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Město Jihlava rozjíždí projekt Zoo 
pěti kontinentů, do pěti let bude šest 
nových pavilonů a výběhů.

 Už příští rok by se měl rozjet velký 
projekt rozšíření a modernizace jih-
lavské zoologické zahrady s názvem 
Zoo pěti kontinentů. 

 Pokud vše půjde bez zdržení a 
městu se podaří získat podporu fon-
dů EU, do roku 2015 se zoo rozros-
te o šest nových pavilonů a výběhů 
- zoologická zahrada bude nově pře-
rozdělena na pět kontinentů, a to jak 
geografi cky, tak i druhovou skladbou 
fauny a fl óry. Rada města už schválila 
studii, dodavatel nyní začíná praco-
vat na stavebním projektu. 

 „Celkové náklady odhadujeme na 
130 milionů korun, ale pokladna měs-
ta by měla být zatížena jen asi deseti-
nou částky. Největší část bude uhraze-
na z evropských zdrojů, cenu obvykle 
sníží také výběrové řízení,“ řekl k fi -
nanční stránce věci primátor Jaroslav 
Vymazal. 

 Dosud nejblíže výstavbě je výběh 
pro žirafy (Afrika), který budou mít 
návštěvníci na očích hned u vcho-
du do areálu; stavební práce začnou 
v roce 2011. „Na něj bude navazovat 
expozice Austrálie, připomínající běloš-
skou farmu. Nebudou chybět typická 
větrná čerpadla vody, termitiště, umělé 
skalní úvary, typické pro Austrálii bude 
rovněž zbarvení půdy,“ přiblížil Jaro-
slav Huňáček, autor architektonické-
ho pojetí prostoru pro klokany, emu, 
papoušky či kasuáry - povahou sice 
nepříliš přátelské, ale divácky velmi 
atraktivní australské ptáky.  

 Ve třetí části projektu se nové ex-
pozice dočkají afričtí primáti (man-
gabejové, kočkodani, guerézy) a při-
bude pavilon s babirusami, gibony, 
jeřáby a případně i orangutany (pa-
vilon Asie, rok 2012-2013).

 V závěrečné etapě bude stávající 
exotárium přestavěno na novou ex-
pozici plazů, což bude největší a nej-
nákladnější pavilon, který bude stát 
přes 50 milionů korun. 

 „Vnitřní uspořádání s mohutnými 
kmeny stromů a vodopádem bude v 
návštěvnících vyvolávat dojem pralesa, 
plášť budovy z mosazných plátů bude 
evokovat kůži plazů. U vchodu do pa-
vilonu by návštěvníky měla „vítat“ asi 
dvoumetrová hlava obřího druhohor-
ního krokodýla Deinosucha,“ popsal 
architekt Jaroslav Huňáček.  

 „Tato stavba a také výběh pro hye-
ny budou v ideálním případě otevřeny 
pro veřejnost v roce 2015. Tím by byla 
historicky největší investice do zoologic-
ké zahrady u konce,“ nastínil časový 

průběh rozsáhlého projektu primá-
tor Jaroslav Vymazal. 

  K velkému projektu bude patřit i 
vybudování nových sociálních zaří-
zení, objeví se také automaty, v nichž 
si návštěvníci budou moci koupit kr-
mivo pro některá zvířata. 

 Předpokládaný nárůst návštěvní-
ků po otevření nových expozic je asi 
30 tisíc ročně, přičemž vloni do jih-
lavské zoo přišlo 267.283 lidí. „Zoo 
je nejnavštěvovanějším místem Vysoči-
ny. Je zde větší návštěvnost než v zoo-
logických zahradách při dvojnásobně 

větších městech,“ uvedl dále primátor 
Vymazal s tím, že nové pavilony a 
výběhy zvýší náklady o dva až tři mi-
liony korun ročně, které by ale měly 
z velké části pokrýt právě tržby z vyš-
šího projede vstupenek. 

 S narůstajícím počtem návštěvní-
ků ale musí město také vyřešit par-
kování zejména autobusů. „Není to 
neřešitelný problém, jednáme o zřízení 
parkoviště pro autobusy ale i nákladní 
vozidla nedaleko zoo,“ ujistil primátor 
Jaroslav Vymazal.                             -lm-

(Pokračování na str. 10)

SCHEMATICKÝ plán ukazuje, kde se mají jednotlivé kontinenty v areálu jihlavské ZOO nacházet.

EXPOZICE afr ických primátů má vzniknout ve třetí části projektu.  Nové expozice se dočkají afr ičtí primáti (mangabejové, kočkodani, guerézy) a přibude pavilon s 
babirusami, gibony, jeřáby a případně i orangutany.

Jihlavská ZOO se bude dál rozvíjet 
- náklad je odhadnut na 130 milionů


