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Nejstarší zoo v Česku je ještě starší, než se dlouhá léta uvádělo
Zoologická zahrada Liberec, čerpajíc z dlouhodobě přepisovaných informací o svém vzniku, plánovala
v letošním roce oslavit své jubilejní sté výročí. Během příprav tematických akcí a hlubšího zkoumání
celé historie se však zjistilo, že je ještě starší, než všichni předpokládali. Nové badatelské průzkumy
dokazují, že byla založena již v roce 1904 a v letošním roce tak neoslaví jubilejních stovku, ale bude jí
už rovnou sto patnáct let.
V rámci oslav významného výročí plánuje Zoo Liberec na podzim tohoto roku vydat rozsáhlou knižní
publikaci mapující celou její dlouhodobou historii. Na vzniku publikace spolupracuje mimo jiné i s členy
libereckého badatelského spolku RODOKMEN.BIZ (Martin Šulc, Josef Soukup a Julius Jankovič), kteří
pro ni popisují počátky a vývoj zahrady v prvních desetiletích. Jedním z úkolů badatelů bylo také
dohledat nějaký dobový dokument z roku 1919 potvrzující vznik a založení této nejstarší zoo v Čechách.
Téměř po ročním bádaní skupina historiků v dobovém tisku žádný dokument či informaci k tomuto
letopočtu neobjevila, nalezla však dokument, ve kterém město Reichenberg předává městské pozemky
Ornitologickému spolku právě za účelem založení zoologické zahrady (Tiergarten Reichenberg). Tento
dokument ale nepochází z roku 1919, nýbrž je datován v roce 1904. „V roce 1904 město povoluje
Ornitologickému spolku zřízení zoologické zahrady za Gondolovým rybníkem (dnešní Labutí jezírko).
Ze srnčího výběhu a rybníčků pro ptactvo se velmi záhy na vzdálenějších pozemcích v údolí potoka
vyvinula malá zoologická zahrada. K pestrému ptactvu, srncům, ovcím a drobnému zvířectvu brzy
přibyla i další zvířata. Již před první světovou válkou se v zahradě chovali kromě drobného zvířectva
z celého světa také draví ptáci, hadi, ještěři, ryby, dikobraz, opice nebo divoký buvol. Mimo vlků, lišek,
divokých psů a dalších menších šelem zde návštěvníci mohli spatřit také medvědy či pumu. V roce
1908 bylo v areálu zoo zbudováno také první větší zimoviště a o rok později dokonce i pavilon opic,
klece pro šelmy, čtyři akvária a tři terária. V roce 1913 zoo chovala na 110 druhů domácího a
cizokrajného ptactva a více než 130 druhů zvířat z celého světa. Návštěvnost se zvedala rapidním
tempem a nechyběli ani návštěvníci ze zahraničí,“ popisuje začátky liberecké zoo Martin Šulc ze spolku
RODOKMEN.BIZ.
Důvodem, který všechny vedl k mylnému datování vzniku zoo v roce 1919, bylo záměrné zkreslování
nejstarší historie zoo samotným bývalým ředitelem Erichem Sluwou. „Když se v roce 1929 stal Erich
Sluwa z dosavadního správce ředitelem, začal vydávat o zoologické zahradě tzv. průvodce ve formě
brožur. Jak sám tvrdí, do roku 1942 jich bylo více než třicet. Jakýmsi společným jmenovatelem
Sluwových brožur bylo do určité míry zkreslování skutečného vzniku a předchozí historie liberecké
zoo,“ vysvětluje Šulc. V roce 1934 Sluwa dokonce vydává brožuru k příležitosti patnácti letům založení
zoo, ve které označil rok 1919 rokem skutečného založení zoo a o předchozím působení a zásluhách
Ornitologického spolku se zde vůbec nezmiňuje. Údajům, které uváděl dlouholetý a oddaný ředitel
liberecké zoo, a který se sám prohlašoval za zakladatele, nebyl důvod nevěřit. Poválečná literatura pak
vesměs ze Sluwových zpráv vycházela a čerpala a díky tomu se veřejnost dodnes mylně domnívá, že
nejstarší zoologická zahrada v České republice byla založena nikoliv v roce 1904, ale až v roce 1919.
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Plány oslav
Přestože liberecká zoo neslaví sto let, ale výroční mnohem vyšší, veřejnost a příznivci zoo o oslavu
významného jubilea nepřijdou. Jako překvapení a poděkování pravidelným návštěvníkům si zahrada
mimo jiné připravila dárek v podobě výrazného snížení cen permanentek. Změna vstupného se dotkne
ročních neomezených nepřenosných permanentek, jejichž ceny se snižují na třetinu a pořízení se nyní
vyplatí již po druhé návštěvě zoo.
Zájemci si mohou od 1. března 2019 pořídit permanentky za tyto ceny:
Základní nepřenosná roční permanentku za 300 Kč (původně 950 Kč)
Zlevněná nepřenosná roční permanentku za 200 Kč (původně 700 Kč)
Roční nepřenosnou permanentka 1+1 za 500 Kč (původně 1150 Kč)
Rodinnou nepřenosnou permanentku (2+2/ 2+3) za 880 Kč (původně 1500 Kč)
„Jednou z našich priorit je také zachování přízně a dobrých vztahů s našimi pravidelnými návštěvníky.
Pevně doufáme, že i díky tomuto výraznému zlevnění vstupného nám i nadále zachovají svou přízeň
a svou návštěvou nám pomohou zkvalitňovat a zlepšovat naše nabízené služby, komfort chovaných
zvířat a v neposlední řadě také podporovat naše terénní ochranářské projekty. Budeme rádi, když
oslaví toho významné jubileum společně s námi,“ dodává ředitel zoo, MVDr. David Nejedlo.
Součástí oslav bude také několik tematických akcí a výstav, o kterých bude Zoologická zahrada Liberec
pravidelně informovat v průběhu celého roku. Vyvrcholením by mělo být vydání obsáhlé publikace o
historii zoo, na které zahrada spolupracuje s badatelským spolkem RODOKMEN BIZ a spisovatelem a
novinářem Miloslavem Lubasem.
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