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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 11. 3. 2020 

ZOO OLOMOUC JE PROZATÍMNĚ AŽ DO ODVOLÁNÍ  
PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA 

Mohlo by se zdát, že zahrada bude vždy 10. 3. ve střehu. Minulý rok ji přesně v tento den ochromila a na dva dny 
uzavřela vichřice Eberhard, letos koronavirus. Žádáme proto její příznivce, aby svou návštěvu odložili, neboť je 
od včerejší 18. hodiny prozatímně až do odvolání uzavřena. Důvodem je vydání mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví a následného rozhodnutí Bezpečnostní rady statutárního města Olomouce.  

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě vydalo 10. 3. 2020 mimořádné 
opatření. To má sloužit k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření zmiňovaného koronaviru.  
 

BEZPEČNOSTNÍ RADA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE, PRIMÁTOR 
Bezprostředně poté včera mimořádně zasedala Bezpečnostní rada statutárního města Olomouce. Z jejího 
rozhodnutí vzešlo i uzavření Zoo Olomouc. „Obecné nařízení vlády implikuje bezpočet konkrétních nařízení                
a opatření, které musí uvést v život právě město. Proto jsme svolali jednání bezpečností rady města, je na nás, 
jak konkrétně budou preventivní opatření u nás aplikována,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. „Sledujeme nástup 
koronaviru na různých místech ve světě a vnímáme situaci s veškerou vážností, byť u nás naštěstí doposud nejde 
o dramatické údaje. Našimi opatřeními chceme právě proto přispět k co nejlepší ochraně obyvatel před šířením 
tohoto onemocnění,“ doplnil primátor Žbánek.  
 

VEDENÍ ZOO 
„V pavilonech i z titulu potřebných mikroklimatických podmínek nutných pro exotická zvířata, která potřebují ke 
svému životu patřičné teplo a vlhkost, nejsme schopni zajistit pro návštěvníky prostředí, kde bychom dokázali 
aplikovat sanitární a jiná bezpečnostní opatření v návaznosti na šíření nákazy koronavirem. V pavilonech není 
ani reálné dohlížet na počet lidí v něm,“ vysvětluje ředitel zoo Dr. Ing. Radomír Habáň. 
 
Těšíme se brzy na viděnou.  
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