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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 17. 12. 2020 

PRIMÁTOR NAVŠTÍVIL ZOO V ČASE ADVENTNÍM  

Za zřizovatele zahrady zavítal včera do olomoucké zoo primátor města Miroslav Žbánek. Celá návštěva se                    
i tentokrát nesla ve znamení partnerství. Nechybělo hodnocení roku 2020, výčet ztrát, ale i pohled do budoucna. 
Do snad lepších dnů. Na mediální prezentaci se zvířata náležité připravila. Ne však všechna. Vyzdvihly se úspěšné 
odchovy hrabáčů kapských, lvíčků zlatých i zubrů evropských. Nicméně hrabáči spali a spali a vůči přítomnosti 
zřizovatele zůstali naprosto neteční. Ten, kdo se naopak chtěl předvádět, byl pár medojedů kapských. Nescházelo 
ani rokování na téma zahrady po ničivé vichřici. Ta si vyžádala ztrátu 10 milionů korun a zřizovatel na odstranění 
následků škod přispěl mimořádnou částkou ve výši 5 milionů korun.  

VYJÁDŘENÍ PRIMÁTORA 

„Olomoucká zoologická zahrada má za sebou náročné období. Z pohledu toho, jak dlouho musela mít zavřeno 
pro veřejnost, se návštěvnost snížila relativně málo, ale i tak jsou ekonomické dopady citelné. Všichni čekáme na 
to, až se situace vrátí do normálu a do zoologické zahrady budou opět moci proudit návštěvníci,“ dodává Miroslav 
Žbánek. „Jsem moc rád, že se naší zoo daří spolupracovat se sponzory a že sami Olomoučané v této těžké době 
ochotně přispívají na chov zvířat. Chtěl bych se v tomto předvánočním čase obrátit na další potenciální dárce, 
aby i oni pomohli svými sponzorskými dary,“ vzkazuje primátor. 

 

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE ZOO 

"Za osobní setkání i podporu jsem rád. Děkuji tedy všem. Nejen zřizovateli, panu primátorovi, krizovému štábu, 
ale i každému návštěvníkovi, kterému osud zoo nezůstal a nezůstane lhostejný. Do dalšího roku vstoupíme 
s téměř 50 tisícovou ztrátou návštěvnosti ve srovnání s rokem minulým a nemalou ztrátou finanční. Už dnes víme, 
že se pohybuje v milionech korun, jelikož jsem byli cca 4 měsíce zavření. 10. 3. 2019 nás uzavřela vichřice, 10. 3. 
2020 covid. Na nadcházející rok v nás však zůstávají naděje i spousta plánů, které, věříme, budeme moci 
realizovat a ocení je jak zvířata, tak návštěvníci, " dodává ředitel zoo Radomír Habáň.  
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