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1. Úvod 

Evakuace speciálních chovů zvířat je velmi důležitým opatřením pro záchranu zvířat při 

hrozících i již probíhajících mimořádných událostech. Prvořadým úkolem evakuace zvířat je 

záchrana jejich života, dále pak transport z místa ohrožení na místo, kde již ohrožení 

pominulo nebo kde nehrozí. 

Při evakuaci je třeba brát v úvahu stres zvířat, jejich strádání a celkovou psychickou pohodu.. 

Z toho důvodu je nezbytné provést evakuaci co možná nejšetrněji. 

Veškerá činnost spojená s evakuací zvířat byla do nedávné doby vykonávána na základě 

nepříliš odborných znalostí a zkušeností zasahujících jednotek požární ochrany. V dnešní 

době na našem území přibývá stále více mimořádných událostí, ať už se jedná o povodně, 

vichřice či extrémní vedra nebo jiné. [1] 

Pro evakuaci speciálních chovů zvířat zoologické zahrady se nemusí jednat jen o tzv. vnější 

rizika vzniku mimořádné události, jako jsou například povodně nebo vichřice, ale také o 

vnitřní, jako jsou požáry budov, výpadky elektrické energie, výbuchy plynu, apod.. 

Z těchto důvodů vyplývá, že evakuace speciálních chovů zvířat, musí být předem důkladně 

připravená a promyšlená činnost. 

 

 

2. Cíl práce 

Cílem práce je analyzovat současný stav plánování a  provádění evakuace speciálních chovů 

zvířat ze zaměřením na zoologické zahrady.  

Dílčí kroky práce jsou specifikovány v následujících bodech a respektují problematiku 

konkrétní zoologické zahrady: 

• vytýčit hrozící rizika vzniku mimořádné události, 

• analyzovat zjištěná rizika vzniku mimořádné události, 

• analyzovat současné možnosti evakuace zvířat zoologické zahrady a navrhnout 

optimalizaci stávajícího řešení. 

• navrhnout optimalizovaný stávající evakuační plán. 

Z hlediska místa uplatnění  jsem se zaměřil na Zoologickou zahradu Ostrava. 
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3. Literární rešerše 

Pro potřeby mé bakalářské práce jsem čerpal informace jak z literatury zabývající se  

záchranou a evakuací zvířat, tak jsem použil literaturu zaměřenou na problematiku týkající se 

plánování a provádění evakuace. 

 

• NOVÁK, P., ŠOCH, M., a kolektiv, Záchrana zvířat. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 1998. 

209 s. ISBN: 80-86111-25-3 

• NOVÁK, P., ŠOCH, M., a kolektiv, Záchrana zvířat II. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2003.    

164 s. ISBN: 80-86634-32-9 

 

V těchto publikacích jsem nalezl informace z oblasti záchrany zvířat a zásad manipulace s 

nimi. 

 

• DRAŠAR, P., Survival. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 1997. 112 s. ISBN: 80-902001-8-0 

 

Tato publikace poskytuje  informace o očekávaném chování subjektů v krizi. Jedná se spíš o 

psychologický výklad problematiky na téma přežití. 

 

• KRATOCHVÍLOVÁ, D., HEGAR, J., ŠTRUBLÍK, J., KONEČNÝ, R., KRÖMER, 

A. Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2003. 369 s. 

 

Publikace je zaměřena  na ochranu obyvatelstva - specifikuje komplex opatření prováděných  

k ochraně obyvatelstva, zvířat, kulturních hodnot a životního prostředí. Nalezl jsem zde také 

důležité pojmy. 

 

• FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J., Evakuace osob.1. vyd. Ostrava: SPBI, 2006. 

125 s. ISBN: 80-86634-92-2 

 

V této publikacích jsem se blíže seznámil s problematikou evakuace. 
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• Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně 

některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

• Vyhláška č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně,o přemísťování a přepravě 

zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných 

veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 

 

V uvedených zákonech a vyhláškách jsem se seznámil s legislativními základy  z oblasti 

problematiky ochrany zvířat a zacházení se zvířaty. 

 

• URL:http://www.mze.cz/UserFiles/File/UKOZ/Prav_predp0801.pdf, ze dne 7. 1. 2008 

• URL: http://www.zoo-ostrava.cz/download/zprava2006.pdf, ze dne 13. června 2007 

 

V  http seznamu jsem se seznámil s dalšími právními předpisy na úseku přímé a nepřímé 

ochrany zvířat proti týrání, výroční zpráva mi poskytla informace týkající se Zoologické 

zahrady Ostrava. 

 

3.1. Vyhodnocení literární rešerše 

Pro zpracování mé práce jsem v největší míře použil publikace: 

• NOVÁK, P., ŠOCH, M., a kolektiv, Záchrana zvířat. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 1998. 

209 s. ISBN: 80-86111-25-3 

• NOVÁK, P., ŠOCH, M., a kolektiv, Záchrana zvířat II. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2003.    

164 s. ISBN: 80-86634-32-9 

• URL: http://www.zoo-ostrava.cz/download/zprava2006.pdf, ze dne 13. června 2007 

 

Tyto materiály mi poskytly široké spektrum informací a údajů týkajících se ochrany zvířat, 

manipulace se zvířaty, transportu zvířat, právního prostředí a pojmů k dané problematice. 
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4. Základní pojmy. 

4.1. Základní pojmy –krizové stavy 

Krizová situace – Je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, 

zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody 

odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních 

sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob. [8, 19] 

Krize  – je situace, v níž je významným způsobem narušena rovnováha mezi základními 

charakteristikami systému (narušeno je poslání, filosofie, hodnoty, cíle, styl fungování) na 

jedné straně a postojem okolního prostředí k danému systému na straně druhé. [19] 

Havárie – je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a 

budov, při nakládání s nebezpečnými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání 

s nebezpečnými odpady. [19] 

Hrozba – je jakýkoli fenomén, který má potencionální schopnost poškodit chráněné zájmy 

objektu. Míra hrozby je dána velikostí možné škody a časovou vzdáleností (vyjádřenou 

obvykle pravděpodobností čili rizikem) možného uplatnění této hrozby. [19] 

Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [7, 3] 

Mimořádná situace – Situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku hrozby vzniku nebo 

důsledku působení mimořádné události, která je řešena obvyklým způsobem složkami 

integrovaného záchranného systému, bezpečnostního systému, systému ochrany ekonomiky, 

obrany apod. a příslušnými orgány za použití jejich běžných oprávnění, postupů a na úrovni 

běžné spolupráce bez vyhlášení krizových stavů. V současnosti je tento pojem používán jen 

omezeně (např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů). [19] 

Věcná pomoc – je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních 

prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Věcnou 

pomocí  je i pomoc dobrovolně poskytnutá bez výzvy se souhlasem nebo s vědomím velitele 

zásahu nebo starosty obce. [7, 19] 

Osobní pomoc – je činnost nebo služba  při provádění záchranných prací a při cvičení na 

výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Osobní pomocí je i pomoc 
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dobrovolně poskytnutá bez výzvy se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, starosty 

obce nebo hejtmana kraje. [7, 19] 

Ostatní pomoc – je využití hospodářských opatření,  vojenských útvarů a vojenských 

zařízení ozbrojených sil ČR pro potřebu složek IZS při provádění záchranných a likvidačních 

prací. Poskytuje se na žádost hasičského záchranného sboru kraje, krajského úřadu nebo 

Ministerstva vnitra. [19] 

Záchranné práce – je činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [7, 19] 

Likvida ční práce – je činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, 

přičemž následky se rozumí účinky (dopady) a rizika působící na osoby, zvířata, věci a 

životní prostředí. [7, 19] 

Integrovaný záchranný systém – je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [7, 18, 19] 

Místo zásahu – je místo nasazení složek integrovaného záchranného systému při záchranných 

a likvidačních pracích a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události.  

[19] 

Evakuace – je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, 

zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí 

do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování, pro zvířata 

ustájení a pro věcné prostředky uskladnění. [19] 

4.2. Pojmy týkající se  zví řat 

Etologie – jako rozsáhlý vědecký obor se etologie zabývá chováním živočichů, zákonitostmi 

životních projevů zvířat a způsobem jejich života v přirozených i uměle vytvořených 

podmínkách. Etologie zahrnuje procesy, kterými živočich přijímá podněty ze svého vnějšího i 

vnitřního prostředí a následně na ně charakteristicky reaguje. Chování zvířat je řízeno jejich 

centrální nervovou soustavou, smyslovými orgány a žlázami s vnitřní sekrecí. [1] 

Chování zvířat můžeme rozdělit na vrozené a získané. [1] 

Vrozené chování je vytvořeno již v okamžiku narození jedince, ale v některých případech se 

může projevit až během delšího vývoje jedince po narození. [1] 

Získané chování se vytváří až v průběhu života zvířete. Obvykle na podkladě učení. 
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Každá skupina zvířat postupně vytvoří sociální hierarchii, která je výrazem určité stability. 

V zajetí jsou do hierarchie začleněny i osoby, přicházející do styku se zvířaty (chovatel, 

ošetřovatel, apod.). [1] 

Etologie zvířat v zoologických zahradách – je zcela zřejmé, že při řešení krizových situací 

je nezbytná alespoň minimální etologická informovanost. Neznalost důležitých prvků chování 

může být nebezpečná nejen pro zasahující hasiče, ale i pro ošetřovatele! [1] 

Zvíře – každý živý obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvířecího jedince a jeho 

samostatného  života schopné formy, nikoliv však plod nebo embryo. [2, 9] 

Volně žijící zvíře – zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a 

to i v případě jeho chovu v zajetí. [2, 5, 9] 

Zvíře v lidské péči – zvíře, které je bezprostředně závislé na péči člověka. [2, 9] 

Toulavé zvíře – zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické 

osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo 

mimo domácnost svého chovatele. [2, 9] 

Zvíře v zájmovém chovu – zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a 

to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží 

především zájmové činnosti člověka nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník. [2, 9] 

Nebezpečné zvíře – zvíře, které v konkrétní situaci bezprostředně ohrožuje člověka. [2, 9] 

Nebezpečný druh zvířete – druh zvířete, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem 

má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování, je běžně 

způsobilý ohrozit zdraví nebo život člověka. [2, 9] 

Chovatel – každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová zvíře nebo zvířata, 

trvale nebo dočasně, přemisťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, útulky, 

záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata nebo zoologické zahrady, provádí pokusy na 

zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá svody zvířat. [2, 9] 

Utrpení – stav zvířete způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře 

nemůže samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo 

smrt. [2, 9] 

Nepřiměřená bolest – bolest neodpovídající povaze potřebného zákroku. [2, 9] 

Usmrcení – jakýkoliv zákrok nebo jednání, které způsobí smrt zvířete. [2, 9] 

Utracení – usmrcení zvířete, pokud možno bezbolestně, stanovenými veterinárními 

prostředky a vybavením, provedené veterinárním lékařem, osobou odborně způsobilou nebo 

provedené pod jejich kontrolou. [2, 9] 
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Zvířat podezřelá z nákazy zvířat – zvířata, u nichž se projevují klinické příznaky 

vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, anebo zvířata, o nichž je podle 

výsledků vyšetření mít za to, že jsou podezřelá z určité nákazy zvířat. [6] 

Zvířata podezřelá z nakažení – zvířata, u nichž se neprojevují klinické příznaky 

vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, o nichž však lze mít za to, že přišla 

přímo nebo nepřímo do styku s jejím zdrojem. [6] 

Karanténa – je dočasné oddělené umístění zvířat před jejich zařazením do chovu anebo 

zvířat podezřelých z nákazy zvířat nebo zvířat podezřelých z nakažení, v jehož průběhu se 

provádějí preventivní, diagnostické, popřípadě i léčebné úkony k ochraně před zavlečením 

nebo šířením nákaz zvířete. [6] 

Zařízení – podnik, ústav, budovy, komplexy budov nebo jiné prostory, v nichž je 

provozována činnost se zvířaty, může se jednat o zařízení, která nejsou úplně oplocena nebo 

zastřešena, jakož i pohyblivá zařízení. [2, 9] 

Přeprava – přesun živých zvířat v dopravních prostředcích, včetně jejich nakládky, vykládky 

nebo překládky. [2, 9] 

4.3. Pojmy týkající se zoologických zahrad 

Zoologická zahrada – je trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů 

v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též zvířata 

domácí. [5] 

Poslání zoologických zahrad – je v souladu s právem Evropských společenství přispět 

k zachování biologických rozmanitostí volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, 

se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně 

přírody. [5] 

 

5. Přehled p ředpis ů k dané problematice 

Tyto předpisy se zabývají ochranou a záchranou zvířat při mimořádných událostech a 

prevenci mimořádných událostí. 

Ve vztahu k ochraně zvířat, prevenci mimořádných událostí a vlastní záchraně za účasti 

záchranných sborů je zpracována přehledná informace o předpisech platných v České 

Republice ve vztahu k předpisům Rady Evropy (přijatým dohodám v České Republice) s tím, 

že v konečné části výčtu jsou uvedeny vybrané předpisy Evropského Společenství vztahující 

se rovněž k ochraně zvířat. [2] 
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Pro přehlednost uvádím přehled předpisů, které mimo předpisů zvláštních, týkajících se 

právní úpravy organizace činnosti záchranných hasičských sborů a speciálních útvarů, se 

vztahují k dané problematice. [2] 

 

Česká republika uzavřela následující dohody Rady Evropy (uvádím pouze v  informativním – 

neúplném výčtu): 

Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě, č. 20/2000 Sb.m.s., [2, 17] 

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu, č. 19/2000 Sb.m.s. [2, 17] 

 

Pro přehlednost rozsáhlého souboru předpisů budu dodržovat jejich rozdělení do dvou 

základních oblastí na: 

(1) přímou ochranu zvířat, zahrnující ochranu zvířat vymezenou právními 

předpisy, které definují, zakazují a postihují vlastní týrání zvířat, [2] 

 

(2) nepřímou ochranu zvířat, zahrnující ochranu zvířat vymezenou právními 

předpisy, které upravují postupy a způsoby zacházení se zvířaty, tedy 

předpisy postihující případy, kdy nedochází k týrání zvířat definovanému 

zvláštním zákonem, ale mohlo by jiným způsobem dojít k poškození zdraví 

zvířat. [2] 

5.1. Problematika p římé ochrany zví řat 

Problematika přímé ochrany zvířat souvisí s následujícími právními předpisy. 

 

č. 246/1992 Sb. (zákon), na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., 

zákona č. 193/1994 Sb., č. 243/1997 Sb., nálezu ÚS č. 30/1998 Sb., ve znění novely zákona 

na ochranu zvířat proti týraní z r. 2004 Sb., 

č. 75/1996 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat, 

č. 193/2004 Sb.(vyhláška), o ochraně zvířat při přepravě, 

č. 346/2006 Sb.(vyhláška), o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, 

[2, 4, 16, 17] 
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5.2. Problematika p římé ochrany zví řat podle na řízení Evropské 

Unie 

Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Evropské Unie, je v rámci přímé ochrany 

zvířat nutno dodržovat také nařízení EU (uvádím pouze v  informativním – neúplném výčtu): 

 

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a 

souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. 

[16] 

5.3. Problematika nep římé ochrany zví řat 

Problematika nepřímé ochrany zvířat při zacházení a manipulaci se zvířaty souvisí 

s následujícími právními předpisy. Uvádím pouze v informativním – neúplném výčtu. 

 

Zdraví zvířat: 

č. 166/1999 Sb. (zákon), o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., č. 154/2000Sb., č. 102/2001 Sb., 

č. 76/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 309/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., 

č. 296/2003 Sb. (vyhláška), o zdraví zvířat a jeho ochraně,o přemísťování a přepravě zvířat a 

o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve 

znění pozdějších předpisů, 

č. 356/2004 Sb. (vyhláška), o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně 

vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka, 

[2, 16, 17] 

Záchrana zvířat v mimořádných situacích: 

č. 239/2000 Sb. (zákon), o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona 

č. 425/1990 sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., 

zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. [2, 17] 

 

Chov zvířat:  

č. 27/2002 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, [2, 17] 
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zoologické zahrady: 

č. 162/2003 Sb. (zákon), o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně 

některých zákonů (zákon o zoologických zahradách). [16, 17] 

5.4. Problematika úpravy podmínek ochrany zví řat a jejich 

pohody  

K problematice úpravy podmínek ochrany zvířat a jejich pohody se vztahují následující 

předpisy Evropského společenství, uvádím pouze v informativním – neúplném výčtu. 

 

31993L0119, Směrnice Rady, o ochraně zvířat během jejich porážky nebo jejich utracení 

(93/119/EC), [2] 

31991L0628, Směrnice Rady, o ochraně zvířat během přepravy a pozměňující směrnice 

90/425/EEC a 91/496/EEC, (91/628/EEC) [2] 

6. Zvířata v zoologických zahradách 

Moderní zoologické zahrady jsou poměrně složitá zařízení, jejichž jednotlivé části musí být 

vhodně skloubeny a musí úzce spolupracovat tak, aby byl zabezpečen jejich bezchybný a 

plynulý provoz. [1] 

Požadavky na pracovníky v zoologických zahradách, se týkají mimo jiné nezbytnosti 

zvládnutí vědomostí všeobecného charakteru, ale také širších vědomostí a znalostí z oblasti 

fyziologie, reprodukce, morfologie, etologie a výživy nejrůznějších druhů chovaných zvířat. 

Veškerá zařízení určená k chovu zvířat v zoologických zahradách musí být provedena a 

zajištěna takovým způsobem, aby z nich zvířata nemohla uniknout. V těchto typech zařízení 

musí být vyloučen přímý kontakt chovaných zvířat s návštěvníky zoologické zahrady. Při 

vyloučení kontaktu člověka s chovanými zvířaty lze zabránit vzniku poranění, přenosu 

infekcí, stejně tak jako neřízenému a hlavně nežádoucímu přikrmování zvířat. 

Poměrně široká škála chovaných druhů divokých zvířat vyžaduje kromě dodržování 

všeobecných hygienických zásad chovu i jiná specifická opatření podle charakteru některých 

druhů a skupin zvířat, způsobu jejich chování a etologických vazeb (zvířata nebezpečná svoji 

silou, dravostí, jedovatostí, apod.). [1] 

Z výše uvedeného vyplývá složitost zásahu při řešení nepředvídaných, mnohdy složitých 

situací v tomto specifickém prostředí. Proto je nezbytná přímá spolupráce a součinnost 

s pracovníky, kteří chovaná zvířata dobře znají a jsou při zásahu velmi významnými 

pomocníky. [1] 
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7. Zoologická zahrada Ostrava 

Pro zpracování mé bakalářské práce, jsem se zaměřil na Zoologickou zahradu Ostrava. V této 

kapitole o ní uvádím podrobnější informace. 

7.1. Historie zoologické zahrady 

Podrobné informace o historii Ostravské Zoologické zahrady, z nichž jsem podstatné uvedl 

v této kapitole, jsou uvedené v [11]. 

Historie vzniku Zoologické zahrady v Ostravě je úzce spjata s aktivitami horníků při budování  

Hornického sadu v Ostravě – Kunčičkách. [11] 

V roce 1949 bylo rozhodnuto zřídit ve vznikajícím parku i tzv. zoo-zahradu. V lednu 1951 se 

rozhodlo po jednání s ostravskými činiteli, že v Ostravě-Kunčičkách bude vybudována 

provizorní zoologická zahrada. 26. 10. 1951 byla zřízena p.o. Zoologická zahrada Ostrava.  

22. 5. 1953, byla zoologická zahrada definována jako samostatně hospodařící kulturně 

osvětové zařízení. V dubnu 1953 se rozhodlo o stavbě nové zoologické zahrady. Na základě 

tohoto rozhodnutí začala složitá jednání výběru nového areálu pro přemístění zoologické 

zahrady z Ostravy – Kunčiček. 

Dne 9.9.1953 se konala v Ostravě porada o umístění zoologické zahrady. Účastníci porady 

schválili návrh vybudovat definitivní zoologickou zahradu v areálu Stromovky na Slezské 

Ostravě. 

Rok 1956 lze považovat za počátek výstavby nové zoologické zahrady ve Stromovce na 

Slezské Ostravě. Začátky zoo ve Stromovce byly velice obtížné až do r. 1965. 

Hlavním obdobím výstavby byla druhá polovina šedesátých let a především léta sedmdesátá. 

Z té doby pochází unikátní volný výběh šimpanzů (1968), tři nové rybníky (1969, 1974), 

expozice ussurijských tygrů a kodiaků (1971, 1975), pavilon hrochů (1975) a ostrovní 

expozice gibonů (1979), odchovna (1973), centrální zookuchyň (1974), karanténa (1975). 

Zcela přestavěny byly původní provizorní výběhy jelenů (1970, 1978) a dalších kopytníků 

(1971). [11] 

V osmdesátých letech došlo k radikálnímu omezení investic a jen s velkými obtížemi byly 

dokončeny a zprovozněny dlouhodobě rozestavěné objekty. Začátkem devadesátých let začala 

ostravská zoo po technické stránce a vybavenosti  poměrně zaostávat za ostatními českými 

zoologickými zahradami. Teprve příspěvky zřizovatele na investice umožnily zahájit 

rekonstrukci a modernizaci alespoň některých zchátralých objektů a zařízení. Výraznou 

přeměnou prošla vstupní expozice plameňáků (2000) a výběh lvů. V roce 2002 byl otevřen 
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nový prostorný výběh velbloudů. Největší investicí v celé historii zoo se stala výstavba 

nového pavilonu slonů, který byl otevřen pro návštěvníky v listopadu 2004. [11] 

K nejnovějším expozicím patří voliéry severských sov (2005), výběhy a stáje poníků a oslů 

(2005), Čínská zahrada (2005), velká voliéra supů (2006), upravená dětská zoo (2006), menší 

mořské akvárium (2006) a komplex 5 voliér pro ptáky Číny a Tibetu (2007). Od roku 2005 

dochází k tolik potřebnému odbahňování a dalším úpravám rybníků. [11] 

7.2. Základní informace o zoologické zahrad ě 

Provozovatel zoo: Zoologická zahrada Ostrava  

Sídlo: Zoo Ostrava, Michálkovická 197, 710 00  

Právní forma: příspěvková organizace, IČO: 00373249, DIČ: CZ00373249  

Tel.: +420 596 243316 

Fax.: + 420 596 243 316 

Internet:  www.zoo-ostrava.cz 

E-mail:  info@zoo-ostrava.cz 

Zřizovatel zoo: Statutární město Ostrava  

[10, 15] 

Struktura řízení:  

Následující schéma jsem vytvořil na základě informací z výroční zprávy[10]. 

ŘEDITELSTVÍ

sekretariát - adopce zvířat- sponzorství

oddělení pro kontakt s veřejností

vědecko-výzkumná činnost

zoologické oddělení

technické oddělení

dendrologické oddělení

ekonomické oddělení
 

Schéma 1: Struktura vedení 
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Lokalita:  Objekty zoologické zahrady jsou umístěny v původním smíšeném lese, v členitém, 

relativně obtížně přehledném terénu. 

Objekty:  Zahrada má ve své správě 39 budov a 47 staveb. 

Vozový park: 3 traktory Zetor, malotraktor, nákladní vůz Avia A31, terénní vozy Mitsubishi 

Pajero a  UaZ,  osobní vozy Škoda Octavia, Opel Vectra, , 3 elektromobily, nakladač Locust. 

7.3. Chov zví řat 

K 31.12.2006 bylo v Ostravské zoologické zahradě chováno 1465 zvířat v 268 druzích. 

V příloze č.2 je uveden kompletní seznam zvířat chovaných v zoologické zahradě k 31. 10. 

2007. [13] 

 

Tabulka 1: Stav zvířat v zoo v roce 2006 

1. 1. 2006 31. 12. 2006 Stavy zvířat 2006 

Druhy Kusů Druhy Kusů 

Savci (Mammalia) 66 313 64 292 

Ptáci (Aves) 134 631 118 515 

Plazi (Reptilia) 12 85 14 94 

Obojživelníci (Amphibia) 1 8 3 17 

Rybovití obratlovci (Pisces) 29 371 34 471 

Bezobratlí (Invertebrata) 23 37 35 76 

CELKEM 265 1.445 268 1.465 

 [10] 

7.4. Výzkum v českých zoologických zahradách 

Podrobné informace o výzkumu v evropských a českých zoologických zahradách jsou 

uvedené v [10] a podstatné jsem uvedl v této kapitole. 

Jednou z hlavních funkcí zoologických zahrad by měl být výzkum. Spolu s rolí ochranářskou 

je i podmínkou k provozování zoo podle legislativy o zoologických zahradách v České 

republice (§ 6 odstavec 2a zákona 162/2003 Sb.). [10] 

Špičkový zoologický výzkum se dnes dělá téměř výhradně pouze na univerzitách a ve 

výzkumných ústavech. Vědecký výzkum zoologických zahrad je v tomto ohledu složitý, je 

totiž dán finančními souvislostmi. Kvalitní moderní výzkum je záležitost nesmírně drahá 

a vyžaduje silné finanční dotace. 
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V České republice je v rámci výzkumu vydáván jediný zoologický vědecký časopis. Jmenuje 

se Folia Zoologica.  

České zoologické zahrady na tom nejsou v evropském kontextu nijak špatně. Z 15 českých 

zoologických zahrad se nejdelším výzkumem realizovaným vlastními silami zabývá Zoo 

Praha. Dále se zřizují nová výzkumná pracoviště nejprve v Zoo Ostrava a následně v Zoo Ústí 

nad Labem, a další. [10] 

Cílem v oblasti výzkumu je především publikování původních vědeckých článků se 

zoologickou tématikou v mezinárodních časopisech. 

Z hlediska výzkumu se tak ostravská zoo zařadila mezi přední české zahrady. Dalším 

významným bodem je šíření nových vědeckých poznatků ze zoologie. [10] 

Od roku 2006 byla v  zoologické zahradě Ostrava zahájena vědeckovýzkumná činnost. 

7.5. Ekonomika 

Následující tabulku jsem vytvořil na základě informací z výroční zprávy [10]. 

Tabulka 2: Ekonomika Zoologické zahrady Ostrava v roce 2006 

Ekonomika v roce 2006. 

Ukazatel Rok 2006 v tisících 

Kč. 

Změna v tisících Kč. oproti r. 

2005 +/- 

Náklady celkem 53.601 +784 

Ukazatel Rok 2006 v tisících 

Kč. 

Změna v tisících Kč. oproti r. 

2005 +/- 

Výnosy celkem 54.140 +326 

příspěvek zřizovatele 32.082 -752 

příspěvek MŽP, ÚP, KÚ (jiné 

zdroje) 

3.290 +637 

Z
 to

ho
 

vlastní výnosy zoo 18.768 +441 
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Podíl na celkových výnosech 

Tento graf jsem zpracoval na základě údajů z předchozí tabulky (viz. tabulka č. 2). 

35% vlastní 
výnosy Zoo

59%   
zřizovatel

6% jiné 
zdroje

 
Graf 1: Graf podílu na celkových výnosech Zoo 

Hospodaření Zoologické zahrady Ostrava za rok 2006 skončilo kladným hospodářským 

výsledkem ve výši 539 tis.Kč. Pro částečné zajištění provozu byl poskytnut zřizovatelem 

neinvestiční provozní příspěvek ve výši 32.082 tis. Kč, který ve srovnání s rokem minulým 

(2005) poklesl o 2,3 % a pokryl náklady cca. 59,85 %. [10] 

Neinvestiční příspěvky na provoz (2001-2006) 
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 [10] 

Graf 2: Graf neinvestičních příspěvků na provoz Zoo Ostrava v letech 2001 až 2006 

Jedná se o příspěvky na provoz bez odpisů a včetně účelových neinvestičních dotací. [10] 
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Od roku 2004, kdy bylo dosaženo vrcholně nejvyššího příspěvku od zřizovatele, má 

neinvestiční příspěvek (bez odpisů) klesající tendenci v průměru o 5% ročně. [10] 

Rostoucími náklady na mzdy, na materiálové a energetické zabezpečení zoo, vytváří neustálý 

tlak na hledání jiných zdrojů spolufinancování ze státního rozpočtu, z rozpočtů EU, krajských 

úřadů a dosahováním vyšších tržeb postupným rozvíjením dalších činností zahrady. [10] 

 

Zahrada má ve své správě 39 budov a 47 staveb, většina z nich (69%) byla postavena v  

50. – 70. létech minulého století! [10] 

To se pochopitelně odráží v nárůstu nákladů na opravy a údržbu, které oproti roku 2005 

vzrostly o plných 50%. [10] 

 

Počet nově pořízených budov a staveb 
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 [10] 

Graf 3: Graf nově pořízených budov a staveb od 50. let do současnosti 

O stupni opotřebení a stáří budov a dalších objektů ve správě Zoo nejlépe vypovídá výše 

uvedený graf tabulka. Je z ní zcela zřejmé, že po období založení Zoo a poměrně rychlé 

výstavbě (60-70 léta) nastal v následujících desetiletích velmi prudký útlum (a v mnoha letech 

i úplné zastavení) veškerých investičních aktivit. [10] 

Díky dlouhodobému finančnímu poddimenzování je tak dnes velká část hlavních objektů 

z doby prvních let zoologické zahrady morálně i fyzicky velmi zastaralých a jejich jediným 
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smysluplným (a v konečném důsledku i nejekonomičtějším) řešením bude pouze postupná 

demolice. [10]  Tato skutečnost je s ohledem na možnost vzniku rizik zcela zásadní. 

7.6. Poslání moderních zoologických zahrad 

Původním účelem zoologických zahrad bylo především seznámit jejich návštěvníka s co 

největším počtem různých druhů zvířat a to zcela bez ohledu na jejich potřeby. Zvířata, která 

v přírodě žijí ve skupinách, byla často chována pouze po jednom exempláři a všechna pak v 

naprosto nevyhovujících podmínkách malých ubikací. [10] 

K významné změně došlo až v nedávné době a zoo se dnes mění nejen ve významná centra 

odpočinku a vzdělání, ale také v místa, kde je vyvíjena snaha o záchranu zvířecích druhů, z 

nichž mnohé už v přírodě nežijí nebo z ní v nejbližší době vymizí. [10] 

Důkazem této snahy jsou dva záchovné programy evropských zoologických zahrad známé 

pod zkratkou EEP a ESB. (Evropský záchranný program - EEP a Evropská plemenná kniha - 

ESB). [10] 

Ostravská zoologická zahrada vede ESB hrocha obojživelného. Mimo to je ostravská zoo v 

současnosti zapojena do více než 40 dalších EEP a ESB programů (např. tygr ussurijský, 

makak lví, sika vietnamský nebo kočkodan Dianin). [10] 

V příloze č.1 je uveden kompletní seznam druhů chovaných v Zoologické zahradě Ostrava 

zařazených do programu EEP. 

 

Návrat zvířat do přírody 

Tam, kde je to jen trochu možné, se zoologické zahrady ve spolupráci s jinými institucemi i 

jednotlivci snaží vrátit zvířata do jejich původního prostředí. Děje se tak v případě, že druh 

byl ve své domovině již zcela vyhuben nebo se jeho početní stavy snižují a bez lidské pomoci 

by z přírody brzy vymizel. Jedním ze základních předpokladů úspěšného návratu je původní 

nezničený biotop, který dnes již v mnoha případech neexistuje. [10] 

7.7. Mezinárodní projekty na záchranu zví řat 

Zoologická zahrada Ostrava se podílí na několika různých projektech na záchranu zvířat. 

Projekty in-situ podporované Zoo Ostrava ve spolupráci s jinými organizacemi. [12] 

Kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). [12] 

Světová strategie ochranářské práce zoo a akvárií. [12] 

V příloze č.3 jsou uvedeni nejdůležitější partneři a mezinárodní spřátelené organizace 

Zoologické zahrady Ostrava. 
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8. Výčet rizik vzniku mimo řádné události 

Vznik mimořádné události v areálu zoo může být zapříčiněn množstvím rizik, která uvádím 

pro přehled v následující tabulce. Zkratky názvů uvádím tak, jak jsou využívány pro analýzu 

rizik pomocí programu SFÉRA. Tabulka č. 3 je nezbytná pro zpracování analýzy rizik vzniku 

mimořádné události. 

Tabulka 3: Přehled možných rizik vzniku mimořádné události a zkratek jejich názvů 

Typ rizika Poř.č. Typ rizika Zkratka názvu 

1 panika zaměstnanců PAN 

2 stávka zaměstnanců STZ 

3 požár skladu olejů PSO 

4 požár seníku safari PSS 

5 požár hlavního seníku PHS 

6 požár ve stolárně POS 

7 požár skaldu barev PSB 

8 požár trafostanice s olejovými transformátory PTO 

9 požár v zámečnické dílně se svařovnou PSD 

10 požár od nedopalku z cigarety POC 

11 výbuch v zámečnické dílně se svařovnou VSD 

12 výbuch propanu v zásobnících EPZ 

13 mechanická porucha stavby MPS 

14 útěk nebezpečného zvířete UNZ 

15 dopravní nehoda uvnitř objektu DNU 

16 výpadek elektrické energie VEE 

17 ekologická havárie EKH 

18 selhání ostrahy objektu SOO 

 

vn
itř

ní
 

19 požár v lese POL 

20 povodeň, přívalový déšť POV 

21 vichřice, větrné poryvy VCH 

22 dopravní nehoda na silničním tahu DNV 

23 epidemie-virová, bakteriální onemocnění EPI 

24 pád letadla PAL 

 

vn
ěj

ší
 

25 úder bleskem UBL 
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9. Analýza rizik vzniku mimo řádné události 

Pro zpracování analýzy rizik vzniku mimořádných událostí v areálu Zoologické zahrady 

Ostrava jsem použil počítačový program SFÉRA. 

Program SFÉRA je především určen pro analytické účely a lze jej s výhodou využít pro 

rychlé kriteriální rozhodování, kdy zpravidla nepracujeme s velkým množstvím prvků a 

pravděpodobností. 

 

Pro zpracování analýzy jsem si vytýčil teoreticky hrozící rizika (viz. Tabulka 4), které jsem 

postupně zadával do matice (viz obrázek 5). 

 

 
Obrázek 1: Matice rizik 

 

Po zadání rizik jsem posoudil vzájemný vliv prvků mezi sebou a zadal hodnoty prvků. 

Hodnoty vstupních pravděpodobností jsou uvedené v příloze č. 5. Výsledné hodnoty jsem 

zpracoval formou tabulky uvedené v příloze č. 5 a následujících grafů 

(viz. Grafy 4-6). 
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Graf 4: Graf konečného pořadí 

Graf vyjadřuje prostou klasifikaci konečného pořadí jednotlivých rizik, kde první je výpadek elektrické energie, dále požár hlavního seníku, 

požár od nedopalku z cigarety. 
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Graf 5: Graf procentuálního vlivu jednotlivých rizi k 

Tento graf vyjadřuje závažnost rizika v procentech. Součet všech údajů dává 100%. Nejvyšší závažnost má výpadek elektrické energie, dále 

požár hlavního seníku, požár od nedopalku z cigarety. 
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Graf 6: Graf míry zranitelnosti 

Tento graf je nejdůležitější, ze všech získaných grafů. Graf vyjadřuje míru zranitelnosti kritérií nadefinovaných v programu SFERA. Jsou to 

ztráty na životech lidí a zvířat, stavby a ekologie. Nejvyšší míru má selhání ostrahy objektu, dále výpadek elektrické energie, únik nebezpečného 

zvířete. 



Z výše uvedených grafů vyplývá jako nejzávažnější riziko vzniku mimořádné události 

výpadek elektrické energie, dále požár hlavního seníku, požár od nedopalku cigarety. 

Výsledná rizika vzniku mimořádných událostí se mohou různě ovlivňovat a mohou mít za 

následek vznik dalších mimořádných událostí.  

10. Stávající možnosti evakuování zví řat 

Z podkladů, které mi byly poskytnuty, jsem analyzoval současné možnosti evakuování zvířat 

v Zoologické zahradě Ostrava a usoudil, že  jsou značně omezené. 

Stávající evakuační plán je jakýmsi souhrnným řešením ochrany zvířat Zoologické zahrady 

Ostrava v případě ohrožení. Zabývá se především evakuací objektů ustájení zvířat, 

ošetřováním a krmením zvířat. Evakuace je v tomto plánu pojata velmi stručně a pouze 

v krátkodobém měřítku. 

Zahájení provádění evakuačních prací do značné míry souvisí s včasným zpozorováním 

vzniku mimořádné události. Dle výčtu rizik vzniku mimořádných událostí hrozí v areálu 

zoologické zahrady značné množství různých druhů požárů, v různých částech areálu zoo. 

Přes tyto informace jsem zjistil, že v celém areálu zoologické zahrady se nevyskytuje 

v žádném z objektů jednotlivých pavilónů elektrická požární signalizace, což je, dle mého 

úsudku, závažný nedostatek, týkající se včasného zpozorování a informování o nastalé 

mimořádné události. 

V objektech se nenachází samočinné hasící zařízení, jsou zde hasící přístroje a v areálu u 

přilehlých silnic jsou nadzemní hydranty. 

V areálu není žádný bezpečnostní kamerový systém. Po zavírací době pro veřejnost je veškeré 

zabezpečení areálu na fyzické ostraze, kterou vykonávají zaměstnanci bezpečnostní agentury 

Centr Group. Zaměstnanci bezpečnostní agentury provádějí rádiově monitorované obchůzky 

v celém areálu zoologické zahrady. 

Schopnost evakuace zvířat je, mimo včasné zpozorování rizika vzniku mimořádné události 

(viz. výše), závislá na množství transportní techniky. 

Zoologická zahrada Ostrava má vlastní mobilní techniku (viz. kapitola 7.2) 

Což je pro evakuaci takového množství zvířat poměrně málo. Zásadní překážkou včasné 

evakuace může být i absence značení únikových cest pro návštěvníky zoo. 

Na druhou stranu se poměrně velká část mimořádných událostí, zpravidla méně závažných, dá 

poměrně úspěšně řešit provizorními opatřeními nebo částečnou evakuací. Při méně závažných 

situacích se uvažuje s vypuštěním zvířat do výběhů nebo s přesunem zvířat v daném objektu.  
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Některá zvířata lze také bez problémů přesouvat z jedné části pavilonu do druhé. Tímto 

způsobem se dá vyklidit např. půlka pavilonu ve směru levá-pravá nebo ve směru uvnitř-ven.  

Pokud se jedná o evakuaci jen několika kusů zvířat, transportní mobilní technika je 

dostačující. 

Pro zajištění evakuace některých, převážně vzrůstově velikých, druhů zvířat je zapotřebí 

provést medikamentózní zklidnění. V zoo je trvale zásoba medikamentózních imobilizačních 

přípravků. 

Všichni pracovníci jsou seznámeni při pravidelných školeních bezpečnosti práce, jak se 

chovat při vzniku mimořádné události.  

11. Optimalizace stávajícího řešení evakuace zví řat 

Do areálu zoologické zahrady by měl být zabudován bezpečnostní kamerový systém  a systém 

pouličního osvětlení využitelný v případě vzniku mimořádné události, s centrálou a řídícím 

pracovištěm umístěným v budově ředitelství. 

Do budov pavilónů by měla být nainstalována elektrická požární signalizace a samočinné 

hasící zařízení, alespoň do těch rizikových budov, kde se vyskytují v hojné míře hořlavé 

materiály (seno, sláma, dřevěné obklady). Snížila by se tak potřeba využití fyzické ostrahy 

objektů. Samočinné hasící zařízení by z hlediska prvotního protipožárního zásahu mělo 

jedinečný význam. 

V prostorech areálu by měly být vyznačeny únikové cesty pro návštěvníky a do 

frekventovaných míst by se měly umístit informační desky s návodem jak co nejrychleji a 

nejbezpečněji opustit areál zoo. V areálu zoologické zahrady by měla být také vybudovaná 

rozhlasová síť, umožňující sdělování informací návštěvníkům (po vyhlášení poplachu při 

mimořádné události, při vyklízení areálu, při koordinaci různých činností, apod.). 

Navrhuji sestavit krizový štáb ze zaměstnanců Zoologické zahrady Ostrava, viz. tabulka č. 4. 

Tabulka 4: Tabulka navrhovaného krizového štábu zoo 

Členové krizového štábu Jméno, příjmení, kontakt Dosažitelnost (min.) 

Ředitel   

Zástupce ředitele   

  Vedoucí zoologických oddělení 

  

Vedoucí technického oddělení   

Veterinární služba   
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V areálu by mělo existovat pracoviště pro operační řízení, kde by byly shromažďovány a 

vyhodnocovány údaje z bezpečnostních kamer, měla by zde fungovat centrální 

ústředna elektrické požární signalizace zajišťující řízení rozhlasové a rádiové sítě. Z tohoto 

pracoviště by mohly být pomocí rádiového nebo rozhlasového vysílání řízeny a organizovány 

různé druhy záchranných, evakuačních a koordinačních prací Toto pracoviště by také mělo 

sloužit k zajištění činnosti výše zmiňovaného krizového štábu 

Pro případ potřeby evakuování velkého počtu zvířat je nutné v předstihu smluvně dohodnout 

zapůjčení dostatečného množství a potřebných typů transportní techniky od různých firem, 

například od dopravních společností, apod. 

Pořizovací cena a náklady na údržbu u zmiňovaných typů techniky, ať už elektrické požární 

signalizace, kamerového systému nebo samočinného hasícího zařízení nebo zmiňovaného 

bezpečnostního pracoviště pro operační řízení zoo, jsou nemalé. Mnohdy však tato 

technologie může zachránit ohrožený objekt nebo životy, ať už lidí nebo zvířat. Minimálně 

může, alespoň včas upozornit na vznikající mimořádnou událost a urychlit její odstranění. 

Po zhodnocení získaných informací jsem v evakuačním plánu zvířat zoologické zahrady 

navrhl několik změn a doplnění. 

Není opodstatněné navrhovat nový evakuační plán využívající výše zmiňované technologie a 

pracoviště. Jejich realizace je závislá na silných finančních dotacích a je proto, v současných 

podmínkách (viz. ekonomické vyhodnocení zoo), jen málo pravděpodobná a teoretická. 

Zaměřil jsem se proto na návrh doplnění a optimalizaci  změn stávajícího evakuačního plánu, 

které by byly v rámci daných možností proveditelné a dostačující. 

 

V následující kapitole navrhuji evakuační plán respektující výše uvedená specifika a 

zmiňované úpravy. 

12. Návrh obsahu evakua čního plánu zví řat v p řípadě 

ohrožení Zoo Ostrava  

Při plánování vycházím z přímé závislosti mezi mírou ohrožení a rozsahem opatření, která je 

nutno provést. Proto připravuji opatření pro úroveň maximální prognózované velikosti 

vyhodnocených ohrožení, i pro méně závažná ohrožení. S ohledem na míru ohrožení je 

nejzávažnějším důvodem evakuace zvířat, dle výčtu rizik vzniku mimořádných událostí, 

požár (viz. výše) v areálu zoologické zahrady. Pro všechny závažné stavy je nezbytné 

respektovat související informace: 
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• Za běžného provozu je nutná služba pracovníka údržby pro odstranění havárií 

vedoucích k úniku nebo úhynu zvířat (poruchy přeháněcích mechanismů, poškození 

mříží apod.). 

• Další servis dosažitelný telefonicky nebo poslem - pro závady podstatné, případně 

životně důležité, např. poruchy v zásobování teplem v zimním období, elektřinou na 

akváriích a teráriích apod. 

• V případě závažného onemocnění zvířat rychlá dosažitelnost veterinárního lékaře. 

• V zoo je trvale zásoba důležitých léků a imobilizačních přípravků. 

• Zoo vlastní narkotizační prostředky, popřípadě prostředky pro eutanázii pro případ 

úniku zvířat. 

• Všichni pracovníci jsou seznámeni při pravidelných školeních bezpečnosti práce, jak 

se chovat při vzniku mimořádné události.  

12.1. Všeobecné zásady plánu evakuace 

• Tento plán vychází z vyhodnocení analýzy rizik vzniku mimořádných událostí 

spravovaného území zoologické zahrady.  

• Z hlediska opatření se jedná o evakuaci plošnou, evakuační plán je navrhován na celý 

areál zoologické zahrady. 

• Z hlediska doby trvání se jedná o evakuaci dlouhodobou. 

• V závislosti na zvolené variantě se jedná o evakuaci přímou, prováděnou bez 

předchozího ukrytí. 

• Z hlediska realizace se musí jednat o evakuaci se zajištěním dopravy. Evakuovaná 

zvířata se přemisťují s využitím dopravních prostředků zajištěných orgány pověřenými 

řízením evakuace. 

12.2. Předpokládané po čty evakuovaných zví řat 

• K 31.12.2006 bylo v Zoo Ostrava chováno 1465 zvířat v 268 druzích. V příloze je 

uveden kompletní seznam zvířat chovaných v Zoologické zahradě Ostrava k 31. 10. 

2007. 

• U některých zvířat nastává při evakuaci problém, poněvadž není možné provést jejich 

evakuaci vzhledem k bezpečnosti zasahujících jednotek a ošetřovatelů. Navíc není 

možné zajistit dostatečně velké transportní prostředky. Jedná se především o velké 

savce (nosorožec tuponosý, slon indický, hroch obojživelný, žirafa rothschildova). 
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12.3. Přehled míst náhradního umíst ění 

Zvířata o které se není možno postarat na vlastním spravovaném území musí být převezena na 

jiná možná místa ustájení (s různou možnou délkou pobytu), zpravidla na základě dohod do 

jiných zoologických zahrad (Unie českých a slovenských zoologických zahrad), a to např.: 

• Zlín – Lešná 

• Vyškov 

• Ústí nad Labem 

• Praha 

• Plzeň 

• Olomouc 

• Ohrada 

• Liberec 

• Chomutov 

• Jihlava  

• Brno 

• Hodonín 

• Děčín 

• Bratislava  

• Bojnice 

• Košice 

Zvířata musí být převezena pomocí mobilní techniky v transportních boxech. 

Vzhledem k tomu, že Zoologická zahrada Ostrava je členem mezinárodních organizací: 

• European Association of Zoos and Aquaria  

• Unie českých a slovenských zoologických zahrad 

může od těchto spřátelených organizací požadovat krizovou výpomoc, jako poskytnutí 

mobilní techniky nebo také nouzové umístění zvířat. 

12.4. Vyrozum ění pracovních orgán ů 

Po zjištění mimořádné události musí každý (pracovník i návštěvník) urychleně, pokud možno 

ihned, telefonicky  uvědomit složky IZS: 

Hasiči       - tel. 150 

Policie       - tel. 158 

Zdravotnická záchranná služba   - tel. 155 

Univerzální číslo na složky IZS   - tel. 112. 

Zaměstnanci pak informují v souladu s povinným havarijním plánem zodpovědného 

pracovníka a ten dále: 

Ředitele       - tel. 606 515 691 

Zástupce ředitele      - tel. 728 476 970 

Příslušné vedoucí zoologických oddělení: 

        - tel. 723 453 078 
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        - tel. 732 719 332 

Vedoucí technického oddělení   

        - tel. 602 707 645 

dále pak urychleně telefonicky uvědomit :  

Veterinární službu            - tel. 602 712 889 - kl.102 

       - tel. 596 788 646- kl.100 

Městskou policii       - tel. 156 

Náměstka primátora       - tel. 596 118 833 

Odbor komunální a bytový MMO   

          - tel. 599 443 168 

V případě úniku nebezpečného zvířete telefonicky uvědomit: 

Profesionální střelce       - tel. 602 704 199 

          - tel. 777 049 812 

12.5. Dopravní zabezpe čení evakuace 

V případě potřeby je možno evakuovat zvířata do jiných prostor zoologické zahrady (viz. 

kapitola 12.8) nebo do ostatních zoologických zahrad (viz. kapitola 12.3) za pomoci vlastní 

mobilní techniky (viz. kapitola 7.2). 

Na základě žádosti nebo smluvní dohody lze také použít mobilní techniku z jiných 

zoologických zahrad nebo dopravních společností. 

12.6. Koordinace složek zabezpe čujících evakuaci 

Evakuaci zabezpečuje do příjezdu hasičského záchranného sboru ředitel zoologické zahrady 

nebo jeho zástupce nebo osoba tímto úkolem pověřená. 

Po příjezdu jednotek hasičského záchranného sboru se evakuace ujímá velitel jednotky, nebo  

příslušný funkcionář hasičského  záchranného sboru s právem přednostního velení. Je důležité 

navázat spolupráci s ošetřovateli zvířat, kteří zvířata dobře znají, ví jak se chovají, znají jejich 

projevy a mohou při provádění evakuace významně pomoci. 

12.7. Způsob varování návšt ěvníků zoo 

Činnosti, které je nutno zajistit : 

• Upozornění návštěvníků a jejich evakuace z areálu zoologické zahrady. Upozornění a 

evakuace je prováděna pracovníky zoo a Policie České Republiky, kteří monitorují 

prostor zoo služebními auty. 
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• Zabránění vstupu návštěvníků do zoo – zavřít brány zoo – brány; kl. 20 a 40. Na každé 

bráně musí být vrátný, informovaný o dění v areálu v takové míře, aby věděl koho 

může a koho nesmí pustit dovnitř nebo ven z areálu zoologické zahrady. 

• Hlavní prioritou při všech mimořádných událostech je ochrana zdraví a životů 

návštěvníků zoologické zahrady a vlastních zaměstnanců, teprve po splnění těchto 

priorit je na řadě život či zdraví chovaných zvířat. 

12.8. Jednotlivé objekty a popis evakuace zví řat z objekt ů 

Do orientační mapy areálu zoologické zahrady (viz příloha č. 5), jsem zakreslil evakuační 

trasy. 

Evakuace jednotlivých pavilonů: 

Pavilon safari – ubikace, kde je možné zvířata uzavřít a mohou zde trávit i relativně delší 

dobu bez nutnosti použití venkovních výběhů. 

Odchyt zvířat a jejich evakuace: u velké většiny druhů ustájených zvířat (zebra Grévyho, 

Žirafa Rothschildova) je při odchytu riziko vzniku stresových situací. Zvířata je nutno 

převážet v dobře větraných bednách, aby nebezpečí přehřátí organizmu zvířat bylo co 

nejmenší. Malé druhy, nebo mláďata je možno chytat do ruky nebo pomocí sítí, velké a 

dospělé druhy pomocí lan nebo po medikamentózním zklidnění.[2] 

 

Ubikace pro velbloudy, stejně jako ubikace pro lamy – dřevěné neutěsněné stavby – spíše 

přístřešky než  ubikace. Zvířata je možno zavřít pouze do menších ohrad. Zvířata není možno 

evakuovat do jiného náhradního prostoru v areálu zoologické zahrady. 

Odchyt zvířat  a jejich evakuace: stejný systém jako u zvířat z pavilonu safari.  

 

Pavilon slonů - nová stavba, kde mohou být zvířata zavřena a ošetřována  bez  potřeby 

používání venkovních výběhů. Stejně je tomu u zvířat v pavilon hrochů a nosorožců. 

Odchyt zvířat a jejich evakuace: existuje možnost naučit zvířata na vstup do přepravních 

beden, jinak je nutná imobilizace zvířat. [2] 

 

Pavilon opic a lemuří ostrovy. Zvířata je možné uzavřít ve vnitřním prostoru bez používání 

vnějších výběhů (klecí). Totéž platí i pro ubikace pro lemury na ostrovech. Zde by byl 

dlouhodobý pobyt bez použití venkovních výběhů problematický. (Některé ubikace mají i 

malý venkovní výběh, kam je možné zvířata vypustit). Klokani – v ubikaci – dřevěné boudě, 

zde je možné zvířata držet zavřené i delší dobu. 
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Odchyt zvířat a jejich evakuace: odchyt se provádí do sítí nebo zahnáním zvířat do bedny. U 

větších druhů těchto zvířat je nutná medikamentózní imobilizace. [2] 

 

Výběh jelenů – zvířata jsou ve volných výbězích. Ani v případě potřeby není možné zvířata 

oddělit či zavřít do nějaké ubikace. V případě dětské zoo v současné době není možné zvířata 

dlouhodobě zavřít a držet v ubikacích. Kapacitně nejsou počítána na déle trvající umístění 

všech zvířat. Expozice poníků – relativně nová stavba, kde je možno zvířata držet zavřená i 

delší dobu. 

Odchyt zvířat  a jejich evakuace: stejný systém jako u zvířat z pavilonu safari.  

 

Zázemí (2 budovy vedle sebe) jsou stavby, v nichž mohou být zvířata dočasně uzavřena bez 

nutnosti venkovního výběhu nebo naopak. V případě ohrožení celých staveb je podstatný fakt, 

že všechna zde dočasně či trvale chovaná zvířata jsou menší, téměř nikdy nejde o zvířata 

nebezpečná – je tedy s nimi možná bezproblémová manipulace a tedy je možné i jejich 

přemístění (např. do zimoviště). 

Odchyt zvířat  a jejich evakuace: odchyt se provádí do ruky, do sítí nebo zahnáním do bedny. 

[2] 

Zimoviště ptáků je budova stejného charakteru, jako předchozí. Všechna zvířata mohou být 

dočasně uzavřena ve vnitřní části, či venku, všechna zvířata mohou být také bez problémů 

schytána a přemístěna do jiné části zahrady (např. do zázemí). 

Manipulace: odchyt se provádí do ruky nebo do sítí. [2] 

 

Papoušci – celý objekt může být uzavřen bez nutnosti používání venkovních výběhů nebo 

naopak ptáky přehnat ven a zajistit je venku. Papoušci se rovněž dají bez problémů odchytit a 

přemístit do provizorních voliér v zázemí, či jinde. 

Manipulace: odchyt se provádí u menších druhů do ruky nebo do sítí, větší druhy těchto 

zvířat do ruky za použití rukavic nebo do sítí. [2] 

 

Expozice malých zvířat (akvária, expozice drobných ptáků) – jedná se o doplňkové 

expozice. Téměř všechna tato drobná zvířata mají možnost umístění v zázemí (zázemní 

akvária, voliéry). V případě nutnosti se dají (např. drobní ptáci) umístit dočasně i do menších 

klecí. 

Manipulace s ptáky: odchyt se provádí do ruky nebo do sítí. [2] 

 



 33 

Šelmy (2 pavilony vedle sebe plus venkovní výběhy) – zvířata mohou být ponechána ve 

vnitřních prostorech bez nutnosti používání výběhů. Šelmy lze také bez problémů přesouvat 

z jedné části pavilonu do druhé přes šíbry. Tímto způsobem se dá vyklidit např. půlka 

pavilonu ve směru levá-pravá nebo ve směru uvnitř-ven. Velké šelmy však nelze evakuovat 

mimo pavilon bez anestézie. 

Odchyt zvířat a jejich evakuace:   

• kunovití – odchyt může být prováděn do ruky (kožené rukavice)  nebo do sítí 

• kočkovití – u menších druhů je možný odchyt za pomocí podběráku nebo zahnání do 

transportní bedny, u větších druhů je zapotřebí medikamentózní zklidnění 

• medvědovití – ve většině případů je nutná medikamentózní imobilizace. 

[2] 

Draví ptáci a sovy – Jedná se v podstatě vždy jen o venkovní voliéry. Všichni ptáci jsou 

manipulovatelní (chytatelní), v případě nutnosti by bylo nutno je přemístit úplně mimo 

voliéry (např. venkovní výběhy šelem, zázemí, provizorní voliéry). 

Manipulace: odchyt se provádí do ruky za použití silných rukavic, odchyt větších druhů do 

sítí. [2] 

 

„Horní“ ptáci  – zvířata mohou být ponechána pouze ve vnitřních (nebo naopak venkovních) 

prostorech, (plameňáci, husičky) nebo v případě Voliér ptáků Tibetu a Číny by se museli ptáci 

odchytit a přemístit do zázemí či do provizorních voliér 

Manipulace: odchyt se provádí do ruky nebo do sítí. [2] 

 

Plazi a obojživelníci 

• hadi 

Manipulace: menší druhy hadů do rukou za použití rukavic, manipulace s většími 

druhy vyžaduje účast většího počtu lidí. [2] 

• želvy 

Manipulace: odchyt do rukou (použití rukavic proti kousnutí) nebo se odchyt provede  

do podběráků a sítí. [2] 

• ještěři 

Manipulace: menší druhy do rukou za použití rukavic, větší druhy do sítí. [2] 

• Krokodýli 
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Manipulace: je zde nutná účast více lidí, možnost použití lana, důležité je uzavřít 

krokodýlovi dutinu ústní. [2] 

Seznam zvířat v jednotlivých objektech, s možnou dobou trvání evakuace je uveden v tabulce 

č. 5. 

Tabulka 5: Seznam chovaných zvířat v jednotlivých objektech s dobou trvání evakuace 

Seznam chovaných zvířat v jednotlivých objektech pro účel evakuace 

Objekty evakuace Druhy zvířat Počet zvířat (ks.) Doba trvání evakuace (min.) 

Pavilon Safari    

Zimoviště ptáků    

Pavilon Slonů    

Pavilon opic    

Papoušci    

Expozice malých šelem    

Šelmy    

Draví ptáci a sovy    

„Horní“ ptáci    

  ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ 

12.9. Krmení, napájení a ošet řování zví řat 

Pro zajištění nezbytného chodu zoologického úseku je v případě neevakuačního řešení havárie 

potřeba minimálně 19 pracovníků zajišťujících krmení a napájení zvířat včetně ošetřování: 

• Pavilon safari – 2 ošetřovatelé 

• Výběh velbloudů, alpak a lam – 1 ošetřovatel 

• Pavilon slonů a pavilon hrochů – 2 ošetřovatelé 

• Pavilon opic + lemuří ostrovy a klokani – 2 ošetřovatelé 

• Výběhy jelenů, poníci a dětská zoo – 1 ošetřovatel 

• Zookuchyně – 2 pracovníci 

• Zázemí (odchovna, budova izolace) - 2 pracovníci 

• Zimoviště ptáků - 1 pracovník 

• Papoušci - 1 pracovník 

• Expozice malých zvířat (akvária, expozice drobných ptáků) - 1 pracovník 

• Šelmy - 2 pracovníci 

• Draví ptáci a sovy – 1 pracovník 
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• „Horní“ ptáci – 1 pracovník 

Safari – zvířata mohou být krmena senem, je možné uskladnit i větší zásobu sena na delší 

dobu. Kromě toho je denně dováženo krmení (zelenina a ovoce, krmení pro ptáky) ze 

zookuchyně.  

Jedná se o vzácná a cenná zvířat. U některých druhů je možné zavést hlubokou podestýlku, 

čímž se sníží pracovní náročnost. Po nakrmení je možno nechat bez dozoru. 

 

Velbloudi, lamy – krmení je uloženo v přilehlých senících. Zásoba je pouze na kratší období. 

Po nakrmení a úklidu je možné nechat bez dozoru. 

 

Sloni, nosorožci a hroši jsou krmeni stejně jako zvířata z pavilónu safari. 

Vesměs cenná zvířata. Sloni mají individuální denní režim, který po část dne vyžaduje 

přítomnost ošetřovatele. Ostatní zvířata po úklidu a nakrmení mohou být bez dozoru. 

 

Jelení, poníci, zvířata v dětské zoo jsou krmeni stejně jako velbloudi a lamy. 

Zvířata po úklidu a nakrmení nevyžadují delší přítomnost ošetřovatele. 

 

Úsek „horních“ pták ů - zásoba krmiv může být krátkodobá (1-2 dny), potom dovážení 

z kuchyně. Část krmiv však musí i tak být dovážena denně. 

Velmi cenná zvířata, obtížná manipulace pro lekavost zvířat, křehkost a stresové projevy 

zvířat. Zvířata je možné ponechat po nakrmení a úklidu bez dozoru. 

 

Pavilon opic – také vesměs cenná a vzácná zvířata, které vyžadují po delší část dne 

přítomnost ošetřovatele. Zvířata se krmí několikrát denně. 

 

Úsek odchovny, zimoviště ptáků a papoušků – v pavilonech a krytých prostorách může být 

několikadenní zásoba krmiv, potom dovážení ze skladů a chladících boxů na kuchyni. 

Zázemí (odchovna, budova izolace) – jedná se obvykle o zvířata dočasně oddělená, 

rozmnožující se, či zvířata na umělém odchovu. Kromě krmení (dle požadavku jednotlivých 

druhů) je možno ponechat zvířata bez přímého dozoru. Nutný je denní úklid. 

Zimoviště ptáků – zvířata se krmí obvykle 1 x denně, nutná občasná kontrola. Po nakrmení a 

nezbytném úklidu je však možno ponechat zvířata bez dozoru. 

Papoušci – velmi nároční chovanci, především na hygienu, krmení je nutno podat alespoň 2 x 

denně. Potom je možno eventuálně ponechat bez dozoru. 
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Úsek malých zvířat, šelem a dravých ptáků – je nutné denně dovážet čerstvé krmení a maso 

Expozice malých zvířat (akvária, expozice drobných ptáků)  – velmi náročná zvířata, 

v případě akvárií či terárií v podstatě zcela závislá na technice. Po krmení je však možné 

nechat samotná zvířata bez dozoru – je však nutná kontrola teplot, osvětlení a jiných 

technických parametrů. 

Šelmy – zvířata po nakrmení a po úklidu možno ponechat bez dozoru, jen rozdělené po 

jednom. Jedná se o nebezpečná zvířata, důležitá je přesná manipulace sehraného a dostatečně 

zkušeného a proškoleného personálu (2 lidé).  

Draví ptáci a sovy - vzácná zvířata, s ohledem na krmení a manipulaci však nenáročná – je 

možné je ponechat dokonce omezený počet dnů bez krmení, zvláště supy a kondory. 

 

Většina krmení je denně dovážena ze zookuchyně. 

Kuchyně – vybavena sklady potravin, zrnin, chladícím boxem na ovoce a zeleninu, mrazícím 

boxem na maso. Drobná mechanizace na zpracování krmiv.  

V kuchyni je možno udržovat zásobu krmiv: 

• v případě trvanlivých potravin a zrnin na několik měsíců, 

• v případě masa na dva týdny, 

• v případě ovoce a zeleniny až na 1 měsíc podle druhů produktů. 

Rozvoz přímo k pavilonům na zakrytém nebo v uzavřeném vozidle.  

Napájení zvířat – rozvod vody po celé zoo je napojen na veřejný vodovod. 

12.10. Hospoda ření s odpady 

Úseky Safari, velbloudi a lamy, sloni, nosorožci a hroši, jeleni poníci a zvířata v dětské 

zoo – odpad je skladován v kontejnerech s přibližně týdenní kapacitou. Tyto se vyvážejí na 

centrální hnojiště. 

 

Z úseku opic je menší množství odpadu, které se skladuje v uzavíratelném kontejneru.  

 

Úseky šelmy a draví ptáci a sovy – úklid do kontejnerů. Úklid zbytků masa a kostí do 

kafilerního boxu, vzdáleného cca 300 m.  

Pro případ omezeného vycházení možno zřídit improvizované ukládání na dvoře objektu 

šelem - např. v malých sídlištních kontejnerech. 

 

Ostatní úseky - minimum odpadů, úklid do přistaveného kontejneru. 
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12.11. Likvidace odpad ů 

Likvidace živočišného odpadu včetně kadaverů je prováděna Veterinárním asanačním 

podnikem – Mankovice. Ukládání živočišného odpadu je v areálu ve schváleném kafilerním 

boxu. Likvidace ostatního materiálu, kontaminovaného materiálu bude prováděna po 

rozhodnutí příslušného orgánu. 

13. Závěr 

V bakalářské práci jsem podle získaných informací vytýčil hrozící rizika vzniku mimořádné 

události. Analyzoval jsem tato rizika pomocí počítačového programu SFERA, kdy jako 

nejzávažnější byly vyhodnoceny výpadek elektrické energie, požár hlavního seníku a  požár 

od nedopalku cigarety. Tato výsledná rizika vzniku mimořádných událostí se navíc mohou 

různě ovlivňovat a mohou mít za následek vznik dalších mimořádných událostí. Poměrně 

širokou škálu rizik pro Ostravskou zoologickou zahradu tedy tvoří celá řada požárů, jako 

například požár skladu barev, skladů olejů, seníku safari, požár v zámečnické dílně a jiné. 

Výstupy z programu SFERA jsem zpracoval pomocí programu Microsoft Office Excel 2003 

do tabulky a grafů.  

Na základě provedených analýz jsem posoudil stávající možnosti evakuování zvířat 

v Zoologické zahradě Ostrava, přičemž jsem našel nedostatky, ať už se jedná o absenci 

elektrické požární signalizace, samočinného hasícího zařízení v objektech pavilónů nebo 

nedostatek transportní techniky pro provedení rychlé a bezpečné evakuace. Současný 

evakuační plán zoologické zahrady není zcela vyhovující a neodpovídá plně zásadám 

zpracování evakuačního plánu. 

Na druhou stranu se poměrně velká část mimořádných událostí, zpravidla méně závažných, dá 

poměrně úspěšně řešit provizorními opatřeními nebo částečnou evakuací. Při méně závažných 

situacích se uvažuje s vypuštěním zvířat do výběhů nebo s přesunem zvířat v daném objektu.  

Některá zvířata lze také bez problémů přesouvat z jedné části pavilonu do druhé. Pokud se 

jedná o evakuaci jen několika kusů zvířat, transportní mobilní technika je dostačující. 

V optimalizaci stávajícího řešení jsem, jako vizi do budoucna, navrhl vybudovat v areálu 

zoologické zahrady celou řadu moderních technologií. Jedná se především o bezpečnostní 

kamerový systém, výše zmiňovanou elektrickou požární signalizaci se samočinným hasícím 

zařízením, a to alespoň do těch rizikových budov, kde se vyskytují v hojné míře hořlavé 

materiály. Samočinné hasící zařízení by z hlediska prvotního protipožárního zásahu mělo 
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jedinečný význam. Nezanedbatelná by byla i role rozhlasové sítě pro sdělování nejnutnějších 

informací, nebo pracoviště pro operační řízení.  

Při potřebě evakuování velkého počtu zvířat je nutné smluvně dohodnout zapůjčení 

dostatečného množství a potřebných typů transportní mobilní techniky. 

Pořizovací cena a náklady na údržbu veškeré  zmiňované techniky jsou nemalé. Mnohdy by 

však tato technologie, realizovaná i třeba jako dílčí systém, může zachránit ohrožený objekt 

nebo životy lidí a zvířat. Minimálně může včas upozornit na vznikající mimořádnou událost a 

urychlit její odstranění. 

Nebylo předmětem této práce navrhovat zcela nový evakuační plán s využitím výše 

zmiňovaných technologií a pracoviště. Realizace vybudování těchto technologií a pracoviště 

je závislá na nemalých finančních prostředcích. Zaměřil jsem se proto na aktualizaci a 

optimalizaci stávajícího evakuačního plánu formou dílčích změn, které jsou v rámci daných 

možností proveditelné a dostačující. 

 

Dané cíle jsem splnil. Vytýčil a analyzoval jsem hrozící rizika. Analyzoval jsem současný 

stav plánování a provádění evakuace speciálních chovů zvířat se zaměřením na zoologickou 

zahradu. V rozsahu odpovídajícím kvalitě a množství informací, které mi byly poskytnuty, 

jsem navrhl optimalizovaný evakuační plán zvířat Zoologické zahrady Ostrava.  

 

Možnost využití výsledků práce v praxi je zřejmá. Navržený evakuační plán může posloužit 

jako vzor pro zpracování nového evakuačního plánu, který bude zpracován podle zásad 

zpracování a bude tím pádem plně vyhovující. 

 

Dosažení lepších výsledků by pomohly podrobnější informace o zoologické zahradě a užší 

spolupráce zástupců zahrady s odborníky na problematiku evakuace při tvorbě evakuačního 

plánu. 
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