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duben 2019

Tím je mládě vzácného medvěda pyskatého. Sameček se 

sice narodil v polovině prosince 2018, teprve po téměř 

třech měsících si však mohli chovatelé s úlevou oddych-

nout. Medvídě přichází na svět velmi malé, jeho porodní 

váha se pohybuje kolem 400 g, je slepé a takřka bez srsti. 

Šestiletá samice Saraswathi se ale projevila jako skvělá 

matka, o mládě od prvních okamžiků příkladně pečovala. 

O mimořádnosti chovatelského úspěchu svědčí i ta sku-

tečnost, za poslední rok je to jediné odchované mládě      

v evropských zoo. Sameček společně se svou matkou 

stráví ještě nějakou dobu v bezpečí chovatelského záze-

mí. Pokud to počasí dovolí, na první procházku do ven-

kovního výběhu se vydá zřejmě na konci dubna.

Téměř rok a půl jsme společně s koordinátorem chovu ty-

grů ussurijských hledali nového vhodného partnera pro čtr-

náctiletou tygřici Tanju. Na základě úspěšných jednání tak 

v prosinci 2018 do Zlína z estonské Zoo Tallinn přicestoval 

sedmiletý samec Boatsman. První týdny strávil v chovatel-

ském zázemí, kde si postupně zvykal na nový domov a po-

zvolna seznamoval se samicí Tanjou. Seznamování tygrů má 

svá pravidla, bohužel se však někdy může stát, že samec na 

samici zaútočí, vážně ji poraní nebo dokonce usmrtí. V pří-

padě nového zlínského chovného páru spojování proběhlo 

bez jakýchkoliv komplikací. 

Mámemláděmedvědapyskatého

chovatelský sen. 

Splnil se nám další 

Sotva začalo svítit březnové slunce, probudily se ze 

zimního spánku první květiny. Zámecky park se začal po-

malu zabarvovat pestrými koberci jarních cibulovin. Jako 

první se rozvinuly žluté, fialové a bílé krokusy, potom 

hned narcisy a tulipány. Se vzrůstajícími teplotami a po-

čtem slunečních dní budou v parku rozkvétat další rost-

liny. Zámek obklopují vyhlášené rododendrony, v parku 

se nacházejí i exotické liliovníky tulipánokvěté. S nastu-

pujícím létem přijdou na řadu růže, rozvoní se levandule                                                                                               

v andaluské zahradě a vykvetou trvalky u sezonního 

vstupu. V Japonské zahradě koncem jara vykvetou třeš-

ně a na podzim se vybarví listy javorů a brslenu.

květinBarevné koberce
opět pokryly zámecký park

Boatsman

tygří 
samec

se představuje

Nyní poprvé můžete obě 
dvě zvířata uvidět v rozleh-
lém venkovním výběhu.



čápa sedlatého

pro

Nové 
První

27. 4.  Den Země 
4. 5.  Vítání ptačího zpěvu 
4. – 5. 5. a 25. – 26. 5. 
Víkendový pobyt pro děti
18. – 19. 5. Kurzy tvarování bonsají 
19. 5.         Den Japonska 

Pětice aligátorů amerických, 4 samice a 1 samec, žije v sou-časné době v chovatelském zázemí v prostorném skleníku, kde si aligátoři užívají ty nejlepší možné podmínky – prostor-nou písčitou část, velký bazén o objemu téměř 60 m3, spoustu denního světla a stálou teplotu kolem 25O C. 

Radujeme se z dalšího mimo-
řádného chovatelského úspěchu. 
Poprvé v rámci českých a sloven-
ských zahrad se u nás vylíhlo 
mládě čápa sedlatého. O mimo-
řádnosti svědčí i ta skutečnost, 
že 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. Malý čáp se vylíh-
nul na začátku února, v současné 
době již dělá první nesmělé krů-
čky v doprovodu rodičů.

Bavíme se 
v ZOO Zlín

aligátory bude u zámku
Zásadní proměnou prošla v zimních měsících vodní nádrž 

naproti zámku Lešná. Vzniká zde totiž nová venkovní expo-

zice pro aligátory americké. Důležitou, ovšem neviditelnou 

část stavby, tvoří čtyři velkokapacitní nádrže, které byly za-

budovány pod zem. Cisterny mají zadržovat vodu ze střechy 

zámku Lešná, kterou využijeme pro zalévání rostlin a také 

pro provozování nádrže. 

voliéry
a zoborožce
pro

orly
Chovatelé v ZOO Zlín se  snaží stále zlepšovat podmín-ky, ve kterých žijí zdejší zvířata. Proto byla zahájena stavba dvou velkých voliér na ploše za restaurací Limpopo. Větší voliéra má půdorys 8 x 16 metrů, menší voliéra 8 x 8 me-trů. Jejich výška je 6 metrů. Větší voliéra se stane domo-vem pro mimořádně vzácné orly korunkaté, které necho-vá žádná jiná zoo v Evropě. Menší voliéra je určena pro zoborožce.

mládě v ČR

Letní expozice



zamířili do 
Bulharska

Projekt finanční sbírky 4NATURE určené na ochranu 
zvířat ve volné přírodě návštěvníky skutečně oslovil. 
Zvolením vstupného 4NATURE, které obsahuje dvouko-
runový příspěvek na ochranu zvířat v divočině, lidé od 
dubna do prosince 2018 věnovali na vybrané projekty 
částku 949 328 Kč. Zlínská zoo je jedinou českou zoo, 
kde návštěvníci rozhodují o výši příspěvku na konkrétní 
ochranářský projekt. 

Ze zlínské zoo zamířili do 

volné přírody další tři supi 

bělohlaví. Trojici ročních 

mláďat si vyzvedli pracovníci ochranářského centra Stara Zago-

ra, se kterou zahrada od roku 2009 spolupracuje na repatriaci 

supů do volné přírody v bulharském pohoří Stará Planina. Mladí 

supi, 2 samičky a 1 samec, budou nejprve umístění do aklima-

tizační voliéry, zhruba po půl roce pak vypuštěni v bulharských 

horách. Transport tak znamenal nejen další šanci na rozšíření 

divoké populace supů v Bulharsku, ale stal se i hezkou oslavou 

desetileté úspěšné mezinárodní spolupráce.

přineslaSbírka 950.000 Kč
návštěvníkům, 

Děkujeme že pomáhají!

Saola získala 278 162 Kč, peníze budou použity na pokrytí nákladů spojených s údržbou a kontrolou instalovaných 
fotopastí v národní rezervaci Xe Sap v jižním Laosu, nejdůležitějším místě výskytu saoly.

Třetí projekt, ochranu kriticky ohrožené pižmovky bělokřídlé na Sumatře, lidé podpořili částkou 256 430 Kč. „Tato 
suma pomůže australské ochranářské organizaci SIES při výstavbě centra pro zachráněné pižmovky a také pro zřízení 
nových vodních nádrží vhodných k hnízdění pižmovek v národním parku Way Kambas.

Nejvyšší částku 414 736 Kč návštěvníci věnovali 
na Ekvádor. V zahradě Zoologico el Pantanal pod-
poříme rozšíření záchranného centra pro zraněná 
zvířata místní fauny a jejich návrat zpět do volné 
přírody. 

Další supi

1
2
3



Dětibudou luštit
Zámeckou
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Zámecké
speciality

18. – 22. 4.  Velikonoce v zámku Lešná
27. – 28. 4.  Škola čar a kouzel v zámku Lešná 
12. 5.  Hudební zámek - děti ze ZUŠ Zlín 
            koncertují v zámku 
25. – 26. 5.  Svatba jako na zámku - výstava  
                      svatebních šatů, módní přehlídka
23. 6. Řetězové prohlídky zámku Lešná 
           - studenti Gymnázia TGM Zlín průvodci

Benjamínek mezi moravskými šlech-tickými sídly, zámek Lešná v ZOO Zlín, připravil pro novou sezónu opět několik novinek. Tou nejvýznamnější je rozšíření návštěvnické trasy o prohlídku 2. nadzem-ního podlaží, kde je od letošní sezóny ote-vřena pracovna hraběte Josefa Karla Seilerna (1883 – 1939). Ten na začátku 20. století zalo-žil v zámeckém parku soukromou zoologickou zahradu, na kterou po druhé světové válce na-
vázala ZOO Zlín. Návštěvníci uvidí také historické 

fotografie původních majitelů zámku, hraběcí ro-
diny Seilern-Aspang, a nahlédnou do nově zrekon-

struovaných pokojů, ze kterých je výhled na nádvoří 
zámku a novou letní expozici pro aligátory.

Nové překvapení nabízí zámek 

Lešná i pro školáky. „Loni byly 

velmi úspěšné prohlídky zám-

ku s výukou etikety. Program byl 

primárně pro školy, v září jsme 

však téma etikety využili i při spe-

ciálních dětských prohlídkách pro 

veřejnost. Letos jsme pro děti z 

prvního stupně připravili zábavnou 

pátrací hru Zámecká šifra. S žádos-

tí o rezervaci tohoto programu se již 

ozvaly desítky škol. Během prázdnin 

dětskou Zámeckou šifru nabídne-

me také veřejnosti,“ uvedla Romana       

Bujáčková ze ZOO Zlín. 

Zámecká šifra je pro všechny, kteří se bojí, že by děti klasický historický výklad nebavil. Malí návštěvníci společně s průvodcem pátrají v bohatě vyzdobených zámeckých interiérech po nápovědách a hledají klíč, který jim otevře dveře zpět do zoologické zahrady. Děti poznají historii a největší zajímavosti zámku zábavnou formou, na konci je čeká třpytivá odměna. Trase vede také do patra, do nově otevřené pracovny hraběte Josefa Seilerna.

Škola čar a kouzel
Blíží se čarovná filipojakubská noc a zámek Lešná 

se o víkendu 27. a 28. dubna promění ve Školu čar 
a kouzel Vespertilio. Učitelé čar a kouzel očekávají 
nové zájemce o studium, kteří dorazí náležitě upra-
vení, to znamená v kouzelnických pláštích, s kou-
zelnickými klobouky a případně i hůlkami. Ve škole 
se děti seznámí s kouzelnickými předměty, poznají 
tajemnou moc kouzelných tvorů a ochutnají čaro-
dějnou kuchyni. 

A kde škola přišla k názvu Vespertilio?  Zámek 
Lešná je doslova protkaný systémem odvětráva-
cích šachet a menších komínů, které se však léta 
nepoužívají. A tak se v nich zabydleli netopýři, 
latinsky vespertilio. Návštěvníci prohlídek se na 
zámku dozví i pár zajímavostí o těchto tajemných 
nočních tvorech. Učitelé ze školy Vespertilio slibují, 
že každý zájemce si bude moci jednoho netopýra 
odnést domů. 

na Zámku Lešná

šifru


