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1. ÚVOD 

Téma Zoologická zahrada Zlín jsem si vybrala protože, toto místo navštěvuji velmi ráda  

a chtěla bych touto prací lidem přiblížit Zoo Zlín. Nachází se mezi Lukovem a Štípou. Zoo 

Zlín je nejnavštěvovanější místo na Moravě a za rok jí přibližně projde 600 000 návštěvníků. 

V rámci 15 českých Zoo jí patří druhé místo. Od roku 1948 do roku 2016 jí prošlo 

17 754 537 návštěvníků. Ředitelem Zoologické zahrady Zlín je Roman Horský. Areál byl 

založen roku 1804-1805, ale Zoo byla otevřena až v roce 1948. Celková rozloha Zoo je 52 

hektarů. Vlastní 6 pavilonů. Má 213 druhů zvířat a 1261 jedinců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace 

Tato absolventská práce je zaměřena na Zoologickou zahradu Zlín. Najdete v ní fakty od 

založení až po současnost. Také se v ní objevují rozhovory se zaměstnanci Zoo.  

Annotation 

This thesis focuses on the Zlin Zoo. The paper contains facts about the zoo – starting from 

the date of its establishment till these days as well as interviews with the zoo employees.  
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2. HISTORIE 

2.1 Historie zámku  

Historie zámku v Zoo, je úzce spojena s hradem Lukovem.  V roce 1724 získal hrad a celé 

lukovské panství rakouský hraběcí rod Seilernů. Na hradě však nepobývali, a proto začal 

chátrat. Seilernové se tedy rozhodli pro stavbu nového sídla. Vybrali si návrší Lešná. 

Výstavba celého areálu začala v roce 1804. Seilernové využívali osmdesát let Lešnou pouze 

jako letní sídlo. 

 Kolem roku 1885 se ale hrabě František Seilern rozhodl starý zámek zbourat a na jeho místě 

vybudovat zcela novou stavbu. Návrhy nového zámku zpracoval vídeňský architekt Johann 

Mick. Konečnou verzi však ještě doopravil architekt Viktor Seidek, který řešil zejména 

interiéry v přízemí zámku. Johann Mick řídil stavbu tři roky, poté zemřel. Viktor Seidek 

stavbu převzal a byla dokončena v roce 1893. 

Nový zámek se pyšnil přepychovým vybavením interiérů. Přízemí zámku zahrnovalo 

reprezentační místnosti a obytné místnosti. V prvním patře zámku, bydlela rodina majitele 

zámku a ve druhém patře byly pokoje pro hosty. Tento zámek se stal hlavním sídlem 

Seilernů, kteří jej vlastnili až do jara 1945. Na počátku 20. Století zde bylo vybudováno 

přírodopisné muzeum, byl zahájen chov exotických zvířat, domácího a cizokrajného ptactva.  

2.2 Historie ZOO Zlín 

Chov zvířat v lešenském areálu má již více než dvousetletou tradici. Dokonce přecházel  

i budování hraběcího sídla. První stavbou v Lešné byla totiž bažantnice. Následně vznikl 

původní zámek. Nejdůležitější etapa vývoje souvisí s hrabětem Josefem Karelem Seilernem. 

Vybudoval totiž přírodopisné muzeum. Na zlomu dvacátých a třicátých let zavedl chov 

prvních odborných a exotických zvířat.  
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3. POSTUPNÝ ROZVOJ 

Od počátku 90. Let začala výstavba moderní zoo. Obnoven byl znovu zámecký park, kde 

byla možnost oddání návštěvníků. Byly zde vybudovány také inženýrské sítě. Zoo je také 

rozčleněna podle kontinentů a postupně se stavěly nové expozice, chovatelské zázemí  

a prostory věnované návštěvníkům, jako jsou například restaurace, dětské koutky, prodejny 

suvenýrů).  

Pro veřejnost byla zoo oficiálně otevřena v roce 1948. První pavilony vznikly až na začátku 

60. Let a to díky přestavbě historických budov. Začal se také výrazně rozšiřovat chov zvířat. 

Zásadní změna se ovšem odehrála až v posledním desetiletí dvacátého století, kdy byl areál 

rozčleněn do čtyř kontinentů a díky tomu začala nová etapa Zoo. 
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4. SOUČASNOST  

V posledních letech se návštěvnost Zoo pohybuje okolo 600 tisíc lidí ročně. O provoz Zoo 

se stará přibližně 80 zaměstnanců. V roce 2007 celkové výdaje Zoo činily 63 milionu korun, 

z čehož náklady na krmiva činily 4,5 milionu korun. 

Kromě obvyklých popisků zvířat, které jsou rozlišeny dle světadílů, najdou návštěvníci 

v areálu i informace o rostlinách, kultuře domorodých obyvatel nebo také o známých 

českých cestovatelích.  

Zoo chová přes 200 druhů zvířat. Zvířat v Zoo je přibližně 1309 a její rozloha činí 52 ha. 

V areálu se také nachází přes 13 000 druhů rostlin a v zámeckém parku roste přes 100 

vzácných dřevin a bylin. Velkým bonusem Zoo je také, že můžou návštěvníci vstoupit přímo 

do expozice pštrosů Emu a klokanů. V hlavní sezoně se také můžou dozvědět návštěvníci 

víc o jednotlivých zvířatech, během komentovaného krmení.   

 

Mapa areálu Zoo Zlín 
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4.1 Kouzlo harmonie 

Japonská zahrada Mu-Shin 

Ve zlínské zoo také můžete zavítat do japonské zahrady Mu-Shin. Pro japonské zahrady je 

typická střídmost, upravenost a čistota. Na všech rostlinách v zahradě jde vidět pečlivá práce 

zahradníků, kteří se snaží na rostlinách vytvářet zaoblené a také uklidňující tvary. 

Důležitá je také zeleň, o kterou je stejně jako o rostliny výborně pečováno. Také zde najdeme 

obrovské množství kamenů, různé velikosti a všelijakých tvarů. Vše dohromady uděluje 

dojem horské zahrady.  

Co vlastně znamená název „Mu-Shin“?  

Přesný překlad znamená „bez myšlenky“ nebo také „mimo mysl“.  

V této zahradě návštěvníci načerpávají pozitivní myšlenky, zapomínají na starosti všedních 

dní, pociťují harmonii a odpočívají zde. 

Zajímavost: 

V této japonské zahradě jsou tři exempláře borovice drobnokvěté. Všechny byly dovezeny 

z Japonska a jsou staré přibližně 100 let. Podobných stromů existuje v České republice jen 

pár kusů.  
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4.2 Zvířata  

Mláďata narozena v roce 2017:  

 Ara arakanga 

 Jeřáb laločnatý 

 Papoušek šedohlavý západní 

 Ovce somálská  

 Pelikán bílý 

 Vlhovec červenohřbetý 

 Arassari zlatolící  

 Sup bělohlavý  

 Sup Rüppellův 

 Antilopa koňská  

 Voduška abok 

 Lemur kata  
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4.3 Tapír čabrákový 

Tapír se nejvíce podobá vepři. Jak chůzí, tak tvarem těla i způsobem života. Nejbližšími 

příbuznými jsou však nosorožci, koně, nebo také zebry. Výborně plave, ve vodě hledá i úkryt 

před predátory. Stejně jako hroch umí chodit po dně řeky nebo jezera. Žije samotářsky. Živí 

se listím, trávou nebo plody. Váží až 300 kilogramů a délka těla dosahuje i 2,5 metru. Samec 

se připojuje k samici jenom v období páření. Mládě poté přichází na svět po 390 dnech 

březosti a s matkou tráví prvních 6-8 měsíců života. Tapír je noční zvíře. Začátkem noci se 

vydává hledat potravu. Pohybuje se velmi pomalu a typické je, že téměř z každého keře, 

kolem kterého prochází, si alespoň něco utrhne. 

Mládě 

Jmenuje se Bětka. Narodila se 8. 8. 2016. Tatínek Bětky se jmenuje Baru, maminka se 

jmenuje Nadira. Bětka většinu dne spí, a když nespí tak jí, koupe se v bazénu a hraje si. Také 

je to jediná tapíří holčička v Evropě za posledních pět let. 
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5. ROZHOVORY 

5.1 Rozhovor s pracovníkem Zoo – Zdeněk Čech, 21 let 

Proč jste si vybral tuto Zoo?  

Protože tady ve zlínském kraji jiná není. 

Co v Zoo zajišťujete? 

Přípravu krmení, uklízení (hygiena) a základní veterinární péče. Dále estetická úprava 

výběhů a prezentace chovu. Také zajišťuji enritchment, což je forma zábavy pro 

inteligentnější zvířata.  

Jak dlouho už v Zoo pracujete? 

V prosinci to budou 3 roky. 

Baví Vás práce v Zoo? 

Ano, baví. Tato práce mne naplňuje. 

Víte, kolik lidí prošlo během minulého roku Zoo? 

Ano vím, přibližně 630 000 návštěvníků. 

Kolikrát denně navštěvujete zvíře, o které se staráte? 

Jelikož se nestarám o jedno zvíře, ale o 22 druhů zvířat, tak chodím od jednoho ke druhému 

celý den zhruba 4x denně za každým. 
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5.2 Rozhovor s prvním návštěvníkem 

Odkud jste?  

Z Velkých Albrechtic. 

Jak často navštěvujete tuhle Zoo?  

Snažíme se jedenkrát ročně, protože se tady stále něco zvelebuje a vždy nacházíme nové 

expozice. 

Co Vám přijde na Zoo Zlín zajímavé? 

Zoo Zlín je zajímavá svou polohou s krásným prostředím, se zámkem, který tomu dodává 

ještě větší kouzlo. 

Co říkáte na změny a rozšiřování Zoo?  

Právě změny, které můžeme každoročně zaznamenat, jsou na této zoo lákavé. 

Která část Zoo se vám líbí nejvíce? 

Vždycky ráda posedím na lavičce a pozoruji chování slonů a nikdy nevynechám Yucatán.  

 

5.3 Rozhovor s druhým návštěvníkem  

Odkud jste? 

Z Fryštáku. 

Jak často navštěvujete tuhle zoo? 

Jelikož mám dvě děti, kupujeme rodinnou permanentku, takže vždy když se máme chuť 

projít v pěkném prostředí.  

Co Vám přijde na Zoo Zlín zajímavé? 

Nachází se zde hodně druhů zvířat, které v jiných zoo nenajdeme, například si můžeme 

pohladit rejnoka, Zvířata zde žijí v pěkných podmínkách, mají kolem sebe hodně zeleně  

a celá zoo je rozdělena na kontinenty podle domoviny zvířat.  

Co říkáte na změny a rozšiřování zoo? 

Vývoj zoo se ubývá správným směrem a jde vidět, že lidé, kteří se zoo věnují, podnikají 

kroky pro rozšíření poznání a dbají i na to, aby se tam zvířata cítila dobře.  

Která část zoo se Vám líbí nejvíce? 

Nejraději mám zátoku rejnoků a ráda také posedím v Japonské zahradě.  
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5.4 Rozhovor s ošetřovatelkou rejnoků 

Stala se Vám nějaká zajímavá příhoda s rejnoky? 

Zhruba rok trvalo ošetřovatelům, než naučili rejnoky krmit v neoprenech přímo v bazénu  

a všichni jak na povel připlavou. Další zajímavost je, že jeden samec má mezi očima bílou 

tečku a je jediný, který jde rozpoznat od ostatních. Jmenuje se Ros. 

Čím se rejnoci živí? 

V Zoo jsou hlavní ingredience chobotnice, kalamáry a krevety. Ve volné přírodě se živí 

drobnými škeblemi, které rozdrtí svými deskami, které mají místo zubů.  

Kolik se přibližně dožívají let? 

Přibližně 40 – 60 let. 

Jak dlouho se stavěla zátoka pro rejnoky? 

Přibližně 1. Rok. Rejnoci byli chyceni v Rudém moři, poté převezeni do aklimatizační 

stanice v Turecku, zde byli tři měsíce, poté aklimatizační stanice v Holandsku. Tady byli 

jeden měsíc a zde si pro ně přijeli ošetřovatelé, kde si z třiceti kusů vybrali dvacet. Převezeni 

do zoo byli dva měsíce před otevřením zátoky rejnoků, ať si zvyknou na bazén. 

Kolik je ve zlínské zoo rejnoků? 

19 celkem – 17 samic a 2 samci, bylo 20, ale jedna samice uhynula na vnitřní a vnější 

parazity. Čtyři měsíce ji léčili, ale uhynula. Samců je tak málo, protože jsou vzácní i ve volné 

přírodě. 

Je velký zájem o návštěvu zátoky rejnoků? 

Zájem návštěvnosti? Zatím největší a za rok nárůst o 100 tisíc. 
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6. FOTODOKUMENTACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žirafa Rothschildova 

Nosorožec tuponosý jižní 

Vydra obrovská 

Lev konžský 

Lemur kata 

Klokan rudokrký 
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7. POHLED DO BUDOUCNA 

Projekt nazývaný Karibuni se bude realizovat na nově získaných pozemcích o ploše 24 

hektarů. Návštěvníky zavede do oblasti střední a západní Afriky, prohlídka jim umožní projít 

Afrikou od východu na západ s odlišnostmi, které jsou pro dané regiony typické. Výběh pro 

slony, bude nejdůležitější výstup projektu. Výstavba nové sloní expozice, dá šanci Zoo 

doplnit trojici slonic o chovného samce. Mimo slonů se tato oblast stane domovem dalších 

zástupců africké fauny. 

Důležitou součástí je také část nazývaná „Bomy“ v centru tohoto území. Jedná se o přiblížení 

afrického kempu, ale i se sociálním zařízením, společenskou místností, stany vyšší třídy 

safari stylu, ve kterých budou moci rodiny s dětmi přenocovat nebo strávit víkend. Kemp 

bude fungovat jenom v letním období.   

 

  
Slon africký 
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8. ZÁVĚR 

Vypracování této práce se mi líbilo. Při psaní jsem se dozvěděla plno informací, které jsem 

nevěděla. Chtěla bych poděkovat všem, kteří do mé práce něčím přispěli, nebo poskytli 
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