
 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC 
Darwinova 29, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, Česká republika 

 

 

 

Telefon: 585 151 601 
GSM brána: 774 450 416 
E-mail: info@zoo-olomouc.cz 
Web: www.zoo-olomouc.cz 

 

Česká spořitelna, a.s. Olomouc 
Číslo účtu: 1805657389/0800 
IČO: 00096814 
DIČ: CZ00096814 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 23. 4. 2020 

VŠE PRO BEZPEČNOU ZOO.  
DO JEDÁNÍ PRIMÁTORA A ŘEDITELE VSTOUPILA ŽIRAFA. 

Vedení města Olomouce k dění v zahradě a jejímu případnému otevření přistupuje obezřetně, ale s opravdovým 
zájmem. Dnes zahradu navštívil primátor Mirek Žbánek. Z více než 2 hodinové návštěvy vzešel jasný směr. 
„Město nedělá neuvážené kroky, proto nepřipustíme, aby bylo otevřeno dříve, dokud se zde nebudou lidé cítit 
dostatečně komfortně a zároveň bezpečně. Po dohodě s vedením zoo, zahrada sestavujeme nutný hygienický 
plán, píše scénář režimových opatření tak, aby nebyli návštěvníci vystaveni riziku nákazy. Ten poté předloží 
Krizovému štábu,“ uvedl primátor. „Zoo Olomouc je významným turistickým cílem, proto její otevření za splnění 
všech vládních nařízení a doporučení uvítám. Zoo máme rádi,“ dodává náměstkyně Markéta Záleská. „Pro mě je 
zdraví lidí na prvním místě, současně chceme minimalizovat ztráty. Našemu zřizovateli velmi děkuji za podporu, 
včetně případného zajištění desinfekčních a ochranných prostředků. Jakmile bude vše precizováno, samozřejmě 
s ohledem na nařízení vlády, teprve poté můžeme chystat otevření zahrady,“ připojuje se ředitel zoo Radomír 
Habáň.  

NEJPRV ŘEDITEL, POTÉ JEDNALA ŽIRAFA 
Jednání s primátorem započal ředitel zoo. Jednalo se o směru, kterým se zahrada vydá v rámci svého otevření. 
Prozatím stále platí záměr vlády otevřít areál zoo 25. května, poté 8. června včetně pavilonů. Ukončí-li však vláda 
nouzový stav a sdělí případné rozvolnění, která se mohou dotknout i zoo, můžeme pracovat s termíny jinými. Těm 
ale bude předcházet zasedání Krizového štábu ORP Olomouc, který se bude zabývat předloženým návrhem 
zoologické zahrady v souvislosti se zajištěním hygienických standardů a systémových opatření. Jednání však 
pokračovalo i přímo v areálu, a tam se iniciativy chopila už naše zkušená samice. U výběhu žiraf se totiž zdálo, že za 
zoo od této chvíle bude jednat už pouze žirafa. Podívala se na primátora hlubokým pohledem hnědých očí a velkých 
řas a myslela si, že má otevření zahrady v kapse. Neústupností se nenechala odradit. Došlo i na fyzický kontakt tvář 
na tvář. Rozešli se laskavě. Žirafě se dostalo úsměvu a jablek. Jednání s vedením zahrady ukončil primátor 
prohlídkou areálu. 

CO BUDE JINAK? 
Vše pro návštěvníky nové, bude součástí návštěvnického řádu. Změny se budou týkat systému nákupu vstupenek, 
gastro provozu, dezinfekce, nošení roušek, pohybu po areálu a dalších opatření. Kromě návštěvního řádu budou 
informovanost zajišťovat sociální sítě, webové stránky, přímo v areálu informační cedule, rozhlas a leták, který 
každý návštěvník obdrží u vstupu.  

LÉTO JAK MÁ BÝT 
Uzavření zoo v měsících, kdy by jindy proudily davy návštěvníků, je velmi ztrátový, leč nutný počin. Letní měsíce, 
bude-li uzavřená republika, mohou přinést návaly turistů. Na ty však zahrada musí být ve všech směrech 
připravena. Byť jsou ztráty milionové, nemělo by jít o to, která zahrada „uloví“ více turistů. 

Děkujeme za vše dnešní. 
 
Vaše zoo 
 
Iveta Gronská 
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