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Letos naposledy nabízí ZOO Tábor noční zážitky se zvířaty  

20. 8. 2019, Tábor – Kdo chce zažít divoká zvířata s trochou lehkého mrazení v zádech, měl by 

si do diáře rozhodně vyznačit sobotu 24. srpna. Ten večer se v ZOO Tábor uskuteční večerní 

prohlídka – a bude prozatím poslední v letošním roce. Za soumraku se do zahrady vydá skupina 

návštěvníků v doprovodu zkušených ošetřovatelek zvířat, které jim o svých svěřencích 

poskytnou odborný výklad. 

„Je to jedinečný zážitek. Hlavně šelmy bývají po setmění více aktivní než přes den, a tak je 

zájemci mohou zažít mnohdy i v překvapivých situacích,“ říká mluvčí zoologické zahrady Filip 

Sušanka. Třeba puma americká se tiše prochází kolem svého výběhu a prohlíží si návštěvníky, 

jakoby si právě vybírala, který z nich by byl tou nejsnadnější kořistí. Tygr ussurijský Rocky, 

který je symbolem táborské zahrady, se občas chová jako domácí mazlíček – jen s tím 

rozdílem, že tato největší kočkovitá šelma světa váží přes dva a půl metráku. Vyvolá proto 

ulehčené úsměvy na tvářích návštěvníků, když přijde až těsně k nim, začne se protahovat a 

brousit si drápy o strom – přesně jako to dělá kočka domácí. Mnohdy i samotné ošetřovatelky 

jsou zaskočené tím, co některá zvířata po setmění dokážou předvést. 

Vzácnou fosu madagaskarskou, která je stejně jako tygr ussurijský vedena na tzv. červené 

listině ohrožených druhů IUCN, a to v kategorii zranitelných zvířat, můžete vidět jen ve dvou 

zoo v ČR, z nichž jedna je právě v Táboře. A po setmění opouští tato šelma své úkryty a 

ukazuje se v celé své kráse i s dlouhatánským ocasem, který měří skoro stejně jako celé její tělo 

a slouží fose při skocích jako kormidlo. 

A protože o večerní prohlídky zoo bývá v Táboře velký zájem, je zapotřebí předem si 

zaregistrovat místo prostřednictvím webu zootabor.eu/vecerni-prohlidka. Vycházka začíná ve 

20 hodin, sraz účastníků je v 19:45 u hlavního vchodu do zahrady, platí se obvyklé vstupné. 

Určitě se vyplatí vzít si s sebou baterky, protože bez nich není po setmění dobře vidět 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. 

https://www.zootabor.eu/vecerni-prohlidka
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Puma americká. 

 

Nejbližší akce v ZOO Tábor: 

24. 8. 2019 – Večerní prohlídka 

Zažijte chráněná zvířata v ZOO Tábor za setmění. 

7–8.  9. 2019 

Malý ošetřovatel v zoo 

Při plnění dobrodružných úkolů poznají děti práci ošetřovatelů. 
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Kontakt pro média  

Filip Sušanka 

 

M: (+420) 606 688 787 

T: (+420) 233 372 021 
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