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Extrémní vedra sužují i zvířata. V ZOO Tábor jim čelí 

stejně jako lidé – koupelí a pospáváním 
 

23. 6. 2016, Tábor – S astronomickým létem do Česka dorazila i tropická vedra, koncem týdne 

by měla rtuť teploměru vyšplhat na 37 stupňů. Vysoké teploty nesnáší špatně jen lidé, 

s palčivým sluncem se musejí po svém vyrovnávat i zvířata. Pracovníci ZOO Tábor ale dělají 

vše pro to, aby se obyvatelé zahrady cítili dobře i za mimořádného horka. 

 

Například medvědi hnědí si dokáží s extrémními vedry poradit sami – parné dny tráví u vody či 

ve vodě, tedy v jezírku, které mají ve výběhu k dispozici. To jejich severoameričtí příbuzní 

baribalové zvolili jinou strategii, většinu dne prospí ve stínu. Rochněním či občasnou koupelí 

řeší vysoké teploty prasata, vodu vyhledávají i jeleni. 

 

Zvýšenou péči musí ošetřovatelé věnovat opeřencům. „Voliéry pravidelně rosíme tak, aby ptáci 

měli pohodu. Navíc všichni mají k dispozici koupátka,“ říká Jan Maurer, vedoucí ošetřovatel 

ZOO Tábor. Občasnou koupel od ošetřovatelů také dostává vlk arktický, který je přeci jen 

zvyklý na jiné klimatické podmínky. „Jinak je celý den zalezlý ve stínu a dělá, že se ho 

současná vedra netýkají,“ dodává Maurer. 

 

Extrémní počasí si se zvířaty zle pohrává. Zatímco teď se musejí vyrovnávat s vysokými 

teplotami, počátkem týdne je sužovaly přívalové deště, které dokonce vyplavily hnízdo sovice 

sněžní. 

 

ZOO Tábor letos láká návštěvníky na atraktivní akce, které v prostorách zahrady pravidelně 

pořádá. Tahákem je také více než 250 zvířat žijících v táborské zoo. Návštěvníci se mohou těšit 

také na spoustu mláďat, zvířecí osazenstvo ZOO Tábor se totiž letos utěšeně rozrůstá. Hned na 

Nový rok se narodilo rovnou jedenáct mláďat koz domácí, kamerunské a kašmírské. Chvíli po 

nich přišel na svět letošní první bretaňský skřítek, kterého krátce na to následoval ještě jeden a 

před pár dny je doplnilo další, letos už třetí, jehňátko. Táborská zoologická zahrada poté 

přivítala i pětici mláďat nosála červeného. Kromě toho během května přivezla z Německa čtyři 

samice zubra evropského, které se mají stát základem budoucího stáda. Prohlédnout si nové 

https://www.zootabor.eu/wp-content/uploads/2015/07/tz20160620-dest-vyplavil-hnizdo-sovice-snezni.pdf
https://www.zootabor.eu/wp-content/uploads/2015/07/tz20160620-dest-vyplavil-hnizdo-sovice-snezni.pdf
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přírůstky na vlastní oči mohou návštěvníci nejen o víkendu, ale každý den od 9:00 do 18:00 (o 

víkendech do 20:00). 

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor je zároveň 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. Otevřena je denně od 9:00 do 18:00 (o 

víkendech do 20:00). Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. 

Aktuálně v ZOO Tábor žije přes 250 zvířat více než 60 živočišných druhů. Generálním 

partnerem je lídr developerské výstavby v ČR EKOSPOL. 

 

 

Vybrané akce ZOO  Tábor v  roce 2016 

 

26. 6. – Přehlídka výstavních psů z chovatelské stanice Atison 

2. 7. – Zahradní slavnost – 1. narozeniny ZOO Tábor 

16. 7. – Malý ošetřovatel v ZOO Tábor 

29. 7. – Mezinárodní den tygrů 

13. 8. – Narozeniny lva Simby 

26. 8. – Mezinárodní den psů – soutěž o nejhezčího voříška 

22. 10. – Oslava Dne stromů 

31. 10. – Halloween 

5. 12. – Mikulášská nadílka 

prosinec – Advent v ZOO Tábor 
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