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LIDÉ POSKYTLI TÉMĚŘ DVA MILIONY KORUN  
PRO ZOO NA UKRAJINĚ 

Na ukrajinském podúčtu sbírkového konta Unie českých a slovenských zoologických zahrad jsou již téměř dva 
miliony korun. Z těchto finančních prostředků se pořizuje krmivo, veterinární přípravky a další. „Dnes došlo ve 
varšavské zoo k vykládce další zásilky z ČR. Jedná se o granuláty pro různé druhy zvířat (z nich půl tuny poskytla 
Zoo Na Hrádečku), přepravky na zvířata, velké množství powerbank apod.,“ uvádí ředitel Zoo Olomouc Dr. Ing. 
Radomír Habáň. Celková cena této zásilky činila 183 000 Kč. Jedná se už o několikátou zásilku s cílem pomoci 
ukrajinským zoologickým zahradám. Z Varšavy putuje materiál dál, dokonce až do Zoo Charkov. 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. 
 
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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