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VSTUPNÉ DO ZOO PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY ZA 1 KČ 

Na základě usnesení Rady města Olomouce bude od dnešního dne vstup do Zoo Olomouc občanům z Ukrajiny 
umožněn dle těchto nařízení: Vstup za 1 Kč pro všechny ženy, děti do 18 let a seniory nad 60 let, kteří museli 
uprchnout z Ukrajiny v návaznosti na probíhající válečný konflikt. Aby tento nárok měli lidé postižení konfliktem, 
nikoliv osoby, které zde žijí dlouhodobě, pro vstup do zoo se bude nutné prokázat cestovním pasem Ukrajiny 
s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra nebo Policií ČR nebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým 
štítkem s vízem strpění. Pro překlenutí doby od příjezdu uprchlíků z Ukrajiny do získání potřebného víza v České 
republice bude uznáno i razítko s datem překročení hranice EU v cestovním pase, avšak ne s datem starším než 
23. února 2022, a to po dobu maximálně 30 dnů od vstupu na území EU. „Takto upravené vstupné je určeno 
ukrajinským občanům, 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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