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Jsou prázdniny a jako každý rok i 
letos bude jihlavská zoo předmětem 
zájmu návštěvníků Jihlavy. Položili 
jsme proto několik otázek ředitel-
ce Elišce Kubíkové, na co se můžou 
návštěvníci těšit.

 
Zoo je letním magnetem pro 

návštěvu Jihlavy. Na co se pře-
devším mají zájemci přijet podí-
vat?

 Předpokládám, že většina lidí 
navštěvuje zoo s cílem zhlédnout 
zvířata, pozorovat jejich chování, 
případně potěšit se pohledem na 
mláďata. Tuto možnost zde posky-
tuje víc než 700 chovaných zvířat v 
160 druzích. 

 Mezi nejoblíbenější patří surika-
ty, které jako uvítací výbor vyhlížejí 
návštěvníky hned u vchodu. Také z 
hříbátka, které se v květnu narodi-
lo poníkům, jsou nadšeny nejenom 
děti. 

 Množství černobílých pruhů se 
radikálně zvýšilo ve výběhu zeber, 
kam jsme přivezli dvě nové klisnič-
ky. Tuleň Arthos sdílí bazén již se 
dvěma partnerkami. Podobné pri-
vilegium bylo nově dopřáno i ba-
birusám. Část růžových plameňáků 
vzorně pečuje o svá šedá „kačátka“ 
a páry, na které zbyla hnízda až v 
druhé etapě, střeží své budoucí po-
tomky zatím v podobě vajíček. 

 Oblíbení jsou i giboni, kteří od-
chovávají své v pořadí již desáté 
mládě a z miniaturních drápkatých 
opic je momentálně největší vzác-
ností již druhý potomek kosmanů 
stříbřitých. Učiněný „babyboom“ 
jsme zaznamenali u krásných koček 
- manulů, kde k původním čtyřem 
mláďatům přibyla další dvě u dru-
hého páru, ale vzhledem k rekon-
strukci jejich výběhu jsou umístěna 
v zázemí.

 
 Jste již známi tím, že se neustá-

le snažíte o rozšíření nabídky. Co 
plánujete pro nejbližší dobu a v 
pozdějším horizontu?

 Druhá část expozic malých koček 
je již zrekonstruovaná a připravena 
přijmout původní obyvatele. Parčík 
s japonským charakterem se do-
stal už téměř do defi nitivní podoby 
a nyní probíhají parkové úpravy v 
části u dolního vstupu. Japonský al-
tán v této části zahrady projde ještě 
drobnými estetickými úpravami, ale 
uvnitř jsou již umístěni drobní asij-
ští ptáci. 

 Původní zimoviště pelikánů bylo 
upraveno na ubikaci pro drápkaté 
opičky. Ty se v nejbližší době bu-
dou seznamovat s novým volným 
výběhem na ostrůvku vodního ptac-
tva. Připravujeme výstavbu voliéry 
pro papoušky ara a následně úpravu 
průčelí Amazonského pavilonu do 
podoby Puebla. Zde bychom chtěli 
potěšit zejména dětské návštěvníky 
expozicí morčat.

 Momentálně očekáváme zahájení 
stavby Environmentálního centra, 
které je nezbytné pro plnění vzdělá-
vací funkce zahrady.

 V dlouhodobějším horizontu při-

Eliška Kubíková: Zoo má co nabízet 
a hodně nového je opět připraveno

pravujeme velkorysý projekt „Zoo 
pěti kontinentů“. Pokud se jej poda-
ří zrealizovat, měla by na území za-
hrady vzniknout africká pláň s pa-
vilonem pro žirafy i několik dalších 
druhů kopytníků, australská farma 
s typickými druhy místní fauny  i 
asijská voliéra se svými obyvateli - 
gibony. 

 A třešinkou na dortu by měly být 
Ostrovy pokladů, což je v podstatě 
pavilon plazů. Projít pěti kontinen-
ty s minimálními náklady  za něko-
lik hodin, to je docela lákavá před-
stava.  Děláme vše, co je v našich 
silách, aby se co nejdřív proměnila 
ve skutečnost.

 Můžeme ukázat na návštěvnos-
ti za několik posledních let, jak je 
zoo atraktivní pro návštěvníky?

 Do roku 2002 byl za úspěch po-
važován počet 180 tis. návštěvníků. 
Výrazný nárůst (230 tis.) byl za-
znamenán v r. 2004. Hranice 240 
tis. osob byla poprvé překonaná v r. 
2005 a s výjimkou r. 2006 pod ni již 
návštěvnost neklesla. 

 Rekordní rok 2009 s počtem 267 
283 návštěvníků asi nebude jedno-
duché překonat. Na tomto úspěchu 
měla výrazný podíl nová expozice 
pro medvědy malajské. Z výsledku 
lze usuzovat, že návštěvníci očeká-
vají změny, a to především v podo-
bě nových objektů. Letošní návštěv-
nost se nevyvíjí pozitivně, ale to lze 
připsat zejména extrémně nepřízni-
vému počasí.

 Co považujete za ta hlavní zví-
řata, na která jste jako ředitelka 
pyšná?

 Nemám ráda třídění zvířat na 
vzácná a nevzácná, obyčejná a exo-
tická. Každé zvíře je unikátní a za-
stává v přírodě nezastupitelnou ro-
li. Nicméně zoo není nafukovací, 
a pokud si máme vybrat, dáváme 
přednost chovu zvířat, kterým hro-
zí vyhynutí. Pak je každý úspěšný 
odchov opravdovou satisfakcí za 
vynaložené úsilí a někdy, přiznejme 

si, i prestižní záležitostí. 
 Z tohoto pohledu bych jmenova-

la například gibona, chvostana bě-
lolícího nebo lvíčka zlatého.

 Podle váhy by přední příčky ob-
sadil hrošík liberijský. Podle an-
kety oblíbenosti vydra říční a tygr 
sumaterský, ale stejně chovatelsky 
cenní jsou i levharti perští, cejlonští 
i sněžní, či manulové. Mezi odbor-
nou veřejností je opravdovým „špe-
kem“ krysa obláčková.

 A z vašeho osobního pohledu?
 Pyšná jsem zejména na zvířata, 

která můžeme představit veřejnos-
ti v odpovídajícím prostředí. Před-
pokládáme, že náročný návštěvník 
preferuje pohled na zvířata zblízka, 
v jejich, pokud možno přirozeném, 
prostředí, nebo v některých přípa-
dech i  fyzický kontakt...

 Věřím, že při pohledu do výběhu 
surikat má divák pocit, že hledí na 
kousek pravé polopouště i s jejími 
obyvateli. Shetlandský ostrov s ma-
jákem nenechá snad nikoho na po-
chybách, že původ poníků je spojen 
s drsnými podmínkami severských 
ostrovů. 

 Při procházce zahradou  Hok-
kaidó člověka ovane atmosféra ja-
ponského přírodního parku a s ní i 
chuť se na chvíli zastavit a zamyslet. 
Také vstupem do nových expozic 
malých koček se osoba stává sou-
částí prostředí, ve kterém tito hbití 
tvorové žijí. V připravované expo-
zici Escondido se návštěvník rázem 
octne v Jižní Americe. A africká 
vesnice Matongo? I praví Afričané 
potvrdí, že atmosféra je zde téměř 
autentická.

 Uvažujete také o tom, jak ještě 
zlepšit komfort pro návštěvníky - 
např. restaurace apod.?

 Neustále na tom pracujeme. Na-
ší snahou je zlepšovat prostředí 
chovaných zvířat a zároveň poskyt-
nout  návštěvníkům určitou míru 
pohodlí, bezpečí, ale i prostor pro 
přijímání informací a vjemů. Chce-
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me vytvořit zařízení, které v zájmu 
ochrany zvířat a přírody komuniku-
je s návštěvníky. 

 V nabídce občerstvení jsme ještě 
nedosáhli žádoucí kvality, ale po-
krok je znát. Velmi nám schází vel-
ká restaurace, která by uspokojila 
potřeby zejména početných skupin 
v období letní sezóny. Butik, ale i 
pokladny nabízí široký sortiment 
upomínkových předmětů a propa-
gačních materiálů, nejnověji jsme 
zavedli také prodej výrobků „fair 
trade“. Méně pohyblivým, nebo po-
hodlnějším návštěvníkům jsou k 
dispozici dva vláčky. 

 Tato záležitost je placená, podob-
ně jako atrakce - skákací hrad a au-
tíčka. Zato ukázky výcviku dravců 
a sov si mohou i dvakrát denně užít 
diváci zdarma. Renovovaná poklad-
na v dolní části zoo poskytuje lepší 
komfort pokladním, ale i přícho-
zím. Musím přiznat, že ve vrcholné 
sezóně bývá občas problém s nedo-
statečnou kapacitou parkoviště, kte-
ré blokují autobusy nebo návštěvní-
ci centra města. V areálu zoo pohyb 
návštěvníků usnadňují i předláždě-
né chodníky.

 Nejlépe se nám asi daří uspoko-
jovat návštěvníky v nabídce herních 
prvků. Dětem už druhým rokem 
slouží originální dětský koutek  a 
objekt archy je také v oblibě.

 Přibyly lavičky, zejména v japon-
ském parku, jehož relaxační účinky 
si návštěvníci pochvalují. Dobrou 
orientaci umožňuje nový orientační 
plán zahrady v podobě panelu, ale 
mapa je i součástí občasníku Zoo-
novinky, tiskoviny, kterou mají k 
dispozici všichni zájemci z řad ná-
vštěvníků. Vybudovali jsme nauč-
nou stezku Joy Adamsonové, která 
zpestří procházku zahradou zejmé-
na zvídavějším typům. 

 Za zmínku stojí i řada výstav, kte-
ré jsou instalovány buď ve vstupním 
objektu, ve vesnici Matongo, nebo 
přímo v areálu. 

 Letní komentované krmení zví-
řat lze také zařadit mezi specifi c-
ké druhy služeb a v nabídce máme 
i možnost objednávky skupinové 
prohlídky zoo. Organizované školní 
skupiny mají možnost využít nabíd-
ku výukových programů. -lm-


