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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 16. 5. 2019 

VELKÉ SRDCE OLOMOUCE BIJE PRO ZOO, PRIMÁTOR 
S NÁMĚSTKYNÍ ZAVÍTALI DO VICHŘICÍ ZPUSTOŠENÉ ZOO 

Město Olomouc chce pomoci zoo, poničené v důsledku vichřice, částkou 5 milionů korun. Vichřice Eberhard byla 
největší katastrofou, jaké musela zoo od svého vzniku v roce 1956 čelit. Dnes do zoo se svými náměstky zavítal   
i primátor města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, aby tak stanul následkům tohoto živlu tváří v tvář. „Vichřice 
poničila areál zoologické zahrady opravdu důkladně, já jako optimista a lesák v tom ale přesto vidím naději              
a nejméně dva pozitivní faktory,“ uvedl po prohlídce zoo primátor Olomouce Mirek Žbánek. „Především se hned 
na začátku ukázalo, že jednotlivé instituce ve městě dokáží táhnout za jeden provaz a společně si pomáhat, což 
je přesně ten směr, kterým chceme v Olomouci jít, současně věřím ve velké srdce Olomouce, v to, že pomoc 
zoologické zahradě vezmou Olomoučané za svou, a že nás řešení následků přírodní pohromy více stmelí,“ uvedl 
jedno z pozitiv primátor. „Jako druhou tady vidím šanci a příležitost k nápravě některých chyb z minulosti. Tam, 
kde vichřice smetla smrkovou monokulturu, může být nyní ve spolupráci se zahradními architekty, dendrology, 
botaniky a krajináři vybudován nový biotop, který bude pro zoo, její návštěvníky i pro přírodu mnohem 
vhodnější,“ dodal. Náměstkyně primátora Markéta Záleská byla krátce po vichřici v kontaktu s vedením zahrady. 
„Hledali jsme praktické cesty, jak Zoo Olomouc pomoct. Jednou z nich je návrh uvolnit z rozpočtu nad rámec 
standardního ročního příspěvku další částku pět milionů korun, na čemž jsme se už ve vedení města shodli. Částku 
musí ještě schválit kolegové v zastupitelstvu, já věřím tomu, že to neodmítnou,“ řekla Markéta Záleská. „To, že 
společně dokážeme zahradu zachránit, je pro Zoo Olomouc v této nesmlouvavé situaci jasná a dobrá zpráva,“ 
uvedl ředitel Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň. „V podvečer se k nám doneslo oznámení, že senioři založili 
vlastní sbírku, kterou inicioval klub pro seniory města Olomouce v Nedvězí a pospolu s odborem sociálních věcí 
oslovil i kluby další (jmenovitě jim bude věnována tisková zpráva) a celkově vybrali částku, která přesahuje částku 
19.000,- Kč. Ihned po přečtení se mi vybavila slova „Národ sobě“, děkuji tedy každému pocestnému,“ dodává 
mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.  

EBERHARD 
V noci z 10. na 11. března udeřila vichřice Eberhard, a Zoo Olomouc tak přišla o své lesní království. Větrem lehlo 
cca 800 stromů. Během prvních dvou dnů, kdy se zahrada uzavřela, se podařilo odstranit nebezpečné polomy             
a zoo tak velmi rychle otevřela své brány veřejnosti.  

CO TEĎ 
Dnes část zahrady připomíná měsíční krajinu. Některé zničené výběhy jsou osiřelé, zahrada však snaží se                        
o znovuvzkříšení celého areálu. Padlých 800 stromů je z části odklizeno, práce ale pokračují a budou trvat ještě 
dlouho. Škody se dotýkají cca 10 milionů. Díky projevenému zájmu lidí je dnes na krizovém účtu zahrady cca 
125.000,- Kč, na DMS kontě přes 80.000,-. Zoo Olomouc děkuje jednotlivcům, firmám, klubům, školám, 
dobrovolníkům, hasičům, Lesům města Olomouce, a.s., zástupcům médií.  

A CO POTOM 
V současné době projednává Zoo Olomouc se zástupci města Olomouce projekt na záchranu zoologické zahrady, 
jehož součástí mají být charitativní koncerty, výsadba stromků a jejich adopce i další podpůrné aktivity. 

Zahrada se svými zvířaty tady byla vždy pro lidi, jejich radost, společně strávený čas, oživovala školní lavice, tvořila 
vztah k přírodě. Měli bychom jí dát najevo, že to víme, že nám vzpomínky nikdo nesebral, že jsme tady. 

Iveta Gronská 
tisková mluvčí, marketing 
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