budou 
umístěna v zázemí v ubikaci po velbloudech dvouhrbých, které jsme pře-
stěhovali do výběhu poblíž restaurace Neapolitáno.  Na začátku hlavní 
sezóny 2020 gaury představíme ve velkém asijském výběhu,“ informoval 
hlavní zoolog Kamil Čihák.

Gauři pocházející z Indie jsou obrovská zvířata. U samců překraču-
je kohoutková výška dva metry, samice jsou o něco menší (kolem 170 
cm). Hmotnost činí 700–1000 kg. Na hlavě mají gauři mohutné rohy,              
které dorůstají až 115 cm. 

Tygří radost
nicemi mé ženy a dát jména Maruna, Jaruna a Věruna, ale 
to neprošlo. Pak jsme ještě uvažovali o hvězdných jménech 
Kuba, Anče, hajnej, to taky ne, takže nakonec jsem vybral 
pro samičky krásné jména Samba a Uma,“ řekl Miroslav 
Krobot. A jaké bylo jeho přání? „Jak už zmiňoval pan ředi-
tel, já těm „mým“ tygřím holkám přeji, aby zůstaly v této 
krásné zoo. Aby se nemusely nikam stěhovat,“ popřál Mi-
roslav Krobot.

Tygři ussurijští se ve zlínské zoo poprvé objevili v roce 
1968. Novodobá historie chovu začala s příchodem samice 
Tanji z ruské Zoo Čeljabinsk v roce 2005. Doposud se stala 
matkou čtyřikrát, včetně těch letošních odchovala 11 mlá-
ďat. Otcem Samby, Umy a Nanu je samec Boatsman, které-
ho má zlínská zoo zapůjčeného z estonské Zoo Talin. Tygříci 
jsou ve skvělé kondici, každý den neúnavně prozkoumávají 
rozhlehlý výběh za bedlivého dozoru samice Tanji. Proza-
tím jsou zcela závislí na mateřském mléce své matky, po-
malu však začínají ochutnávat i maso.

Samba, Uma a Nanu. Tak se od soboty 7. září jmenují 
dvě samičky a sameček tygra ussurijského ve zlínské 
zoo. Kmotry se stal herecký manželský pár Hana Doulo-
vá a Miroslav Krobot. Tygříci, kteří se narodili na začátku 
června, patří mezi geneticky nejvzácnější mláďata v cho-
vu tygrů ussurijských. Jejich prarodiče pocházejí z volné 
přírody, mláďata tak znamenají velký přínos pro evropský 
chov tygrů ussurijských.

„O tato mláďata bude v evropských chovech opravdu 
velký zájem. Máme samečka a dvě samičky, pro jejich 
matku Tanju je to možná vzhledem k jejímu věku jeden   
z posledních odchovů. Já bych si proto moc přál, aby 
alespoň jedna samička u nás ve zlínské zoo zůstala napo-
řád,“ pronesl přípitek při křtu ředitel zoo Roman Horský.

Režisér a herec Miroslav Krobot prozradil, jak náročný 
byl výběr jmen pro mláďata. „Doma jsme to řešili asi 
týden. Nejdříve jsem se chtěl inspirovat skvělými sestře-
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Podzimní akce v Zoo Zlín
6. 10. Světový den zvířat

4., 11., 18. 10. 
Večerní lampionové prohlídky 

zoo a zámku 
2. – 3. 11. Halloween v Zoo Zlín
23. - 24. 11. Advent v Zoo Zlín

Nová sedmdesátistránková publikace, ve které je po-
psán chov sedmi druhů supů v Zoo Zlín, je od letošního 
září v prodeji v našich zooshopech. Chovatelé ze zlínské 
zoo v knize popisují, jak probíhá odchov mláďat, vracení 
mláďat do hnízda, či s jakými zdravotními komplikacemi 
se z počátku u supů potýkali. 

Supi patří k nejohroženějším druhům ptáků na světě. 
A tak Zoo Zlín již několik let pomáhá s jejich reintrodukcí. 
Naplňuje tak jedno z nejdůležitějších poslání moderní 
zoo – chov ohrožených druhů zvířat a jejich návrat do vol-
né přírody. První supi bělohlaví se ve Zlíně začali chovat 
v roce 1994. Na mládě však chovatelé čekali až do roku 
2009. A toto mládě se rovnou stalo prvním zlínským su-
pem vypuštěným v bulharských horách. V dalších letech 
zoo do Bulharska odeslala celkem dvanáct supů bělohla-
vých. Úspěšné byly později také odchovy a vypouštění 
supů mrchožravých. 

V současné době patří zlínská zoo v chovu supů mezi 
úspěšné chovatelské instituce. V její kolekci najdeme 
sedm druhů supů – supy bělohlavé, Rüppellovy, himá-
lajské, hnědé, mrchožravé, chocholaté a supy kapucíny. 
V roce 2017 zdejší chovatelé poprvé v historii rozmnožili 
pět ze sedmi chovaných druhů supů.

Jako přídavek jsou do publikace zahrnuty také informa-
ce o příbuzných supů, kteří obývají takzvaný „nový svět“, 
tedy americký kontinent, z nichž Zoo Zlín chovala kondo-
ra andského a kondora krocanovitého. Významný je ve 
Zlíně rovněž chov dalšího dravce, vzácného hadilova písa-

Tlupa dželad se v letošním roce       opět rozrostla. V rozlehlém 
výběhu nyní můžete obdivovat 9 odchovaných mláďat. Nejmlad-
ší mládě, sameček, se narodilo v březnu letošního roku, teprve 
nyní však naplno dovádí v prostorném výběhu. Společnost mu 
dělá 5 dospělých jedinců a všech zbývajících 8 mláďat, která se 
nám podařilo od roku 2014 úspěšně odchovat. Zlínská zoo je 
stále jedinou českou zoo, ve které návštěvníci mohou obdivovat 
mláďata dželad.

Březnový sameček zdárně prospívá. „Pro samici Moju je to 
druhý potomek, velmi pěkně se o něj stará. Mládě se od matky 
již vzdaluje, samo si bere potravu, hraje si s ostatními mláďaty ve 
skupině,“ uvedl hlavní zoolog Kamil Čihák.

Výběh dželad najdete v etiopské části zoo. Nejlepším místem 
pro pozorování je vyhlídka v horní části výběhu. Dželady jsou 
totiž jedny z mála primátů, které tráví téměř veškerý čas na zemi. 
Na stromy lezou jen výjimečně.

ře. První dvě živá mláďata hadilova písaře se zde vylíhla 
v roce 2011 a od té doby byli zlínští chovatelé úspěšní 
opakovaně. Jakýkoliv další odchov je velmi ceněný.  Tito 
dravci se totiž v lidské péči odchovávají pouze vzácně. Své 
poznatky a dosavadní zkušenosti s odchovem vzácných 
dravců shrnuli zlínští chovatelé v publikaci, která má slou-
žit nejen odborníkům, ale také široké veřejnosti. Čtenáři 
si díky ní vytvoří jasnější představu o náročné cestě za 
záchranou ohrožených druhů.

Početná tlupa dželad 

KnihaSupi v ZooZlín

Supi v Zoo Zlín
Vultures in Zlín Zoo

 sup mrchožravý  sup chocholatý  sup kapucín  sup himálajský 

 sup Rüppellův  sup bělohlavý  sup hnědý 

    hadilov písař / kondor andský / kondor krocanovitý

Kolektiv autorů



s nejvýznamnější zoo

Američtí chovatelé projevili zájem o skupinu nesytů afrických, 
které se daří ve Zlíně úspěšně odchovávat. Zoo San Diego se 
pravidelně umísťuje na vrcholu žebříčku mezi top zahradami 
světa. Zlínská zoo je zase doslova velmocí v odchovech nesytů 
afrických a jako jedna z mála zoo je schopná vytvořit tak velkou 
skupinu, která je navíc nepříbuzná.  Tři nesyti proto odjedou 
letos na podzim za oceán.

Zoo Zlín chová nesyty africké od roku 1999. První odchov 
se zdařil v roce 2007, od té doby bylo odchováno více než 70 
mláďat. V současné době máme jednu z největších kolonií žijící                                           
v lidské péči. Úspěch tkví především v množství ptáků a v tom, 
že tvoří hnízdní kolonii, která je pro nesyty typická. Další pří-
činou úspěchu je krmení živými rybami. Chovatelé pravidelně 
kontrolují hnízda, slabší mláďata odebírají k umělému odchovu  
a po jejich stabilizaci je vrací zpět do hnízda.

Voliéra Omo, ve které nesyti žijí, je největší kovovou voliérou  
v republice se vzrostlými stromy, na kterých si ptáci staví svá 
hnízda, mají dostatek pohybu a vodní plochu. Kolonii dotváří 
hejno zejozobů afrických a další afričtí ptáci.

Přes čtyři sta tisíc korun věnovali návštěvníci Zoo 
Zlín na výstavbu a provoz záchranného centra, kte-
ré vzniká při zoo Zoologico el Pantanal v Ekvádoru. 

Lidé tak rozhodli v rámci programu 4Nature, který Zoo 
Zlín odstartovala v roce 2018 a který je založený na prin-
cipu dobrovolnosti a možnosti volby. Sami totiž v areálu 
zlínské zoo pomocí interaktivních pokladniček vybírají, 
na který ze tří záchranných programů přispějí dvěma 
korunami ze vstupného. U vybraných programů hlasují 
pomocí žetonů. 

Ekvádorská zoo již funguje jako záchytné centrum pro 
zraněná zvířata místní fauny. Bohužel v zoo chybí zaří-
zení s dostatečnou kapacitou, které by fungovalo jako 
záchranná stanice určená k repatriaci druhů zpět do vol-
né přírody. Na vybudování tohoto centra nyní putovaly 
finance od návštěvníků Zoo Zlín. Centrum bude pomáhat 
zejména repatriaci malých a středně velkých savců, jako 
jsou mravenečníci, lenochodi, vydry, případně ptáků. 

Spolupracujeme
na světě

Peníze od návštěvníků Zoo Zlín
v Ekvádoru
pomohou

Na Zoo Zlín se obrátila s žádostí 
o spolupráci jedna z nejvýznamnějších Zoo San Diego.



Samec čápa sedlatého, kterého se podařilo odchovat 
v Zoo Zlín, odcestuje v září do španělské Zoo Oasis de Ta-
bernas. Vylíhnutí čápa sedlatého na začátku února bylo 
jedním z dalších mimořádných chovatelských úspěchů. 
Jednalo se o prvenství v rámci českých i slovenských 
zahrad. Pro Zoo Zlín je to velký úspěch. Za uplynulých 
12 měsíců se ve všech světových zoo odchovalo pouze        
8 mláďat. Čápy sedlaté chová 45 zahrad na světě, z toho 
18 v Evropě. 

Oba druhy mravenečníků,                                                         
které chová Zoo Zlín, můžete                                                                                                   
od letošního roku vidět v nových výbězích. 

Mravenečníci velcí se společně s kuandu obecným za-
bydleli v bývalém výběhu pekariů nedaleko tropické haly. 
Mravenečníci čtyřprstí mají novou expozici v dolní části 
Amazonie, mezi velkou voliérou a rybníčkem. Návštěvníci 
je mohou vidět, jak se pohybují v oválném výběhu po zemi 
mezi kapradím, nebo si hoví ve výšce, na kmenech stromů.

Další        mimořádný chovatelský 
úspěch  Zoo Zlín - čtyři mláďata 
vzácného jeřába laločnatého. První 
dvě se vylíhla v lednu, druhá pak 
v červnu. Zlínská zoo je tak stále 
jedinou zoo v ČR a na Slovensku, 
která tento největší druh afrických 
jeřábů rozmnožuje. O mimořádnosti 
chovatelského úspěchu svědčí i ta 
skutečnost, že za uplynulých 12 mě-
síců se na celém světě vylíhlo pouze 
11 mláďat, v kontinentální Evropě to 
byla jen zlínská mláďata.

Jedním z nejroztomilejších zvířat v Zoo Zlín jsou pandy 
červené. Od konce července se v asijském výběhu pro 
pandy pohybuje nový samec jménem Red. Má čtyři 
roky a pochází ze Zoo Lisabon. Výběh sdílí se samicí 
Chantal, se kterou tvoří nový pár. 

Chantal

nové výběhy

Čáp sedlatý

jeřábí 
sourozenci

mánového
nápadníka

Malí i velcí
mravenečníci mají

Čtyři

najde nový
domov

ve Španělsku

Pár zlínských jeřábů snáší vejce vždy dvakrát ročně, 

ve snůšce jsou pravidelně dvě vejce. Letos se chova-

telům poprvé podařilo vylíhnout a úspěšně odchovat 

všechna čtyři mláďata. Zvolili takřka přirozený odchov 

přímo pod rodiči.  „Dvě třetiny inkubace jsme do ni-

čeho nezasahovali. Nicméně těsně před líhnutím jsme 

se rozhodli umístit vejce do líhně. Rodiče byli v závěru 

sezení pokaždé nervózní, nechtěli jsme nic riskovat. 

U posledního vejce jsme zkoušeli umístění i pod ná-

hradní rodičovský pár jeřábů královských, ale ti o ně 

nejevili zájem,“ uvedl zoolog Václav Štraub. Mláďata se 

v lednu i v červnu vylíhla v rozpětí několika dnů. Cho-

vatelé vždy vybavili odchovný box fotografiemi dospě-

lých jedinců a mladé jeřáby krmili speciální loutkou.               

„K mláďatům jsme vstupovali v převleku, který imito-

val dospělého jeřába. Krmili jsme je loutkou připomí-

nající hlavu jeřába. Je totiž velmi důležité co nejvíce 

omezit osobní kontakt a zabránit tak jejich fixaci na 

lidi,“ vysvětlil zoolog Václav Štraub. I když se později 

chovatelé snažili vrátit mláďata zpět k rodičům, nepo-

dařilo se. „Dospělí ptáci byli pokaždé velmi nervózní a 

nechtěli mláďata již přijmout,“ podotkl Štraub.  

Mláďata jeřábů stráví v těsné blízkosti rodičů zhruba 

dva měsíce. I když jsou od dospělých odděleni, pro je-

jich zdárný vývoj je nesmírně důležitý vizuální kontakt. 

V současné době mladé jeřáby návštěvníci již uvidí                           

v areálu zoo v expozici poblíž sezónního vstupu.                                                              

Společnost jim dělají i dvě želvy ostruhaté. 



Více než deset nových soch ze dřeva vyrobili během le-
tošních prázdnin afričtí řezbáři přímo v areálu Zoo Zlín. 
Umělci z Gabonu během šesti týdnů ztvárnili jedinečné 
sochy pojmenované Iboga a Voyage, dále pak sochy 
představující tradiční africké masky a také odpočinkovou 
lavici ve tvaru krokodýla. Jejich kolegové z Nigérie vyře-
zali novou nepřehlédnutelnou dominantu africké oblasti 
zoo, šestimetrovou žirafu. K té přibyly ještě dvě další žira-
fy a hrošice s mládětem. Sochy vyřezané z pevných dubo-
vých kmenů brzy ozdobí africkou část zoologické zahrady. 
Vydejte se na procházku po areálu a odpočiňte si třeba u 
dětského koutku na lavičce ve tvaru krokodýla. 

Na konci srpna odešel mladý samec tapíra čabrakového 
do francouzské Zoo Tregomeur. Jedná se o další doklad 
výborné spolupráce mezi Zoo Zlín a ostatními evropskými 
zoologickými zahradami.  Sameček Balu se narodil ve Zlí-
ně před rokem (27. 7. 2018). „S přesunem jsme pospícha-
li, protože v říjnu očekáváme u tapírů čabrakových další 
přírůstek,“ upozornil hlavní zoolog Kamil Čihák.

Zlínská zoo připravila pro návštěvníky další novin-
ku letošního roku. V polovině července poprvé ve své 
historii představila orly korunkaté. Podle dostupných 
informací je na celém světě chovají, včetně zlínské, pouze 
tři zoologické zahrady. Pro pár orlů zoo připravila pro-
stornou voliéru, která vznikla opravou původních voliér 
v africké oblasti zoo před pavilonem žiraf. V druhé opra-
vené voliéře v sousedství orlů návštěvníci uvidí atraktivní 
zoborožce hrubozobé.

Pár orlů korunkatých zlínská zoo dovezla z maďarské 
Zoo Szeged, s kterou dlouhodobě spolupracuje. Díky 
této spolupráci chovatelé ve Zlíně získali například samce 
kasuára, který se v roce 2018 postaral o odchov prvního 
mláděte kasuára v historii zoo. „Maďarští kolegové orly 
získali jako zabavená zvířata a hledali pro ně odpovídající 
chovatelské prostory. My jsme zase řešili zásadní opravu 
původních voliér v africké oblasti, které vznikly v šede-
sátých letech minulého století a již přestaly splňovat 
stávající chovatelské nároky. A byli jsme opravdu poctěni, 
že si Zoo Szeged pro deponaci orlů vybrala právě zlínskou 
zoo,“ zdůraznil ředitel zoo Roman Horský. Orly má zlínská 
zoo pouze zapůjčené, chovatelé však předpokládají, že    
v prostorné voliéře zůstanou už natrvalo. „I když se jed-
nalo o zabavená zvířata, jsou ve skvělé kondici. Jedná se 
o dospělé jedince, samec váží 4 kg, těžší samice má o kilo 
víc,“ doplnil zoolog Václav Štraub. Orel korunkatý patří 
mezi největší africké orly. Na hlavě má typickou chochol-
ku z peří, díky níž získal své jméno. Samci jsou menší než 
samice, ty naopak zdobí menší chocholka. Reprezentuje 
typické obyvatele afrických lesů a pralesů, je to velmi 
silný dravec. Dokáže usmrtit kořist vážící až osminá-
sobek své vlastní hmotnosti. Někdy bývá přirovnáván                                                                       
k jihoamerické harpyji pralesní, které se podobá vzhle-
dem i způsobem života.

Přestavbou čtyř chovatelsky zastaralých voliér vznikla 
prostorná expozice nejen pro orly korunkaté, ale také pro 
obyvatele původních voliér zoborožce hrubozobé. „Cel-
ková plocha obou voliér nyní činí 190 m2, výška dosahuje 
kolem 6 metrů. Voliéry jsou opatřeny černou kovovou 
sítí, která ideálně splývá s okolím. Návštěvníkům tak mů-
žeme dopřát nerušený pohled do obou expozic,“ přiblížil 
voliéry Václav Štraub. 
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Afričtí
řezbáři vytvořili
šestimetrovou žirafu 

Tapír Balužije nyní ve Francii

Nová 
voliérapro orly korunkaté

a zoborožce


