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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 19. 5. 2020 

LANÁČEK SE OTEVÍRÁ! TENTOKRÁT HO PŘINESLY VČELY. 

Lanovým centrem mohly naposledy prolézat děti před téměř 2 lety. Kůrovec pospolu s vichřicí Eberhard však byli 
zcela jiného názoru, a tak po původním Lanáčku přímo v areálu zoo nezůstaly ani stromy, na nichž byl vybudován. 
Lanáček se ovšem postavil na nohy. Přesněji řečeno na samonosné kůly a v těchto dnech si ho mohou užít už 
první návštěvníci. „Když vidím úsměv a spokojenost u návštěvníků, tak mi práce dává smysl. Začátek sezóny byl 
díky koronaviru složitější, ale věřím, že bude lépe. Ztráty se bohužel již dohnat nedají, nicméně Lanáček není 
stavbou na jeden rok. Musíme se dívat dopředu,“ dodává jednatel lanového centra Eduard Hrabalík.  
 

CO VŠE JE NOVÉ 
Inspirací a vodící linkou se pro tvůrce stal život včel. Ty do zoo přilétly s novými překážkami, druhým patrem ve 
výšce cca 8 m nad zemí a dalším tobogánem. Nechybí ani odpočinková místa v oblacích, kam se s těmi nejmenšími 
rádi uchýlí i dospělí a kochají se tak pohledem na Olomouc. Lanové centrum tak vytváří kombinaci nástupní věže, 
lanových překážek, tobogánů, lanovky i centrálního domečku. Samozřejmostí je použití modernějších technologií. 
Náklady na realizaci dosáhly cca 7 mil. korun. 
 

VSTUPNÉ 
Vstupné 80 korun na osobu platí celý den. Návštěvníci si tedy mohou procházet zoo a prolézat Lanáček v daný den 
opakovaně. Tentokrát se do výšin smí vydat i zkušení věkem - je totiž zpřístupněn i pro starší návštěvníky a horní 
věková hranice není stanovena. Díky použití jistících sítí není potřeba dalšího vybavení. 
 

DĚTI 
V Lanáčku se potkávají nejrůznější věkové kategorie dětí. Děti jsou důmyslné, ohleduplné, dokáží si pomáhat. 
První dny provozu ukázaly mezi dětmi krásné okamžiky. Starší vyčkávají, dávají přednost, případně nabízí pomocnou 
ruku menším. Pokud se mezi nimi najdou vyslovení spidermani, tak se dokáží v rámci sítí pohybovat i tam, kde by je 
člověk nečekal, a uvolnit tak prostor pavoučkům menším. 
 
 
Ať se máte tam nahoře dobře… 
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