
Poselství příštím generacím 

 

Dnes je 15. září 2020 a do nejvyšší části zámecké věže byly uloženy dvě časové schránky 

s informacemi a upomínkami na rok, kdy celým světem v jeho první polovině procházela 

pandemie nové nemoci pojmenované covid 19. Uložení časové schránky se uskutečnilo 

v rámci generální opravy střechy zámku Lešná, která probíhá poprvé po 127 letech od 

dokončení zámku Lešná v roce 1893. Kvůli letní mateřské kolonii ohrožených netopýrů 

vrápenců malých je rozdělena do několika etap, její dokončení tak předpokládáme v květnu 

2021. Náklady na celkovou rekonstrukci střechy se pohybují ve výši 45 milionů Kč (pro 

srovnání, za tuto částku by bylo možné nyní nakoupit 32 kg zlata).  

Oprava zámecké střechy začala na jaře 2019, kdy pracovníci Národního památkového ústavu 

ČR dohlíželi na odborné uložení desítek klempířských, truhlářských a dřevěných prvků střechy 

a jejich následné restaurování. Stavební práce se rozběhly na podzim 2019, pro realizaci byla 

vysoutěžena společnost TESLICE CZ, s.r.o. Nyní, v září 2020, je již dokončena obnova 12 ze 17 

komínů, zbývající budou opraveny na jaře 2021. Na jižní a hlavní věži a necelé polovině střechy 

je položena nová střešní krytina. Díky tomu tak naplno vynikla původní ornamentální výzdoba 

střechy, která zmizela po necitlivé opravě v šedesátých letech 20. století. Nové střešní tašky 

Zoo Zlín dovezla od německého dodavatele. Byl to jediný výrobce, který byl schopný vyrobit 

tašky odpovídající původním originálům, navíc ve třech velikostech a třech barevných 

odstínech - zelené, žluté a cihlově červené. Novou krytinu doplňují hřebenáče, které na 

zakázku zhotovuje cihelna v Poštorné.  

Nedílnou součástí opravy střechy jsou rozsáhlé restaurátorské práce. V případě klempířských 

prvků to platí pro okapové systémy, háky na okapy, báně na špicích střech, a to včetně 

pozlacených hrotů. Z truhlářství pro vikýře, které se rozeberou a části, které není možné 

restaurovat na místě, se odváží na odbornou úpravu. Obnovují se také okenní křídla včetně 

skleněných vitráží. Restaurují se kamenné oblouky nad okny. U zastřešení jednoho z komínů 

restaurátoři objevili mimořádnou věc. Krytí tohoto komína je zhotoveno z mušlového 

vápence. Je to kámen, jehož součástí jsou zbytky lastur. Ze stejného mušlového vápence byly 

původně zhotoveny třeba sochy na Karlově mostě v Praze. 

Rok 2020, kdy se celý svět potýkal s nemoci covid, byl a je opravdu zvláštní. Obyvatelé Evropy 

se ocitli ve zcela nové situaci. V jednotlivých státech byly od března do května zavedeny 

karantény, lidé tak mohli vycházet z domova jen kvůli zaměstnání a nákupu základních 

potravin, léčiv a drogistického zboží. Nedoporučovaly se návštěvy starších osob, povinně jsme 

nosili roušky. Uzavřela se všechna školní zařízení, řada velkých i malých podniků, sociální 

ústavy a nemocniční zařízení, kulturní instituce, hotely a restaurace, a dokonce i hranice mezi 

jednotlivými státy. K „normálu“ se vše vrátilo po více než dvou měsících. Obdobnou situaci ale 

řešil celý svět, od Ameriky až po Austrálii. Je nyní otázkou, zda se naplní předpovědi hrozící 

další masovou podzimní a zimní vlnou koronaviru, zda bude mít tato nemoc skutečně tak velké 

negativní důsledky.  



 

Změny a omezení v souvislosti s nemocí covid dolehly také na Zoo Zlín. Po dlouhé řadě 

úspěšných let, kdy návštěvnost zoo stabilně překračovala 600 000 osob a dosáhla rekordních 

682 624 lidí v roce 2019, jsme se najednou ocitli ve velmi těžké ekonomické situaci. Zoo Zlín 

byla poprvé od otevření v roce 1948 uzavřena pro návštěvníky po dobu 6 týdnů, od 16. března 

do 26. dubna. Znamenalo to pro nás ztrátu 10 milionů Kč, což v celkovém rozpočtu ve výši 130 

milionů Kč byl a stále zůstává výrazný schodek. Nemohli jsme tak realizovat řadu nutných 

oprav, zastavily se také dva stěžejní projekty letošního roku – výstavba expozice Jaguar Trek 

(rozpočet 35 milionů Kč) a realizace chovného zařízení pro slony v Karibuni (rozpočet 96 

milionů Kč). Jediný projekt, který pokračoval bez omezení, je oprava zámecké střechy. Na 

druhé straně nás neskutečně potěšila obrovská vlna podpory ze strany návštěvníků v době 

uzavření zoo i nyní. Nákupem dárků a vstupenek na e-shopu, sponzorskými dary a příspěvky 

do zřízené sbírky nám lidé za 8 měsíců roku 2020 zaslali přes 1,5 milionu Kč.  

I přes všechny těžkosti se letos podařilo dokončit několik novinek. Návštěvníkům jsme nabídli 

novou průchozí expozici pro pelikány australské a letní expozici kapybar v Amazonii.                      

U pavilonu afrických kopytníků jsme vybudovali vyhlídku s možností krmení žiraf. Největší 

událostí však bylo srpnové otevření tříhektarového výběhu pro slony v Karibuni.  

Při opravě hlavní zámecké věže jsme také poprvé po více než 120 letech mohli nahlédnout do 

jejího vnitřního prostoru. Doufali jsme, že zde třeba objevíme uloženou schránku od stavitelů 

zámku, hrabat Seilernů. Tenkrát to patřilo mezi tradiční postupy. Bohužel schránka zde žádná 

nebyla, proto jsme rozhodli uložit pro příští generace „naši“ časovou schránku. Slavnostní 

uložení proběhlo 15. 9. 2020 v 11.00 hodin.  

Pokud tyto dokumenty naleznete, prosíme, uchovejte je ve schránce pro příští generace a 

přidejte k nim své poselství. 

 

Roman Horský, ředitel 

a 90 zaměstnanců Zoo Zlín 

 

 

Nemohu nezmínit i jednu velmi smutnou událost …. 

 

Není to dlouho, co nás náhle opustil náš kolega a kamarád Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava.  

S Petrem jsme si byli velmi blízcí. Společně jsme strávili téměř tři desítky let ve světě, ve kterém se 

protnul profesní i soukromý život. Setkání s ním bylo vždy obohacující a doprovázené jeho upřímným 

úsměvem.   

Na jeho památku jsem se rozhodl umístit do časové schránky i vzpomínku na Petra, který byl výraznou 

osobností zoo světa naší generace.  

 

 


