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ZOO Tábor na protikuřácký zákon nečeká, zdraví 

návštěvníků chrání před cigaretovým kouřem už teď 
 
 

14. 6. 2016, Tábor/Praha – Poslanecká sněmovna v minulých dnech zažila už několikáté kolo 

boje o podobu takzvaného protikuřáckého zákona, který by tento zdraví škodlivý zlozvyk na 

některých veřejných místech výrazně omezil. Zatímco poslancům se ani tentokrát protikuřácký 

zákon schválit nepodařilo, ZOO Tábor se rozhodla na zavedení nové normy nečekat. V celém 

areálu táborské zoologické zahrady platí zákaz kouření. Už nyní tak mají návštěvníci jistotu, že 

na jejím území budou dýchat jen čistý vzduch. 

 

Kouření je zakázáno nejen v uzavřených prostorech restaurace, ale i ve zbytku areálu pod širým 

nebem. „Posláním ZOO Tábor je ochrana ohrožených druhů zvířat a k tomu patří i snaha o 

zachování čistého životního prostředí. Právě kouření patří k faktorům, které ho znečišťují, 

proto jsme se rozhodli ho v celém areálu naší zahrady zakázat,“ vysvětlil ředitel ZOO Tábor 

Evžen Korec s tím, že v neposlední řadě jde také o ochranu zdraví. „Ta je pro nás nejvyšší 

prioritou i proto, že významný počet našich návštěvníků tvoří děti,“ dodal Korec. 

 

Opatření se netýká jen návštěvníků, ale také zaměstnanců táborské zoologické zahrady. „Pokud 

si chtějí dát cigaretu, musí v rámci pauzy vyrazit na zdravotní procházku za hranice zoologické 

zahrady,“ podotkl Korec, podle nějž se každý může svobodně rozhodnout, jak bude nakládat se 

svým zdravím. „Nesmí ale obtěžovat lidi ani jiné živé tvory ve svém okolí,“ zdůraznil Korec. 

 

V boji s kouřením Česká republika za dalšími zeměmi Evropské unie zaostává. Čeští poslanci 

v květnu nedokázali schválit vládní návrh zákon, který měl zakazovat kouření v restauracích a 

na dalších místech. Zamítnutý návrh však na návštěvníky zoologických zahrad vůbec nemyslel, 

kouření v jejich areálech nijak neupravoval. Zakázat kouření v areálu zoologických zahrad, 

kam chodí spousta rodin s malými dětmi, pouze v rámci debaty navrhla bývalá ministryně 

spravedlnosti Helena Válková. O tomto návrhu se ale ani nehlasovalo. 

 

Nový návrh protikuřáckého zákona, který hodlá vláda po posledním neúspěchu opět předložit 

do sněmovny, však už zákaz kouření v areálech zoologických zahrad vyjma venkovních 
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vyhrazených míst obsahuje. Poslanci by o zákonu měli hlasovat znovu tak, aby mohl vstoupit 

v platnost už od příštího roku. 

 

ZOO Tábor dbá na zdraví svých návštěvníků už nyní, aniž by jí to musel nařizovat jakýkoli 

zákon. Naopak jde nad rámec nového zákona, když kouření ve svém areálu neumožňuje vůbec. 

„Oceňuji, že nový návrh zákona kouření v zoologických zahradách zakazuje, je to logický krok, 

který měl být schválen už dávno. Pro nás to ale žádná novinka nebude,“ uzavírá Korec. 

 

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor je zároveň nejmladší 

zoologická zahrada v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil 

pražský developer a biolog Evžen Korec. Pro veřejnost byla ZOO Tábor otevřena o měsíc 

později. Jen do konce roku ji navštívilo přes 50 tisíc lidí. Otevřena je denně od 9:00 do 18:00. 

Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. Aktuálně v ZOO 

Tábor žije přes 250 zvířat více než 60 živočišných druhů. Generálním partnerem je lídr 

developerské výstavby v ČR EKOSPOL. 

 

 

Vybrané akce ZOO Tábor v  roce 2016 

 

26. 6. – Přehlídka výstavních psů z chovatelské stanice Atison 

2. 7. – Zahradní slavnost – 1. narozeniny ZOO Tábor 

29. 7. – Mezinárodní den tygrů 

13. 8. – Narozeniny lva Simby 

26. 8. – Mezinárodní den psů – soutěž o nejhezčího voříška 

22. 10. – Oslava Dne stromů 

31. 10. – Halloween 

5. 12. – Mikulášská nadílka 

prosinec – Advent v ZOO Tábor 

 

 
Kontakt pro média  
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Filip Sušanka 

 

M: (+420) 606 688 787 

T: (+420) 233 372 021 

E:  media@zootabor.eu 

W: www.zootabor.eu 

mailto:media@zootabor.eu

