
Liberec 29. září 2016 

 

Tisková zpráva 
Osmým držitelem Medaile města se stal  

emeritní ředitel liberecké zoo Josef Janeček 

Primátor Tibor Batthyány udělil ve čtvrtek 29. září v obřadní síni liberecké radnice za přítomnosti členů 

vedení města a zastupitelů Medaili města emeritnímu řediteli Zoologické zahrady Liberec RNDr. Josefu 

Janečkovi, který letos oslavil jubilejní 80. narozeniny. Slavnostnímu aktu, který dvěma operními áriemi 

doprovodil sólista opery Národního divadla v Praze Luděk Vele, přihlíželi také členové rodiny Josefa 

Janečka a jeho přátelé. 

Historicky osmého laureáta Medaile města představil v krátkém medailonku náměstek primátora pro 

školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr, který ocenění Josefa Janečka navrhl. „V naší 

historii najdeme zatím jen sedm držitelů tohoto vyznamenání a jde o galerii vynikajících osobností, které 

svou prací dosáhly skvělých výsledků a posunuly vnímání významnosti Liberce daleko za hranice města i 

vlasti. Jsem přesvědčen, že pak doktor Janeček mezi tyto významné osobnosti patří. Zoologickou zahradu 

Liberec vedl 22 let a za tu dobu se musel vyrovnat s řadou nelehkých výzev - s transformací zoo na 

příspěvkovou organizaci města, s velkou modernizací chovatelského zázemí, která průběžně trvala více 

než 15 let, i s nepopulárním klesáním návštěvnosti po otevření hranic. To vše zvládl úspěšně a zanechal 

za sebou odkaz ředitele jedné z nejváženějších zoologických zahrad v České republice,“ uvedl Ivan Langr. 

Čerstvý držitel Medaile města se neubránil dojetí. „Toto významné ocenění je pro mne opravdu velikou 

poctou, moc si jej vážím a velice za vám za něj děkuji,“ řekl Josef Janeček, který pak zavzpomínal na 

největší úspěchy své éry ve funkci ředitele liberecké zoo. „Když pominu výstavbu několika oceňovaných 

pavilonů, jako pavilon žiraf, hospodářský pavilon či pavilon tropů, tak v celosvětovém měřítku bylo 

největším úspěchem prestižní přijetí Zoologické zahrady Liberec do Světové asociace zoologických zahrad 

a akvárií a získání vzácných takinů zlatých, které jsme začali chovat jako vůbec první zoologická zahrada 

mimo Asii. Jejich transport do Liberce jsem se zástupci čínské vlády domlouval celé měsíce a tento úspěch 

nám pak záviděl celý svět,“ konstatoval Josef Janeček. 

Podle primátora Tibora Batthyányho je Josef Janeček zářným příkladem pro udělení Medaile města. 

„Stačí se podívat na to, co všechno pan doktor Janeček dokázal a jak obrovským rozvojem Zoologická 

zahrada Liberec za jeho působení prošla. Ve svém oboru je mezinárodně uznávanou kapacitou a liberecká 

zoo se díky jeho práci stala respektovanou zoologickou zahradou v celosvětovém měřítku. Je mi velkou 

ctí, že jsem mohl pana doktora Janečka osobně poznat a udělením Medaile města mu poděkovat za jeho 

mimořádné zásluhy,“ řekl primátor. 

Josef Janeček se narodil 19. 9. 1936. Po studiu přírodních věd se stal zoologickým náměstkem ředitele 

v ZOO Dvůr Králové, kde odstartoval svou kariéru jako vedoucí zoologického útvaru. Ředitelem 

Zoologické zahrady Liberec se stal v roce 1982 a ve funkci působil až do roku 2004. Jeho jméno je spjato 

především s rozsáhlým stavebním boomem. Pod vedením Josefa Janečka vyrostly v areálu zoo stávající 



pavilony žiraf, hospodářský pavilon, šelminec, pavilon opů, pavilon tropů či zimoviště plameňáků. Josef 

Janeček stojí také za rozsáhlou modernizací zoologické zahrady a za významným rozšířením 

chovatelských sbírek. Byl to právě on, kdo obohatil chovatelské sbírky o transporty nosorožců, žiraf, 

gepardů či zmiňovaných takinů, a pod jehož vedením se liberecká zoo mohla pyšnit řadou úspěšných 

prvoodchovů. Za éry Josefa Janečka získala liberecká zoo do chovu také svůj dosavadní největší 

marketingový tahák - bílé tygry. 


