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Vlci v ZOO Tábor se radují z nového prostorného výběhu 

 
31. 8. 2016, Tábor – Téměř jako ve skutečné divočině si může připadat pětice vlků arktických 

v ZOO Tábor. Nově se totiž prohánějí v rozlehlém přírodním výběhu o ploše téměř 3000 

metrů čtverečních. 

 

„Dbáme na to, aby naše zvířata měla dostatečný životní prostor a aby v ZOO Tábor nalezla 

podobné podmínky jako ve volné přírodě,“ zdůraznil ředitel ZOO Tábor Evžen Korec. „Na 

přípravě výběhu, jehož vybudování trvalo několik měsíců a stálo přes 650 tisíc korun, jsme 

spolupracovali se zahradní a krajinnou architektkou, která má zkušenosti i z jiných 

zoologických zahrad,“ doplnil Korec s tím, že součástí projektu je i zázemí, kde mají šelmy 

k dispozici boudy a vyhřívané napáječky na vodu. 

 

Vlci arktičtí vlci obývají primárně krajiny bezlesé tundry ostrovů severní Kanady a Grónska, 

proto byl výběh stylizován právě do podoby kanadské tajgy se severoamerickými jehličnany a 

listnáči. Divoký ráz výběhu doplňují i mohutné kmeny stromů a kyklopské syenitové kameny, 

které byly dovezeny z přilehlého lomu. 

 

„Novinku ocení nejen vlci, kteří si na nové prostředí rychle zvykli, ale i návštěvníci. Bílé šelmy 

totiž na jednom místě mohou pozorovat zcela volně, aniž by jim strhující zážitek kazil pohled 

přes plot,“ uzavřel Korec.  

 

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. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. 

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. Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana 

ohrožených druhů zvířat. Aktuálně v ZOO Tábor žije přes 250 zvířat takřka 70 živočišných 

druhů. Generálním partnerem je lídr developerské výstavby v ČR EKOSPOL. 
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Vybrané akce ZOO Tábor v  roce 2016 

22. 10. – Den stromů 

31. 10. – Halloween 

5. 12. – Mikulášská nadílka 

prosinec – Advent v ZOO Tábor 
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