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Největší kočkovitá šelma a maskot ZOO Tábor slaví 

24. 7. 2019, Tábor – „Po tygřích stopách“ budou moci postupovat děti, které v sobotu 27. 

července navštíví ZOO Tábor. Pracovníci zahrady pro ně přichystali stejnojmennou soutěžní 

hru, jejímž prostřednictvím zoo připomíná blížící se Mezinárodní den tygrů, který tradičně 

připadá na 29. července. Pro účastníky je připraven tucet stanovišť s úkoly a hrami pro děti, ale 

také odborný výklad po všechny zájemce, a to nejen o tygrech samotných, ale také například o 

palmovém oleji. 

Třešinkou na dortu nadcházejících oslav Dne tygrů ovšem bude rozšířený počet 

komentovaných krmení zvířat, a sice právě o samce tygra ussurijského, který se jmenuje 

Rocky. Také on patří k ohroženým druhům zvířat, na jejichž chov se jihočeská zoo zaměřuje. 

„Během uplynulých sto let bylo ve volné přírodě vyhubeno přes 97 procent tygrů. V současnosti 

žije volně méně jedinců, než je chováno v zajetí,“ říká mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka. Tygr 

ussurijský se volně vyskytuje už jen v sibiřské tajze a na severu Číny, kde žije posledních 

zhruba 500 jedinců.  

„Komentované krmení tygra ussurijského, který je maskotem táborské zoologické zahrady, 

jsme v sobotu připravili na 13. hodinu,“ upřesňuje Sušanka a dodává, že kromě zážitků 

z podání pravidelné dávky masa největší kočkovité šelmě světa budou moci návštěvníci vidět i 

komentovaná krmení medvědů hnědých, makaků jávských a surikat vlnkovaných. 

Zájemci se smyslem pro dobrodružství si v sobotu mohou vychutnat atmosféru setmělé zahrady 

v rámci večerní prohlídky zoo s odborným výkladem o jednotlivých zvířatech. A protože 

zájemců o nečekaná překvapení, kdy se temný stín se ve tmě protáhne jen pár kroků od vás, 

abyste po chvíli nejistoty zjistili, že kolem neslyšně špacíroval medvěd hnědý, je mnoho, musí 

se předem přihlásit na webu https://www.zootabor.eu/vecerni-prohlidka. Sraz přihlášených 

bude ve 21 hodin u hlavního vchodu do zoo s tím, že se platí obvyklé vstupné. Výhodou je vzít 

si s sebou baterku, aby návštěvníci v noční tmě dobře viděli na cestu. 

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor patří k nejmladším zahradám 

v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer 

a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. Pro veřejnost byla 

ZOO Tábor otevřena o měsíc později. Jen vloni ji navštívilo 83 tisíc lidí. Otevřena je každý 

den od 9:00 do 19:00 hodin. Hlavním posláním zoo je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. 

Aktuálně v ZOO Tábor žije přes 310 zvířat takřka 80 živočišných druhů. Generálním 

partnerem je EKOSPOL, lídr developerské výstavby v ČR. 

 

(Foto: Ondřej Chvátal) 
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Nejbližší akce v ZOO Tábor: 

27. 7. 2019 – Mezinárodní den tygrů 

Slavte s námi a s tygrem Rockym! 

27. 7. 2019 – Večerní prohlídka 

Zažijte chráněná zvířata v ZOO Tábor za setmění. 

3. 8. 2019 – Večerní prohlídka 

Zažijte chráněná zvířata v ZOO Tábor za setmění. 

 

Kontakt pro média  
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