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UKRAJINA-PODPORA TAMNÍCH ZOO A VSTUP DO ZOO ZDARMA 

Olomoucká zoo pospolu s ostatními zahradami v republice z řad Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad si je plně vědoma více než vážné situace na Ukrajině. Proto se připojuje k výzvě       
o podporu tamních zoologických zahrad. Současně po prokázání se příslušnosti k ukrajinské národnosti 
umožňuje všem těmto lidem, rodinám, dětem vstup do Zoo Olomouc zdarma. "Reagujeme na aktuální 
dění spřátelených zahrad na Ukrajině a současně od dnešního dne zveme k návštěvě ukrajinské občany, 
které válka vyhnala z domovů a hledají pro sebe i své děti místo, kde se budou alespoň na chvíli cítit 
lépe," dodává ředitel Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň.  
 
Stanovisko Unie českých a slovenských zoologických zahrad k válce na Ukrajině 
 
Stanovisko UCSZOO vychází z podstaty, že zoologické zahrady a akvária jako odborné instituce na 
mezinárodní úrovni spolupracují při záchraně biodiverzity a ohrožených druhů zvířat bez vazby na politické 
postoje. Tuto úlohu však nelze plnit ve válečném stavu, a proto je UCSZOO připravená poskytnout, 
případně koordinovat pomoc ukrajinským zahradám a jejich zaměstnancům, pokud o to požádají.  
Podle informací ukrajinské zoo prozatím zvládají statečně a s plným nasazením vojenský stav na Ukrajině.  
 
V této chvíli je prostřednictvím Zoo Praha zřízen sbírkový účet, na který UCSZOO doporučuje směřovat 
veškeré finanční prostředky pro pomoc válkou zasažených zoologických zahrad na Ukrajině.  
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