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V Jihlavě probíhá dosud největ-
ší investice města do zoologické 
zahrady - projekt Zoo pěti konti-
nentů. Jako první se pro veřejnost 
ofi ciálně otevře Austrálie. Stane se 
tak v sobotu 20. dubna v 11 hodin. 

„Expozice vyrostla nedaleko hlavní-
ho vchodu na dosud nevyužitém jižním 
svahu, napodobuje typickou krajinu a 
architekturu australského venkova,“ 
láká na novinku jihlavské zoo primá-
tor města Jaroslav Vymazal. Středem 
expozice je obydlí farmáře, kolorit 
australského venkova navozuje také 
větrné čerpadlo a vodní nádrž, kra-
jinu připomínají termitiště a umělé 
skalní prvky.  

Největší prostor je věnován typic-
kým zástupcům australské zvířeny 
– klokanům. „Skupina zvířat se již za-
bydlela v obytné části budovy poté, co 
jejich původní ubikaci zlikvidovaly a 
výběh obsadily stavební stroje připra-
vující novou expozici Asie. Výběh bu-
dou sdílet společně s pštrosy emu,“ po-
psala průběh stavby i obsazení nové 
expozice ředitelka jihlavské zoo Eliš-
ka Kubíková. Malou voliéru v jejich 
výběhu obsadí ledňák obrovský. 

Hospodářská část budovy, z vnějš-

V zoo se otevře nový kontinent

ku doplněná řadou voliér, je věnová-
na papouškům. Drobní savci s noční 
aktivitou se zabydlí v koupelně, dílně 
i komoře. Skříňové expozice poskyt-
nou bezpečí krajtě, vakoplšíkům a 
strašilkám. Přítomnost ovcí ve spod-
ní části pozemku nikoho nenechá na 
pochybách, že se jedná o zemědělské 
stavení. Nejvzdálenější část celku bu-
de patřit vzácným zástupcům neléta-
vých ptáků – kasuárům.  

Návštěvníci zde nejen spatří ko-
lekci typických australských zvířat, 
ale získají i řadu informací z historie 
osidlování australského kontinentu 
a výhledově bude prostor doplněn o 
ukázky kultury původních obyvatel. 
„Celky, které by prezentovaly austral-
ské živočichy takto komplexně a navíc 

 australský pavilon - 20. 4. 2013
 pavilon žiraf - 5. 6. 2013
 výběh pro hyeny - léto 2013
 afričtí primáti- léto 2013
 expozice Asie - konec léta 2013
 pavilon plazů - začátek roku 2015

Harmonogram otevření 
nových expozic

v originálně řešeném prostředí, jsou v 
zoologických zahradách velmi ojedi-
nělé,“ upozorňuje na ojedinělost jih-
lavské expozice ředitelka Eliška Ku-
bíková.

Projekt výstavby šesti nových pa-
vilonů v Zoologické zahradě Jihlava 
s názvem Zoo pěti kontinentů byl 
zahájen v listopadu 2011. „V rámci 
projektu jsou na nevyužitých pozem-
cích za novým vstupem do zahrady 
budovány pavilon a výběh pro žirafy, 
expozice afr ických primátů, expozice 
hyen a zanedlouho otvíraná expozi-
ce Austrálie. V centrální části zahrady 
bude umístěn nový asijský pavilon a 
rozsáhlá expozice plazů,“ připomněl, 
co vše je součástí velkého projektu 
Zoo pěti kontinentů, primátor Jaro-
slav Vymazal.

Celý rozsáhlý projekt bude staveb-
ně dokončen v roce 2014. Tato vý-
jimečná stavba bude v ideálním pří-
padě otevřena pro veřejnost v roce 
2015. Tím bude historicky největší 
investice do zoologické zahrady u 
konce. Celková investice přesahuje 
hranici 130 milionů korun, více než 
90 milionů korun bude uhrazeno z 
dotace ROP Jihovýchod.  -rt-

JIHLAVSKÁ zoo se začíná plnit. V rámci projektu Zoo pěti kontinentů rostou nové stavby a první z nich, australský pavi-
lon, bude otevřena 20. dubna. Foto: archiv MMJ

Vedení města podporuje
Petici na udělení 

Nobelovy ceny 
Nicholasi Wintonovi.

Připojit se můžete podpisem 
ve vstupu magistrátu z 
Masarykova náměstí 

do 19. dubna.

Vedení města pořádá
besedu s občany na téma

Desatero problémů města
23. dubna od 16.30 

ve velké gotické síni radnice.

Vedení města připravuje opět set-
kání s občany, tentokrát na téma 
problémů v Jihlavě. Na podrobnos-
ti jsme se zeptali prvního náměstka 
primátora Rudolfa Chloupka.

Jakou besedu s občany připravu-
jete?

V rámci projektu Zdravé město 
pořádá opět po roce město Jihlava 
veřejné projednávání, jehož cílem je 
stanovit největších deset problémů 
města. 

Každý zúčastněný občan může 
promluvit o tom, co mu ve městě 
chybí, s čím není spokojen, co by na-
vrhoval, že ve městě mělo být, a také 
navrhnout svoje řešení u diskusních 
stolů pro stanovená témata. Ve veřej-
né diskusi pak účastníci fóra vyberou 
v každé oblasti největší problémy a 
následně budou hlasovat o desítce 
problémů, které budou základem 
pro stanovení akčních plánů města.

Kolik občanů se může zúčastnit?
Má-li mít fórum smysl, je žádou-

cí, aby se ho zúčastnilo co nejvíce 
občanů, aby jejich zastoupení bylo 
reprezentativní a nevítězily návrhy 
jednotlivců nebo nátlakových sku-
pin a výstup skutečně reprezentoval 
mínění občanů našeho města. 

Zajímáte se  pouze o problémy 
města, nebo bude prostor na širší 
diskusi?

Tento výstup není jediným cílem 
akce.  (Pokračování na str. 3)

Pozvánka na 
veřejné fórum


