
OGRÓD ZOOLOGICZNY 

LIBEREC

W 2014 roku w ramach zintegrowanego planu rozwoju miasta, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i z budżetu miasta zrealizowano budowę Centrum 

Aktywnego Odpoczynku Lidové sady, które obejmuje też nowe 

wejście do ZOO Liberec i w miejscu starego wejścia wybudowany 

budynek pawilonu gospodarczego i edukacyjnego.

GODZINY OTWARCIA ZOO

9.00 – 16.00 (grudzień, styczeń i luty)

9.00 – 17.00 (marzec i listopad)

9.00 – 18.00 (kwiecień i październik)

8.00 – 18.00 (maj i wrzesień)

8.00 – 19.00 (czerwiec, lipiec i sierpień)

(otwarte w dni powszednie, weekendy i w święta)

Kasę ZOO Liberec zamykamy 60 minut przed podaną godziną 

zamknięcia.

Pawilony są zamykane 15 minut przed aktualną godziną zamknięcia.

Wydział rozwoju 
strategicznego i dotacji 

Miasto statutarne Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

www.liberec-iprmls.cz
www.liberec.cz

OGRÓD ZOOLOGICZNY W SKRÓCIE

•  najstarszy ogród zoologiczny w RC/założony w 1919 roku

• areał o powierzchni 13 ha, trasa zwiedzania 1,8 km

• ponad 160 gatunków zwierząt/850 osobników

• unikalne gatunki zwierząt

• codziennie karmienie z komentarzem i tresura zwierząt

• posiłki w bistro Gibon, restauracji Formanka i cukierni

• sklep z pamiątkami

•  kącik dziecięcy i kontaktowe ZOO ze zwierzętami, zoo-kolejka 

dla dzieci

Zoologická zahrada Liberec, p.o.

Masarykova 1347/31                                        

460 01  Liberec 1

Telefon: 487 377 110

E-mail: info@zooliberec.cz 

www.zooliberec.cz

www.facebook.com/zooliberec

Miejskie Centrum Informacyjne Liberec

www.visitliberec.eu



ZOO LIBEREC

PRZYGODA Z POZNANIEM 

Ogród zoologiczny Liberec jest popularnym regionalnym celem 

setek tysięcy gości. Są nimi nie tylko mieszkańcy Województwa 

Libereckiego, ale również wycieczkowicze z całej RC i z zagranicy. 

Słynie z hodowli i opieki nad szeregiem zagrożonych gatunków 

zwierząt. Oprócz kolekcji ponad 160 gatunków światowej fauny 

oferuje swoim gościom możliwość przyjemnego relaksu i zabawy 

połączonej z oświatą.

Libereckie zoo hoduje na powierzchni 13 ha ponad 800 egzemplarzy 

zwierząt i chlubi się kilkoma zoologicznymi rzadkościami na skalę 

czeską i europejską. Warto wspomnieć np. takina syczuańskiego, 

warta uwagi jest biała odmiana tygrysa indyjskiego, osioł 

somalijski, orłosęp brodaty, pawian płaszczowy, owca krętoroga, 

lew berberyjski, unikatowa kolekcja drapieżnych ptaków lub 

nowozelandzka papużka nestor kea.

ZOO co roku organizuje szereg interesujących imprez, na przykład 

Dzień Ziemi, Dni bez barier, chrzciny zwierząt z wybitnymi gośćmi, 

imprezy poświęcone projektom ratowania zagrożonych gatunków 

w wolnej przyrodzie, warsztaty, sympozjum rzeźbiarskie i wiele 

innych.

Dolna część areału ogrodu zoologicznego jest w większej części 

dedykowana dzieciom, które tu znajdą kolejkę, samochodziki, 

huśtawki, drążki o popularne kontaktowe ZOO.

O tym, że najstarsze czeskie ZOO stara się trzymać krok, świadczy 

pierwszeństwo wśród pozostałych ogrodów zoologicznych. 

Oferuje bowiem własną mobilną aplikację „ZOO wkieszeni“. Jest ona 

przeznaczona do smartphonów i tabletów, i oferuje użytkownikom 

informacje o programie, usługach, imprezach, oraz interaktywną 

mapę ZOO.

Wieloletnią tradycją jest też wydawanie własnego elektronicznego 

magazynu, który jest rozsyłany 6x w roku do kilku tysięcy odbiorców.

Miłośnicy zwierząt mogą w libereckim ZOO sponsorować wybrany 

gatunek zwierzęcia w ramach tak zwanego sponsoringu zwierząt.

Aktualne informacje z życia ZOO można znaleźć zawsze na stronie 

internetowej i facebooku ZOO Liberec:

www.zooliberec.cz

www.facebook.com/zooliberec

HISTORIA ZOO

Ogród zoologiczny w Libercu jest najstarszym ogrodem 

zoologicznym w RC. Jego początki s związane z istnieniem 

i działalności niegdysiejszego

Towarzystwa ornitologicznego Północnych Czech. Jego członkowie 

w 1895 roku założyli w libereckim parku Lidové sady kącik 

ptasi. Następnym czynem było nasadzenie łabędzi na jeziorko 

i wybudowanie zagrody dla sarn na niedalekiej łące. W 1907 roku 

do zagrody przybył drewniany domek w tyrolskim stylu i zaczęła 

wzrastać liczebność zwierząt. Logicznym skutkiem była idea 

założenia małego ogrodu zoologicznego.

W latach powojennych było konieczne podjęcie decyzji o dalszym 

losie ogrodu, który był w złym stanie. Na szczęście wtedy znaleźli 

się dobroczyńcy, którzy ofiarowali środki na jego odnowienie, 

dzięki czemu Liberec nie stracił swojego ZOO. Z małego zwierzyńca 

przebudowanego w 1919 roku na pierwszy ogród zoologiczny 

na przeciągu dwudziestego wieku wyrosła dumna i uznawana w 

świecie placówka hodowlana, którą przeszły tysiące najróżniejszych 

zwierząt, setki pracowników i miliony zwiedzających.  Swoje 

najlepsze lata ZOO przeżywało i przeżywa przede wszystkim dzięki 

pracy czterech wybitnych dyrektorów: ojca- założyciela Ericha Sluwy 

(1919-1945), Jiřígo Badalca (1954–1982), Josefa Janečka (1982–2004) 

i Davida Nejedla (2004– ).

W latach działalności ostatniego z wymienionych ZOO Liberec 

aktywnie włącza się do wielu programów ratowania, zachowania 

i reintrodukcji w RC i w świecie. W 2006 roku częścią ZOO Liberec 

stają się następne organizacje: Miejski Ośrodek Edukacji Ekologicznej 

DIVIZNA i Centrum dla zwierząt w potrzebie ARCHA obejmujące też 

stację dla niepełnosprawnych zwierząt. W 2011 roku przechodzi 

pod skrzydła ZOO Liberec również Centrum kulturalne i społeczne 

Lidové sady. To połączenie jest w ramach kraju unikatem.


