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Anotace 

MOZOLOVÁ, Barbora. Zabezpečení ZOO Ostrava prostředky technické ochrany objektů. 

Ostrava 2013, 47 s., 3 příloh. Bakalářská práce. 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Veselý 

Klíčová slova: právní předpis, právní rámec, bezpečnost osob a majetku, výběh, pavilon, 

nebezpečné zvíře, zvíře. 

Bakalářská práce se zabývá zabezpečením areálu Zoologické zahrady Ostrava 

a zabezpečením zvířat proti útěku. Úvodní část popisuje právní rámec bezpečnosti osob a majetku 

a ochranu zvířat, v souvislosti s jejich zabezpečováním. Následují teoretické základy bezpečnosti 

osob a majetku. Další část se věnuje popisu Zoologické zahrady Ostrava a jejímu stávajícímu 

zabezpečení. Řeší se i nebezpečnost vybraných druhů zvířat, prostředky pouţívané k zabezpečení 

zvířat obecně a pravidla, která zabezpečení zvířat částečně usnadňují. V závěru je řešeno 

za pomocí analýz celkové zabezpečení areálu, i konkrétně útěk zvířete. A na základě výsledků 

analýz jsou navrţena řešení. 

 

Annotation 

MOZOLOVÁ, Barbora. Securing of Ostrava ZOO using technical means of protection. 

Ostrava 2013, 47 p., 3 attachments. Bachelor work. 

Contributor advisor of the bachelor thesis: Ing. Václav Veselý 

Key words: law, the legal framework, the security of persons and property, exhibit, 

pavilion, dangerous animal, the animal. 

This bachelor thesis deals with the complex securing of Zoo Ostrava and security against 

escape of animals. The introductory part describes the legal framework of the security of persons 

and property and the protection of animals in relation to their securing. The following parts, 

of bachelor thesis, are the theoretical foundations of the safety of persons and property. Another 

section is devoted to the description ZOO Ostrava and its existing security. Issue is the danger 

of selected species of animals, technical means used for securing animals and rules that securing 

animals facilitate. The conclusion is solved using analyzes the overall security of the area, 

and specifically the animal escape. And based on the results of the analyzes are proposed 

solutions. 
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1 Úvod 

Potřeba lidí zabezpečit majetek, sahá aţ ke kořenům lidstva, kdy si začali uvědomovat 

pojem „vlastnit“. První zabezpečení bylo nejen mechanické a „fyzická ostraha“, ale zakládalo 

se i na nejrůznějších lstích (úkryty, šifry atd.). Toto zabezpečení se stále zdokonalovalo 

a po objevení elektřiny, se pomalu postupně přidalo i zabezpečení elektronické. Dnes se obor 

bezpečnosti osob a majetku v České republice vyvíjí především proto, ţe se změnou 

politického reţimu postupně ustupuje od zabezpečení státem a bezpečnost je vkládána 

do soukromých rukou. 

V této bakalářské práci popíši zabezpečení Zoologické zahrady Ostrava, nejen 

z pohledu oboru bezpečnosti osob a majetku, ale i zabezpečení zvířat. Kromě právního rámce, 

nastíním i fungování Zoo Ostrava, charakteristiku vybraných druhů zvířat, prostředky obvykle 

pouţívané k jejich zabezpečení. A v závěru provedu analýzu, jak na zabezpečení celého 

areálu, tak na příčiny moţného útěku zvířete. Podle výsledků analýz poté navrhnu stručné 

řešení pro zlepšení zabezpečení. 

2 Rešerše 

LUKÁŠ, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vydání. Zlín: 

VeRBubM, 2011. ISBN 978-80-87500-05-7. Kniha je souborem jak technických 

elektronických prvků v problematice bezpečnosti osob a majetku, tak právního rámce 

a profesní obrany. Pro svou práci jsem čerpala z této knihy teoretické základy, základní 

informace o radiofrekvenční identifikaci a celkově se podle ní obecně orientovala 

v moţnostech zabezpečení.  

LUKÁŠ, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. 1. vydání. 

Zlín: VeRBubM, 2012. ISBN 978-80-87500-19-4. Kniha volně navazuje na první díl této 

edice. Zabývá se kamerovými systémy, řízením rizik, zbraněmi a obranými prostředky 

pro profesní obranu, informacemi v bezpečnosti a bezpečnostní politikou. Pro svou práci jsem 

čerpala z analýzy stromu poruchových stavů a obecně vyuţila nabídky analýz pro hodnocení 

vhodnosti jejich pouţití. 

PRCHALOVÁ, J. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde Praha, 2009. ISBN 978-80-

7201-763-8. Kniha řeší právní problematiku ochrany zvířat, vymezuje pojem „zvíře“, řeší 

etiku ochrany zvířat, prameny práva a volně cituje a doplňuje zákon na ochranu zvířat 
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proti týrání. Vzhledem k zastaralosti některých právních předpisů v knize a problematikou 

řešící spíše zvířata mimo zoologické zahrady, jsem tuto knihu vyuţila pro rozšíření přehledu 

v právní problematice ochrany zvířat a nechala se jí inspirovat k dohledávání aktuálních 

právních předpisů a předpisů bezprostředně souvisejících se zoologickými zahradami 

a zabezpečením zvířat. 

FUCHS, Pavel a VALIŠ. METODY ANALÝZY A RÍZENÍ RIZIKA. Liberec, 2004.  

Skripta popisují riziko, a základní pojmy v problematice řízení rizika. Obsahují nejrůznější 

analýzy a jejich pouţití. Pro svoji práci jsem z těchto skript vyuţila popis a postup řešení 

analýzy stromu poruchových stavů.  

EAZA, the European Association of Zoos and Aquaria [online]. 2011 [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.eaza.net/Pages/European%20Association%20of%20Zoos%20and%20Aquaria.aspx Tento 

odkaz patří Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií. Stránky obsahují obecný popis 

cílů organizace, seznam členů, právní rámec ochrany zvířat (nejenom v zoologických 

zahradách) na evropské úrovni, aktivity organizace a nejrůznější novinky. Pro účely práce 

jsem vyuţila citaci pro popis této organizace a jejich cílů, za účelem nastínění součastné 

filozofie chovu zvířat v zajetí, které se účastní i Zoo Ostrava, jelikoţ je i členem této 

organizace. Dále jsem vyuţila informací o Evropských programech ohroţených druhů 

a o Evropské plemenné knize. 

3 Právní rámec 

V této kapitole rozeberu právní rámec řešící jednak bezpečnost osob a majetku a také 

právní ochranu zvířat, z hlediska jejich zabezpečení při chovu v zoologických zahradách. 

3.1 Bezpečnost osob a majetku 

Pro problematiku bezpečnosti osob a majetku, neexistuje zatím ţádný komplexní 

právní předpis. Proto musíme hledat oporu v jiných právních předpisech a normách. 

3.1.1 Ústava České republiky 

Nejzákladnějším právním předpisem v právním rámci bezpečnosti osob a majetku 

a právních předpisech České republiky vůbec je zákon č. 1/1993, Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. Deklaruje základní práva občanů a demokratické 
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základy České republiky. Ţádné právní předpisy nesmí s ní být v rozporu. Její součástí je 

Listina základních práv a svobod. [14, 25] 

3.1.2 Listina základních práv a svobod 

Pod číslem 2/1993 Sb., můţeme mezi zákony najít jeden ze základních pilířů právního 

rámce bezpečnosti osob a majetku. Jedná se o Listinu základních práv a svobod, která byla 

tímto vyhlášena, jako součást ústavního pořádku České republiky. 

Dále uvádím jednotlivé její části, které nějakým způsobem souvisejí s právním 

rámcem bezpečnosti osob a majetku: 

Čl. 6 „Nikdo nesmí být zbaven ţivota.“ 

Čl. 7 „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena můţe být jen 

v případech stanovených zákonem.“ 

Čl. 8 „Osobní svoboda je zaručena.“ 

Čl. 10 „Kaţdý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného ţivota.“ 

Čl. 11 „Kaţdý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ 

Čl. 12 „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí.“ 

Čl. 14 „Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.“ 

Čl. 17 „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.“ [28] 

3.1.3 Trestní zákon 

V českém právu platí: „Co není zakázáno, je povoleno.“. Proto zákon č. 40/2009 Sb. 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje trestnost konkrétních činů. Pro právní 

rámec bezpečnosti osob a majetku je významná zejména část, která naopak uvádí výjimky 

beztrestnosti, jinak trestných, činů. Mimo ostatní okolnosti vylučující protiprávnost, jsou 

krajní nouze a nutná obrana, asi nejpodstatnější pro právní rámec bezpečnosti osob a majetku: 

§ 28 Krajní nouze  
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„(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější 

neţ ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ 

§ 29 Nutná obrana 

„(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ 

[31] 

Pokud přihlédneme, předběţně, i k právní úpravě zabezpečení zoologických zahrad, je 

třeba zmínit i okolnost vylučující protiprávnost, která se nazývá Přípustné riziko: 

§ 31 Přípustné riziko 

„(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaţeným stavem poznání a informacemi, 

které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší 

zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout 

jinak. 

(2) Nejde o přípustné riziko, jestliţe taková činnost ohrozí ţivot nebo zdraví člověka, 

aniţ by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, 

k němuţ směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě 

odporuje poţadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se 

příčí dobrým mravům.“ [31] 

3.1.4 Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, ošetřuje zejména postupy orgánů činných v trestním řízení. Nejdůleţitější částí 

pro právní rámec bezpečnosti osob a majetku, je zejména: 

§ 76 odst. 2, zadrţení osoby podezřelé 
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„Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totoţnosti, k zamezení útěku 

nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 

příslušníka ozbrojených sil můţe téţ předat nejbliţšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci 

posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů 

omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [26] 

3.1.5 Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje vztahy 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Stanovuje povinnosti nejen zaměstnance, 

ale i zaměstnavatele, aby zajistil bezpečné pracovní podmínky. O tom se zmiňují, mimo jiné, 

následující částí paragrafů: 

§ 101 odst. 1: „Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, 

která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").“ 

§ 102 odst. 1: „Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.“ [30] 

3.2 Právní ochrana zvířat a zabezpečení zvířat 

Další právní předpisy, které zde uvádím, se týkají přímo problematiky ochrany zvířat 

a provozu zoologických zahrad. Vybrané části směřují přímo nebo nepřímo, k tématu 

zabezpečení zvířat v zoologických zahradách v České republice. 

3.2.1 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Tento nejzákladnější právní předpis České republiky, zmiňuje v souvislosti s ochranou 

zvířat a přírody v článku 7 toto: 

„Stát dbá o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ [25] 
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3.2.2 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů 

V Listině základních práv a svobod, se dá zvíře povaţovat za určité přírodní zdroje 

a také jako součást druhového bohatství přírody, takţe se na ně vztahuje článek 35:  

„(1) Kaţdý má právo na příznivé ţivotní prostředí. 

(2) Kaţdý má právo na včasné a úplné informace o stavu ţivotního prostředí 

a přírodních zdrojů. 

(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohroţovat ani poškozovat ţivotní prostředí, 

přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou 

zákonem.“ [28] 

3.2.3 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon popisuje základní právní ochranu zvířat, definuje pojmy (i pojem zvíře, 

viz kapitola Klíčová slova) a implementuje některé předpisy Evropské unie 

do českých právních předpisů. Dále některé jeho části se přímo týkají právní problematiky 

zabezpečení zvířat, proto tyto části zde vypíšu: 

 Zákon č. 246/1992 Sb.: „Zvířata jsou stejně jako člověk ţivými tvory, schopnými 

na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu 

ze strany člověka.“ 

§ 1 odst. 1: „Účelem zákona je chránit zvířata, jeţ jsou ţivými tvory schopnými 

pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením 

bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.“ 

§ 4 odst. 1, písm. c) bodě 3.: Za týrání se povaţuje, z jiných neţ zdravotních důvodů: 

„3. omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, 

pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete,“ 

§ 4 odst. 1, písm. h) : Za týrání se povaţuje: „h) pouţívat podnětů, předmětů 

nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, ţe působí klinicky zjevné poranění nebo následné 

dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných 

orgánových systémů zvířat,“ 
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§ 4 odst. 1, písm. j) : Za týrání se povaţuje: „j) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené 

působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,“ 

§ 4 odst. 1, písm. k) : Za týrání se povaţuje: „k) chovat zvířata v nevhodných 

podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,“ 

§ 4 odst. 1, písm. v) : Za týrání se povaţuje: „v) pouţívat elektrický proud k omezení 

pohybu končetin nebo těla zvířete mimo pouţití elektrických ohradníků nebo přístrojů 

pro elektrické omračování a usmrcování zvířat nebo odchyt ryb podle zvláštního 

právního předpisu,“ 

§ 5 odst. 2, písm. c) : Důvodem k usmrcení zvířete je: „c) bezprostřední ohroţení 

člověka zvířetem,“ 

Tento zákon definuje také pojem zvíře, z hlediska právní úpravy. Pojem zvíře 

znamená, podle § 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb.: „kaţdý ţivý obratlovec, kromě člověka, 

nikoliv však plod nebo embryo“. Pro účely této bakalářské práce se však zkráceně myslí: 

podle § 3 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb.: „zvířetem v lidské péči zvíře, které je přímo 

závislé na bezprostřední péči člověka“ [29] 

3.2.4 Zákon č. 162/2003 Sb. o zoologických zahradách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon definuje základní pojmy, jako například „zoologická zahrada“ a podmínky 

jejího provozování. Vymezuje pravomoci a povinnosti Ministerstva ţivotního prostředí, v této 

oblasti. Ukládá pravidelné kontroly, dodrţování podmínek provozování zoologických zahrad, 

vymezuje sankce za nedodrţení těchto podmínek. 

Pro právní rámec bezpečnosti osob a majetku, jsou asi nejpodstatnější tyto podmínky 

pro udělení licence na provozování zoologické zahrady: 

§ 6 odst. 2, písm. a) 

„1. chová ţivočichy v podmínkách, které směřují k zajištění biologických 

a ochranářských poţadavků jednotlivých druhů a poţadavků na zajištění zdraví a pohody 

ţivočichů zejména tím, ţe obohatí jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně 

specifickými doplňky a udrţuje vysokou úroveň chovu a ustájení ţivočichů 

s kvalitním programem veterinární péče a výţivy,“ 
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„2. předchází únikům chovaných ţivočichů, zejména s ohledem na moţné 

ekologické ohroţení původních druhů a předchází šíření parazitů a původců nákaz z vnějšího 

prostředí pomocí vhodných technických a protinákazových opatření“ [27] 

4 Teorie ochrany objektů 

Stejně jako celý obor bezpečnosti osob a majetku, i teorie této problematicky se stále 

vyvíjí. Teorie je nezbytná pro efektivní popsání zabezpečení v praxi, pro jeho zhodnocení, 

vytipování rizik a jejich efektivnímu sníţení. 

Prvním úkolem, při zabezpečování, je určení tzv. aktiva, coţ je chráněný zájem. 

Aktivum můţe být materiální i nemateriální, ţivé i neţivé. Má určitou hodnotu, podle které, 

by se správně měla odvíjet částka investovaná do zabezpečení tohoto aktiva. Toto aktivum je 

třeba ochránit prostředky, které mají za úkol odradit pachatele, ztíţit mu přístup, prodlouţit 

dobu, kdy se bude k aktivu dostávat, upozornit na něj jiné osoby atd. Aby bylo zabezpečení 

systematické, je třeba její prostředky rozdělit do kategorií. [5, 11] 

4.1 Dělení prostředků pro ochranu osob a majetku 

Aby zabezpečení bylo účinné, je třeba vyuţít kaţdé kategorie těchto prostředků a tak, 

aby se vzájemně doplňovaly. Dělení má tři kategorie a to: 

4.1.1 Technická ochrana 

Do této kategorie spadají mechanické zábranné systémy a poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy (dříve: elektronické zabezpečovací systémy). Jedná se převáţně 

o technologické zabezpečení, proto technická ochrana. 

Mechanické zábranné systémy se někdy označují také jako klasická ochrana. Jejich 

účelem je ztíţit pachateli překonání zabezpečení nebo ho zpomalit. 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy mají za úkol, pachatele detekovat 

a signalizovat narušení ochrany, případně následně spustit další bezpečnostní prvky. [5, 11] 

4.1.2 Fyzická ostraha 

Ve fyzické ostraze je vyuţíváno lidských zdrojů. Lze ji provádět pomocí stráţných, 

hlídačů, hlídací sluţby, policistů nebo vojáků. Firmy si na tuto činnost často najímají 

soukromou bezpečnostní sluţbu. Úzce je provázána s reţimovou ochranou. Úkolem 
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fyzické ostrahy je pachatele odhalit a zadrţet. Člověk je také schopen reagovat na mnoho 

situací. Jedná se však o nejnákladnější způsob zabezpečení. [6, 11] 

4.1.3 Režimová ochrana 

V reţimové ochraně se jedná především o organizační opatření. Završuje celý systém 

zabezpečení a koordinuje ho. Nesmí však omezovat provoz v zabezpečeném subjektu. [5, 11] 

4.2 Mechanické zábranné systémy 

Jedná se o nejstarší způsob zabezpečení. Není nepřekonatelný, pouze zvyšuje 

náročnost na nástroje a na čas. Tato kategorie se dále dělí do několika zón: 

 obvodová ochrana (někdy označovaná jako perimetrická ochrana), 

 plášťová ochrana (někdy označovaná jako objektová ochrana), 

 prostorová ochrana, 

 předmětová ochrana. 

[10, 11] 

4.2.1 Obvodová ochrana 

Zajišťuje ochranu venkovních prostor a objektů u hranice pozemku. Spadají sem ploty, 

vrcholové zábrany, podhrabové překáţky, vstupy a vjezdy a jiné vstupní jednotky. 

Obvodová ochrana řeší i tzv. perimetrii, coţ je obor řešící vnější prostor u rozsáhlých 

pozemků. [5, 11] 

4.2.2 Plášťová ochrana 

Zabraňuje nepovolanému vstupu do objektu. Dělí se na dvě kategorie a to: 

stavební prvky budov a otvorové výplně. Do stavebních prvků budov spadají zdi, stěny, 

podlahy, stropy, střechy. Do otvorových výplní potom spadají dveře, zárubně, uzamykací 

systém (dveřní zámek, cylindrické vloţky, visací zámky a petlice, přídavné zámky, dveřní 

kování), okna (bezpečnostní skla, bezpečnostní ochranné fólie), mříţe, rolety, ţaluzie. [5, 11] 

4.2.3 Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana zabezpečuje vnitřní prostory chráněného objektu. Někdy se tato 

kategorie u mechanických zábranných systémů neuvádí. 
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4.2.4 Předmětová ochrana 

Zabývá se ochranou jednotlivých předmětů. Musí zajistit bezpečné uloţení střeţeného 

objektu. Mohou být pevně připojené k objektu, pevně spojeny s budovou nebo naopak 

přenosné. Spadají zde komerční úschovné objekty, ohnivzdorné trezory, komorové trezory, 

skříňové trezory, účelové trezory, ocelové a kartotéční skříně, příruční pokladničky. [5, 11] 

4.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Tato kategorie zabezpečení prochází neustálým vývojem, proto je čím dál účinnější 

a dostupnější. Často se však v praxi, kvůli zbytečným obavám, opomíjí. Princip těchto 

systému spočívá v zachycení určité fyzikální změny ve střeţeném prostředí a zpracovat ji 

na signál, který po odeslání vyvolá reakci tohoto systému. To však můţe vyvolávat 

falešný poplach, coţ je signalizace narušení ochrany, i kdyţ k němu ve skutečnosti nedošlo. 

Falešný poplach můţe vyvolat nahodilá aktivace tísňového hlásiče, odezva čidel na jiný stav 

neţ na takový, který má být zjišťován, vadná funkce nebo porucha, chyba obsluhujícího 

člověka. 

Tak jako mechanické zábranné systémy, i prvky poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů se člení do čtyř zón. Avšak jsou ještě doplněné o další nezbytné části, 

které jsou pro jejich funkci nezbytné: 

 prvky obvodové ochrany (pasivní čidla obvodové ochrany, aktivní čidla 

obvodové ochrany), 

 prvky plášťové ochrany (čidla kontaktní, čidla destrukční, čidla 

destrukčních projevů, čidla tlaková akustická tzv. infrazvuková, čidla bariérová), 

 prvky prostorové ochrany (čidla pohybu), 

 prvky předmětové ochrany (kontaktní čidla, kapacitní čidla, tlaková 

akustická čidla, bariérová čidla, trezorová čidla, čidla na ochranu 

uměleckých předmětů), 

 ústředny elektrických zabezpečovacích systémů, 

 pult centralizované ochrany. 

[11, 18] 
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5 Popis Zoo Ostrava a její zabezpečení 

Zoologická zahrada Ostrava je příspěvková organizace pod městem Ostrava. 

Původním hlavním účelem, existence zahrady bylo seznámení návštěvníků s co největším 

počtem druhů zvířat. Dnes se však klade důraz i na záchranu vzácných druhů zvířat, 

vzdělávání a odpočinek návštěvníků. To mělo za následek naprostou změnu v přístupu 

k chovaným zvířatům a vyvolalo potřebu rozsáhlé rekonstrukce. 

5.1 Historie 

Původní zárodek zoologické zahrady se nacházel v Hornické osadě v Ostravě – 

Kunčičkách. Jednalo se původně o přírodní park. Oficiálně zoologická zahrada vnikla 26. 

října 1951. 

V 60. letech minulého století se začalo uvaţovat nad přestěhováním zoologické 

zahrady do vhodnější lokality. Z mnoha variant byla vybrána Stromovka ve Slezské Ostravě 

(areál Velkého ostravského lesa) díky členitému terénu, rozmanitému lesnímu porostu 

a dostatku povrchové vody. S výstavbou nové zoo se začalo v roce 1956. Konečně v roce 

1960 byla přestěhována i zvířata a v témţe roce byla nová zoo otevřena veřejnosti. 

Výstavba a přestavba probíhala i během 70. let, významně se rozšiřovaly i chovy 

zvířat. Naopak v 80. a 90. došlo ke skoro naprostému útlumu. 

 Za novodobější vyhovující výstavbu se jiţ dá povaţovat pavilon slonů zbudovaný 

v roce 2004. Přibliţně od té doby Zoo Ostrava podporuje statutární město Ostrava, 

nejen finančně. [8] 

5.2 Rekonstrukce 

Rekonstrukce v Zoo Ostrava probíhá v podstatě neustále. Stále se mění poţadavky 

na pohodlí chovaných zvířat, co nejpřírodnější vzhled výběhů a pavilonů a i na zabavení 

a poučení příchozích návštěvníků. Nejrozsáhlejší rekonstrukce se týkají pavilonů a výběhů 

zvířat. Jak jsem zmínila výše, změnil se přístup k chovu zvířat v zajetí, a proto tyto stavby jiţ 

přestaly vyhovovat a začaly je nahrazovat stavby nové, které berou v potaz součastné 

poţadavky. Za první moderní stavbu lze povaţovat pavilon slonů. Od té doby Zoo Ostrava 

prošla rozsáhlou změnou. V současné době se nachází v areálu Zoo Ostrava několik stavenišť. 
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Nejrozsáhlejší je výstavba Pavilonu evoluce. Další stavbou je čerstvě dostavěné Návštěvnické 

centrum a v neposlední řadě je výstavba Vstupního areálu a další. [20] 

Rekonstrukce nese sebou řadu bezpečnostních rizik. Staveniště jsou pod správou 

dodavatelských firem, proto Zoo Ostrava nemá dostatečný přehled o pohybu lidí, vozidel 

a materiálu do areálu a z něj. Na staveništích se nachází nejrůznější materiály pro stavbu 

nebo stavební stroje, které lákají potencionální zloděje a dané firmy staveniště nehlídají. 

A posledním rizikem je narušení perimetrické ochrany. Nejvýznamnější jsou poslední dvě 

rizika u staveniště Vstupního areálu, kdy původní vrátnice byla zbořena, a oplocení bylo 

vyřešeno mobilním nevyhovujícím oplocením. Staveniště se navíc nachází u hlavní silnice, 

proto zanechaný materiál a stroje jsou dobře přes mobilní oplocení vidět a lákají 

potencionální zloděje. Tyto faktory zvyšují riziko napadení areálu a oslabují moţnost chycení 

pachatele. 

5.3 Popis a umístění areálu Zoo Ostrava 

V této kapitole stručně popíšu geografickou charakteristiku Zoo Ostrava, fungování 

soukromníků v tomto areálu a ekonomickou situaci. 

5.3.1 Kriminalita 

Zoo Ostrava se nachází v Moravskoslezském kraji, který je podle statistik Policie 

České republiky z roku 2013 za období leden, únor druhý ve zjištěných trestných činech, 

vzhledem k ostatním krajům České republiky. 

V blízkém okolí areálu Zoo Ostrava se nachází dvě sídliště s nepřizpůsobivými 

obyvateli. Na druhou stranu, v blízkém okolí se nachází policejní stanice obvodního oddělení 

Orlová. [16] 

5.3.2 Ekonomika  

Náklady na provoz zoologické zahrady jsou obrovské, proto je Zoo Ostrava závislá 

na příspěvcích statutárního města Ostravy, které je zřizovatelem Zoo Ostrava. 

Nepostradatelným zdrojem financí, jsou i finanční dary od firem, soukromníků i návštěvníků. 

V roce 2011 prudce vzrostla návštěvnost díky narození malé slonice a Zoo Ostrava byla 

finančně soběstačná z 54,3%. Peníze na rekonstrukci jsou získávány od statutárního města 

Ostravy a z nejrůznějších dotací a darů. [3] 
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5.3.3 Umístění 

 Zoo Ostrava se nachází v jiţ dříve zmiňovaném Moravskoslezském kraji. 

Konkrétně ve statutárním městě Ostrava, na rozhraní částí Slezská Ostrava a Michálkovice.  

Na území Stromovky, coţ je bývalý areál Velkého ostravského lesa. Adresa je: Zoologická 

zahrada, Michálkovická 1137/197, Slezská Ostrava, 71000, Ostrava 10. Dostupnost je moţná 

městskou hromadnou dopravou (zastávka ZOO), autem a pěšky. [9] 

5.3.4 Členitost a rozloha 

 Rozloha areálu Zoo Ostrava je přibliţně 100 ha. Terén je poměrně členitý. 

Zástavba je soustředěna především ve středu areálu. Kromě zázemí pro zaměstnance, 

technického zázemí a skladů. Ty jsou na okraji areálu, podél ulice Stromovka. Okraje areálu 

jsou zalesněné, kromě časti budoucí Safari asijských kopytníků. V severovýchodní části 

areálu se nacházejí čtyři rybníky. Celý areál je protkaný obsluţnými komunikacemi a cestami 

pro pěší, které zajišťují dobrou dostupnost ke všem objektům jak pěšky, tak autem. 

5.3.5 Prohlídkové trasy 

 Zoo Ostrava je členěna na dva druhy prohlídkových tras pro návštěvníky. Jsou 

to zoologické trasy, soustředěné především ve středu a severovýchodní časti areálu. A druhý 

druh jsou botanické trasy, které jsou plně průchozí pouze pěšky a vedou spíše po okrajích 

areálu. 

5.3.6 Stavby 

 V areálu Zoo Ostrava se nachází mnoho druhů budov. Jsou to pavilony 

pro zvířata, budovy pro technické zázemí (rozvodny, kotle na štěpku atd.), budovy 

pro skladování, zázemí pro zaměstnance, karanténa, zoo kuchyň, čistička odpadních vod, 

nejrůznější stánky a stavby pro návštěvníky. 

5.3.7 Soukromníci 

V areálu Zoo Ostrava se nachází několik soukromníků provozující, na základě 

smlouvy se Zoo Ostrava, soukromou činnost. Jedná se o stánky se suvenýry, nejrůznější 

druhy občerstvení, vláček pro návštěvníky. Také jde o nejrůznější letní aktivity pro děti, 

jako jsou vodní vozítka, nafukovací skákadla, atd. Z hlediska bezpečnosti osob a majetku, je 

tato problematika řešena individuálně kaţdým soukromníkem a Zoo Ostrava nenese 
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přímou odpovědnost, za případné škody vzniklé na jejich majetku. Naopak rizika vyplívající 

pro Zoo Ostrava z jejich činnosti jsou, ţe soukromníci můţou prakticky nekontrolovatelně 

převáţet materiál z areálu a do areálu. Aby byl zajištěn přehled o pohybu vozidel 

soukromníků, je kaţdému přidělena karta s názvem Zoo Ostrava, číslem, jménem 

soukromníka a seznamem státních poznávacích značek s povoleným vjezdem (viz obrázek). 

Tuto kartou musí soukromník v areálu Zoo Ostrava vozit za předním sklem vozidla. 

Soukromníci by se, za běţných okolností, neměli pohybovat v areálu mimo návštěvnickou 

dobu. Další riziko, vyplývající pro Zoo Ostrava, můţe být konzumace alkoholu 

v občerstveních. Proto je prodej alkoholických nápojů, kromě piva, v areálu Zoo zakázán. 

 

Obrázek č. 1: Karta přidělovaná soukromníkům pro vstup a pohyb vozidlem po areálu Zoo Ostrava [autor] 

5.4 Účast v organizacích 

 Zoo Ostrava je členem několika vnitrostátních i mezistátních organizací. Tyto 

organizace sdruţují své členy za různým účelem. Jedním z nich je i řízený chov ohroţených 

druhů, v jehoţ rámci zoologická zahrada bezplatně získává některá zvířata pro chov. 

Proto tyto organice hrají důleţitou roli ve vytváření vhodných podmínek pro chov těchto 

zvířat. Prosazují, pokud moţno, co nejvyšší standardy pro chov zvířat. Při zabezpečení těchto 

objektů je třeba proto respektovat estetický vzhled, pohodlí zvířat a prostornost objektů, 

aby bylo dané zvíře zoologické zahradě poskytnuto. Pro představu uvádím stručnou 

prezentaci dvou z těchto organizací. 
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5.4.1 EAZA 

„EAZA Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií, představuje a spojuje 345 

členských institucí v 41 zemích. Vytvořena v 1992. Poslání EAZA je usnadnit spolupráci 

v rámci evropského společenství zoo a akvárií za cílem vzdělávání, výzkumu a zachování. 

Tím, ţe členské zoo a akvária dosáhly nejvyšších standardů péče a chovu druhů, a ty 

udrţují, EAZA umoţňuje evropským občanům se dozvědět a přispívat ke globálním cílům 

pro udrţení biologické rozmanitosti. Odhaduje se, ţe více neţ 140 milionů lidí kaţdý rok 

navštíví členy EAZA. Coţ odpovídá přibliţně jednomu z pěti evropských občanů. 

Poslání EAZA: „Posláním EAZA je usnadnit kooperaci v rámci evropského 

společenství zoo a akvárií s cílem posílit profesionální kvalitu v chovu zvířat a prezentovat je 

pro vzdělávání veřejnosti a přispívat k vědeckému výzkumu a zachování světové biologické 

rozmanitosti.“ [1]  

EEP 

 „EEP (Evropský záchovný program) je nejintenzivnější druh řízení populace 

pro druhy chované v zoologických zahradách EAZA. Kaţdý EEP má svého koordinátora 

(někdo se zvláštním zájmem a znalostí příslušných druhů, který pracuje v EAZA zoologické 

zahradě nebo akváriu). On nebo ona je nápomocen Výboru druhů (anglicky Species 

Committee). 

Koordinátor má mnoho úkolů k plnění, jako je shromaţďování informací o stavu 

všech zvířat druhů, chovaných v zoologických zahradách a akváriích EAZA, za které je on 

nebo ona zodpovědná. Má vytvářet plemenné knihy, provádět demografické a genetické 

analýzy a vytvářet plán pro budoucí řízení druhů. 

Spolu s Výborem druhů, jsou kaţdý rok vytvářena doporučení, které zvířata chovat, 

nebo nechovat, která jednotlivá zvířata by měla být přesunuta z jedné zoologické zahrady 

do druhé, a tak dále. Je to hodně práce a EAZA je šťastná, ţe tolik lidí, v tak mnoho 

zoologických zahrad EAZA, se ujali takového sloţitého úkolu.“ [2] 

ESB 

„ESB (Evropská plemenná kniha) je méně intenzivní neţ program EEP. Provozovatel 

plemenné knihy, který je zodpovědný za určitou ESB, shromaţďuje veškeré údaje o narození, 
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úmrtí, přesuny, atd., ze všech zoologických zahrad a akvárií EAZA, které chovají dané druhy. 

Tyto údaje se zapisují do speciálních počítačových programů, které umoţňují drţiteli 

Evropské plemenné knihy, provádět analýzy populace tohoto druhu. Členské zoologické 

zahrady EAZA mohou poţádat drţitele Evropské plemenné knihy o doporučení ohledně 

chovu nebo přesunů. 

Shromaţďováním a analýzou všech příslušných informací o druhu, drţitel Evropské 

plemenné knihy posuzuje, jestli v zoologických zahradách a akváriích EAZA vše probíhá 

dobře, nebo je třeba přísnější řízení k udrţení zdravé populace v dlouhodobém horizontu. 

V tomto případě, můţe drţitel Evropské plemenné knihy navrhnout, ţe tento druh bude řízen 

programem EEP.“ [2] 

5.4.2 WAZA 

„WAZA je sjednocující organizace pro světové společenství zoo a akvárií. Jejich víc 

neţ 300 členů jsou přední zoo, akvária, sdruţení, přidruţené organizace a firemní partneři 

z celého světa. S více neţ 700 miliony návštěvníků ročně, jsou společně "spojeni za ochranu 

přírody". [24] 

Podporují spolupráci mezi zoologickými zahradami a akvárii s ohledem na zachování, 

řízení a chování zvířat v lidské péči a nabádájí k nejvyšším standardům dobrých ţivotních 

podmínek a chovu zvířat. Podporují a koordinují spolupráci mezi národními a regionálními 

sdruţeními a jejich sloţkami. Pomáhají při zastupování zoologických zahrad a akvárií 

v jiných mezinárodních organizacích nebo shromáţděních. Prosazují 

environmentální vzdělávání, zachování zvěře a rostlinstva a výzkum ţivotního prostředí.“

 [23] 

 

Obrázek č. 2 : Logo EAZA [1], Obrázek č. 3: Logo WAZA [24], Obrázek č. 4: Logo EEP [2] 
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5.5 Zabezpečení Zoo Ostrava 

Jako aktivum je v tomto případě zvíře. Jednak z hlediska vzácnosti, tak i z hlediska 

moţné nebezpečnosti. Problematiku zabezpečení zvířete jako takového, podrobně rozvedu 

později. V této kapitole se pojednává zejména o areálu Zoo Ostrava jako takovém. 

Pokud rozčleníme zabezpečení areálu Zoo Ostrava podle stupňů ochrany. 

Pak obvodovou ochranou (perimetrem) se budou mínit ploty kolem areálu a vstupy do něj. 

Plášťovou ochranou převáţně zabezpečení míst, kde se pohybují návštěvníci a zaměstnanci. 

Prostorovou ochranou výběhy zvířat a prostory technického zázemí budov a pavilónů. 

Předmětovou ochranou přímo zabezpečení zvířat jako takových. 

5.5.1 Obvodová ochrana 

Obvod oplocení Zoo Ostrava je téměř 6 km. Délka obvodu není takový problém, 

jako spíš nepřehlednost terénu, kterým vede. Jedná se o výškově rozmanitý terén, převáţně 

zalesněný (zalesněná část tvoří přibliţně 71 ha celkové rozlohy areálu Zoo Ostrava). Úplně 

zredukovat zalesnění, pro větší přehlednost kolem perimetru, by nebylo vhodné, 

jelikoţ některé jeho části jsou součástí botanické zahrady Zoo Ostrava nebo součástí výběhů 

zvířat. 

Ploty kolem Zoo Ostrava jsou dvojího typu. Oba vysoké 2,5m. Jeden typ na místech, 

kde je třeba dbát estetického vzhledu. Ten je tvořen betonovou podhrabovou deskou 

a dřevěnými sloupy na které je připevněn kovový rám kovového plotového pole. V některých 

místech, je plot doplněn o vrcholovou zábranu. A to dvěma řadami napnutých ostnatých 

drátů, přičemţ sklon řad je směřován směrem do areálu. Plot je bohatě zarostlý vegetací. 

Druhý typ plotu se nachází na místech, kde není třeba dbát estetického vzhledu. Ten je tvořen 

betonovou podhrabovou deskou a vlnitým košickým plechem, který je přišroubován na dvě 

řady vodorovných kovových opor, které drţí na kovových trubkových sloupcích. Sloupky, 

jsou z vnější strany oplocení, po celé délce zcela zakryté vlnitých plechem. Oplocení je 

po tří etapové rekonstrukci, které proběhly v letech 2006 za 3 600 000,-, 2007 za 3 000 000,- 

a 2011 za 6 000 000,-, z důvodu ţalostného stavu dřívějšího oploceni. Oplocení areálu není 

dále doplněno o ţádné elektronické nebo jiné zabezpečovací prostředky. [20, 21, 22] 

Do areálu Zoo Ostrava vedou tři vstupy. Jeden technický od ulice Stromovka, kde se 

nachází vrátnice s nepřetrţitou fyzickou ostrahou, závora a otočná brána. Tento vstup slouţí 
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pro technickou obsluhu provozu Zoo Ostrava, pro vjezd a výjezd vozidel ze stavenišť 

a vozidel soukromníků. Druhý vstup je v součastné době improvizovaný od ulice 

Michálkovická. Slouţí pro vstup osob, jak návštěvníků, tak zaměstnanců Zoo Ostrava. Je 

zabezpečen mobilní pletivovou bránou s visacím zámkem pro vstup osob a vysokým 

jednosměrným turniketem pro odchod návštěvníků. Nachází se pár desítek metrů směrem 

na Michálkovice, oproti hlavnímu stálému návštěvnickému vstupu. Stálý vstup pro 

návštěvníky se součastné době rekonstruuje a jak jsem zmínila v kapitole Rekonstrukce, je 

toto staveniště kvůli nedostatečnému zabezpečení, narušení oplocení areálu Zoo Ostrava 

a značné viditelnosti, bezpečnostní riziko. Třetí vstup se nachází na opačném konci areálu 

od ulice Vrbická. Běţně se tento vstup nepouţívá a kromě kovových vrat není jinak 

zabezpečen. 

Přes noc se za běţných podmínek v areálu nepohybuje nikdo, kromě ostrahy. 

Zaměstnanci odevzdávají klíče od budov a pavilonů na vrátnici hlavního vstupu. 

Co se týká bezprostředního sousedství areálu Zoo Ostrava, nachází se zde rozmanité 

prostředí. Z čela, na jihu, u hlavního vstupu, prochází hlavní komunikace Michálkovická, 

na jihovýchodní části od areálu Zoo Ostrava se nachází dráţní střeţený areál, na východě 

a severovýchodě zástavba rodinných domů a fotbalové hřiště TJ Heřmanice (tuto zástavbu 

ohraničuje hlavní komunikace Vrbická). Na severní straně areálu Zoo Ostrava vede místní 

komunikace Najzarova a nachází se zde čistička odpadních vod. Za komunikací jsou zahrady 

a chatky. Na severozápadě se nachází areál garáţí, restaurace a areál mateřské a základní 

školy. Na západě je opět zástavba rodinných domů. [12, 15] 

 

5.5.2 Plášťová ochrana 

V plášťové ochraně je nejdůleţitější se zaměřit na prostor budov technického zázemí 

Zoo Ostrava a místa, kde se pohybuje největší mnoţství návštěvníků. To jsou místa, 

kde prochází trasy zoologické zahrady, protoţe trasy botanické zahrady, jsou málo 

frekventované, proto nehrozí takové škody a vhledem k jejich délkám, by bylo nákladné, je 

zabezpečit. V této kategorii ochrany je třeba rozlišovat několik reţimů: zimní období a letní 

období, reţim přes den a reţim přes noc. 
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Zimní období je mnohem klidnější neţ letní. Je výrazně niţší návštěvnost, zvířata 

pobývají hlavně v pavilonech, nekoná se tolik akcí pro návštěvníky, soukromníci v areálu 

nepodnikají atd. 

Přes noc areál hlídají dva stráţní soukromé bezpečnostní sluţby, kteří hlídají dříve 

zmiňované vstupy. Jeden z nich chodívá několikrát za noc na obchůzku areálu. Za běţného 

provozu stráţný obchází sedm kontrolních bodů, kde musí přiloţit snímač ke kontrolnímu 

čipu. Kontrola sejmutých dat se poté provádí dodatečně, po jejich staţení do počítače. Během 

rekonstrukce, však několik kontrolních stanovišť chybí a mění se trasa obchůzky, proto se 

sejmutí čipů v součastné době neprovádí. Během dne se v areálu Zoo Ostrava fyzická ostraha 

nenachází. Na na návštěvníky dohlíţí pouze ošetřovatelé v jednotlivých pavilonech 

nebo ostatní zaměstnanci Zoo Ostrava, během své běţné práce. Ucelený kamerový systém 

v areálu se nenachází. Jednotlivé kamery slouţící spíše pro dohled chovatelů nad zvířaty a to 

i přes noc nebo za mimořádných situací (porod mláděte, začlenění nových jedinců atd.). 

Neobvyklým, ale uţitečným technickým prostředkem, pro informování a řízení návštěvníků, 

je rozhlas. Upozorňuje na konec návštěvní doby, hlásí mimořádné události a upozorňuje 

a informuje návštěvníky. 

Co se týče zabezpečení budov proti neoprávněnému vstupu v noci nebo vstupu 

návštěvníka do prostor pouze pro zaměstnance, to je řešeno u kaţdé budovy a pavilonu 

individuálně. Zastaralé pavilony a výběhy bývají řešeny například visacími zámky 

na vstupech, mříţemi nebo klasickými zámky s cylindrickou vloţkou. Nová výstavba jiţ 

vyuţívá i elektronické zabezpečení. 

5.5.3 Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana u budov technického zázemí, zázemí pro zaměstnance a prostor, 

kde se přímo nenacházejí chované zvířata, se opět značně liší podle staří výstavby. 

Zastaralé objekty, nejsou střeţeny ţádným komplexním elektronickým systémem. 

Nová výstavba je jiţ hlídána čidly pohybu a postupně i kamerovým systémem. 

Co se týká zabezpečení zvířat, musí se brát ohled na to, ţe zvířata jsou citlivá třeba 

na hluk, proto nelze pouţít sirénu. Navíc se i v noci pohybují, proto ani pohybová čidla nelze 

pouţít. Hlavním úkolem jejich zabezpečení je zamezení jejich útěku, zamezení poranění 

návštěvníků a funkčnost celého výběhu, kvůli manipulaci se zvířaty. Toto téma jsem se 

snaţila popsat obsáhleji, proto mu budu dále věnovat celou jednu kapitolu. 
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5.5.4 Předmětová ochrana 

Předmět zabezpečení je zde dané zvíře, ať uţ jako nebezpečné nebo jako vzácné. 

Zvířata jako taková jsou fyzicky chráněna implantováním čipu, který umoţňuje jejich 

identifikaci. Dále jsou chráněny zákony, které znemoţňují jich další prodej v případě krádeţe. 

Organizace, kterými je Zoo Ostrava členem, bedlivě sledují chov zvířat a prosazují 

nejvyšší standardy v chovu. Přesun vybraných druhů zvířat, je řízen koordinátorem, 

který rozhoduje, jestli jsou podmínky pro chov vyhovující. 

5.5.5 Režimová ochrana a fyzická ostraha 

Reţimová ochrana je v zařízení, jako je zoologická zahrada rozsáhlou součástí 

komplexního zabezpečení. Proto v samostatné kapitole popíšu další reţimová opatření, 

které dotvářejí zabezpečení Zoo Ostrava. 

Základem reţimového opatření vzhledem k návštěvníkům, je návštěvní řád. Ten mají 

návštěvníci povinnost dodrţovat, jinak jim buď není umoţněn vstup do areálu Zoo Ostrava, 

nebo můţou být na základě nedodrţení řádu vykázáni. Návštěvní řád je vyvěšen na webových 

stránkách Zoo Ostrava a jeho hlavní body jsou znázorněné piktogramy a uvedeny na mapách, 

umístěných po areálu. 

Z hlediska provozního, je zase významný reţim vypouštění zvířat do venkovních 

výběhů. V noci jsou některá zvířata zavřená uvnitř pavilonů, kvůli zimě a kvůli případnému 

vzniku mimořádné události. Mimořádná událost můţe vzniknout ve venkovním výběhu 

(vlivem počasí, pádem stromu, zřícením konstrukce výběhu pod tíhou sněhu atd.) nebo můţe 

postihnout přímo zvíře (nemoc, porod, poranění atd.). V zimním období se dokonce některá 

menší zvířata přemisťují do zimovišť. 

U fyzické ostrahy existuje i další významný poznatek, který jsem zatím neuvedla. 

Vzhledem ke specifickému úkolu zoologických zahrad, je důleţité, aby ostraha měla znalosti 

jednak o zařízení jako takovém a také o zvířatech, aby byla schopná reagovat v mimořádných 

situacích. V případě útěku zvířete musí ostraha mít příslušná telefonní čísla, kterými zavolá 

odchyt a pomoc. Zpravidla to bývá ředitel Zoo Ostrava, ošetřovatel daného zvířete, případně 

lovec a policie (dle situace Městská policie Ostrava nebo Policie České republiky). 

Kaţdá situace je však specifická a vyţaduje individuální přístup. O mimořádnosti zařízení 
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zoologických zahrad svědčí i občasný nepravidelný reţim odchodů ošetřovatelů zvířat, 

kteří někdy i po skončení pracovní doby se musejí z nějakého důvodu zvířeti věnovat (např.: 

transport zvířete, nemoc, očekávání porodu). 

6 Zabezpečení zvířat 

V této části práce popisuji problematiku zabezpečení zvířat, z hlediska bezpečnosti 

osob a majetku. Popisuji moţná rizika hrozící u jednotlivých modelových druhů zvířat 

a technické prostředky, kterými se v praxi, tato rizika sniţují. Popis dané problematiky je stále 

řešen s ohledem na Zoo Ostrava, avšak nedrţí se jej striktně a jsou přidány i poznatky z jiných 

zoologických zahrad. 

6.1 Zvířata 

V rámci Zoo Ostrava je chováno mnoho vzácných a nebezpečných zvířat. Je potřeba si 

uvědomit, ţe zvířata zde chovaná nejsou domácí mazlíčci, jaké chováme doma. Jsou 

to divoká zvířata, chovaná i za účelem znovu vypuštění do přirozeného prostředí, 

proto nemohou mít s člověkem vypěstovaný příliš blízký vztah. Dále se nenacházejí ve svém 

přirozeném prostředí, proto mohou být ve stresu a chovat se nestandardně. 

Vymezit nebezpečné zvíře, podle jednoznačných specifik nelze. Kaţdé zvíře můţe být 

svým způsobem při neopatrné manipulaci nebezpečné. Důleţitým hlediskem je, zda se třeba 

ošetřovatel dostane do přímého kontaktu se zvířetem nebo je chováno zcela nekontaktně 

a nebezpečí hrozí jen v důsledku nedbalosti nebo mimořádné situace. Velmi záleţí 

i na povaze daného zvířete. Jestli je to lovec a masoţravec, plně fyzicky a psychicky vybaven 

k lovu, nebo se jedná třeba i o mohutné zvíře s rohy, ale býloţravé a přirozeně plaché. Záleţí 

i na psychologickém momentu, vztahu daného zvířete a člověka: kdo je komu podřízený 

a jak se to v chování zvířete projeví. Proto je i nezbytné, aby člověk, co se zvířaty přichází 

do styku, přesně věděl, jak se má chovat a reagovat na případné vypjaté situace. Dále uvedu 

alespoň pár zástupců a jejich případnou nebezpečnost. 

6.1.1 Slon 

Nebezpečnost slona spočívá především v jeho hmotnosti a v tom, ţe s ním chovatelé 

přicházejí do přímého kontaktu, kvůli údrţbě prstů nebo některé jedince učí jednoduché 

cviky, aby byla ulehčena manipulace s těmito zvířaty. Můţe člověka při neopatrnosti 
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přimáčknout nebo zašlápnout. Není to agresivní tvor (i kdyţ, africký slon je agresivnější 

neţ slon indický, chovaný v Zoo Ostrava). V Zoo Ostrava se nachází vycvičená samice 

a mládě, ke kterým ošetřovatelé, s jistou opatrností, mohou přijít do bezprostředního styku. 

Nebezpečný však je samec v říji, který je schopný v extrémním případě, překonat i zeď. 

Zabezpečení prostoru proti útěku spočívá především, v masivnosti materiálů. Zmíněný samec 

má proto i vlastní výběh, kde je pouţito ještě mohutnějšího zabezpečení, neţ u samic. Dále je 

třeba slona i zabavit, protoţe je z nudy schopný chobotem, například odšroubovat matici. 

6.1.2 Tygr 

Tygra uvádím jako příklad kočkovitých šelem. Je asi nejvhodnějším příkladem. Je 

nejznámější a na rozdíl od lvů, ţije jako ostatní kočkovité šelmy jako jednotlivec, 

nikoli ve smečce. Tyto velké šelmy jsou chovány zcela bezkontaktně (na rozdíl od malých 

šelem). 

Nebezpečnost tygra je evidentní na první pohled. Disponuje silnými tlapami, ostrými 

zatahovacími drápy a silnou čelistí s ostrými zuby. Je to lovec, proto přesně ví jak a kam 

na kořist zaútočit (pokud loví, jde oběti po krční tepně). Je mrštný, rychlý, umí skákat a lézt 

(kočkovité šelmy menší neţ tygr, jako je jaguár nebo levhart, jsou v tomto ohledu ještě lepší), 

umí plavat. 

Není však nejnebezpečnější, co se týká rizika poranění člověka od zvířete. Tygr 

neloví, pokud nemá hlad nebo si nehájí teritorium. Zaútočit můţe ze strachu a tento případ 

nastává spíše z nedbalosti, kdyţ dojde právě k útěku tohoto zvířete a někdo, nebo něco, ho 

vystraší mimo jeho známé prostředí. Přirozeně je to spíše línější tvor, i kdyţ zvědavý. 

A jak vysvětlím níţe, tygr má výrazně niţší inteligenci neţ třeba opice, coţ také do jisté míry 

sniţuje jeho nebezpečnost. 

6.1.3 Medvěd 

Přesto, ţe je medvěd těţké zvíře, je velice rychlý a mrštný. Má silné tlapy s ostrými 

drápy a silnou čelist se zuby. Umí šplhat. Na rozdíl od tygra, jsou jeho reakce ale těţko čitelné 

předem. 
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6.1.4 Šimpanz 

Na první pohled přívětivé zvíře. Avšak z uvedených jedinců nejnebezpečnější. Je 

chován zcela nekontaktně. Po fyziologické stránce disponuje sílou v paţích několikanásobně 

vyšší neţ člověk. Má ruce vyvinuté k dokonalému úchopu, jako člověk. Umí výborně a rychle 

lézt. 

Tyto vlastnosti jsou o to nebezpečnější, protoţe šimpanz je nejinteligentnější tvor 

chovaný v Zoo Ostrava (i jeden z nejinteligentnějších tvorů na Zemi) a ze své přirozenosti je 

to agresivní tvor, ţijící ve skupině. Pro tohoto tvora není problém utrhnout třeba polici 

na spaní ve výběhu a hodit jí do skla před prostorem pro návštěvníky. Nebo je schopný si 

uvědomit vznikající rezonanci, při pravidelných úderech do skla výběhu. 

Na rozdíl třeba od goril, které jsou všeţravci a ţiví se sběrem, šimpanzi jsou lovci, 

co loví ve skupinách ostatní opice i dokonce jedince svého druhu, které následně zabijí 

a v případě hladu zkonzumují. Tímto se liší třeba od tygra, který loví pro hlad nebo hájí 

teritorium. Šimpanzi pořádají hony na sousední skupiny a vyhledávají konflikt. Proto se 

mohou chovat nepřátelsky i vůči zaměstnancům zoologických zahrad a například cíleně 

systematicky vytvářet a vymýšlet útoky na konkrétního ošetřovatele. Nebo můţou, útočil 

i na sebe navzájem, proto je třeba uplatňovat důmyslný systém, který oddělí dané jedince. 

6.1.5 Ptáci  

Nebezpečnost ptáků nespočívá ani tak v jejich fyzické stavbě (i kdyţ velcí supy 

dovedou nebezpečně klovat a bít křídly, nebo pštrosi mají mohutný zobák a nohy), jako spíš 

v jejich peří a výkalech. Právě zde se mohou nacházet nejrůznější nemoci, které mohou 

představovat riziko především pro jejich ošetřovatele, kteří s nimi přijdou do styku. 

U drobnějších ptáků, by se dalo hovořit spíše o riziku jejich úhony v důsledku útoků 

drobných šelem, přicházejících z vnějšku. To je třeba brát v potaz při zabezpečování těchto 

druhů. Například na zabezpečení kačen stačí nízký plot a přistřiţení křídel, je třeba výběh 

z vnější strany obehnat ještě elektrickým ohradníkem, aby vzácné kačeny nezakousla 

třeba kuna. 

 

Uvedená rizika jsou myšlena spíše modelově a mohou se lišit druh od druhu, 

nebo také jedinec od jedince. Stále musíme brát na zřetel, ţe předmětem, který se snaţíme 
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zabezpečit, je ţivý tvor, různé stavby těla, různé inteligence a různých povah. Proto je 

třeba přistupovat ke kaţdému zvířeti individuálně a stále vyhodnocovat adekvátnost 

zabezpečení. 

Problémem, však nemusí být pouze nebezpečnost zvířat pro lidi, ale nebezpečnost lidí 

pro zvířata. Neukázněností návštěvníků umírají zvířata. Hlavním problémem je krmení zvířat, 

kdy návštěvníci nosí z domu nevhodné potraviny nebo nevhodně zasahují do stravovacího 

reţimu zvířat. Řešením mají být automaty na krmivo (které se stávají terčem zlodějů) a cedule 

s nápisem „PROSÍME VÁS, NEUBLIŢUJTE NÁM!“. Na dodrţování těchto pokynů 

však nikdo nedohlíţí. 

Dalším problémem je i obtěţování a napadání zvířat. Od nevinného povolávání 

a klepání na skla výběhů, po osahávání (mimo expozice k tomu určených) a házení různých 

předmětů po zvířatech (v Zoo Ostrava byl zaznamenán případ, házení dlaţebních kostek 

po ţirafách). Řešením by měl být návštěvní řád Zoo Ostrava a cedulky s nápisy. Bohuţel 

ani v tomto případě, kromě náhodně procházejících ošetřovatelů, na dodrţování těchto 

přepisů nikdo nedohlíţí. 

6.2 Obecná pravidla zabezpečení zvířat 

V této části bych rozvedla obecné pravidla, která se při chovu zvířat uplatňují, 

protoţe kdyby se neuplatňovala, bylo by zabezpečení běţnými technickými zabezpečovacími 

prostředky mnohem náročnější, draţší, neestetické a hlavně by zvířata daleko více v zajetí 

trpěla a to by mělo nepříznivý vliv nejenom na ně, ale i na pověst zoologických zahrad a 

na jejich výsledky v chovu zvířecích druhů. 

6.2.1 Obohacování života zvířat v zajetí (Enrichment) 

Kaţdé zvíře je více, či méně inteligentní. Tomu musí odpovídat i podmínky, 

ve kterých je chováno a zvíře je třeba zabavit nejrůznějším způsobem, aby nepropadalo 

depresím, nehledalo příleţitosti k útěku nebo systematicky neničilo nějaký prvek, který není 

určený ke hraní a tím napáchalo škodu nebo narušilo celistvost a tudíţ i zabezpečení výběhu. 

V pavilonech starého typu s to řeší víceméně improvizovaně, kdy se tygrům nebo šimpanzům 

dávají nejrůznější hračky jako kopací míče, PET lahve, plastové figurky pro mimina, 

nejrůznější lana na houpání, krabice atd. Vţdy se však musí dbát, aby si tím zvíře neublíţilo. 

U nových pavilonů se s obohacováním ţivota zvířat počítá jiţ u projektování, takţe například 
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u slonů je jejich napájení vodou řešeno důmyslným systémem děr nejrůznějších velikostí, kdy 

slon musí cestu k vodě chobotem hledat. 

 Hledáním potravy, tráví divoké zvířata v přírodě většinu času. V zoologické zahradě 

tuto starost nemají, proto i zde se vyuţívá enrichmentu, pro důmyslné schovávání potravy 

nebo pamlsků. Zvířata musejí mít pravidelnou a pestrou stravu, jinak mohou onemocnět nebo 

zemřít. V krajním případě, by se pokoušeli si najít potravu jinde. [19] 

6.2.2 Prostor 

Dříve se na velikost výběhů příliš ohled nebral. Přednější bylo namačkat co nejvíce 

druhů zvířat do malých prostor. Dnes je tomu přesně naopak. Méně druhů zvířat a čím větší 

venkovní výběh, tím lepší. Neexistují přímo parametry pro velikosti výběhů, 

kaţdá zoologická zahrada musí vycházet z konkrétních dispozic místa, kde se bude výběh 

nacházet. 

Z hlediska zabezpečení je toto pravidlo důleţité. Obecně se dá říct, ţe čím větší 

a členitější výběh je, tím je menší pravděpodobnost, ţe bude chtít zvíře utéct. Pokud má zvíře 

dostatečný prostor, kde se muţe schovat nebo si odpočinout, nebo má stále co zkoumat, 

ani ho nenapadne hledat cestu ven a ve stresových situacích, například vyvolaných 

návštěvníky, se můţe zvíře schovat nebo utéct, na rozdíl od malých výběhů. 

6.2.3 Ostatní jedinci, smíšené výběhy 

Další rozdílný přístup v chovu zvířat, oproti zásadám v minulých časech, 

je pokud moţno podrţování přirozených sociálních potřeb zvířete. Pokud má zvíře v zajetí 

zajištěného například partnera na páření, opět nemá potřebu si ho jít hledat mimo svůj výběh. 

To můţe platit i pro zvířata ţijící ve skupinách. 

Další poměrně moderní přístup, spočívá ve sdílení venkovních výběhů s více zvířecími 

druhy. Například africká zvířata, jako ţirafy se zebrami a antilopami, nebo v Zoo Ostrava 

nově zbudovaný výběh opic a medvědů. Jednak to podporuje přirozenost a zvíře si není 

tak intenzivně vědomé toho, ţe je v zajetí a také, jak jsem jiţ zmínila výše, zvířata se 

navzájem zabaví, proto nevyhledávají z dlouhé chvíle případné nedostatky v zabezpečení 

výběhu. 
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6.2.4 Stříkající voda  

Stříkající voda by se dala povaţovat spíše za represivní prostředek, pouţívaný 

k ovládání zvířat ve vyhrocené situaci. Musí se samozřejmě pouţívat na zvířata, kterým je 

voda spíše nepříjemná. Patří zde například opice a kočkovité šelmy (výjimkou je však 

například levhart). Pokud dojde ke konfliktu mezi zvířaty nebo napadení člověka, pouţije se 

proud studené vody na odehnání zvířete. Není to nepřekonatelná překáţka, ale, jako například 

elektrický ohradník, je zvířeti silně nepříjemná a donutí ho od svého chování upustit. 

 

6.3 Technické zabezpečovací prostředky 

Pro zabezpečení jednotlivých druhů zvířat, neexistují ţádné konkrétní pokyny. 

Vše vychází z dřívějších zkušeností. Porovnává se s ostatními zoologickými zahradami, 

zvaţují se konkrétní moţnosti v daném terénu a prostředí. Závisí to i na jistém uváţení dané 

zoologické zahrady a finančních prostředcích. Zoo Ostrava se inspiruje především 

zoologickými zahradami holandského typu. 

Vše se provádí s ohledem na co nejpřírodnější vzhled. Bohuţel, je však nutné uváţit 

trvanlivost materiálů. Je to z důvodu vysoké agresivity prostředí. Ta je způsobena jednak 

chemicky: moč, výkaly, desinfekce. Tak mechanicky: denně vysokotlaké čištění vodou, 

otírání zvířat, úmyslné poškozování zvířaty i návštěvníky. 

Jak jsem jiţ zmínila výše, není přesně dáno, jak zabezpečení jednotlivých zvířat 

provést. Proto zde uvádím asi nejčastější zabezpečovací prostředky, se kterými se můţeme 

v našich podmínkách a v Zoo Ostrava potkat. Jedná o prvky jak zastaralé, tak novodobé. 

6.3.1 Mříže 

Jedná se jiţ o zastaralý způsob zabezpečení. Jednak pouţité materiály jsou často nevhodné 

a podléhají rzi, za druhé nejsou dostatečným odděleným zvířete od člověka. To můţe být 

způsobeno špatnou roztečí mříţí, kdy je zvíře schopno prostrčit končetinu, nebo její část. 

Nebo neukázněností osob, kdy přelezou přes bezpečnostní zábradlí před mříţemi a přiblíţí se 

ke zvířeti sami nebo dokonce něco skrz mříţe prostrčí do klece. Tím můţe dojít k zranění 

nebo i usmrcení návštěvníka. Při špatné rozteči mříţí, můţe nastat i riziko útěku mláděte, 

které je mnohonásobně menší a pruţnější neţ dospělý jedinec. Tento problém je řešen buď 
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nataţením pletiva přes mříţe do určité výšky, nebo přivařením dalších tyčí mezi mříţe, 

zase jen do určité výšky. Toto je i do jisté míry zabezpečení proti většími úrazu návštěvníka.  

  

Obrázek č. 5 : Rezavé mříže u výběhu tygrů [autor] 

Obrázek č. 6 : Nebezpečná rozteč mříží u výběhu tygrů a zábradlí pro návštěvníky [autor] 

6.3.2 Příkopy 

U příkopů musíme rozlišovat dva druhy: prudký a postupně svaţitý. V prvním 

případě můţeme při dostatečné hloubce a šířce mluvit o poměrně účinné zábraně proti útěku 

zvířete, avšak nevyhovující pro filozofii novodobého chovu zvířat. Šířka a hloubka musí být 

uzpůsobena podle druhu zvířete. Nevýhodou je zejména nebezpečí poranění při pádu 

do příkopu. Jednak se můţe poranit zvíře svou nešikovností nebo ve stavu, kdy naprosto 

nevnímá své okolí (např.: nemoc nebo při páření s druhým jedincem). Proto se od tohoto 

způsobu zabezpečení jiţ upouští. Nebezpečím pádu jsou však, při nedostatečném zabezpečení 

a nedbalosti ohroţeni i návštěvníci. Pokud je tato moţnost, běţně rodiče postaví své dítě 

na zídku nebo zábradlí výběhu, aby děti měly lepší výhled na zvíře. Dalším případem 

nedbalosti můţe být i podnapilý stav, kdy dotyčný v důsledku tohoto stavu do příkopu 

spadne. 

Toto nebezpečí hrozí i v druhém případě, tedy u postupně svaţitého příkopu. 

V součastné době se toto můţe řešit značným odstupem mezi zábradlím pro návštěvníky 



28 

 

a okrajem příkopu, kdy vniklý meziprostor je například vyplněn hustým nízkým keřem. 

V tomto případě řešení je výrazně sníţeno riziko poranění zvířete. Často se při budovaní 

takovéhoto příkopu přidává na jeho okraj elektrický ohradník. 

 

Obrázek č. 7: Zabezpečení v pavilonu slonů pomocí postupně svažitého příkopu [autor] 

6.3.3 Terénní rozdíly 

V případě zabezpečení ve formě terénních rozdílů, by se dalo mluvit o značné 

podobnosti s příkopy. Sice nehrozí poranění zvířete, ale zvyšuje se riziko poranění 

návštěvníků, protoţe zhoršený výhled je navíc nutí se naklánět přes zábradlí. Navíc pokud 

tento prostředek nevychází z dispozic prostředí, je zbytečné celý výběh posouvat pod úroveň 

terénu. 

Příkladem takového prostředku zabezpečení, můţe v Zoo Ostrava být například 

starý medvědinec, který byl v nedávných letech zbořen, protoţe nevyhovoval. 

Náhradním opatřením, aby se dalo do jisté míry zamezit zranění padajícího 

návštěvníka, můţe být instalace sítě mezi prostorem výběhu zvířete a prostorem moţného 

pádu návštěvníka. 
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Obrázek č. 8 : Řešení zabezpečení výhlídky u výběhu medvědů pomocí terénního rozdílu [autor] 

 

Obrázek č. 9: Zabezpečení pomocí terénního rozdílu v bývalém medvědinci [8] 
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Obrázek č. 10: Neukáznění návštěvníci si snaží zlepšit výhled na zvíře, vylezením na zábradlí a vyzvednutím 

dítěte na zábradlí v Zoo ve Vídni [autor] 

6.3.4 Skla 

V případě zabezpečení zvířat mluvíme o několikavrstvých sklech s folií 

dimenzovaných na míru podle daného druhu zvířete a konkrétního výběhu (tedy plochy, 

zasazení do rámu atd.). Musíme rozlišovat, zda se jedná o sklo „dekorativní“, kdy slouţí třeba 

jako výplň u zábradlí pro návštěvníky (i zde jsou vrstvená skla s folií, ne však dimenzována 

na míru) nebo odděluje zvíře od člověka. Pokud se jedná o drobné zvíře, které není nějakým 

způsobem příliš nebezpečné, není třeba vynakládat zbytečně prostředky na přehnaně odolné 

sklo, avšak pokud je zvíře velké, nebezpečné nebo agresivní, je třeba zajistit odpovídající 

bezpečnost skel. Oproti mříţím má sklo výhodu větší bezpečnosti, protoţe člověk se 

za normálních okolností nemůţe dostat do přímého kontaktu se zvířetem a přitom je 

bezprostřední výhled na zvíře, lepší. Jako nevýhoda skla je horší cirkulace vzduchu, 

kvůli uzavření výběhu nebo ve slunečných dnech vnikající dusno, které se musí řešit 

nákladnou klimatizací. Další nevýhodou, oproti mříţím, je choulostivost skla na poškrábání, 

ať uţ od zvířete nebo od návštěvníků. 

Tloušťka vrstveného skla s folií u nebezpečných zvířat se v průměru pohybuje 

od 30-50 mm. U kočkovitých šelem je sklo tenčí neţ u opic, právě kvůli důvodům, 

které uvádím v kapitole o nebezpečnosti jednotlivých druhů zvířat. Samostatnou kapitolou 

jsou pak skla akvárií a výběhů s podvodní výhlídkou pro návštěvníky, u kterých se musí 

počítat se silou zvířete i s tlakem vody. 
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Obrázek č. 11: Sklo sloužící pouze jako výplň zábradlí u výběhu afrických zvířat [autor] 

Obrázek č. 12: Sklo u drobného zvířete u pavilonu medvědů [autor] 

 

6.3.5 Elektrické ohradníky 

Elektrické ohradníky v kombinaci se skly, ploty, příkopy a terénními rozdíly jsou 

asi nejrozšířenější způsob zabezpečení výběhů zvířat. Jednak nepřekáţí ve výhledu, vypadá 

esteticky, není problém ho natáhnout po celé délce rozsáhlého výběhu a je účinný. Sám 

o sobě by jako překáţka nestačil, protoţe není dostatečně pevný. Pouţívá je jako účinná 

pojistka, aby zvíře odradil od případného pokusu o útěk. Napětí není tak silné, aby zvířeti 

ublíţil, ale dostatečné, aby to bylo zvířeti na tolik nepříjemné, ţe upustí od myšlenky na útěk. 

Musí se brát na zřetel druh zvířete, protoţe kaţdé vnímá zásah elektrickým proudem jinak 

(např.: pokud má srst nebo tvrdou kůţi) a podle toho se odstupňovává velikost napětí 

v ohradníku. Zvíře můţe také disponovat prostředky, kterými ohradník bez úhony překoná 

nebo přetrhne (např.: rohy, parohy, kly). Z těchto důvodů, je nutné ohradník doplnit dalšími 

zabezpečovacími prvky nebo je nelze pouţít vůbec. U kaţdého elektrického ohradníku, 

který zamezuje útěku zvířete, je nutné instalovat náhradní zdroj elektrické energie, pro případ 

výpadku sítě. 
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Elektrické ohradníky, se nepouţívají jenom proti útěku zvířete z výběhu, 

ale i proti vniknutí dravců k chovaným zvířatům, jak jsem zmínila v kapitole o nebezpečnosti 

jednotlivých druhů zvířat. Tyto ohradníky se umisťují z vnější strany výběhů, tak aby na ně 

nedosáhli návštěvníci (většinou nad zemí, aby dravec nevyšplhal po oplocení do výběhu 

či voliéry). Další ohradníky, ze stejného důvodu, se umisťují i kolem návštěvnických tras, ty 

jsou však během návštěvní doby vypnuté, aby nezasáhly neukázněné návštěvníky (i kdyţ jsou 

zřetelně označeny výstraţnou a zákazovou tabulkou). 

  

Obrázek č. 13: Kombinace elektrických ohradníků (zvýrazněny červenými kroužky) s ploty a sklem u spojeného 

výběhu medvědů a opic [autor] 

Obrázek č. 14: Elektrický ohradník (zvýrazněn červenou elipsou) proti dravcům z vnějšku u výběhu plameňáků 

[autor] 

6.3.6 Sítě  

Tento druh zabezpečení se pouţívá hlavně u venkovních voliér ptáků. Nejedná se 

však o velké druhy, které by mohly síť protrhnout. Je třeba pouţít pevný materiál, který odolá, 

jednak povětrnostním podmínkám a pak i třeba zobáku a drápům zvířete. Sítě mají, na rozdíl 
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od pletiva, pevnou velikost ok. Síť se upíná na kovové konstrukce nejrůznějších tvarů. 

Často se z vnější strany doplňuje u země elektrickým ohradníkem (viz výše). Spadá zde 

i nerezová síť. Ta je však mimořádně odolná a výrazně draţší, proto její pouţití je jiné 

a rozeberu ji níţe v samostatné kapitole. 

6.3.7 Pletiva 

Vyuţití tohoto zabezpečení je většinou zcela praktické. Nehodí se třeba k těţkým 

zvířatům, k zvířatům s drápy, kterými by pletivo překonaly nebo k zvířatům, která by uměla 

vytahat oka pletiva. Je to levné a praktické řešení zabezpečení venkovních výběhů, 

avšak nevzhledné. Proto se většinou pouţívá ve vzdálených částech, kde nejsou návštěvníci, 

kde plní zcela praktickou úlohu a není třeba řešit ani odolnost proti ničení ze strany 

návštěvníků. Pletivo se dá doplnit případně o elektrický ohradník. Nevýhodou je, při špatné 

údrţbě, rezavění. 

6.3.8 Potoky a voda 

V součastné době probíhá v Zoo Ostrava „Úprava rybníka č. 1“, kde bude vyuţita 

voda rybníka pro zabezpečení výběhu gibonů a jeřábů. Ptáci mají samozřejmě přistřihnutá 

křídla, aby neuletěli. Někdy se ostrůvek u země obeţene elektrickým ohradníkem. 

Je to esteticky příjemný druh zabezpečení, avšak z takto „volněji“ zabezpečených výběhů 

občas dochází k útěku zvířat. 

Jako součást zabezpečení (v kombinaci s elektrickým ohradníkem a terénním 

rozdílem), lze vodu pouţít i třeba u lvů. Avšak pokud v zimě venku voda zamrzne, nelze lvy 

vypustit do výběhu bez rizika jejich útěku. Míru zabezpečení výběhů si kaţdá zoologická 

zahrada reguluje dle vlastního uváţení a na vlastní riziko. V součastné době, Zoo Ostrava, 

dává přednost spíše předimenzovanějšímu zabezpečení u nebezpečných zvířat. Z tohoto 

důvodu, uvádím tento příklad, jako nedostatečně bezpečný pro Zoo Ostrava, avšak pro jinou 

zoologickou zahradu jako dostačující. 

 

6.3.9 Nerezové sítě 

Nerezové sítě jsou moderní řešení zabezpečení výběhů zvířat pomocí ocelových sítí 

s pevnými oky, upnutými na ocelových konstrukcích. Jednotlivé dráty sítě jsou tvořeny 
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stočenými tenkými ocelovými lanky, coţ zajišťuje větší pevnost, pruţnost a trvanlivost, 

neţ jeden celek stejného průměru. V České republice tento druh zabezpečení se zatím teprve 

rozmáhá. Firmy, zabývající se tímto druhem konstrukcí jsou jenom v zahraničí. [13] 

Nerezové sítě se pouţívají třeba místo mříţí a pletiv, třeba u šelem a opic. Vše se dělá 

na míru podle dispozic místa, kde bude výběh stát, podle druhu zvířete (váha, druh) a počtu 

jedinců. Síť je třeba dobře ukotvit, aby nikde nevznikaly mezery, neničila se síť a při případné 

zátěţi sněhem nebo spadlou větví, nedošlo k zhroucení konstrukce. Na rozdíl od pletiva, 

má síť pevnou velikost ok a nereziví. Nevýhodou je vysoká cena. Další zkušenosti se nasbírají 

časem. [13] 

 

  

Obrázek č. 15: Ukotvení nerezové sítě u výběhu lvů v Zoo Vídeň [autor] 

Obrázek č. 16: Konstrukce s nerezovou sítí u výběhu lvů v Zoo Vídeň [autor] 

6.3.10 Posunovače (tzv. šíbry), oddělování jednotlivých jedinců 

Zázemí pro chov zvířat má několik částí. Kdyţ pominu technické zázemí, nachází se 

zde venkovní výběh, vnitřní výběh a dále místnosti pro spánek nebo třeba pro porod mláďat, 

či kvůli jiné manipulaci se zvířaty. Kaţdé zázemí je členěno různě, například podle dispozic 

místa, kde se chov provádí nebo podle druhu zvířete. Často na sebe navazuje více výběhů a je 
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třeba tyto výběhy buď spojit, nebo oddělit podle potřeby v dané situaci. Například u opic 

a kočkovitých šelem, je tento problém řešen tzv. posunovači neboli šíbry. Coţ jsou v těchto 

případech, manuálně mechanicky pomocí páky řízené kovové pláty, které jednotlivé výběhy 

oddělují. Pláty musejí být po spuštění pevně usazeny v dráţkách po celém obvodu a někdy 

jsou i vytuţeny zasunovacími ţelezy. Tyto šíbry lze ovládat v novějším provedení 

i elektronicky. U velkých zvířat, jako jsou například sloni, se pouţívají nerůznější druhy vrat. 

Ovládání je u starších výběhů opět manuální nebo u moderních elektronické. U takto těţkých 

a potencionálně nebezpečných zvířat, jsou tyto vrata proti otevření pojištěna několika 

způsoby. Jednak jsou ovládány a zajištěny hydraulicky, a dále jen zajištěny mechanicky 

a pak i magneticky. Důsledné oddělování zvířat, je někdy aţ otázkou ţivota a smrti. Zvířata se 

mohou mezi sebou napadat a způsobit si těţká zranění, aţ smrt. Nebo je zapotřebí oddělit 

jednotlivce od skupiny, například kvůli zdravotním důvodům, aby se k němu dostali 

ošetřovatelé a neriskovali, ţe je napadnou ostatní jedinci. 

 

6.3.11 Dveře 

Dveře jako zabezpečovací prvek, jsou vyuţívány při údrţbě výběhu (například kaţdý 

den se provádí čistění výběhů, nebo se do výběhu dává potrava), avšak také musí splňovat 

určitá kriteria. V prostorech, kde hrozí riziko, ţe se nebezpečné zvíře pohybuje, nebo se bude 

pohybovat bezprostředně po útěku z výběhu, je třeba instalovat buď dveře a mříţe, 

nebo dveře prosklené (s dostatečně odolným sklem), nebo dveře s vhodným průzorem. 

Důvodem je, jak jsem jiţ naznačila, ţe můţe dojít k mimořádné situaci. Například při údrţbě 

vnitřního výběhu, kdy z nějakého důvodu, se v něm zvíře stále nachází, avšak člověk 

který má údrţbu provést, toto neví. Proto před vstupem do vnitřního výběhu si ověří, zda se 

tam zvíře opravdu nenachází. V dalším případě, můţe jiţ dojít k útěku zvířete z výběhu, 

do technického zázemí pavilónu, kde dveře slouţí buď jako ochrana (ať uţ pro prchajícího 

zaměstnance nebo proti dalšímu pohybu zvířete po areálu), nebo jako prevence, 

aby zaměstnanec do nebezpečného prostoru nevstoupil a nevypustil zvíře do areálu 

zoologické zahrady. 
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6.3.12 Manipulační otvory  

Zvířata potřebují neustálou péči, proto je nelze neprodyšně uzavřít, ale je třeba 

důmyslně výběh opatřit nejrůznějšími manipulačními otvory. Tyto otvory slouţí nejčastěji 

k podávání potravy a vody, především u zvířat, se kterými nelze přijít do přímého styku. 

Často to bývá nějaký druh šuplíku, který se vysune, naplní a zase zasune a zajistí (u starších 

výběhů třeba visacím zámkem nebo kusem ţeleza na princip petlice). Není dáno, jak takový 

manipulační otvor má vypadat. V rámci enrichmentu, se těchto otvorů vyuţívá například 

u slonů, pro zabavení při hledání vody. 

6.3.13 Zastřihování křídel 

Zastřihování křídel, se týká výhradně ptáků. Je jim tak znemoţněno létat a tím pádem 

je jejich zabezpečení proti útěku velice zjednodušeno. Není třeba řešit neestetické sítě 

a nákladné konstrukce rozsáhlých voliér. Nelze toto však provádět u všech druhů a vţdy. 

V Zoo Ostrava jsou takto chováni například plameňáci a kachny.  

6.3.14 Cedule 

Cedule se pouţívají mimo jiné jako doplněk pro informovaní a usměrnění 

návštěvníků, v případech, kde je nějakým způsobem moţný kontakt se zvířetem. Snaţí se 

výrazností a názorností apelovat na návštěvníky, aby dodrţovali návštěvní řád. Na dodrţování 

těchto cedulí však oficiálně nikdo nedohlíţí, pokud není v bezprostředním okolí zaměstnanec 

Zoo Ostrava, který však plní jiné denní povinnosti. 

   

Obrázek č. 17: Cedule u výběhu tygrů [autor] 

Obrázek č. 18: Cedule u průchozí expozice Na statku [autor] 
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Tyto technické zabezpečovací prostředky se pouţívají asi nejběţněji pro zabezpečení 

zvířat, ať uţ proti jejich útěku nebo proti útoku na ně z vnějšku. Není dáno, kde a za jakých 

podmínek se jaké zabezpečení pouţije. Vše závisí na projektu konkrétního pavilonů 

nebo výběhu, který musí brát v úvahu druhy chovaných zvířat, jejich počet, dispozice dané 

lokality, estetický vzhled, budoucí vyuţití projektu i pro podobné druhy zvířat a v neposlední 

řadě i poţadavky chovatelů a techniků. Jak jsem jiţ zmínila u kapitoly Potoky a voda, míra 

zabezpečení se liší i mezi jednotlivými zoologickými zahradami, které však nesou plnou 

odpovědnost za případné škody, které vzniknou vlivem nedostatečného zabezpečení zvířat. 

Například hrocha jde zabezpečit úzkým hlubokým příkopem a několika masivními 

sloupy jako plot, nebo terénním rozdílem s masivními kameny a elektrickým ohradníkem. 

Dokonce je znám případ z Ostravské ZOO, kdy jedinec druhu, u kterého se běţně instaluje 

elektrický ohradník, zásahy elektrickým proudem přímo vyhledával, protoţe mu to bylo 

příjemné. Jednalo se o šimpanze. Tímto chci říct, ţe nelze obecně řešit zabezpečení 

konkrétního druhu, konkrétním technickým prostředkem, ale individuálně vytvářet 

zabezpečení na míru, občas i jednoho konkrétního chovaného jedince.  

7 Analýza zabezpečení Zoo Ostrava 

Analýzy zabezpečení se provádějí pro nalezení a řešení slabých míst v zabezpečení 

objektů. Je to objektivnější posouzení, neţ prosté empirické posouzení. V této práci je analýza 

řešena ze dvou přístupů. První, jako řešení události útěku zvířete. Druhý, jako řešení 

zabezpečení celkově, celého areálu a všech moţných příčin narušení. 

7.1 Analýza stromu poruchových stavů (FTA) 

Analýza stromu poruch je deduktivní metoda. Výsledný strom poruch je diagramem 

znázorňujícím logické vztahy mezi vrcholovou událostí (top event) a jejími potencionálními 

příčinami. [4] 

Za pomocí této metody jsem nalezla příčiny útěku nebezpečného zvířete. Nerozlišuje 

se, zda se jedná o venkovní výběh nebo vnitřní, nebo o přechodný chov (např.: karanténa). 

Bere se v potaz jak denní provoz se zaměstnanci (krmení, údrţba, úklid, atd.), tak i noční 

reţim bez zaměstnanců. 
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Vyhodnocení 

Z diagramu vyplývá, ţe většina příčin útěku zvířete pochází z lidského faktoru. Toto 

riziko by se dalo sníţit zapojením elektronických systémů do celkového zabezpečení (viz 

kapitola Teorie ochrany objektů). Nabízí se dvě moţnosti řešení a to preventivní a represivní. 

7.1.1 Preventivní návrh řešení 

Preventivní řešení tohoto problému, by spočívalo v signalizaci, v kterém výběhu se 

zvíře nalézá před otevřením dveří do výběhu, kde se bude provádět údrţba. Detekce zvířete 

ve výběhu však můţe být obtíţná. Jednou překáţkou můţe být členitost výběhu, 

kde by mohla vznikat slepá místa pro detekci a druhou překáţkou je pohyb návštěvníků vně 

výběhu nebo naopak nečinnost zvířete. Pro jednoznačnou identifikaci zvířete by se proto dalo 

vyuţít jejich identifikačních čipů. 

Jedná se o princip radiofrekvenční identifikace (Radio Frequency IDentification – 

RFID), kdy transpondér (TAG) je nosičem informace a pomocí radiových vln jsou tyto 

informace přečteny čtečkou. V tomto případě se jedná o pasivní tagy bez zdroje napájení. 

Aplikují se buďto na ucho zvířete nebo pod kůţi. V praxi by bylo třeba odzkoušet moţnosti 

tohoto systému. Po zvolení dostatečně rychlé a spolehlivé čtečky, by se umístila do blízkosti 

„šíbrů“. V tomto místě zvíře musí vţdy projít při procházení mezi výběhy a kvůli zúţenému 

prostoru musí zvíře zpomalit a je v nejbliţší moţné vzdálenosti pro přečtení čipu. Čtečka 

by musela být umístěna a zabezpečena tak, aby ji zvíře neponičilo. [7, 11] 

  

Obrázek č. 19: Transpordér určený k čipování zvířat [7] 

7.1.2 Represivní návrh řešení 

Represivní proto, ţe by se jednalo o kontrolu dveří, kudy by zvíře mohlo případně 

utéct, či o prostor, kam by zvíře bezprostředně po útěku proběhlo. Jednalo by se o signalizaci 

pro ostatní lidi, v případě problému. Přes noc, by se dalo vyuţít vhodně umístěného čidla 

v daných prostorách, k zaregistrování útěku zvířete i případnému neoprávněnému vniknutí 

pachatele. Přes den se v těchto prostorách pohybují zaměstnanci Zoo Ostrava, 
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proto by zabezpečení nefungovalo správně. Řešením by mohla být kontrola přímo 

přístupových dvířek spínačem. Reţim fungování spínače by bylo třeba nastavit tak, 

aby v případě opomenutí nebo neoprávněného otevření došlo ke spuštění poplachu. Poplach 

by byl potom veden na místa, odkud by se daná situace dále efektivně řešila. Výhodou 

by bylo především zkrácení doby, kdy jsou dvířka neoprávněně otevřená a zjištěním, 

ţe taková situace nastala a je třeba tuto situaci dále řešit (např.: zavřít dvířka, uzavřít pavilon, 

evakuovat návštěvníky, ošetřit případné zraněné). [11] 

7.2 Diagram příčin a následků (Ishikawa diagram) 

Tento diagram umoţňuje nalezení příčin daného problému. Někdy se nazývá 

i jako „diagram rybí kosti“. Na rozdíl od analýzy FTA však řeší širší problém podle kategorií 

a ty následně doplňuje o primární příčiny (tyto příčiny by se například poté jednotlivě daly 

řešit pomocí FTA). Diagram se vytváří pomocí brainstormingu a dále lze doplnit o Paretovu 

analýzu. [17] 

Ishikawův diagram jsem vyuţila pro popsání narušení zabezpečení Zoo Ostrava 

celkově. Zvolila jsem kategorie: obvodová ochrana, návštěvníci, zvíře, zaměstnanci, pachatel 

a mechanické zabezpečení. Po té jsem provedla Paretovu analýzu podle hlasování 

8 odborníků (kaţdý měl po 3 bodech a nemohl uvést stejnou příčinu dvakrát). 

Vyhodnocení 

Podle Paretova pravidla 80/20 nebylo dosaţeno ţivotně důleţité menšiny, proto jsem 

zvolila pravidlo 60/40. Z toho vyplívá, ţe je třeba se zaměřit na tyto problémy: nedodrţování 

návštěvního řádu návštěvníky, poškozené oplocení obvodové ochrany, vandalismus 

návštěvníků, nedostatečná údrţba mechanického zabezpečení a nedbalost u zaměstnanců. 

7.2.1 Návrh proti nedodržování návštěvního řádu a vandalismu 

Pro řešení toho problému, by byla nejvhodnější kombinace fyzické ostrahy 

a kamerového systému. 

Vzhledem k charakteru zoologické zahrady, je třeba u fyzické ostrahy zvolit vhodný 

přístup. Do Zoo Ostrava chodí i maminky s malými dětmi nebo staří lidé, proto by příliš 

odstrašující vhled a chování ostrahy mohl narušovat pocity návštěvníků a tím i častý důvod 

jejich návštěvy. Dalo by se uvaţovat i o ostraze v civilním oděvu. 
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Ostraha sama o sobě by však vhledem k velikosti areálu nebyla zcela efektivní, 

proto by byla vhodná kombinace s kamerovým systémem pod dohledem. Kamery 

by zajišťovali klíčová místa. Buďto místa příliš vzdálená a ne příliš frekventovaná, nebo místa 

riziková, kde se často hromadí mnoho návštěvníků nebo hrozí nebezpečí při porušování 

návštěvního řádu (přiblíţení ke kleci s nebezpečným zvířetem, vzácné exponáty, případně 

restaurace, dětská hříště atd.). Zoo Ostrava by v tomto případě mohla díky záznamu i dokázat 

případnou vinu návštěvníka. Zajištění kamerovým systémem by bylo vhodné například 

i u budoucího nového vstupu pro návštěvníky, kde se budou nacházet i kanceláře 

zaměstnanců. 

7.2.2 Návrh proti poškozenému obvodovému oplocení, nedostatečné údržbě 

mechanického zabezpečení a nedbalosti u zaměstnanců 

Tyto příčiny jsem shrnula do jedné kapitoly, protoţe všechny souvisejí s řízením Zoo 

Ostrava. Údrţba mechanického zabezpečení je pouze otázkou financí a řízení Zoo Ostrava. 

Vzhledem k probíhající rekonstrukci a plánovaným stavbám není taková motivace stávající 

zabezpečení udrţovat. Poškození obvodového oplocení je však mnohem komplikovanější 

problém, vzhledem k jeho délce a nepřehlednosti v některých úsecích. Je to těţko odhalitelná 

závada a náklady na zabezpečení celého obvodu by byly závratné. Bylo by vhodné omezit 

porost kolem oplocení a kritická místa zabezpečit poplachovými zabezpečovacími 

a tísňovými systémy. Vhodné zabezpečení plotu by mohlo být otřesové čidlo na kritických 

místech, je třeba však brát ohled na moţný výskyt zvířat, lidí a předmětů padajících 

z okolních stromů, které by mohly způsobovat plané poplachy. Podle dostupnosti daného 

místa, by poté poplach kontrovala ostraha osobně nebo by byla na místě instalována kamera. 

Kompletní dostatečné zabezpečení oplocení, by bylo velmi náročné, proto by bylo vhodné 

případné prostředky investovat i do zabezpečení konkrétních budov. Vzhledem k velikosti 

areálu, by bylo v případě instalace elektronického zabezpečení vhodné uvaţovat o mobilizaci 

ostrahy, alespoň v případě nočních poplachů. 

Nedbalost zaměstnanců, je těţko řešitelná. Můţe být způsobena nepozorností, 

opomenutím, neznalostí atd. U nebezpečných zvířat pracují vţdy alespoň dva lidé. Aby se 

předešlo provozní slepotě a neznalosti souvislostí, provádí se po jednom měsíci výměna 

zaměstnanců na svých pozicích, avšak pouze v rámci chovu jednoho druhu zvířete (dostatečné 

zkušenosti se totiţ získávají roky a zvířata jsou na tyto zaměstnance zvyklá). Opomenutí by se 
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dalo řešit elektronickou kontrolou stavů zabezpečení (viz kapitola Preventivní návrh řešení). 

Zdokonalení neznalosti zaměstnanců nebo správných reakcí na nejrůznější situace, by se dalo 

kontrolovat a vštípit nejrůznějšími testy a nácviky. 

8 Závěr 

Cílem této práce bylo vyhodnotit zabezpečení Zoo Ostrava a navrhnout řešení 

na zlepšení zabezpečení. V první části práce jsem zpracovala teorii zabezpečení obecně, 

v další části potom výtah z právního rámce bezpečnosti osob a majetku a právní ochranu 

zvířat v souvislosti s jejich zabezpečením. Kromě fungování Zoo Ostrava a součastného 

zabezpečení jsem se zaměřila i na prostředky, které se nejčastěji pouţívají k jejich 

zabezpečení. Tyto prostředky jsou převáţně mechanické (kromě elektrického ohradníku) 

a podle svého stáří odpovídají nebo naopak nesplňují nároky na komfort chovaných zvířat 

a součastným estetickým poţadavkům. Zvyšování standardů chovu mají na svědomí 

především mezinárodní organizace, kterými je Zoo Ostrava členem a která často posuzuje, 

zda jsou podmínky pro umístění zvířete vhodné. Na základě analýz jsem poté identifikovala 

příčiny dvou rizik a to: útěk zvířete (pomocí analýzy FTA) a narušení celkové bezpečnosti 

Zoo Ostrava (Ishikawa diagram a Paretova analýza). Poté jsem provedla návrhy řešení 

na jednotlivé příčiny.  
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Příloha č. 1: Mapa areálu Zoo Ostrava a jeho vyznačené hranice 

 

Mapa areálu Zoo Ostrava a jeho vyznačené hranice [15, autor] 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 : Analýza stromu poruchových stavů (FTA) 

 

Diagram analýzy FTA na vrcholovou událost: útěk zvířete [autor] 



 

 

 

Diagram FTA na útěk zvířete převedený na množiny, kvůli výpočtům[autor] 

 

Vyjádření vrcholové události jako logickou kombinaci elementárních jevu pomocí 

Booleovské logické funkce: 

G0 = G1 + G2 

G0 = (G3 + G4 ) + (A + B + C) 

G0 = [(G + H + I + J + K )+ (D + E + F)] + (A + B + C) 

G0 = G + H + I + J + K + D + E + F + A + B + C 

G0 = G + H + I + J + K + D + E + F + A + B + C 

Minimální kritické řezy: 

MKR = {G} + {H} + {I} + {J} + {K} + {D} + {E} + {F} + {A} + {B} + {C} 

Minimální kritické řezy vyjadřují kombinace minimálního počtu elementárních příčin, 

které zapříčiní vznik vrcholové události. V tomto případě můţe kaţdá příčina sama o osobě 

zapříčinit vznik vrcholové události. Avšak lidský faktor, se hodností pravděpodobnostně jako 

více chybující, neţ mechanické prvky systému. I vhledem k většímu počtu elementárních 

příčin, by se tedy dal povaţovat lidský faktor za nejpravděpodobnější příčinu vniku vrcholové 

události. 



 

 

Příloha č. 3: Diagram příčin a následků (Ishikawa diagram) 

 
Diagram příčin a následků (Ishikawa diagram) [autor] 



 

 

Diagram příčin a následků na řešení celkového zabezpečení Zoo Ostrava: 

příčina označení bodové hodnocení 
kumulativní  
bodové hodnocení 

relativní kumul.  
bodové hodnocení v % 

nedodržování návštěvního řádu A 50 50 20,833% 

poškozené oplocení B 40 90 37,500% 

vandalismus C 30 120 50,000% 

nedostatečná údržba D 20 140 58,333% 

nedbalost E 20 160 66,667% 

krádež železa F 20 180 75,000% 

krádež peněz G 10 190 79,167% 

nezodpovědnost H 10 200 83,333% 

vandalismus, opilectví I 10 210 87,500% 

únava materiálu J 10 220 91,667% 

nehoda K 10 230 95,833% 

okrádání návštěvníků L 10 240 100,000% 

Výsledky hlasování 8 odborníků (každý měl po 3 bodech a nemohl uvést stejnou příčinu 

dvakrát) 

 

 
Výsledek paretovi analýzy: použití pravidla 80/20 a 60/40 [autor] 

 


