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Léto a prázdniny lákají každoroč-
ně do jihlavské zoo. Zeptali jsme se 
proto ředitelky Elišky Kubíkové, co 
si na letošní rok přichystali nového. 
Rovněž jsme nezapomněli na stav 
projektů, které zoo připravuje pro 
své návštěvníky.

Letní sezona je v plném prou-
du, a i když červenec byl počasím 
chladný,  jistě mohli návštěvníci 
zoo mnohé vidět... 

Návštěvníci mohou bez obav na-
vštívit jihlavskou zoo kdykoliv. Bez 
ohledu na počasí je většina zvířat ve 
venkovních výbězích, případně ve 
vnitřních ubikacích. V extrémních 
vedrech zvířata obvykle odpočíva-
jí ve stínu, zatímco v chladnějším 
počasí bývají aktivnější. V prázdni-
novém období je navíc pro naši zoo 
typická zvýšená nabídka doprovod-
ných programů. 

Loni bylo otevřeno Podpo-
VRCH, můžete již zhodnotit jeho 
využití? 

Environmentální centrum Pod-
poVRCH zahájilo svoji činnost již 
vloni. Je dobré, že tak významná 
událost se navíc odehrála v termí-
nu, který lze jen těžko zapomenout 
- 11. 11. 2011. Atraktivní prostředí 
již ocenili mnozí dospělí a přes čty-
ři tisíce dětí. 

O výukové programy byl v někte-
rých termínech takový zájem, že 
jsme mnohdy museli některé zá-
jemce s těžkým srdcem odmítnout. 
Naopak na přednáškách či fi lmech 
ještě zbývala volná kapacita. Zájmo-
vé kroužky se naplnily rychle a malí 
chovatelé zaznamenali i své první 
chovatelské úspěchy – mláďata os-
máků, bodlinatek užovek či gekon-
číků.

Z ohlasů, které máme,  víme, že 
návštěvníkům se velmi líbí objevo-
vání tajemství podzemních prostor 
a pozorování zde umístěných živo-
čichů. Často je těžké odtrhnout zrak 
od pestrých akvárií s mnoha dru-
hy rybiček. Údiv vzbuzují i tropičtí 
švábi nečekaně velkých rozměrů.

Sledovaným projektem zoo je 
žirafí areál. Jak jste daleko? 

Hrubá stavba pavilonu žiraf je již 
prakticky hotová. Stavba s kruho-
vým půdorysem pojme nejenom 
nejvyšší savce planety, ale místo se 
zde najde i pro samostatné ubikace 
sympatických afrických  šelmiček 
fenků, stejně tak pro některé drob-
né savce s noční aktivitou. Na pavi-
lon navazuje stáj afrických kopytní-
ků, kde v první fázi naleznou místo 
zebry. Africkou pláň v horní části  
doplní expozice opic a z druhé stra-
ny ji organicky ukončí výběh hyen. 

Africký „kontinent“ u nás sousedí 
s „Austrálií“. Budova australské far-
my by měla být dokončena součas-
ně s expozicí žiraf, aby zde nalezli 
svůj domov naši klokani. Jejich sou-
časnou ubikaci čeká na podzim de-
molice, čímž se uvolní místo voliéře 
pro gibony a babirusy.

Vyvrcholením léta budou oslavy 
55. výročí založení zoo

Které novinky jsou připraveny 
pro návštěvníky, jaká nová zví-
řata budou k vidění v zoologické 
zahradě? 

Letos nás potěšila řada mláďat: 
Snad nejvýznamnějším letošním 
přírůstkem jsou trojčata levhartů 
sněžných (irbisů). V popularitě jim 
šlapou na paty trojčata afrických 
koček – karakalů, a dvojčata serva-
lů. Malé asijské kočky reprezentuje 
čtveřice manulů. 

Především dětem  se líbí neposed-
ní nosálové a roztomilí poníci. Os-
trov u africké vesnice Matongo do-
slova okupují zvídaví lemuři kata se 
sedmi mláďaty. Do jejich soukromí 
zblízka nahlížejí plameňáci se svým 
osmičlenným dorostem. Pozornosti 
by neměla uniknout rodinka kos-
manů stříbřitých s párečkem jar-
ních mláďat.  

Nové druhy zvířat se objeví v no-
vých pavilonech, každopádně bych 
ráda upozornila, že od loňského ro-
ku máme nový vzácný druh – pan-
du červenou.  

Kromě mláďat čeká na návštěvní-
ky řada vylepšení v areálu. Napří-
klad na střeše pavilonu Hacienda 
Escondido se osvědčil bufet Canti-
na s nabídkou mexických specialit. 
Nově jsme také vybavili interiér ob-
jektu občerstvení Panda. 

Věřím, že to, co návštěvníci v zoo 
uvidí a zažijí, vykompenzuje pří-
padné omezení, které vzniká v dů-
sledku stavební činnosti spojené s 
realizací projektu Zoo pěti konti-
nentů.    

Jaké jste připravili doprovodné 
programy? 

Každodenní komentované krme-
ní zvířat přiblíží každou půlhodinu 
mnohé detaily ze života vybraných 
druhů zvířat. Velkou oblibu si zís-
kaly ukázky výcviku dravců a sov, 
které sokolníci předvádějí dvakrát 
denně s výjimkou pondělí. 

Projížďka vláčkem zatraktivňuje 
prohlídku zejména dětem, senioři 
zase ocení pohodlí. Milovníci adre-
nalinových sportů mohou využít 
nabídky lanového parku PraLEZ, 
který jsme otevřeli v loňském roce. 

Kromě pravidelných programů 
máme za sebou i mimořádné akce, 
například vystoupení africké taneč-
ní skupiny IYASA ze Zimbabwe, 
která potěšila diváky letos již pode-
sáté. 

Chystá se oslava…
Vyvrcholením letních aktivit bu-

dou oslavy 55. výročí založení jih-
lavské zoo. Na tak významné výročí 
nestačí jeden den, a proto mu vě-
nujeme pátek 10. a sobotu 11. srp-
na.  Tuším, že největší zájem bude 
o večerní prohlídky,  na které se lidé 
objednávají od jara.

Průběžně realizujeme cyklus pro-
gramů s africkou tematikou nazvaný 
Okuhepa Afrika. Ten bude ukončen 
již osvědčenou akcí nazvanou „Ma-
lá africká konference“. Je načasova-
ná na 7.-9. září. Zajímavé přednášky 
cestovatelů, přírodovědců či foto-
grafů jsou určeny všem, kdo se z ja-
kéhokoliv důvodu zajímají o africký 
kontinent. 

Přibližte prosím nejbližší plá-
ny? 

Dostavíme rozestavěné objekty z 
projektu Zoo pěti kontinentů, s čímž 
je spojeno první stěhování zvířat a 
jejich aklimatizace v novém prostře-
dí. V původní části zoo jsme v zá-
věru loňského roku upravili průčelí 
výběhů pro levharty. Letos chceme 
proměnu dotáhnout, a dát tak celku 
věrohodný himalájský charakter. 

Kolem lemuřích ostrovů osazu-
jeme nová stylová mola, čímž ještě 
více zdůrazníme souvislost s Mada-
gaskarem. V místě, kde se spojuje 
původní a  nová část zoo, chceme 
drobnými úpravami vytvořit mini-
aturní selský dvoreček s domácími 
zvířátky.     

V zoo však nemůžeme myslet jen 
na zvířata, ale i na návštěvníky – 
pro zvýšení jejich komfortu posta-
víme další toalety. Zdokonalujeme 
a doplňujeme informační systém v 
areálu. Zvýšenou pozornost věnu-
jeme zeleni: Chceme se zaměřit na 
„botanizaci“ zahrady. Průběžně za-
čleňujeme některé prvky charakte-
ristické pro přírodní zahrady. 

Kam se chystáte letos na dovo-
lenou vy? 

Já už mám dovolenou za sebou. Do 
cizích zemí se poměrně často dostá-
vám z pracovních důvodů, a proto, 
když si chci opravdu odpočinout, 
trávím část dovolené v jižních Če-
chách na kole. Nejsem žádný vrcho-
lový sportovec a terén mi vyhovuje. 
Tamní krajina na mě působí i svým 
klidem a zvláštní harmonií. -lm-
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