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Jihlavská zoo je dnes jed-
nou z hlavních turistických 
atrakcí krajského města. Ne-
spornou zásluhu na tom má 
jihlavský patriot, držitel dvou 
Cen města Jihlavy, zastupitel, 
bývalý ředitel zoo, cestovatel 
a fotograf Vladislav Jiroušek. 
Položil základy moderní zoo, 
sehnal díky svým kontak-
tům zvířata a hlavně neustále 
propagoval jihlavskou zoo ve 
světě.

Lubomír Maštera  ז

V roce 1967 přicházíte do Jihlavy 
z Královédvorské zoo. Pamatujete 
si na to?

Pracoval jsem v Královédvorské 
ZOO jako kurátor plazů, ředitelem 
byl František Císařovský. Později na-
stoupil ing. Josef Vágner, oba jsme 
bydleli v ZOO a po večerech jsme 
spolu spřádali velké plány. Ale pak 
jsme se nepohodli a moje horká hla-
va zavelela k odchodu. 

V Jihlavském zookoutku, který byl 
více než rok bez vedení, pomáhal 
František Císařovský, který bez ZOO 
nemohl být. Dozvěděl se, že odchá-
zím, a doporučil mne do Jihlavy.

Jaký byl první dojem?
Všichni říkali - tam nejezdi, tam nic 

není. Vystoupil jsem na jihlavském 
náměstí z trolejbusu a ptám se na 
radnici, pán mi odpověděl německy. 
No to je pěkně německé město, tady 
určitě nezůstanu, pomyslel jsem si. 

Pak jsem poprvé viděl to nádherné 
údolí a byl jsem nadšen. Lepší loka-
litu pro zoo neznám. Moje nadšení 
pak rychle opadlo. Více než rok bez-
vládí bylo znát. Všude nepořádek, 
největší bída byla druhová skladba 
zvířat. Starý lev, třínohá puma, zebu, 
poníci, nějaké opice, papoušci. 

Šokem bylo zajištěné ubytování, 
pamětníci jistě vzpomínají na starý 
dům s propadlou lepenkovou stře-
chou, naproti městským jatkám. 
Sdílel jsem tam manželskou postel s 
jedním studentem, neměl jsem po-
vlečení, a tak jsem spal oblečený. 

Další noc jsem již strávil na křes-
le v kanceláři, kde jsem si pak ustlal 
natrvalo. Makal jsem od slunka do 
slunka, a tak mi spaní nedělalo potí-
že. Nejdříve jsem ve stájích vykydal 
metr vysokou vrstvu hnoje udupa-
ného jako beton, protože zebu již ne-
mohli projít dveřmi bez sehnutí. 

Kolik v té době pracovalo v zoo-
koutku lidí?

V zookoutku pracovali čtyři za-
městnanci za 900 korun měsíčně, 
vykonávali práci ošetřovatelů zvěře, 
údržbářů, topičů a pokladníků. Kaž-
dý měl desítky přesčasových hodin, 
vstupné jednu a dvě koruny vybírali 
příležitostně za pochodu.

Zookoutek byl jedním z odděle-
ní tehdejšího Parku kultury a od-
dechu. Jak vás vedení přijalo?

V zookoutku bylo velké množství 
kachen a hus, jak jsem záhy zjistil 
- pekáčově úplatkových. Byl jsem 
upozorněn, že před Vánoci musí kaž-
dý vlivný soudruh dostat husu nebo 

Spojil svůj život s Jihlavou a zvířaty. 

alespoň kačenku. To se mi nelíbilo. 
Drůbež jsem postupně zkrmil zví-
řatům. Byl to můj první hrubý pro-
hřešek. Ztratil jsem přízeň mocných 
dříve, než jsem ji stačil získat.

Jediná zvířata, která měla chovatel-
skou cenu, byly opice, skupina malp 
kapucínských, zelených kočkodanů 
a pláštíkových paviánů. Problém byl, 
že se žádné opice nerozmnožovaly, 
vlastně to není úplně přesné, roz-
množovaly, ale následoval potrat za 
potratem. 

Důvod byl nasnadě, k snídani do-
stávali makové a povidlové koláčky. 
K obědu puding nebo nějakou kaši, 
na které se mohli přiživit i pracovníci 
zoo. 

Lidem jsem to přál, pracovali v těž-
kých podmínkách za pár korun, ale 
nepřál jsem to opicím, a tak jsem 
krmnou dávku radikálně změnil. Rá-
zem se ze mne stal Herodes. Někdo 
mne neměl rád proto, že přišel o sva-
činu, jiný proto, že nepřeji zvířatům. 

Nejtíže to nesla Marta, velmi hod-
ná ošetřovatelka. Opice zvyklé na 
koláčky moji dietu zcela logicky zpo-
čátku odmítaly. Dobrá duše Marta 
tajně nakupovala koláčky ze své malé 
výplaty. Jakmile jsem to zjistil, násle-
doval striktní zákaz, ale to již oprav-
du nikdo nechápal. 

Satisfakce nastala teprve potom, 
když se začala rodit zdravá opičátka. 
Ale toho se již bohužel Marta nedo-
čkala, nevydržela moje „týrání“ opic 
a odešla. 

Jediným, kdo zookoutku opravdu 
fandil, byl pan Oldřich Vávra, vedou-
cí odboru kultury a zakladatel popu-
lární Vávrovy skupiny. Ale jeho vliv 
na rozhodování radnice nebyl dosta-
tečně silný. 

Podařilo se vám sehnat nějakého 
spojence?

Chtěl jsem přesvědčit vládce města 
a tak jsem se zcela naivně objednal u 
soudruha předsedy národního výbo-
ru. Kupodivu mne přijal, ale pouze 
na oko, nastrčil arogantního místo-
předsedu. Že mi nepodal ruku mi ani 
tak nevadilo, vadilo mi, že se nedíval 
na mne, ale vstal a díval se z okna. 
Tím mi dal najevo, že jsem méně než 
vzduch. Když jsem dle jeho názoru 
povídal příliš dlouho, zarazil mne a 

řekl mi, že Jihlava není Dvůr Králové 
a ať sem dvorské móresy netahám. 

Namítal jsem, že i v Jihlavě se dá 
vybudovat pěkná zoo. To jej rozlíti-
lo a řekl mi, že trpím velikášstvím, že 
v Jihlavě nikdy žádná zoologická za-
hrada nebyla a nikdy nebude. 

Možná, že jsem byl jediný blázen, 
který v to věřil.

Pak jste se oženil?
Kolega Svoboda mi tehdy nabídl, 

že se uskromníme v jedné kancelá-
ři, a tak jsem si v té zadní zařídil byt. 
Měl jsem děvče ve Dvoře Králové, 
láska na dálku nebylo to pravé, tak 
jsme se vzali. V prosinci v osmaše-
desátém se nám narodil syn. V míst-
nosti 3x4 metry jsme pak bydleli 
devět let, v kanceláři nebyla voda, 
WC a sprchový kout jsme měli přes 
chodbu společně se spolupracovní-
ky. 

Stálé sliby, že se naše bytová otáz-
ka bude řešit, nás udržovaly v pla-
né naději. Postupnou rekonstrukci 
kanceláří na bytovou jednotku jsme 
začali řešit sami až po deseti letech. 
Ale to jsme již naštěstí od roku 1989 
obývali obě kanceláře, bohužel stále 
bez vody.

V roce 1968 prý byla existence 
zoo vážně ohrožena?

Přes zimu se nám podařilo zookou-
tek uklidit, opatřit pár nových zvířat 
a docela dobře jsme se připravili na 
sezónu 1968. Dva brigádníci nám 

svařili ze starých pletivových rámů 4 
klece pro sovy a dravce, na víc jsme 
neměli. 

Pak přišla rána z čistého nebe, v 
rámci nastartované ekonomické re-
formy Oty Šika mělo dojít také k 
likvidaci neprosperujícího zookout-
ku. Bylo to směšné, naše roční dota-
ce byla 60 tisíc korun. 

Dostal jsem písemný příkaz, abych 
zahájil rozprodávání zvířat. Ale pro 
to jsem do Jihlavy nepřišel. 

V osmašedesátém šlo ledaco, v pa-
neláku s paní Žáčkovou bydlel tiská-
renský sazeč, pan Zahálka. V téže tis-
kárně se tiskla také Jihlavská Jiskra, 
oficiální noviny OV KSČ. 

Napsal jsem článek a pan Zahálka 
obešel redakci a článek vysázel. Rad-
ní šli na zasedání a v ruce drželi novi-
ny s článkem o likvidaci zookoutku, 
zalekli se a rozhodnutí odložili. 

Na moji hlavu se okamžitě sesypala 
hora výtek, jak jsem si to mohl dovo-
lit, kdo mi dal právo psát do novin. 
Dovolil jsem si to rád.

Bylo mi uloženo, abych nechal vy-
pracovat odborný posudek o stavu 
zookoutku. Požádal jsem svého pří-
tele, předního odborníka architekta 
Turka a dlouholetého pracovníka 
pražské ZOO. Z posudku vyplynulo, 
že stav není optimální, ale při men-
ších investicích, může vzniknout 
pěkná malá zoo.  Městský svaz archi-
tektů si dal socialistický závazek, že 
vypracuje studii „Omezení zookout-
ku“, ale ve skutečnosti šlo o skryté 

VLADISLAV Jiroušek, bývalý ředitel jihlavské zoo, cestovatel a fotograf  

Z historie vzniku zoo
V roce 1952 byl vybudován v Heulosu rybník s oplocením a byly vyvrtány stud-

ny. V roce 1955 byly postaveny bažantnice, v roce 1958 vznikla velká voliéra, 1960 
v zookoutku jezdili poníci. 1963 byl postaven lvinec. Někde vyřazovali dřevěné pro-
dejní stánky a pracovníci zookoutku je postavili do dvou řad proti sobě, zadní stranu 
uzavřeli a v přední udělali vrata. 

Vnitřní prostor střežili bernardýni, kteří se stali symbolem zoo.
V roce 1964 se postavily tři stáje pro kopytníky, poníci, lamy, zebu a daňci 

byli prvními obyvateli. Významnou investicí bylo napojení celého areálu na 
městský vodovod.

Zookoutek se rozrůstal, historickou stavbou byla výstavba pavilonu opic. Opi-
čí výběhy celkem ušly, ale vnitřní zařízení pro chov opic bylo naprosto nehodné 
a pro ošetřovatele navíc nebezpečné. V roce 1966 byl zookoutek bez vedení, bez 
perspektiv, se třemi zaměstnanci.


