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ZOO Tábor se těší na návrat ztracené dcery, ve čtvrtek 

přijede zubřice Karla 
 
 
7. 12. 2015, Praha/Tábor – Táborská zoologická zahrada se připravuje na náročný návrat 

ztraceného syna. V tomhle případě je přesnější biblický odkaz upravit na návrat ztracené dcery. 

Tento čtvrtek 10.12. brzo ráno se vydá na několikahodinovou cestu z hodonínské zoo čtyřletá 

samice zubra evropského Karla. Ta se na jihu Moravy narodila zubřímu páru Karlovi a Tamaře, 

kteří se do Hodonína dostali před čtyřmi lety právě z táborské zoologické zahrady. 

 

Životní cesta samice, která letos v říjnu oslavila své čtvrté narozeniny, se zkomplikovala ještě 

před jejím narozením. Neobvyklé bylo už to, že se narodila čtrnáctileté jalovici. Zubři bývají 

březí většinou mnohem dříve. 

 

Stáří prvorodičky se nakonec ukázalo jako zanedbatelný detail. Zubří sudičky totiž pro nový 

přírůstek přichystaly jiný osud podobající se příchodu na svět uherského a českého krále a 

vévody rakouského Ladislava Holce z rodu Habsburků. Ten se narodil až čtyři měsíce po smrti 

svého otce, českého, uherského a německého krále a rakouského vévody Albrechta II. 

Habsburského, takže je známější pod přízviskem Ladislav Pohrobek. 

 

Také zubří samice Karla se narodila až po smrti svého otce. Krátce po této smutné události si 

pracovníci hodonínské zoologické zahrady všimli, že se samici Tamaře zvětšuje břicho a také 

více jí. V říjnu pak vedle ní našli zdravé mládě, které se tak stalo posmrtným dárkem od zubra 

Karla. I proto nese jeho jméno. 

 

Možná právě osud pohrobka zaujal lidi natolik, že pro něj hlasovali v soutěži o Nej… mládě 

2012 v soutěži BabyZOOM, kde se Karla dlouho držela na druhém místě. 

 

Všichni pracovníci ZOO Tábor se už nyní Karly nemohou dočkat. „Návrat zubří samice do 

ZOO Tábor nás velmi těší, dlouho jsme o tom vyjednávali. Zubři bývali po staletí až do 



 

 

e-mail: media@zootabor.eu 

www.zootabor.eu 

 

 

 

 
 

Sídlo: Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7 tel.: 233 37 20 21 
 

středověku přirozenými králi českých lesů. Bohužel člověk je poté takřka vyhubil a přežili jen 

díky chovů v zajetí,“ prohlásil majitel ZOO Tábor Evžen Korec. 

 

Táborská zoologická zahrada se specializuje na chov ohrožených zvířat, záchrana původního 

živočišného druhu v české přírodě je proto samozřejmostí. Do budoucna ZOO Tábor plánuje 

řady zubrů výrazně rozšířit. „Samice Karla by se měla stát základem stáda, které bychom v naší 

zoologické zahradě rádi založili a chovali,“ naznačil další plány Korec. 

 

Prohlédnout si nový přírůstek na vlastní oči mohou návštěvníci už tento víkend, kdy budeme 

mít otevřeno od 9:00 do 16:00. Celý prosinec nás můžete navštívit každý víkend ve stejný čas. 

Mimořádně návštěvníky přivítáme také v pátek 25. prosince a první den příštího roku, tedy 

v pátek 1. ledna 2016. I v tyto dny bude otevřeno od 9:00 do 16:00. 

 


