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ZOO Tábor protestuje proti novele zákona, která má 

zabránit návratu původních zvířat do české přírody 
 
 
24. 3. 2016, Praha/Tábor – Zubři, pratuři i divocí koně bývali dlouhá staletí přirozenou součástí 

české přírody, než je člověk před více než stoletím definitivně vyhubil. Jako živočišný druh 

přežila tato zvířata jen díky úsilí soukromých chovatelů. Nyní se tak mohou pomalu vracet do 

svých původních životních prostor. Jedním takovým místem, kde se návrat do volné přírody 

daří, je i prostor bývalého vojenského újezdu u Milovic. I díky dlouhodobé podpoře od 

developerského lídra Ekospol, k němuž se v loňském roce připojila i ZOO Tábor, obdivují 

tento úspěšný projekt odborníci z celého světa. Nyní mu ale hrozí konec. 

 

Ministerstvo zemědělství totiž připravuje novelu zákona o myslivosti, která má vypouštění 

zvířat odchovaných v zoologických zahradách do volné přírody zcela zakázat. ZOO Tábor 

proti tomuto záměru důrazně protestuje. 

 

„Základním posláním ZOO Tábor je ochrana ohrožených druhů zvířat. I proto jsme se rozhodli 

zapojit do projektu společnosti Česká krajina, která návrat těchto zvířat do volné přírody 

koordinuje. V loňském roce jsme do naší zoologické zahrady získali zubřici Karlu a letos 

z Německa přivezeme dalších pět zubrů. Toto stádo má sloužit k odchovávání zvířat vhodných 

k návratu do volné přírody. Do české krajiny bychom tak vypouštěli zvířata odchovaná v Česku 

a ne jako dosud dovážená ze zahraničí. Současný návrh zákona, který by tuto snahu zhatil, 

proto považuji za zcela nesmyslnou,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec, podle nějž jde o 

další příklad destruktivní české legislativy. „Ministerstvo tím de facto říká, že vyvraždění 

původních druhů bylo v pořádku,“ dodává vystudovaný biolog Korec. 

 

Zákaz vypouštění původních druhů do volné přírody však není jediným nesmyslem chystané 

novely. Myslivce novela pod hrozbou velkých sankcí nutí k masivnějšímu odstřelu divokých 

prasat a jelenů sika. Jen divokých prasat myslivci v Česku ročně uloví kolem 164 tisíc, 

ministerstvo by počet odlovených divočáků chtělo podle zmínek v tisku zvýšit až na 200 tisíc. 
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„To je zcela v rozporu s principy ochrany přírody a jako známému milovníkovi všech zvířat mi 

to nemůže být lhostejné. Stát, který v minulosti podporou nevhodného způsobu hospodaření 

v lesích i na polích dopustil přemnožení některých druhů zvířat, nyní místo humánního řešení 

přišlo s plánem na masivní vyvražďování. To nesmíme dopustit,“ apeluje Korec na ochránce 

přírody i celou veřejnost. Podle Korce totiž existují mírnější způsoby, jak stav zvěře v lesech 

regulovat. 

 

ZOO Tábor proti tomuto záměru ostře protestuje a bude apelovat nejen na ministerstva, ale i 

na zákonodárce, aby tato změna neprošla. 

 

ZOO Tábor je nejmladší zoologická zahrada v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od 

insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Pro veřejnost byla 

ZOO Tábor otevřena o měsíc později. Jen do konce roku ji navštívilo přes 50 tisíc lidí. 

Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. Nedávno se zapojila do 

Koalice proti palmovému oleji a podpořila také kampaň Společnosti pro zvířata – ZO ČSOP 

„Konec doby klecové“, která chce dosáhnout lepšího prostředí v chovech hospodářských zvířat. 

ZOO Tábor aktuálně chová přes 250 zvířat více než 60 živočišných druhů. Rozlohou je 

největší zoologickou zahradou jižních Čech. Více informací včetně otevírací doby a vstupného 

naleznete na webových stránkách ZOO Tábor www.zootabor.eu.  
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