ZOOLOGICKÁ ZAHRADA VE ZKRATCE
• nejstarší zoologická zahrada v ČR/založena roku 1919
• areál o rozloze 13 ha, prohlídková trasa 1,8 km
• více jak 160 druhů zvířat/850 jedinců
• jedinečné druhy zvířat
• denně komentovaná krmení a cvičení zvířat
• občerstvení v bistru Gibon, restauraci Formanka
a cukrárně
• obchod s upomínkovými předměty
• dětský koutek a kontaktní zoo se zvířaty, zoovláček pro
děti

Zoologická zahrada Liberec, p.o.

V roce 2014 byla v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města, spoluﬁnancovaného z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a z rozpočtu města realizována stavba
Centra aktivního odpočinku Lidové sady, která v sobě
zahrnuje i nový vstup do ZOO Liberec a na místě starého
vchodu vystavěnou budovu hospodářského a edukačního
pavilonu.

OTEVÍRACÍ DOBA ZOO
9.00 – 16.00 (prosinec, leden a únor)
9.00 – 17.00 (březen a listopad)
9.00 – 18.00 (duben a říjen)
8.00 – 18.00 (květen a září)
8.00 – 19.00 (červen, červenec a srpen)
(otevřeno ve všední dny, o víkendech i svátcích)
Pokladnu ZOO Liberec uzavíráme 60 minut před udanou
zavírací dobou.
Pavilony se uzavírají 15 minut před aktuální zavírací hodinou.

Masarykova 1347/31
460 01 Liberec 1
Telefon: 487 377 110
e-mail: info@zooliberec.cz
www.zooliberec.cz
www.facebook.com/zooliberec

Městské informační centrum Liberec
www.visitliberec.eu

Odbor strategického
rozvoje a dotací
Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
www.liberec-iprmls.cz
www.liberec.cz

ZO O LO G I C K Á Z A H R A DA
LI B E R E C

Dolní část areálu zahrady je z velké části věnována dětem,
které zde najdou vláček, autíčka, houpačky, prolézačky
a oblíbenou kontaktní zoo.
O tom, že se nejstarší česká zoo snaží jít s dobou, svědčí
i prvenství mezi ostatními zoologickými zahradami. Nabízí
totiž vlastní mobilní aplikaci „ZOO v kapse“. Ta je určena
pro smartphony a tablety a svým uživatelům poskytuje
informace o programu, službách, akcích a v neposlední řadě
i interaktivní mapu zoo.
Dlouholetou tradicí je i vydávání vlastního elektronického
magazínu, který je rozesílán 6x v roce několika tisícům
příjemců.

ZOO LIBEREC
DOBRODRUŽSTVÍ Z POZNÁNÍ

Zoo každoročně pořádá řadu zajímavých akcí jako je např.
Den Země, Dny bez bariér, křtiny zvířat s významnými
hosty, akce věnované projektům na záchranu ohrožených
druhů ve volné přírodě, workshopy, sochařské sympozium
a mnoho dalších.

V letech poválečných bylo nutné rozhodnout o dalším
osudu zahrady, která se nacházela v zuboženém stavu.
Naštěstí se v té době našli dobrodinci, kteří přispěli na
její obnovu, a tak Liberec o svou zoo nepřišel. Z malého
zvěřince převedeného v roce 1919 v první zoologickou
zahradu pak během dvacátého století vyrostlo sebevědomé
a mezinárodně uznávané chovatelské zařízení, jímž prošly
tisícovky nejrůznějších zvířat, stovky zaměstnanců a milióny
návštěvníků. Svá nejslavnější období zahrada zažívala
a zažívá především péčí čtyř významných ředitelů: otcezakladatele Ericha Sluwy (1919-1945), Jiřího Badalce (19541982), Josefa Janečka (1982-2004) a Davida Nejedla (2004- ).
V éře působení posledního ze jmenovaných se ZOO Liberec
aktivně zapojuje do mnoha záchranných, záchovných
a reintrodukčních programů v ČR i ve světě. Roku 2006
se součástí ZOO Liberec stávají další organizace: Městské
středisko ekologické výchovy DIVIZNA a Centrum pro
zvířata v nouzi ARCHA zahrnující i stanici pro handicapované
živočichy. V roce 2011 pak přechází pod křídla ZOO Liberec
i Kulturní a společenské centrum Lidové sady. Toto spojení
je v rámci republiky unikátní.

Zoologická zahrada Liberec je vyhledávaným regionálním
cílem statisíců návštěvníků. Jsou jimi nejen obyvatelé
Libereckého kraje, ale i výletníci z celé ČR a ze zahraničí. Je
proslulá úspěšným chovem a péčí o řadu ohrožených zvířat.
Kromě kolekce více jak 160 druhů světové fauny nabízí
svým návštěvníkům možnost příjemné relaxace a zábavy
propojené s poučením.
Liberecká zoo chová na rozloze 13 ha více než 800 zvířecích
jedinců a pyšní se hned několika zoologickými raritami
v českém i evropském měřítku. Za zmínku stojí např.
takin čínský, bílá forma tygra indického, osel somálský,
orlosup bradatý, pavián pláštíkový, sambar skvrnitý, urial
bucharský, lev berberský, unikátní kolekce dravých ptáků či
novozélandský papoušek nestor kea.

Ornitologického spolku pro severní Čechy. Ten roku 1895
založil v libereckých Lidových sadech ptačí koutek. Dalším
počinem pak bylo vysazení labutí na jezírko a postavení
ohrady pro srnčí zvěř na nedaleké louce. V roce 1907
k ohradě přibyl dřevěný domek v tyrolském stylu a začala
se rozrůstat sbírka zvířat. Logickým důsledkem byla úvaha
o zřízení malé zoologické zahrady.

Milovníci zvířat mohou v liberecké zahradě využít tzv.
sponzoring zvířat a ﬁnančně podporovat vybraný druh
zvířete.
Aktuální informace ze života zoo naleznete vždy na webu
a facebooku ZOO Liberec:
www.zooliberec.cz
www.facebook.com/zooliberec

HISTORIE ZOO
Zoologická zahrada v Liberci je nejstarší zahradou v ČR.
Prvopočátky se vztahují k existenci a aktivitám někdejšího

