
 

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 1. 10. 2021

ZOO OLOMOUC V SOMALILANDU, TÝDEN PRVNÍ. 

 

„Po předlouhém letu jsem se ocitl na africké půdě. Dusno, pražící slunce, kolem hromady prachu. Letiště 
v Hargeise, hlavním městě Somalilandu, bylo vskutku malé a v kontextu osob v letištní hale velikosti školní třídy 
jsem vypadal poněkud exoticky. Byl jsem napjatý, zda mi dorazila zavazadla, a ještě víc jsem byl na trní z toho, jestli 
mi je vydají. Z Evropy jsem totiž vezl mnoho věcí pro potřeby projektu, které nepatří mezi tradičně transportované 
položky. Několik setů chirurgických nástrojů, anestetika, foukačku spolu se střelami, dva litry 96% ethanolu i 
nástroje k manipulaci s jedovatými hady prošly kupodivu bez problémů. Narkotizační pušku na letišti ovšem 
zabavili. Abdirahman, místní spojka, už na mě netrpělivě čekal. Cestou na hotel jsem si říkal, že jsem tu asi omylem. 
Že etiopské aerolinky zabloudily na jinou planetu. Kulturní šok.  

Druhý den po snídani jsem se vydal na střechu hotelu. Jak je v „arabském světě“ zvykem, střecha tvoří další prostor 
sloužící k různým účelům. V tomto případě prádelna a na chvíli ornitologická observatoř. Všudypřítomní holubi 
guinejští, snovači jakbysmet. Sem tam přelétnou špačci laločnatí nebo bulbulové. A tu se v dálce objevil sup 
kapucín. Pozorování pro středoevropana neobvyklá. To už mě ale vyzvedává Abdirahman a jedeme na letiště 
vyjednávat o vydání pušky. Mezitím dosedá na somalilandskou půdu kolega Tomáš Maule, jeden z hlavních strůjců 
projektu a odborník na bezpečnost a černý trh s volně žijícími zvířaty. Pušku jsme z místních celníků prozatím 
nedostali.  

Ve čtvrtek ráno naše kroky míří rovnou na Ministerstvo životního prostředí a místního rozvoje, kde se setkáváme 
s paní ministryní. Předáváme jí výtisk National Geographic s 25 stranami o Somalilandu a boji proti pašování 
mláďat gepardů do oblasti Perského zálivu. Přejíždíme na Ministerstvo zahraničních věcí a dále na Ministerstvo 
vnitra, které zajišťuje veškerou bezpečnost v zemi včetně dobrých výsledků v boji s teroristickou organizací 
operující v místním regionu. Díky jeho činnosti je oblast Somalilandu jedním z nejstabilnějších regionů východní 
Afriky. Po rutinní bezpečnostní kontrole stojíme přede dveřmi, nad nimiž visí cedulka s nápisem „MINISTER 
OFFICE“. Jdeme na audienci za druhou nejvyšší osobou v zemi po prezidentovi. Z úspěšného diplomatického 
začátku máme ohromnou radost a vydáváme se na schůzku další, tentokrát s děkanem místní veterinární fakulty. 
Po chvíli nacházíme naprosto ideální prostor pro instalaci budoucí biobanky s veškerým příslušenstvím. Tak 
veleúspěšný den si nikdo z nás ani nepředstavoval. A protože v místní kultuře se pracuje od soboty do čtvrtka, 
jediným volným dnem je pátek. Využíváme ho k psaní reportáží pro naše čtenáře daleko v České republice.“ 
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