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1 ÚVOD 

 První místa pro chov exotických zvířat měla podobu tzv. zvěřinců. Tyto prostory 

sloužily spíše jen pro kratochvíle návštěvníků a zvířata zde byla chována v nevyhovujících 

podmínkách pro život. První zoologické zahrady moderní doby své brány otevřely pro 

veřejnost přibližně před dvěma sty padesáti lety a za tuto dobu své existence prošly mnoha 

převratnými změnami. 

 Člověk svou expanzí poškodil nebo zcela zničil mnoho unikátních přírodních 

ekosystémů sloužících jako domov pro nepřeberné množství živých tvorů. U těchto druhů 

došlo k postupnému vyhubení nebo jejich ohrožení a tak se v mnoha případech právě 

zoologické zahrady staly jejich posledním útočištěm. Záchrana ohrožených druhů a 

vytváření jejich záložních chovných skupin se tak stala snad nejdůležitějším posláním 

moderní zoo. V této chvíli zoologické zahrady mimo jiné slouží i jako banky, které 

shromažďují genetické informace ohrožených nebo v horších případek vyhynulých 

živočišných druhů. 

 Odborníci z celého světa v zoologických zahradách pozorují životní zvyklosti 

mnoha ohrožených živočichů. Získané poznatky a zkušenosti si mezi sebou vyměňují a 

následně je využívají pro úspěšný odchov daného druhu. Zoologické zahrady ovšem 

primárně slouží pro odpočinek a tak do nich ročně zavítají stovky milionů návštěvníku z 

celého světa, kteří si následně odnášejí vědomosti a zážitky.  

 

( Obr. 1- vstup do zoologické zahrady v San Diegu v Kalifornii ) [1] 
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2 HISTORIE ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD  

2.1 Období antiky 

  Za předchůdce zoologických zahrad jsou považovány zvěřince, jejichž historie 

sahá od antiky až po moderní dobu. Ve druhém století př. n.l., čínská císařovna Tanki 

nechala vybudovat tzv. "dům jelenů", a za krále Wen Zhou byl vybudován zvěřinec o 

rozloze 1500 akrů nazývaný Ling-Yu či zahrada inteligence. Dalšími sběrateli zvířat byli 

například král Šalomoun z Izraele, králové Semirami a Aššurbanipal ze Sýrie nebo král 

Nebúkadnesar z Babylonie. Ve čtvrtém století př. n.l. existovaly zoologické zahrady ve 

většině řeckých městských států.  Je známo, že Alexandr Veliký nechával zasílat nalezené 

zvířata během vojenských tažení zpět do Řecka. Římští císaři vlastnili stále více 

soukromých sbírek zvířat, které využívali pro účely studia nebo pro použití zvířat v aréně. 

Za vlády císaře Caliguly bylo během jednoho dne v aréně usmrceno až 400 medvědů.  Za 

císaře Nera spolu v jedné aréně bojovalo čtyři sta tygrů s býky a slony. Při zasvěcení 

kolosea Titus za jeden den zahynulo přes 5 tisíc zvířat a za vlády císaře Trajana proti sobě 

v jedné aréně bojovali lvi, tygři, sloni, nosorožci, hroši, žirafy, býci, jeleni a dokonce i 

krokodýli a hadi. (internet 30) 

2.2 Středověká Anglie 

 Henry I. z Anglie vlastnil kolekci zvířat na svém paláci ve Woodstocku, která  

obsahovala nejrůznější exotická zvířata včetně lvů, leopardů, a velbloudy. Nejvýznamnější 

sbírka ve středověké Anglii byla umístěna v Tower of London, jež byla vytvořena již v 

roce 1204 králem Johnem Henrym III., který v roce 1235 jako svatební dar obdržel trojici 

levhartů od Fredericka II. a roku 1264 byla zvířata přestěhována do Bulwarku, který se 

později přejmenoval na ,,Lion Tower,, neboli lví věž. Ta byla otevřena pro veřejnost za 

vlády Elizabeth I. v 16. století a po otevření londýnské zoo byla zvířata přesunuta tam. 

(internet 30) 

2.3 Moderní éra 

 V letech 1526 - 1858 dynastie Mughalů mongolského původu vládnoucí v Indii 

také shromažďovala ze svých válečných tažení nalezenou zvěř a zakládala tzv. zvířecí 
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zvěřince. Nejstarší existující zoo, vídeňská zoo v Rakousku, se vyvinul z císařského 

zvěřince na zámku Schönbrunn ve Vídni. Zvěřinec byl založen roku 1752 v habsburské 

monarchii a veřejnosti byl otevřen v roce 1765. Roku 1775 byla založena zoologická 

zahrada v Madridu a v roce 1795 Jacques-Henri Bernardin nechal uvnitř ,,Jardin des 

Plantes,, v Paříži založit zoo se zvířaty z královského zvěřince ve Versailles, která měla 

účel pro vědecký výzkum a vzdělávání. V roce 1826 Stamford Raffles v rámci ,,zoological 

Society of London,, založil zoo v  Londýně v Regent parku, která přejala myšlenku 

zoologické zahrady v Paříži a veřejnosti byla otevřena od roku 1847. První zoologická 

zahrada v Austrálii byla otevřena v Melbourne roku 1860. Ve stejném roce byla uvedena 

do provozu i první veřejná zoologická zahrada v Spojených státech v New Yorku na 

Manhattanu v Central Parku. V roce 1907 německý podnikatel Carl Hagenbeck založil 

zoologickou zahradu ,,Tierpark Hagenbeck,, v Stellingenu, který je nyní čtvrtí Hamburku. 

Tato zoologická zahrada byla významná tím, že jako první použila otevřené výběhy místo 

držení zvířat v klecích a to sloužilo k fyzickému sblížení se zvířaty a vylepšení jejich 

životního prostředí. (internet 30) 

 V současnosti je ve společnosti kladen důraz na ochranu přírody a to se promítlo i 

do vnímání zoologických zahrad po celém světě. Zoologické zahrady již opustily od 

uzavírání zvířat do klecí, ale spíše se snaží vytvořit co nejvěrohodnější přirozené podmínky 

pro život. Dnešní moderní zahrady také přecházejí k výstavbě útočišť pro zvířata v podobě 

safari, kde je vytvořen dokonalý soulad člověka se zvířaty v takzvaně otevřené přírodě. 

Zoologické zahrady jsou dnes členy nejrůznějších organizací, které činnosti zahrad 

monitorují a pomáhají jim k výměně informací a zkušeností sloužících k ochraně 

živočišných druhů z hlediska správné péče.  

 

( Obr. 2- Londýnské zoo v letech 1835 ) [2] 
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3 ZÁKLADNÍ ORGANIZACE  

 Mezi základní organizace, které se starají především o ochranu světové fauny, patří 

smlouva v rámci Organizace spojených národů CITES, Světový svaz ochrany přírody 

IUCN, Světový fond na ochranu přírody WWF, Evropská asociace zoo a akvárii EAZA, 

mezinárodní asociace zoo a akvárií WAZA a projekt evropských zoologických zahrad na 

záchranu ohrožených druhů světové fauny EEP. 

3.1 CITES    

3.1.1 Základní informace 

 Zkratka CITES vychází z anglického jazyka a přesný přepis je (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). CITES je také znám 

jako Washingtonská konvence. CITES je globální mezinárodní smlouvou pod záštitou 

Organizace spojených národů a patří mezi jeden z nejúčinnějších nástrojů světové strategie 

ochrany přírody. Jde o mezinárodní vládní smlouvu, která má podporu mezi významnými 

mezinárodními ochranářskými nevládními organizacemi. Jako příklad lze např. uvést 

organizace jako je  IUCN (Světový svaz ochrany přírody), WWF (Světový fond pro 

přírodu) atd. Úmluva CITES je politicky a finančně podporována rozvinutými státy jako 

jsou Japonsko, USA , státy Evropské unie a další. (internet 6)  

 Tato úmluva byla podepsána ve Washingtonu 3. března 1973 a vešla v platnost od 

1. července roku 1975. Československá federativní republika podepsala tuto smlouvu dne 

28. února 1992, a tím se stala 114. státem, který se pod úmluvu podepsal. Úmluva v ČSFR 

vstoupila v platnost 28. května 1992. Po rozdělení ČSFR Česká republika převzala závazky 

z úmluvy od svého osamostatnění dne 1.1.1993 a tím se stala plnohodnotným členem 

CITES. (internet 6) 

3.1.2 Zastřešující orgány CITES 

 Výdaje spojené s činností CITES jsou hrazeny z finančních příspěvků jednotlivých 

členských stran. Sekretariát CITES sídlící ve Švýcarsku v Ženevě je podřízen Programu 

Spojených národů pro životní prostředí (UNEP). Hlavním úkolem je koordinace činností 

mezi jednotlivými členskými stranami a jejich národními výkonnými orgány, v 
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soustřeďování a shromažďování informací o rozsahu mezinárodního obchodu se zvířaty a 

rostlinami chráněnými CITES. Dalším velmi důležitým úkolem je organizace konferencí 

členských zemí a zasedání řídících a odborných orgánů CITES. Z hlediska boje proti 

nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy je významná velmi dobrá spolupráce s 

Interpolem a Světovou organizací celních orgánů. Z tohoto důvodu Interpol zřídil zvláštní 

pracovní skupinu pro zabránění mezinárodně organizovaného nezákonného obchodu s 

ohroženými druhy zvířat i rostlin. Dále také sekretariát spolupracuje se Světovým 

monitorovacím centrem ochrany přírody UNEP a TRAFFICem, jehož název vychází z 

anglického jazyka a přesným přepisem je (Trade Record Analysis of Flora and Fauna in 

Commerce), odbornými institucemi z univerzity Cambridge ve Velké Británii, které se 

zabývají sledováním a vyhodnocováním údajů o obchodu s ohroženými druhy zvířat a 

rostlin. (internet 6,7) 

3.1.3 Předmět ochrany CITES  

 V současné době je předmětem ochrany asi 35 000 druhů rostlin a 2000 druhů 

zvířat. Podle stupně ohrožení své existence v přírodě jsou rozděleny do tří kategorií: 

1) Příloha CITES I. : Tato příloha obsahuje druhy zvířat a rostlin, které jsou 

bezprostředně ohroženy vyhubením. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán a je 

povolován jen ve výjimečných případech, které slouží k ochraně daného druhu. Z druhů 

žijících na našem území to jsou např. orel královský, orel mořský, vydra říční nebo sokol 

stěhovavý. 

2) Příloha CITES II. : Tato příloha obsahuje druhy zvířat a rostlin, které by mohly být 

ohroženy vyhubením, pokud by obchod s nimi nebyl přísně regulován a kontrolován. 

Mezinárodní obchod probíhá pouze na základě zvláštních povolení, která musí být 

předložena celním orgánům jak při vývozu z dané země tak i při dovozu do dané země. Z 

druhů žijících na našem území to jsou např. medvěd hnědý, vlk, rys ostrovid, kočka 

divoká, čáp černý, drop velký, pijavky lékařská, jasoň červenooký, celá čeleď 

vstavačovitých, sněženka podsněžník a brambořík nachový. V této příloze jsou zařazeny i 

celé skupiny živočichů a rostlin, jako např. primáti, papoušci, orchideje či kaktusy. 

3) Příloha CITES III.  : Tato příloha obsahuje druhy zvířat a rostlin, které jsou vážně 

ohroženy mezinárodním obchodem, ale jen v určitých zemích a jsou chráněny na návrh 

těchto zemí. Pro exempláře pocházející z těchto zemí je třeba celním orgánům předložit 
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exportní povolení výkonného orgánu vyvážející země. V ostatních případech musí 

obchodník předložit potvrzení o původu daného exempláře. Jako příklad lze uvést např. v 

Indii žijící kobru královskou. (internet 6) 

3.1.4 Limity CITES 

 Organizace CITES za dobu své působnosti vytvořila celosvětovou síť, která má za 

úkol kontrolu mezinárodního obchodu s ohroženými planými rostlinami a divokými 

zvířaty pomocí povolení, která musí doprovázet každou mezinárodní zásilku dotyčných 

zvířat či rostlin nebo výrobků z nich vyrobených. Těmto povolením se jinak říká "CITES 

permity". Jsou vydávána výkonnými orgány jednotlivých členských stran a jsou 

kontrolována celními orgány všech zemí podepsaných pod úmluvu CITES, které obchod 

uskutečňují. Povolení může být vydáno jen tehdy, potvrdí-li vědecký orgán, že odběrem 

rostliny nebo živočicha z přírody nedošlo k ohrožení druhu vyhubením. CITES permit je 

tedy jakýmsi dokladem o tom, že vývoz nebo dovoz určité zásilky, která obsahuje rostliny 

nebo živočichy, je v pořádku z hlediska ochrany přírody a nedošlo k porušení úmluvy. 

(internet 7) 

3.1.5 Účel smlouvy 

 Účelem úmluvy CITES je postavit mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a 

planě rostoucími rostlinami pod společnou kontrolu všech zemí světa, aby se docílilo 

ochrany ohrožených druhů fauny a flóry před úplným vyhubením vlivem bezohledného 

získávání pro obchodní účely. Úmluva zejména omezuje obchod s jedinci ohrožených 

druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v 

zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy jejich 

ochrana je ve veřejném zájmu. (internet 6) 

3.1.6 Zákonná opatření v ČR 

 V České republice je výkonným orgánem s vrcholnou působností Ministerstvo 

životního prostředí ČR a vědeckým orgánem CITES s celostátní působností Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR. Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce 

životního prostředí. Regionálními výkonnými orgány se staly po vstupu ČR do EU také 

krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí a správy národních parků. Na základě 
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úmluvy CITES a na základě předpisů EU přijala Česká republika Zákon č. 100/2004 Sb. ( 

dříve č. 82/1997 Sb.), který upravuje obchod a související úkony s držením ohrožených 

živočichů a rostlin. Podle této úmluvy  jsou chránění živočichové a rostliny rozděleni do 

čtyř skupin A, B, C, D a podle těchto skupin jsou na ně uplatňována pravidla obchodu a 

držení exemplářů daného druhu. Zjednodušeně řečeno druhy ve skupině A nelze komerčně 

využívat (obchodovat, inzerovat ba ani přemisťovat) bez výjimky udělené Ministerstvem 

životního prostředí a je nutná registrace s neměnným označením jedince. Bez registračního 

listu CITES je nezákonné vlastnit druhy ze skupiny A nebo B. (internet 6,7) 

 

( Obr. 3- oficiální logo organizace CITES ) [3] 

3.2 IUCN 

 Z anglického jazyka (The World Conservation Union) a v ČR používáno Světový 

svaz ochrany přírody je nejvýznamnější a největší mezinárodní organizací pro ochranu 

přírody. Organizace byla založena v roce 1948 v závěru mezinárodní konference o ochraně 

přírody, pořádané organizací UNESCO ve Fontainebleau poblíž Paříže. Původní název 

"Mezinárodní unie pro ochranu přírody" (International Union for Protection of Nature) byl 

později změněn na "International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources" - "Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů". Dnes se používá 

zkrácený název "Světový svaz ochrany přírody (World Conservation Union), zkratka 

IUCN však zůstala zachována pro všeobecnou známost. (internet 26) 

3.2.1 Poslání IUCN 

 Hlavním posláním organizace IUCN je ovlivňovat, povzbuzovat a podporovat 

společenstva na celém světě k ochraně integrity a rozmanitosti přírody a zajistit 

spravedlivé a udržitelné využívání přírodních zdrojů.  
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 3.2.2 Organizační struktura IUCN  

 V současné době má organizace IUCN 1000 členů ve 140 zemích. Členy IUCN se 

mohou stát státy, státní instituce, akademické ústavy i národní a mezinárodní nevládní 

organizace. Členové se setkávají každé 3 roky na Světovém kongresu ochrany přírody. Na 

tomto generálním shromáždění vyjadřují svá stanoviska k tématům a schvalují program 

IUCN podle platných regulí. V čele IUCN stojí generální ředitel a prezident. Ředitel vede 

sekretariát sídlící v ústředí IUCN ve švýcarském městečku Gland. Prezident IUCN řídí 

Radu IUCN, která zajišťuje vedení svazu a dohlíží nad jeho činností.  

 Kromě ústředí v Glandu koordinuje činnost členů IUCN v Evropě Regionální 

kancelář pro Evropu, která sídlí v Bruselu. Ve Varšavě je umístěna pobočka pro střední a 

východní Evropu. V Moskvě se nachází kancelář pro státy bývalého sovětského svazu. V 

současnosti se otevírá další pobočka IUCN pro Balkán v srbském Bělehradu. Kromě toho 

je v Evropě lokalizováno rovněž Centrum pro právo životního prostředí v Bonnu, 

publikační jednotka v Cambridgi a ekosystémové centrum IUCN pro spolupráci ve 

Středomoří ve španělské Malaze. (internet 26) 

3.2.3 Odborové komise 

 Činnost IUCN spadá pod aktivity šesti odborných komisí. Odborné komise sdružují 

na 10 000 renomovaných odborníků z celého světa. Ti pracují ve svých funkcích vesměs 

dobrovolně, často ovšem s podporou svých mateřských států a organizací. Výčet názvů 

šesti stávajících odborných komisí podává současně přehled o hlavních směrech, v nichž je 

IUCN činná. (internet 16,30) 

1) Komise pro přežívání druhů- S více než 700 členy slouží jako poradní orgán IUCN 

pro ochranu druhů. Mezi hlavní produkty patří Červené seznamy IUCN, hodnotící stupeň 

ohrožení druhu. 

2) Světové komise pro chráněná území- 1300 členů podporuje účinnou péči o 

celosvětovou reprezentativní soustavu suchozemských i mořských chráněných území.  

3) Komise pro právo životního prostředí- 800 členů hledá cesty k rozvoji legislativních 

konceptů a nástrojů pro podporu mise IUCN.  
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4) Komise pro vzdělávání a komunikaci- s jejími 600 členy rozvíjí strategické využití 

komunikace a vzdělávání k podpoře různých skupin obyvatel zapojených do činností 

IUCN.  

5) Komise pro environmentální, ekonomickou a sociální politiku-  Okolo 500 členů 

vytváří zdroj informací o ekonomických a sociálních faktorech ovlivňujících přírodní 

zdroje a biologickou rozmanitost.  

6) Komise pro ekosystémový management- Celkově 400 členů poskytuje odborné 

zásady pro integrované, ekosystémově založené přístupy ke správě přírodních zdrojů v 

přírodních i lidmi pozměněných ekosystémech. (internet 16) 

3.2.4 Zapojení České republiky 

 Česká republika se podílí na účasti IUCN již od roku 1956, kdy se představitel 

tehdejšího Československa poprvé zúčastnil generálního shromáždění organizace. První 

členskou organizací našeho státu se stal roku 1958 odbor ochrany přírody Státního ústavu 

památkové péče a ochrany přírody v Praze a následně se připojil Český ústav ochrany 

přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky v členství pokračuje jako 

následnická organizace, která je nyní jako řádný člen v kategorii státní agentury. Řádným 

členem organizace IUCN je také nevládní Český svaz ochránců přírody (ČSOP). 

 V roce 2000 se stala státním členem organizace IUCN Česká republika (usnesením 

vlády ČR č. 190 z 16.2.2000) a přidala se tak mezi dalších členských 70 států. Jako taková 

se také již zúčastnila 2. Světového kongresu ochrany přírody, který se uskutečnil ve dnech 

4. - 11. října 2000 v Ammánu v Jordánsku. Pro potřeby koordinace činnosti členů IUCN v 

ČR byl vytvořen při Ministerstvu životního prostředí Výbor pro spolupráci s IUCN, 

vedený jako Národní komitét České republiky. (internet 26) 

3.2.5 Členové IUCN v ČR  

 Členem IUCN se mohou stát jednotlivé státy, státní agentury, nevládní organizace s 

národní působností i nevládní mezinárodní organizace. IUCN tak vytváří partnerství, které 

jedinečným způsobem sdružuje mezinárodní ochranářskou komunitu. Kategorie členství 

zohledňují typ organizace a podle toho se stanovuje i výše členských poplatků. Obratem 

získávají organizace právo participovat na činnosti IUCN a volit zástupce IUCN. Jejich 
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IUCN. (internet 16) 

3.2.6 Členové Světového svazu ochrany p

1) Česká republika– od roku 2000 státní 

2) Agentura ochrany př

agentury. 

3) Česká a slovenská asociace zoologických zahrad

nevládní organizace. 

4) Český svaz ochránc

organizace s národní působností.

5) Správa krkonošského národního parku (KRNAP)

  

( Obr. 4- oficiální logo organizace IUCN )

3.3 WWF 

3.3.1 Základní informace

 Světový fond na ochranu p

světě díky svému logu s pandou. V

soukromně podporovanou záchraná

státech amerických má více než 1.000.000 

organizace WWF investoval do více než 13.000 projekt

atohlávek: zoologické zahrady a jejich význam pro turismus a ochranu p

právy jsou zejména volby prezidenta, členy Rady IUCN a předsedy jednotlivých kom

tového svazu ochrany přírody v ČR 

od roku 2000 státní člen IUCN reprezentovaný MŽP.

2) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)– řádný č

á asociace zoologických zahrad– řádný člen v kategorii mezinárodní 

eský svaz ochránců přírody (ČSOP)– řádný člen IUCN v kategorii nevládní 

ůsobností. 

5) Správa krkonošského národního parku (KRNAP)– přidružený 

 

oficiální logo organizace IUCN ) [4] 

3.3.1 Základní informace 

tový fond na ochranu přírody World Wildlife Fund (WWF) je známý po celém 

 díky svému logu s pandou. Věnuje se ochraně světové přírody a divo

 podporovanou záchranářskou organizací na světě a v samotných Spojených 

státech amerických má více než 1.000.000 členů. Od svého založení v roce 1961 

WWF investoval do více než 13.000 projektů ve 157 zemích. 
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len IUCN reprezentovaný MŽP. 

ádný člen v kategorii vládní 

len v kategorii mezinárodní 

len IUCN v kategorii nevládní 

idružený člen IUCN. [26] 

írody World Wildlife Fund (WWF) je známý po celém 

írody a divočiny. Je největší 

 a v samotných Spojených 

. Od svého založení v roce 1961 

 ve 157 zemích. (internet 29) 



Jan Zlatohlávek: zoologické zahrady a jejich význam pro turismus a ochranu přírody 

 

2010 Stránka - 11 - 
 

3.3.2 Způsoby ochrany 

WWF rozděluje své záchranné snahy na tři globální cíle:  

1) Ochrana ohrožených druhů 

2) Záchrana ohrožených druhů 

3) Adresování globálních hrozeb 

3.3.3 Historie WWF  

 Kolem roku 1961 se pokoušelo jen omezené množství organizací provádět akce na 

ochranu přírody. Takovými to organizacemi byli například IUCN (the International Union 

for Conservation of Nature and Natural Resources). Z tohoto důvodu se malá, ale vlivná 

skupinka evropských vědců, přírodovědců, obchodních a politických vůdců sešla, aby v 

11. září roku 1961 založila organizaci WWF. (internet 29) 

3.3.4 Poslání WWF 

 Možná kvůli logu, na kterém je panda suchozemská, se WWF zabývá zejména 

ochranou suchozemských druhů a jejich životním prostředím. Zároveň je WWF zapojené 

do ochrany ohrožených mořských prostředí a záchranou oceánů se zabývá přes 30 let. Ve 

více než 100 zemích pracuje na záchraně přirozeného prostředí, podílí se na redukci 

znečištění pevniny i moře, bojuje proti destruktivním způsobům rybolovu a podílí se na 

omezení ilegálního obchodu s mořskými živočichy.  

 Po celém světě WWF pracuje na záchraně ohrožených mořských druhů, jako jsou 

velryby, mořské želvy, tuňáci, jeseteři a snaží se rozvíjet nová účinná mezinárodní pravidla 

pro záchranu žraloků. Organizace vede mezinárodní snahy o ochranu rozmanitosti života 

na Zemi již téměř 40 let. Globální oteplování a klimatické změny jsou novými vážnými 

hrozbami pro mnohé druhy a také pro blaho všech lidí světa. WWF doufá a věří v 

eliminaci zdroje problému. Do roku 2001 chce přimět průmyslové země, aby se zavázaly 

udržovat dlouhodobě klesající tendenci produkce oxidu uhličitého a dalších skleníkových 

plynů. Je to první krok k zásadní redukci emisí do roku 2010. Nejvíce CO2 je produkováno 

při spalování uhlí, oleje a plynu pro výrobu  energie. WWF chce urychlit zavádění 

technologií, které využívají energii efektivněji s menším znečištěním ovzduší. Dále chce 

zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů pro výrobu energie. Kampaň probíhá v 25 
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zemích za účelem upoutání pozornosti na hrozbu klimatických změn. WWF chce 

přesvědčit vlády, aby zavedly spolehlivou politiku. Rozvíjí partnerství se společnostmi, 

které vědí, že boj proti klimatickým změnám bude přínosem pro celou společnost. (internet 

29) 

3.3.5 Aktivity pod záštitou WWF 

 Brazílie- Prvním hlavním úspěchem WWF bylo, že brazilský prezident Henrique 

Cardoso oznámil v dubnu 1998 rozhodnutí vlády rozšířit chráněné lesy od roku 2000 o 62 

milionů arů nového chráněného území. Prvním krokem k uskutečnění tohoto usnesení 

bylo, že Cardoso podepsal dekret zakládající 4 nová chráněná území.  

 Čína- WWF a Světová banka uspořádali setkání s čínskou vládou, aby podpořili 

masivní vznik nyvých pozemků chráněných území (dohromady asi 75 milionů arů). O toto 

rozšíření se má postarat nový vládní program na ochranu přírodního lesa.  

 Libérie- Aliance podpořila vůbec první systematický průzkum stavu lesního 

porostu, fauny, flóry a dopadu těžby dřeva v biologicky bohatých deštných pralesích jiho-

východní Libérie a povodí řeky Senkwhen, nacházející se v národním parku Cestos-

Senkwhen.  

 Mexiko- Za přispění WWF prezident Ernesto Zedillo nařídil největší ekologický 

projekt polokoule. Jde o urychlení zalesňování více než 450.000 hektarů lesa pustošeného 

ohni. Mexiko se zavázalo, že lesy dostanou šanci na to, aby znovu vyrostly a souhlasilo s 

tím, že pomůže obnovit 85 prioritních oblastí v nejvzácnějších lesích země. (internet 29) 

 

( Obr. 5- oficiální logo organizace WWF ) [5] 
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3.4 EAZA    

3.4.1 Základní informace   

  EAZA neboli Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií sídlící 

v Amsterdam má nyní 289 členů z 31 zemí.  EAZA poskytuje svým členům informace o  

chovu ohrožených druhů zvířat, usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými členy a 

zastřešuje záchranné programy. Ty se dělí na dvě úrovně - Evropské záchranné 

programy (EEP) a Evropské plemenné knihy (ESB). (internet 8,9) 

3.4.2 Poslání EAZA 

 Posláním organizace EAZA je podporovat spolupráci při dalším plánování expozic 

a souboru chovaných živočichů a při činnostech souvisejících s ochranou přírody. Dále 

podporovat vzdělávání, zvláště výchovu k pochopení a ochraně životního prostředí. V 

neposlední řadě také umožňovat a organizovat diskuse a setkávání za účasti mezinárodních 

organizací. EAZA je poradním orgánem Evropské unie, Evropského parlamentu a Rady 

Evropy. (internet 9) 

3.4.3 Členské státy 

 Mezi členy úmluvy patří tyto státy : Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká 

republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Izrael, 

Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, 

Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Spojené 

arabské emiráty a Velká Británie. (internet 8) 

3.4.4 Kampaně EAZA  

 Organizace EAZA vytváří a zastřešuje několik pomocných kampaní po celém 

světě. V České republice EAZA spolupracuje se všemi významnými zoologickými 

zahradami a společně se podílejí na tvorbě pomocných kampaní, jako jsou např. Nechme 

šelmy žít, Žáby bijí na poplach, Madagaskar v ohrožení, Zachraňte nosorožce, Želvy v 

ohrožení, Pomozte tygrům přežít, Pomozte zachránit pralesy atd. (internet 8) 
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( Obr. 6- oficiální logo organizace EAZA ) [6] 

3.5 WAZA 

3.5.1 Stručná historie WAZA 

 Z anglického jazyka (The World Association of Zoos and Aquariums) a v ČR 

používáno Mezinárodní asociace zoologických zahrad a akvárií je zastřešující organizací 

sdružující zoologické zahrady a akvária na celém světě. První organizace tohoto typu 

vznikla v roce 1935 v Basileji a nesla název IUDZG (mezinárodní unie ředitelů 

zoologických zahrad). Během války však organizace zanikla a byla obnovena až po válce 

roku 1946 pod stejným názvem v Rotterdamu. V roce 1950 se IUDZG stala členem 

organizace IUCN (Mezinárodní unie na ochranu přírody). V roce 1990 se unie rozdělila na 

regionální asociace – EAZA, PAAZAB, ARAZPA, AMACZOOA a SEAZA − a v roce 

1991 změnila název na WZO (Worl Zoo Organisation) v ČR používáno Světová 

organizace zoologických zahrad. V roce 2000 byla asociace přejmenována na WAZA, což 

mnohem lépe odráží podstatu jejího působení na poli mezinárodní spolupráce, výměny 

informací a poznatků a sdílení společných cílů při ochraně přírody a chovu zvířat. (internet 

28) 

3.5.2 Struktura WAZA  

 Sekretariát WAZA sídlí v Bernu. V čele WAZA stojí výbor, který zastřešuje 

činnost sekretariátu, jednotlivých komisí a členské základny. Výbor WAZA tvoří minulí, 

úřadující a budoucí prezidenti a 7 členů. V současné době má WAZA 14 komisí. V září 

2006 tvořilo členskou základnu WAZA 224 jednotlivých zoologických zahrad ze 48 zemí, 
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22 regionálních asociací (tj. dalších asi 1000 zoo a akvárií) a 12 partnerských organizací z 

celého světa. 

 WAZA od svého počátku vydává mezinárodní plemenné knihy ohrožených druhů 

živočichů, kterých v současné době zaštiťuje více než 180. Od roku 1998 jsou pořádány 

výroční konference WAZA, které zahrnují plenární, technická a administrativní jednání, 

setkání pracovních skupin a komisí. V roce 2011 bude hostitelem výroční konference 

zoologická zahrada v Praze. (internet 28) 

3.5.3 Poslání WAZA 

 Hlavním posláním WAZA je podporovat zoologické zahrady, akvária a další 

partnerské instituce na celém světě v jejich činnosti na poli ochrany přírody, zlepšování 

kvality života chovaných zvířat a výchově k ochraně životního prostředí a trvale 

udržitelného rozvoje. 

 Při splnění svého poslání klade WAZA důraz především na: sdílené vědomosti, 

ochranu biodiverzity, výchovu a vzdělávání v oblasti ekologie a ochrany přírody, rozvoj a 

dodržování etického kódu při chovu zvířat a péči o jejich pohodu, výzkum v zájmu dalšího 

zlepšování činnosti, strategický rozvoj s cílem stanovení priorit možnosti motivace a 

posilování týmové morálky. (internet 28) 

3.5.4 WAZA a ochrana přírody 

 WAZA koordinuje působení zoologických zahrad a akvárií celého světa v oblasti 

globální ochrany biodiverzity. Podporuje plné využití potenciálu těchto organizací. 

1) Ochrana ex-situ 

 Pod záštitou WAZA je v současnosti vedeno 182 mezinárodních plemenných knih 

a probíhají záchovné programy, které zahrnují více než 800 druhů živočichů. 

2) Ochrana in-situ 

 WAZA podporuje zapojení zoo a akvárií při ochraně přírody přímo v místě jejího 

ohrožení. (internet 25) 

3.5.5 Kampaně WAZA  

V rámci své činnosti WAZA vyhlásila dosud 4 mezinárodní kampaně: 
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1) Záchranná archa pro obojživelníky 

2) Zoo jako útočiště pro ohrožené žáby 

3) WAZA jako logo pro záchranné projekty in-situ 

4) Zachraňme nosorožce 

 

( Obr. 7- oficiální logo organizace WAZA ) [7] 

 

3.6 EEP 

3.6.1 Základní informace 

 EEP je zkratka společného projektu evropských zoologických zahrad na záchranu 

ohrožených druhů světové fauny a pochází z německého Europäisches Erhaltungs 

Program– česky Evropské programy ohrožených druhů. 

3.6.2 Poslání EEP 

 Celý projekt vznikl na základě iniciativy německých zoologických zahrad a 

oficiálně začal fungovat až v roce 1985. Jeho podstatou je spolupráce při záchraně 

některých ohrožených druhů zvířat, kdy jsou jedinci příslušných druhů chovaní v 

zoologických zahradách spolupracujících v rámci EEP považováni za součást jednotné 

populace. (internet 15) 
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3.6.3 Struktůra EEP 

 Řídícím centrem projektu je EEP Executive Office sídlící v Amsterdamu s 

poradním orgánem sdružujícím odborníky z různých zoologických zahrad a vědeckých 

institucí. Chov každého druhu řídí komise odborníků z různých zoo v čele s 

koordinátorem, což je zpravidla zaměstnanec zahrady, která dosáhla v chovu a 

rozmnožování tohoto druhu významných úspěchů. Členové komise se pravidelně scházejí, 

vyhodnocují výsledky, určují celkovou strategii chovu, případně rozhodují o ustavení 

plemenných knih. 

 Koordinátor shromažďuje veškeré potřebné informace o všech jedincích, jako jsou 

věk, pohlaví, původ, genetické aspekty, podmínky chovu a míra vzájemné příbuznosti a na 

jejich základě pak společně s výborem navrhuje další postup jejich chovu. V rámci 

kompetence komisí je rozhodování o umístění jednotlivých zvířat, o jejich přesunech, 

deponacích apod. Velká pozornost je věnována genetickým aspektům, kdy se dbá na to, 

aby jedinci v menších chovech neměli příliš velký počet potomků, z důvodu rizika 

příbuzenské plemenitby. V případě nebezpečí šíření nežádoucích vlastností a znaků může 

komise doporučit jedince vyřadit z chovu.  

Původní počet ohrožených druhů byl 17, dnes EEP koordinuje více než 145 druhů. K 

projektu EEP se počátkem 90. let připojila většina zahrad východní Evropy. V posledních 

letech začaly s EEP spolupracovat i některé zahrady z jiných částí světa jako je např. 

Izrael, Jihoafrická republika, Kazachstán, Turecko či Maroko. (internet 15) 

 

 

 

( Obr. 8- oficiální logo organizace EEP ) [8] 
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4 ZOOLOGICKÉ ZAHRADY V ČR 

4.1 ZOO PRAHA 

4.1.1 Stručný úvod 

 Jednou z největších výhod zoologické zahrady v Praze je neobyčejně členitý areál, 

který umožňuje budovat přirozeně vyhlížející expozice mnoha typů. Rovinatá oblast ve 

spodní části areálu s vodními plochami je jako stvořená pro ostrovní výběhy opic a 

expozice tvorů žijících u vody, zatímco přirozené skály s velkým převýšením vytvářejí 

dobré životní prostředí pro horské kopytníky. Zalesněné svahy Trojské kotliny obývají 

nejrůznější živočichové od sov po vlky a náhorní roviny spolu s travnatými svahy směrem 

k Podhoří zabírají výběhy velkých kopytníků či obyvatel africké savany. Zoo Praha 

prochází v současné době velmi rychlým rozvojem, kterému dala směr i povodeň z roku 

2002, která zoologickou zahradu postihla. Výsledkem je vznik moderních expozic a 

pavilonů i v horní části areálu, takže zahrada nabízí návštěvníkům zajímavé pohledy na 

chované živočichy po celé délce prohlídkové trasy v rámci celého areálu. (Fokt, 2008) 

 Zoo Praha se rozkládá na ploše 60 hektarů, počet druhů chovaných živočichů činí 

652 (32 druhů bezobratlých, 1 druh paryb, 64 druhů ryb, 7 druhů obojživelníků, 116 druhů 

plazů, 265 druhů ptáků, 167 druhů savců) a počet pavilonů přístupných návštěvníkům je 

10. (Fokt, 2008) 

4.1.2 Historie 

 Ačkoliv se snahy o založení zoologické zahrady v Praze objevovaly už od konce 

19. století, s budováním pražské zoo v Troji se začalo až koncem dvacátých let 20. století. 

Již roku 1931 byl vznikající a stále se dotvářející se areál otevřen veřejnosti. O dva roky 

později už v pražské zoo žil slon Baby, lvice Šárka, tygři a také již zde měli koně 

převalského, jejichž chovem se zahrada později proslavila. Jednou z prvních staveb v zoo 

byl výběh vlků u hlavního vchodu, který se zachoval dodnes, ale žijí v něm už pandy 

červené. V padesátých letech  byl dostavěn pavilon malých savců a zanedlouho i pavilon 

ptáků a starý pavilon opic na místě dnešní nové expozice nazývané Indonéská džungle. 

Sedmdesátá léta přinesla pavilon velkých savců a přibližně o deset let později byl otevřen 
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pavilon tučňáků. Otevření pavilonu kočkovitých šelem na počátku devadesátých let 

předznamenalo éru velkého rozvoje na přelomu tisíciletí, kde se návštěvníkům otevřely 

pavilony jako Africký dům, pavilon goril, pavilon velkých želv a Indonéská džungle stejně 

jako mnoho moderně pojatých expozic. Do vývoje zoo výrazně zasáhla povodeň v roce 

2002, která zcela zničila podobu dolní části areálu, která musela být posléze 

zrekonstruována. Po rekonstrukci zde vznikly expozice jako Vodní svět a Opičí ostrovy. 

Důkazem o pokračujícím úsilí je nově otevřený pavilon gaviálů či přestavba expozice hyen 

a lam v horní části areálu či započetí výstavby areálu pro lachtany. (Fokt, 2008) 

4.1.3 Pavilony v areálu zoo 

 Pavilon tučňáků- Obývá ho početná skupina tučňáků Humboldtových. Vnitřní 

ubikace je vybavená velkým bazénem a díky skleněným panelům je možné nahlížet i pod 

hladinu. 

 Pavilon velkých savců a terárium- Prostory pro velké savce dnes obývají tapíři 

jihoameričtí, hroši obojživelní, kapybary a sloni indičtí. Druhou část pavilonu tvoří terária. 

Vstupní pasáž zdobí velké akvaterárium osídlené kajmankami supími. Devatenácti teráriím 

v hlavní hale dominují velké ubikace bazilišků zelených, varanů mangrovových a krajt 

tygrovitých. 

 Pavilon gaviálů- Prostornou vnitřní ubikaci sedmičlenné skupiny gaviálů 

indických od návštěvníků oddělují skleněné panely, kterými je vidět i pod vodu bazénu 

doplněného vodopádem. Životní prostor s nimi sdílejí dva druhy sladkovodních želv a 

několik druhů jihoasijských ryb. 

 Pavilon Sečuán- Pavilon ptáků z podhůří Himálaje vznikl rekonstrukcí původního 

pavilonu ptáků a veřejnosti se znovu otevřel v roce 2004. Je to plně biotopová expozice s 

vodopádem a potůčkem, přes nějž vede návštěvnická cesta po lávce. Návštěvníci se 

pohybují mezi rostlinstvem a téměř dvaceti druhů ptáků různých řádu, kteří volně poletují 

po celém prostoru. 

 Pavilon velkých želv- Ústřední expozicí tohoto moderně pojatého pavilonu jsou 

dvě spojené vnitřní ubikace s bazénky pro želvy sloní a želvy obrovské oddělené od 
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návštěvníků skleněnou stěnou. Želvy mají k dispozici též tři velké travnaté venkovní 

výběhy.  

 Pavilon goril- Cesta k pavilonu goril vede kolem venkovního svažitého výběhu 

vybaveného pozorovací jeskyní se skleněnými panely, bezbariérovou vyhlídkou přes 

jezírko a vyvýšenou vyhlídkou ze střechy jeskyně. Vnitřní prostor pavilonu zabírá krytá 

ubikace goril nížinných oddělená od návštěvnického prostoru sklem. 

 Pavilon kočkovitých šelem- V ubikaci malých koček je možné obdivovat kočky 

rybářské, karakaly, jaguarundi či levharty obláčkové. Velké kočky zastupují lvi indičtí, tři 

poddruhy tygra a jaguáři. Tygři mají k dispozici dva velké venkovní výběhy s rozsáhlou 

vodní plochou a skleněným ochozem. Podobně řešený výběh mají i lvi a venkovní ubikace 

malých koček mají podobu osázených voliér se skleněnými předními stěnami. Jezírko 

koček rybářských má u skla průhled pod hladinou. 

 Africký d ům- V letní sezoně v této mnohodruhové  expozici žijí žirafy 

Rothschildovy, zebry Böhmovy, pštrosi dvouprstí, antilopy losí, vodušky červené, buvolci 

běločelí a adaxové. Kolem ubikace surikat vede cesta do vnitřních prostor pavilonu. Jeho 

největší část zabírá ubikace žiraf, najdeme zde však i štětkouny africké a hrabáče. 

 Afrika zblízka- Pavilon obývá v téměř v padesáti expozicích pestrá sbírka 

afrických tvorů od zástupců bezobratlých po menší šelmy a primáty. Menší terária jsou 

zasazená do umělé skály a často mají podobu průzorů či štěrbin. Návštěvníci zde najdou 

například štíry, šváby, kudlanky, sklípkany, několik druhů afrických hlodavců, 

obojživelníky a plazy včetně smrtelně jedovaté zmije pouštní či velké žáby hrabatky drsné. 

 Indonéská džungle- Stavba s kopulovitě prosklenou střechou je nejmodernějším 

pavilonem pražské zoo postaveným tak, aby poskytoval bezbariérový výhled na své 

obyvatele a dovoloval návštěvníkům zažít atmosféru tropické džungle na vlastní kůži. 

Vstupní atrium má podobu expozice tropické řeky, spodní část haly zabírá expozice 

nejmohutnějších ještěrů světa varanů komodských. Sedm zasklených expozic noční 

chodby nabízí pohled na jezevce šedé, oviječe skvrnité nebo kolaně rodu rousettus. Druhé 

patro nabízí kromě výhledu na spodní expozice i pohled do ubikace orangutánů 

sumaterských a gibonů lar, kteří mají k dispozici členitý venkovní výběh se skleněnými 

panely a dvěma krytými jeskyněmi pro návštěvníky. (Fokt, 2008) 
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4.1.4 Seznam zajímavých expozic 

 Zoologická zahrada v Praze se mimo jiné také může pochlubit nejrůznějšími 

expozicemi, mezi které patří Vodní světy a Opičí ostrovy, Příroda kolem nás, průchozí 

voliéry u lanovky, voliéra dravců, pahorek gepardů, expozice lemurů kata, výběhy 

horských kopytníků, severský les, výběhy velkých koček, horní výběhy kopytníků, 

expozice jihoamerických savců, expozice vyder severoamerických a expozice medvědů 

ledních. (Fokt, 2008) 

 

( Obr. 9- oficiální logo zoo Praha ) [9] 

4.2 AKVÁRIUM HRADEC KRÁLOVÉ  

4.2.1 Stručný úvod  

 Obří akvárium se nachází v objektu ENVI domu v centru Hradce Králové. 

Návštěvníci v něm mohou na vlastní kůži zakusit atmosféru rovníkového pralesa a projít se 

pod hladinou tropické řeky. Cele zařízení má charakter jedné velké kryté expozice a je zde 

na rozloze 2000 m2 56 druhů živočichů z toho 1 druh paryb, 53 druhů ryb, 1 druh plazů a 1 

druh ptáků. Výstavní síň nabízí prohlídku přírodovědných sbírek a v promítací místnosti je 

možné shlédnout naučné filmy s tematikou přírody. Nabídka zařízení obsahuje i další 

rekreační možnosti jako je například sauna, posilovna nebo squashová místnost. (Fokt, 

2008) 

4.2.2 Historie 

 Objekt obřího akvária se otevřel veřejnosti v roce 1998 jako první veřejné akvárium 

ve střední a východní Evropě a dodnes je v rámci České republiky a Slovenska unikátní 
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pro svou tunelovou akvarijní expozici. Speciální akrylátové panely, které byly nutné na 

stavbu akvarijního tunelu, pocházejí z Japonska. Roku 1999 zde také byla otevřena 

kavárna Piraňa, ve které si během odpočinku lze prohlédnout akvárium s piraňami. O rok 

později zde také začala fungovat projekční místnost U rejnoka, ve které si lze zhlédnout 

filmy o přírodních krásách nejen z oblasti vodních živočichů a rostlin, ale i všech ostatních. 

(Fokt, 2008) 

4.2.3 Zajímavé expozice 

 Ve vstupní místnosti je instalována sbírka preparovaných rybích lebek, které 

ilustrují přizpůsobení a vývoj jednotlivých druhů jejich způsobu života a přijímání potravy. 

Další prohlídková místnost má podobu biotopové expozice tropického pralesa rovníkové 

úrovně, kudy se prochází po lávce nad akváriem. Je zde možné vidět rostoucí orchideje, 

tillandsie, bromélie a další tropické rostliny. V celé této části panuje tropické klima a 

vlhkost vzduchu sahá k devadesáti procentům. Z důvodu ochrany rostlin před parazity zde 

žijí drobní gekoni, kteří zde mají přirozené podmínky pro svůj život. 

 Ovšem nejdůležitější expozicí je obří akvárium v podobě akrylátového tunelu, 

kterým vede prohlídková trasa pro návštěvníky. Celá nádrž je dlouhá 5 metrů, široká 8 

metrů a její objem je 130 000 litrů. Díky těmto rozměrům se řadí mezi největší 

sladkovodní expozice v Evropě. Mezi přibližně čtyřiceti druhy ryb vynikají velké arowany 

dvojvousé, býložravé druhy piraní či hejna různých cichlid. Ovšem většina chovaných 

druhů ryb patří do čeledi vrubozubcovitých a krunýřovcovitých. Většina druhů ryb se v 

akváriu velmi dobře množí. V projekční místnosti U rejnoka v prvním patře lze najít velké 

akvárium obydlené trnuchami skvrnitými či nádrž s kajmankou dravou. (Fokt, 2008) 

 

( Obr. 10- obří akvárium Hradec Králové ) [10] 
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4.3 ZOO DVŮR KRÁLOVÉ  

4.3.1 Stručný úvod 

 Zoologická zahrada Dvůr Králové patří mezi jednu z největších v ČR a svým 

charakterem nabízí návštěvníkům řadu možností pro pozorování chovaných živočichů. 

Rozloha areálu je 71 hektarů a je zde k vidění 351 chovaných živočišných druhů, kteří se 

nacházejí v 10 pavilonech a volných výbězích. Z důvodu velké koncentrace pavilonů i 

venkovních expozic, které se nacházejí v blízkosti obou vchodů je klasická část zoo 

vhodná pro relaxační procházky. V zadní části areálu v letním období je možnost si pěšky 

nebo vyhlídkovým vláčkem objet výběh kopytníků. Specialitou Královédvorské zoo je 

velké Africké safari, které se nachází za klasickou zoo. Po areálu safari jezdí prohlídkové 

safaribusy, kde je také nabízen odborný výklad. Je zde možnost vidět stáda kopytníků a 

další zvířata v podmínkách, které se co nejvěrohodněji podobají jejich přirozenému 

životnímu prostředí. V současné době je nejvýznamnějším projektem reintrodukce 

nosorožce bílého. Čtyři z posledních osmi žijících jedinců na světě se vracejí zpět do 

Afriky, což je poslední šance na jejich záchranu.  Projekt je realizován pod záštitou 

Světové asociace zoologických zahrad a akvárii WAZA. (Fokt, 2008) 

4.3.2 Historie 

 Královodvorská zoologická zahrada byla pro veřejnost otevřena roku 1946 a 

rozkládala se sotva na desetině dnešní rozlohy. Z počátku se zde chovala především 

evropská zvířata a areál zoologické zahrady se rozkládal kolem dnešního letohrádku, který 

byl vystavěn podle kopie renesančního zámku z okolí Vídně. Pavilon šelem a slonů byl 

vybudován koncem padesátých a začátkem šedesátých let a tím začala nová éra zoo. V 

sedmdesátých a osmdesátých letech byla zorganizována expedice do nitra černého 

kontinentu, odkud bylo dovezeno přes dva tisíce živočichů přímo z volné přírody a 

zoologická zahrada se tak začala specializovat na africkou faunu. Po modernizaci areálu 

koncem osmdesátých let bylo pro veřejnost otevřeno unikátní  safari. Období rozvoje, 

rekonstrukce a výstavby mnoha pavilonů a expozic je datováno od roku 1996. Z původního 

akvária vznikl pavilon Vodní svět, přibyla průchozí voliéra ptáků a také byl vybudován 

pavilon Ptačí svět. (Fokt, 2008) 
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4.3.3 Pavilony v areálu zoo 

 Pavilon šelem- Komplex expozice šelem má spíše podobu kryté pasáže, která 

vznikla zastřešením návštěvnické cesty mezi ubikacemi, ale všechny druhy mají k 

dispozici i venkovní výběhy. Celý komplex ubikací je oddělen od návštěvníku skleněnými 

panely. Nabízí se zde pohled do ubikace psů hyenovitých nebo psů ušatých. V nově 

vystavěné expozici kočkovitých šelem je možnost vidět například tygra ussurijského a 

levharta perského. 

   Vodní svět- Terárium jihoasijských plazů, v němž žijí agamy kočinčinské či gekoni 

obrovští, zdobí vstupní předsálí. První hala pavilonu je zaměřena na terarijní živočichy a 

na život pod mořskou hladinou. Tři mořská akvária o celkovém objemu 21 000 litrů  

představují společenství živočichů korálových útesů. Expozice tropické řeky, která se 

nachází v hlavní hale, obsahuje sedm nádrží s přepady vody. Celý tento prostor je laděn do 

stylu tropického prostředí, kde návštěvníci procházejí mezi rostlinami a je zde k vidění 

skupina tumarínů pinčích, kteří se volně pohybují po celém prostoru. Na ploše 100 m2 se 

rozkládá největší centrální expozice krokodýlů tomistom úzkohlavých. 

 Africká savana- Tuto expozici obývají sloni afričtí a mají zde k dispozici velkou 

vnitřní ubikaci, která napodobuje prostředí africké savany. Díky výsuvným sloupům je 

možné celý prostor rozdělit na několik boxů, ale přes noc jej mají sloni k dispozici celý. V 

podlaze je také zabudována váha, pomocí které návštěvníci mohou na displeji zjišťovat 

aktuální váhu jedinců. Nechybí zde také menší expozice damanů skalních, mangustánů 

liščích a prostor na promítání naučných filmů.  

 Mezi další neméně významné pavilony patří pavilon lvíčků, kde jsou k vidění dva 

druhy drápkatých opic, pavilon pro okapi, který je otevřený pro veřejnost od roku 2004, 

pavilon hrošíků, který napodobuje deštný les Afriky a lze zde zahlédnout dva jedince 

hrošíků liberijských. Dalším je pavilon primátů, kde jsou k vidění šimpanzi, gorily nížinné, 

orangutáni bornejští a hlavně chovná skupina gueréz angolských, pavilon surikat a pavilon 

lvů, který je také zpracovaný v africkém stylu a je od diváků oddělen sklem. 
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 Ptačí svět- Na celkové ploše téměř tisíce čtverečních metrů jsou k vidění volně 

vypuštění ptáci, kteří se pohybují mezi tropickými rostlinami a součástí expozice je i 

potůček s jezírkem. V přechodové pasáži do druhé, menší haly je možné přes skleněný 

panel při troše štěstí sledovat ošetřovatelé při práci s uměle odchovávanými mláďaty. V 

druhé části pavilonu se nachází šest velkých voliér s většími druhy ptáků, jako jsou tukani 

bělolící, lelkouni soví či volavčíci člunozubí. (Fokt, 2008) 

4.3.4 Zajímavé expozice  

 Královodvorská zoologická zahrada se mimo jiné také může pochlubit 

nejrůznějšími druhy expozic jako je ostrov lemurů kata, kde se nabízí volný výhled na 

celou skupinu těchto madagaskarských primátů, průchozí voliéru ptáků či výběhy 

kopytníku v přední a zadní části zoo. Ovšem jednoznačně nejvýznamnější expozicí 

nacházející se v zoo je unikátní safari. 

 Safari- Ojedinělý komplex se rozkládá na ploše 27 hektarů, je rozdělen mezi tři 

velké výběhy a je zde k vidění přes 130 kopytníků, jako jsou zebry, antilopy, skot watusi, 

stáda vodušek, antilopy či pakoně. Domov tu také našlo asi 60 ptáků, kteří sem jsou vždy 

na jaře přestěhováni ze svých zimovišť. Shromažďují se kolem rybníků a nedají se rušit od 

svého každodenního života. Zahlédnete zde pelikány, kormorány, husy nebo volavky. Po 

safari se lze pohybovat pouze pomocí safaribusu. Během projížďky na trase dlouhé 

přibližně 4 km si lze vyslechnout zajímavou přednášku řidiče, který návštěvníky upozorní 

na nejzajímavější scenérie a přiblíží jim život zvířat na Safari. Projížďka trvá přibližně 

čtvrt hodiny. Safari je otevřeno vždy o letní sezóně, v závislosti na počasí. Safari ovšem lze 

navštívit také večer. Při návštěvě večerního Safari se návštěvník může nejen svést 

safaribusem, ale ten ho zaveze i na místa, která jsou jinak návštěvníkům nepřístupná. Jako 

příklad lze uvést chovné centrum gepardů. (Fokt, 2008) 

 

( Obr. 11- oficiální logo zoo Dvůr Králové ) [11] 
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5 ZOOLOGICKÉ ZAHRADY VE SV ĚTĚ 

 

5.1 ZOO SCHÖNBRUNN VÍDEŇ 

5.1.1 Stručný úvod 

 Zoologická zahrada ve vídeňském parku Schönbrunn je nejstarší na světě a je 

ukázkou moderních trendů zasazených do historického prostředí. Zajímavé expozice se 

nacházejí nejen v kruhově uspořádaném původním areálu zoo, ale i v zadních a horních 

svahových oblastech, kde vyrostly v posledních letech nejnovější pavilony i výběhy. 

Zoologická zahrada se rozkládá na ploše 17 hektarů a je zde k vidění 480 chovaných 

živočichů, kteří se nacházejí v 13ti pavilonech a výbězích. Mezi několika stovkami 

chovaných druhů najdeme významně vzácné druhy živočichů, jako jsou koaly, tučňáci 

patagonští nebo pandy velké. Prohlídka palmového a kaktusového skleníku, který se 

nachází v blízkosti zoo, propůjčuje návštěvě zoo další rozměr. (Fokt, 2008) 

5.1.2 Historie 

 Zoo byla postavena v roce 1752 vedle zámku Schönbrunn na příkaz císaře Svaté 

říše římské Františka I., manžela císařovny Marie Terezie. V této době zoo sloužilo jako 

imperiální zvěřinec. Centrální zvěřinec a pavilony byly postaveny Jadotem Nicolasem 

Jeanem de Ville-Isseyem. Malá zoologická zahrada existovala již v areálu od roku 1540, 

ale komplex byl pro veřejnost otevřen až v roce 1779. Římský císař Josef II. organizoval 

výpravy do Afriky a Ameriky, aby zde byly pochytány vzorky pro zoo. Příchod první 

žirafy v roce 1828 ovlivnil vídeňský módní a městský život. Na počátku první světové 

války, zoo byla domovem 712 druhů a 3500 exemplářů. Vzhledem ke snížení dodávek 

potravin během války, počet jedinců rychle klesl na 900. Po rozpuštění rakouského 

císařství po první světové válce převzala za zoo odpovědnost Rakouská republika. 

Bombardování během druhé světové války mělo ještě větší vliv na zoo. Mnoho budov bylo 

zničeno a populace exponátů klesla na 400 jedinců. Novému řediteli zoo Dr. Juliovi 

Brachetkovi se nakonec podařilo po válce zoo obnovit. (internet 7) 
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5.1.3 Pavilony 

 U vchodu ve spodní části areálu stojí pavilon akvárií a terárií s velkou tropickou 

expozicí krokodýlů nilských a dalších sladkovodních a mořských živočichů. Terarijní a 

akvarijní části jsou mezi sebou předěleny velkým akváriem v podobě průchozího 

akrylátového tunelu. V zadní části areálu se nachází populární a moderní pavilon 

bornejského deštného lesa, který má podobu vícepatrové skleníkové haly. Pavilon je plně 

biotopovou expozicí, kde se mezi rostlinami volně pohybují rozmanití živočichové. Jsou 

zde k vidění nejrůznější druhy ryb, obojživelníků, plazů, ptáků nebo savců včetně letounů a 

vyder malých. Moderní komplex Polária nabízí v prostorných prosklených ubikacích 

pohled na živočichy jižní polární oblasti včetně lachtanů a tučňáků patagonských. 

Insektárium, která se nachází v zadní části areálu, seznamuje návštěvníky s bezobratlými 

živočichy a mexický pavilon v přední části se středoamerickou přírodou. Primáti, sloni 

afričtí či šelmy mají své pavilony. Mezi největší chlouby zoologické zahrady patří pavilon 

koaly a pandy obrovské. K pavilonům přiléhají vkusně řešené venkovní výběhy. (Fokt, 

2008) 

 

( Obr. 12- oficiální logo zoo Schönbrunn Vídeň ) [12] 

5.2 ZOO PEKING 

5.2.1 Stručný úvod 

 Zoologická zahrada se nachází v západní části Pekingu a leží na čtvrté lince 

pekingského metra u zastávky Zoo Station. Stejně jako mnoho parků v Pekingu, i zoo má 

elegantní vzhled klasické čínské zahrady. Krajina v zoo kombinuje květinové zahrady, 

husté háje stromů, trávníkové porosty, malé potoky, lotosové bazény a spoustu malých 
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kopců, kde jsou umístěny pavilony a haly. Zoo je také centrem zoologického výzkumu a 

studií plemen vzácných zvířat z různých kontinentů světa. (internet 3) 

5.2.2 Historie 

Zoo Peking byla původně umístěna na zámku císařské dynastie Ming (1368 - 1644). 

Zvířata a rostliny zde byly umístěny během dynastie Čching (1644 - 1911). V 18. století 

byla zoo známá pod názvem jako Sanbeiziho zahrady. V roce 1906 během panování císaře 

Guangxuna se ze zahrady stala experimentální zemědělská farma a zoo. Za následné vlády 

japonského Kuomintangu byla zoo zničena. V předvečer založení nové Číny roku 1949 

bylo do park umístěno 12 opic, dva papoušci a slepý emu. Park byl znovu otevřen pro 

veřejnost v roce 1950 a 10 dubnu 1955 byl oficiálně přejmenován na Peking ZOO. Zoo se 

rychle rozvíjela a roku 1987 zabírala plochu 40.000 čtverečních metrů a v současné době 

zoo zabírá plochu přes 50.000 čtverečních metrů. K rozvoji zoo také výrazně přispěla letní 

olympiáda konaná v Pekingu roku 2008. (internet 14) 

5.2.3 Pavilony a expozice  

 Pekingská Zoo je významná svými vzácnými exponáty volně žijících živočichů v 

Číně. Jedním z nejpopulárnějších exponátů jsou obří pandy nebo např. Sichuan zlatý, 

obrovské mořské želvy, lední medvědi ze severního pólu, klokan z Austrálie či zebry z 

Afriky. V současné době zoologickou zahradu obývá přes 7000 živočichů z 600 rozdílných 

druhů zvířat z celého světa. Budovy v zoo pokrývají plochu více než 50.000 čtverečních 

metrů, včetně pavilonu opic, pavilonu pro pandy, lvího a tygřího sálu, sloního sálu a 

mnoho dalších. Celkem je zde k vidění více než 30 velkých pavilonů. Oceánský pavilon 

byl otevřen pro veřejnost v roce 1999. Jedná se o největší oceánský pavilon v Číně. Kromě 

celé řady druhů ryb, mohou zde návštěvníci vidět i delfíny a lachtany. (internet 2) 

 

( Obr. 13- oficiální logo Zoo Peking ) [13] 
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5.3 BRONX ZOO NEW YORK 

5.3.1 Stručný úvod 

 Zoologická zahrada se nachází ve čtvrti Bronx v New Yorku. Je největší 

metropolitní zoo ve Spojených státech a rozkládá se na 107 hektarech v místním parku, 

přes který protéká řeka Bronx. Zoo je položená jižně od New Yorské botanické zahrady. 

Zahrada byla založena roku 1899 a je zde k vidění přes 4000 živočichů a 600 živočišných 

druhů. Každý rok Bronx Zoo navštíví kolem 2 miliónů návštěvníků ze všech koutů světa. 

Mezi expozice nacházející se v zoo patří velké medvědí jezero, svět džungle, Madagaskar, 

lví hora, svět plazů a dále mezi venkovní expozice patří lachtaní bazén, africké pláně, 

kongský gorilí prales či Himálajské pohoří. Mezi vnitřní expozice patří motýlí zahrada, 

opičí dům, dům myší či ptačí svět. (internet 4) 

5.3.2 Historie 

 Fordhamská Univerzita vlastnila většinu pozemků, které jsou nyní využívány pro 

účely zoo a botanické zahrady. Fordham prodal městu New Yorku pozemky za pouhých 

1.000 dolarů pod podmínkou, že pozemky budou použity pro výstavbu zoologické 

zahrady. V roce 1880 stát New York vyčlenil pozemky pro budoucí rozvoj parků. V roce 

1895 stát New York pronajal pozemky instituci Zoological Society (později přejmenovaná 

na Wildlife Conservation Society) za účelem založení zoologické zahrady. Zoologická 

zahrada otevřela své brány veřejnosti 8. listopadu 1899 a bylo zde k vidění  843 zvířat. 

Prvním ředitelem zoo byl William Temple Hornaday. V roce 2009 je Bronx Zoo domovem 

více než 4000 zvířat, z nichž mnohé jsou na seznamu ohrožených druhů. (internet 4) 

5.3.3 Záchranné akce 

 Samotná zoo je pod záštitou světově pracují organizace WCS (The Wildlife 

Conservation Society), která realizuje projekty na záchranu živočichů po celém světě. 

Jejich hlavními projekty jsou např. ochrana velký šelem (jaguár, tygr, lev či leopard), slonů 

nebo i mořských živočichů, jako jsou želvy, velryby nebo delfíni. S pomocí zoologické 

zahrady v Bronxu se společně podílejí na záchraně goril a jejich návratu do přírody. 

Dalším společným projektem je i ochrana tygra ussurijského či bizona amerického. 
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 Bronx Zoo ovšem pořádá i své vlastní programy a kampaně. Zahrada velmi dbá na 

spolupráci s veřejností. V součastné době probíhají kampaně vybízející k ochraně přírody a 

tím i ochrany živočichů. Jako příklad lze uvést kampaně: Zachraňme žáby: redukujte, 

repasujte, recyklujte, Zachraňme šimpanze: vytáhněte spotřebiče ze zásuvky, Zachraňme 

gorily: recyklujte svůj starý mobilní telefon nebo Zachraňme korálové útesy: kupujte 

certifikované oceánské mořské plody. (internet 5) 

 

( Obr. 14- oficiální logo Bronx Zoo ) [14] 

6 ZOO A JEJICH VÝZNAM PRO OCHRANU P ŘÍRODY  

6.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY REINTRODUKCE  

6.1.1 Ochrana přírody ex-situ a in-situ 

 K hlavním cílům moderní zoologické zahrady nepochybně patří i činnost 

související s ochranou přírody, ať už z hlediska ochrany jednotlivých druhů živočichů, 

nebo z hlediska celkové biodiverzity a ochrany ekosystémů. Ochranářské aktivity se 

mohou odehrávat na dvou úrovních. (internet 25) 

6.1.2 Ochrana ex-situ  

 (doslova mimo určité místo) spočívá především ve vytváření pojistných chovů 

některých druhů živočichů a ve výchovné a vzdělávací práci zoo. Prostřednictvím 

zmíněných aktivit se laická veřejnost seznamuje s problematikou ochrany přírody a s 

možnostmi řešení. Příkladem ochrany ex-situ jsou informační kampaně EAZA i 

jednotlivých zahrad, přímé a nepřímé vzdělávání veřejnosti prostřednictvím přednášek 

nebo informačního systému v zoo či řízený chov živočichů (například v rámci EEP 

programů). (internet 25) 
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6.1.3 Ochrana in-situ  

 (tedy v místě) zahrnuje aktivní podíl zoo na záchranných projektech, týkajících se 

ohrožených druhů živočichů (nebo ekosystémů) přímo v místě jejich výskytu v přírodě. 

Může se jednat o finanční podporu vybavení, potřebného k činnosti strážců v národních 

parcích a rezervacích, k monitorování pohybů zvířat nebo k jejich následnému přemístění 

do vhodnějšího území apod. Jindy se zoo podílí na ochraně in-situ tím, že vyšle své 

pracovníky do terénu, kde se zapojí do odborného proškolování strážců, do projektů 

vzdělávání místního obyvatelstva nebo do některého z terénních ochranářských projektů. 

(internet 25) 

6.2 NÁVRAT ORLA SKLANÍHO DO MORAVSKOSLEZSKÝCH 

BESKYD ZA SPOLUPRÁCE ZOO OSTRAVA  

6.2.1 Úvod 

 Projekt návratu orla skalního (Aquila chrysaetos) do Moravskoslezských Beskyd 

probíhá již 5 let, ale z dostupných zdrojů zoologické zahrady v Ostravě jsem pracoval s 

výroční zprávou z roku 2008. Celý projekt má na starosti Petr Orel s Petrem Čolasem a 

doposud probíhá velmi úspěšně. Tak úspěšně, jak si jeho realizátoři v počátcích ani 

nedokázali představit. Mortalita zdravých vypuštěných mláďat je až doposud nulová ( na 

rozdíl od vysoké mortality vypuštěných mláďat ve všech doposud sledovaných přírodních 

populací orla skalního), vypuštění jedinci jsou schopni se ve volnosti uživit a dokonce 

začíná docházet k prvnímu předstupni budoucích snah o reprodukci - k vytváření teritorií u 

některých z vypuštěných mladých orlů. (Bartáková, 2008) 

6.2.2 Vývoj projektu v roce 2008 

 Všechna čtyři v roce 2008 ze Slovenska přivezená mláďata orla skalního byla nejen 

dochována, ale i úspěšně vypuštěna do volnosti, kde se až do dnešního dne dokázala uživit. 

Vlastní vypuštění mladých ptáků proběhlo 8.8.2008. Jednalo se o 2 samce a 2 samice a 

poprvé za celou dobu realizace projektu byl tak v loňském roce vypuštěn stejný poměr 

pohlaví. V předchozích letech výrazně převažovaly samice. Zejména mladí ptáci jsou i po 

vypuštění realizátory projektu přikrmováni.  
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 Vlastní odchov a vypuštění mláďat nebylo tentokrát provázeno žádnými většími 

zdravotními komplikacemi, na rozdíl od roku předešlého. Jedinou změnou v metodice bylo 

to, že do stanice v Bartošovicích byla ze Slovenska převezena jen 3 mláďata. Jedno z 

mláďat bylo odchováno přímo v záchranné stanici v Zázrivé na Slovensku, přímo pod 

zdejší handicapovanou samicí orla skalního. A to až do období přesunu všech mláďat do 

vypouštěcí voliéry v Beskydech. (Bartáková, 2008) 

 V roce 2008 bylo díky příspěvku Ministerstva životního prostředí ČR možno v 

projektu poprvé použit satelitní vysílač a mohlo tak být prováděno systematické satelitní 

sledování orlů. Prostřednictvím nepřetržitého monitoringu se podařilo získat řadu cenných 

údajů, jejichž zpracování a vyhodnocování dále probíhá. 

6.2.3 Dosavadní shrnutí projektu 

 rok 2006- vlastní zahájení vypouštění - 4 mláďata (1 samec, 3 samice) - o všech 

jsou zprávy, všichni ptáci žijí ve volné přírodě. 

 rok 2007- vypuštěna 3 mláďata (3 samice) - o všech jsou zprávy, všechny žijí ve 

volné přírodě. 

 rok 2008- vypuštěna 4 mláďata (2 samci a 2 samice) - o všech jsou zprávy, všichni 

ptáci žijí ve volné přírodě. (Bartáková, 2008) 

6.2.4 Celkové shrnutí 

 Celkem žije ve volné přírodě díky projektu 11 orlů skalních, z toho již u prvních 3 

ptáků bylo zaznamenáno a prokázáno držení teritoria. To je, kromě prokázání schopnosti 

vypuštěných ptáků přežívat ve volnosti, první a zcela zásadní krok pro budoucí reprodukci 

volně žijící populace. A přirozená reprodukce orlů skalních v podmínkách ČR je 

samozřejmě hlavním cílem projektu. Samice Isabela, vypuštěna v roce 2008, dokonce v 

současné době vytvořila (zdá se, že) velmi pevný pár s divoce žijícím samcem orla 

skalního. Ten do Beskyd přilétl buď z Polska či ze Slovenska. (Bartáková, 2008) 

 Díky podpoře a poskytnuté dotaci ze strany Ministerstva životního prostředí bylo i 

v loňském roce možno realizovat nákup vysílaček i přijímače a tentokrát poprvé i satelitní 

vysílačky. Právě ta umožnila trvalý monitoring jednoho z vypuštěných samců. 



Jan Zlatohlávek: zoologické zahrady a jejich význam pro turismus a ochranu přírody 

 

2010 Stránka - 33 - 
 

 

( Obr. 15- orel skalní ) [15] 

6.3 KŮŇ PŘEVALSKÉHO  

6.3.1 Úvod 

 Kůň Převalského patří k menším koním, chovatelé domácích koní by jej podle 

tělesných rozměrů řadili do kategorie poníků. Tělo je poměrně podsadité, s relativně 

štíhlýma nohama. Hlava s protáhlou obličejovou částí a silnými žvýkacími svaly sedí na 

mohutném krku. Protože krk svírá se hřbetem tupý uhel, nosí ji kůň poměrně nízko. 

Základní zbarvení srsti je pískově hnědé až žlutavé, s bílým břichem, tmavě hnědou hřívou 

a ocasem. Místem původního rozšíření koňů Převalského byla Střední Asie v otevřené 

krajině (náhorní plošiny, stepi, polopouště). Délka těla je 220 - 280 cm a v kohoutku mají 

120 - 140 cm. Březost trvá 328 - 343 dnů a rodí se vždy jen jedno mládě.  

 Kůň Převalského si navzdory tomu, že je již desítky let chován pouze v lidské péči, 

zachoval vzhled i chování divokého koně. Žije podobně jako ostatní druhy koňovitých 

pospolitě, v různě početných stádech. Na rozdíl od zeber nebo divokých asijských oslů 

však nevytváří velká seskupení. 

 Kůň Převalského je posledním žijícím druhem divokého koně. Vědecky ho popsal v 

roce 1881 ruský zoolog I.S. Poljakov, a to podle kostry a kůže, které dovezl z pomezí 

dnešního Kazachstánu a Mongolska ruský geograf a cestovatel N. M. Převalský. (Kůs, 

2008) 
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6.3.2 Reintrodukce 

 Jako první byli v červnu roku 1992 do Tachin Talu u severovýchodní hranice zóny 

B v Gobijském národním parku dopraveni dva hřebci a tři klisny z ukrajinské stanice 

Askanija Nova. Jedné z klisen se v září narodilo hříbě - klisnička Uugan. Byl to po 35 

letech první divoký kůň narozený v divoké přírodě. Stádo přečkalo zimu bez přikrmování. 

Poté bylo do stanice přivezeno desítky dalších koní a učiněn jeden neúspěšný pokus o 

vypuštění do volné přírody. Mezi patnácti zvířaty dovezenými r. 1998 ze zajetí byli i tři 

koně z pražské zoo: tříletý hřebeček Atreu a čtyřleté klisny Zeta a Zina. (Kůs, 2008) 

 Další místa vytipovaná pro reintrodukci koní zklamala naděje odborné veřejnosti i 

laiků, jelikož se ukázala jako nevhodná. V čínských stanicích Jimsar a Wuwei se koním 

příliš nedařilo, místní podmínky neměly dobrý vliv na zdraví koní. Nizozemská nadace 

FRPH ukončila v roce 2000 transporty koní do pohoří Chustajn Nuruu poblíž Ulanbátaru a 

zbývající koně z chovných center v Holandsku a Německu předala Zooparku Lelystad.  

 Kromě rezervací ve své původní domovině se dnes koně umisťují i do tzv. 

semirezervací, kde žijí na větších plochách než v zoologických zahradách, a kde mají 

podmínky blížící se jejich domovině. Takové rezervace jsou v Kanadě, Nizozemí, 

Německu a Francii. V maďarské pustě byl vyčleněn rozlehlý Národní park Hortobágy, kde 

se koním daří poměrně dobře. Byli tam vypuštěni v roce 1997. V jižním Rusku na území 

Ohrenburgu probíhá příprava nové oblasti o výměře přibližně 10 tisíc hektarů. 

 Koně zkrátka nejsou takovou vzácností, jakou bývali, a tak se mnohde jejich počty 

snižují. Koordinátorka komise pro chov koní Převalského v rámci EAZA, Waltraut 

Zimmermannová, se nijak netají snahou snížit celkový počet koní v Evropě z 800 na 400 

kusů. Chovatelé tak začínají řešit, co s nadbytečnými hříbaty. Pokud se podaří koně "udat", 

je to většinou zadarmo, a nebývá to jednoduché. Přes řadu problémů v roce 2000 čistý 

roční přírůstek populace koní dosahoval téměř 10 %. V současné době v Chustajn Nuruu 

žije přes 120 koní Převalského. To umožní skončit s transporty z Evropy. V současné době 

je to nejúspěšnější pokus o návrat koní Převalského do přírody Mongolska, i když zmíněné 

území leží mimo historický areál rozšíření asijských divokých koní. (Kůs, 2008) 
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6.3.3 Plemenné knihy 

 Úvod- Plemenné knihy jsou evidencí jednotlivců určitých skupin zvířat nebo 

vybraných chovných linií. Jejich hlavním smyslem je poskytnout podrobné informace o 

každém zapsaném jedinci, o jeho původu a potomstvu. U volně žijících zvířat byla kniha 

založena v roce 1923 pro evropského zubra, kterému tehdy bezprostředně hrozilo 

vyhubení. Pokud plemenná kniha obsahuje všechny dostupné údaje, mohou odborníci v 

případě ohrožených druhů stanovit chovatelskou strategii směřující k záchraně druhu jako 

celku. Iniciátorkou založení plemenné knihy zubra evropského byla německá zooložka 

Erna Mohrová. (Kůs, 2008) 

 Kůň Převalského- O tři desetiletí později stála dr. Mohrová u zrodu plemenné 

knihy pro koně Převalského. Erně Mohrové se podařilo shromáždit data o koních, kteří se 

kdy do Evropy dostali, a dospěla k závěru, že všichni koně Převalského žijící v té době v 

lidské péči pocházejí z pouhých 13 jedinců. První plemennou knihu vydala tiskem jako 

přílohu v monografii ,,Das Urwildpferd,, v roce 1959. Na prvním mezinárodním sympoziu 

na záchranu koně Převalského v Praze doporučila, aby mezinárodní plemennou knihu dále 

vydávala pražská zoologická zahrada, což mělo být vyjádřením uznání zásluh o záchranu 

druhu. Vedením plemenné knihy byl pověřen dr. Jiří Volf, který tuto funkci vykonával až 

do roku 1990. Od roku 2001 je plemenná kniha koně Převalského převedena do webové 

verze a je dostupná každému zájemci na internetu. 

 Co kniha obsahuje- U každého jedince, který má přiřazeno plemenné číslo, jsou 

uvedeny základní údaje - datum a místo narození, datum úhynu, jméno a plemenná čísla 

rodičů. Nechybí ani přehled míst, kde se během svého života pohyboval. Mimo to mají 

chovatelé možnost zjistit si o koni některé další údaje. Především to je koeficient 

inbreedingu (stupeň příbuzenské plemenitby), dále pak přítomnost zvláštních znaků - 

například bílá skvrna na hlavě nebo tělesné abnormality. 

 Význam plemenné knihy- O tom, že zřízení plemenné knihy bylo z chovatelského 

hlediska neobyčejně důležité, svědčí nejlépe skutečnost, že od roku 1960 stavy koní 

Převalského setrvale rostly a chov se díky dostupnosti rodokmenů jednotlivých linií 

vymanil z nepříznivého vlivu příbuzenské plemenitby. (Kůs, 2008) 
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( Obr. 16- kůň Převalského ) [16] 

6.4 LEVHART AMURSKÝ  

6.4.1 Úvod 

 Levhart amurský (Panthera pardus amurensis) je nejseverněji žijící poddruh 

levharta. V jeho domovině v zimním období klesají teploty hluboko pod bod mrazu. Obývá 

nedotčené listnaté a smíšené lesy bez antropogenních změn s původním zazvěřením včetně 

kopytníků a jelenů. Dospělý jedinec potřebuje k obživě 500 kilometrů čtverečných 

nedotčených lesů a vysočin. Z tohoto důvodu téměř vymizeli z Korejského poloostrova a 

ze severovýchodní Číny. V přírodě se v současné době vyskytuje pouze na Dálném 

východě na pomezí Ruska, Severní Koreje a Číny. Kromě asi 30 kusů zvířat v Rusku 

existuje pravděpodobně až 10 zvířat, rozptýlených v čínské provincii Jilin a Heilongjiang, 

většina těchto zvířat je soustředěna v blízkosti ruských hranic. Nepotvrzené zprávy 

naznačují, že pár levhartů mohlo zůstat kolem demilitarizované zóny mezi Severní a Jižní 

Koreou. Pravděpodobně ještě žijí levharti v severním regionu Severní Koreje nedaleko 

čínských hranic. V Jižní Koreji byli vyhubeni pravděpodobně již v 60. letech minulého 

století. (internet 23) 

6.4.2 Důvody vyhubení ve volné přírodě 

 Počet zvířat v přírodě nepřevyšuje několik desítek jedinců a jde tedy o jednu z 

nejvzácnějších šelem. Pytláctví je vážnou hrozbou. Mezi únorem 2002 a dubnem 2003 

bylo zabaveno šest levhartích kůží, zbytky dvou levhartů byly nalezeny v lednu 2004 a 

mladou samici zastřelil pytlák v dubnu 2007. Pytláci patří mezi relativně bohaté Rusy, 

stejně tak mezi chudé místní vesničany, kteří je zastřelí při ochraně domácích zvířat nebo 
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na prodej jak kůží tak i dalších částí těla k použití v tradiční čínské medicíně. Dalším 

problémem je rozrůstání faremního chovu jelenů, kde levharti v nouzi hledají kořist a často 

zde dojde k zastřelení nebo těžkému poranění zvířat. Dalšími problémy v oblasti jsou i 

lesní požáry a těžba dřeva i nerostných surovin, které poškozují a ničí životní prostředí 

levhartů. Podle průzkumů mezinárodních organizací a Ruské akademie věd se za 

posledních sedm let stavy mandžuských levhartů mírně zvýšily. Ale pro zachování druhu 

by bylo nutné, aby stálá populace byla alespoň okolo 100 zvířat.   

 V roce 2000 bylo pozorováno 4-5 samců, 8-9 samic bez mláďat a 1-2 samice s 

mláďaty, 1-3 koťata, 8-9 neidentifikovatelných zvířat. Celkový odhad byl 22-28 jedinců. V 

roce 2003 bylo pozorováno 9 samců, 7 samic bez mláďat a 4-5 samic s mláďaty, 4-5 koťat 

a 4 neidentifikovatelná zvířat. Celkový byl odhad 28-30 jedinců. V roce 2007 to bylo 7-9 

levhartích samců, 3-7 samic bez koťat, 4 samice s mláďaty, 5-6 koťat, 6-8 

neidentifikovatelných zvířat. Celkový odhad byl 25-34 jedinců. (internet 23) 

6.4.3 Odchov levharta amurského v zoo 

 Zoologické zahrady se intenzivně pokouší o jeho záchranu a množství zvířat v 

zajetí několikanásobně převyšuje jejich počet v přírodě. V roce 2007 se chovalo v 

evropských a ruských zoo celkem 129 levhartů, z toho 70 samců a 59 samic v 47 

institucích. Z tohoto počtu je 88 zvířat použitelných ať již z genetických důvodů nebo z 

důvodů stáří do dalšího chovu. V Amerických zoo je 86 zvířat v 36 institucích.  

 V červnu 2007 byly odebrány vzorky od levhartů na vyšetření nemocí v zoo v 

Novosibirsku a v Moskvě jako součást příprav na případnou reintrodukci do přírody. 

 Ve stadiu příprav jsou také odběry vajíček a spermatu od geneticky cenných zvířat 

jak v zoo, tak i v přírodě pro jejich uchování a požití v budoucnosti. Vypracování této 

metodiky by přineslo v chovu mandžuských levhartů mnoho kladů. Využil by se genetický 

potenciál zvířat v zoo, která již nejsou schopná reprodukce. Zároveň by odpadla nutnost 

importovat zvířata z přírody, ale stačilo by odebrané vzorky od zvířat v přírodě použít k 

umělé inseminaci. Tato metodika by také umožňovala i výběr pohlaví a tím i zamezení 

rizika převahy jednoho pohlaví. Zoo mají omezené kapacity pro chov šelem a je možné 

chovat několik samic a jednoho samce. V posledních letech se v chovech rodilo více 

samců než samic a ti pak zabírají cenné místo. (internet 23) 
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( Obr. 17- levhart amurský ) [17] 

6.5 JELEN MILU  

6.5.1 Úvod 

 V polovině 19. století žil tento jelen již jen v císařském loveckém parku blízko 

Pekingu, kde ho v roce 1865 objevil francouzský misionář páter Armand David. V 

následujícím roce byl pak jelen milu (Elaphurus davidianus) vyvezen do Evropy, kde 

započal jeho chov v oborách. Bylo to velké štěstí, protože v roce 1900 byl v Číně zcela 

vyhuben. Díky chovu v zajetí a vypouštění jedinců do přírody dnes žije v Číně více než 

1300 kusů, většinou polodivoce, pod stálou kontrolou v národních parcích a rezervacích. V 

zoologických zahradách se nachází dalších asi 1000 kusů. (internet 17,18) 

6.5.2 Biologie 

 Všechny znalosti o chování jelena milu pocházejí z pozorování v zajetí. Jsou to 

společenská zvířata, která se sdružují do velkých smíšených stád. Mezi jeleny jsou 

výjimeční svým vztahem k vodě - velmi dobře a rádi plavou. Jsou to pasoucí se býložravci, 

jejich potravou jsou hlavně trávy a vodní rostliny. Asi dva měsíce před příchodem říje 

samci opouštějí stáda. Vrátí se až v červnu, v říji, kdy bojují o právo pářit se s laněmi. 

Jejich zbraněmi v boji jsou kromě parohů i zuby a přední končetiny. Březost trvá asi 280 

dní, poté se rodí 1-2 mláďata, která laň vodí 10-11 měsíců. Žijí průměrně 18 let. (internet 

18) 

6.5.3 Záchrana jelena milu 

 Francouzský jezuita David neobjevil pro západní svět pouze pandu velkou, ale také 

zvláštní druh jelena. Záhy poté, co David přijel roku 1861 do Pekingu vést misijní školu, 
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našel na různých čínských vyobrazení kromě známých druhů jelenů také jednoho, který 

vypadal značně podivně, a nikdo ze zoologů ho neznal. Jak se ukázalo, tito záhadní jeleni 

žili pouze v císařské oboře jižně od hlavního města, kam bylo obyčejným smrtelníkům 

zakázáno nejen vstupovat, ale i nahlížet přes zeď. Davidovi se podařilo v roce 1866 

záhadným způsobem získat dvě kůže, a o několik měsíců později darovala Čína 

francouzskému velvyslanci tři živé jedince. (internet 17) 

 Během přepravy do Evropy sice uhynuli, ale na základě ostatků již bylo možné 

vědecky popsat nový druh- jelena milu neboli jelena pátera Davida (Elaphurus davidianus). 

Jméno ¨milu¨ dostal omylem - ve skutečnosti takto Číňané neoznačovali tento druh, nýbrž 

severočínské populace jiného druhu, jelena siky. V důsledku záplav roku 1895 a 

následného vyplenění císařské obory evropskými vojsky, která potlačovala tzv. povstání 

boxerů, byl jelen milu v Číně na počátku 20. století zcela vyhuben. V Letech 1870 až 1894 

byl po diplomatických jednáních získán určitý počet exemplářů a dovezen do evropských 

zoologických zahrad. Zásluhou hraběte Bedforda byly všechny živé zbylé exempláře z 

různých evropských zoologických zahrad (celkem 18 kusů) převezeny v letech 1894-1901 

do Woburnu v Anglii, kde ve velkém parku (kolem 700ha) našly dobré podmínky k 

dalšímu životu a rozmnožování.  

 V roce 1914 čítalo stádo ve Woburnu již 88 kusů, v roce 1972 více než 300 kusů (i 

když zvířata byla mezitím rozesílána do různých zoologických zahrad). Kolem roku 1956 

byl párek jelenů milu poslán z Anglie do zoologické zahrady v Pekingu, a tak se tento druh 

opět vrátil do své vlasti. (internet 18) 

 

( Obr. 18- jelen milu ) [18] 
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7 ZOO A JEJICH VÝZNAM PRO TURISMUS  

7.1 Úvod 

 Zoologické zahrady v ČR patří dlouhodobě mezi turisticky nejnavštěvovanější 

místa a v mnoha krajích jsou dokonce na prvním místě. Podle průzkumu agentury 

CzechTourism pro rok 2008 v kategorii hradů a zámků nejvíce láká návštěvníky Český 

Krumlov. Nejvíce návštěvníků mezi muzei zaznamenalo Židovské muzeum v Praze, které 

tak předstihlo i Národní muzeum. Z přírodních atraktivit dlouhodobě vedou jeskyně 

Moravského krasu. Technickým památkám vévodí Petřínská rozhledna. Největší 

oblíbenost v českých regionech mají jednoznačně zoologické zahrady, které obsadily první 

příčku v šesti krajích, a to i přesto, že v průměru zaznamenaly pokles návštěvnosti o 2,5 %. 

Některé zoologické zahrady, například v Plzni, Vyškově a v Ostravě, zatraktivnily v 

posledních letech svůj areál o DinoPark. Staly se tak velkým lákadlem pro rodiny s dětmi. 

(internet 24) 

 „Hrady a zámky, ale i muzea nenabízejí takové možnosti různých aktivit jako 

zábavní parky či zoologické zahrady. Navíc dochází k tomu, že školky a školy jezdí čím dál 

tím méně na výlety do historických objektů,“  řekl ředitel agentury CzechTourism Pavel 

Kosař.  

7.2 TOP 20 nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR 2008 

 V roce 2008 se mezi 20 nejnavštěvovanějších turistických míst v ČR dostalo 8 

zoologických zahrad a většina si své místo z předešlého roku udržela a nebo i polepšila. 

Například zoologická zahrada Ostrava poskočila v průzkumu z 19. místa na místo 13. a 

zoo Brno z 30. místa na 19. Dlouhodobě je na tom nejlépe zoo Praha, která opět obsadila 2. 

místo v žebříčku. 

pořadí v r. 
2008 turistický cíl  

počet 
návštěvníků 

pořadí v r. 
2007 

1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 

2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 

3. Židovské muzeum, Praha 612 tisíc (4.) 
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4. Národní muzeum, Praha 549 tisíc (3.) 

5. Centrum Babylon, Liberec 540 tisíc (29.) 

6. Zoo Dvůr Králové 539 tisíc (6.) 

7. Zoo Lešná 490 tisíc (7.) 

8. Národní galerie, Praha 477 tisíc (5.) 

9. Staroměstská radnice, Praha 456 tisíc (9.) 

10. Památník Terezín 443 tisíc (8.) 

11. Zoo a botanická zahrada Plzeň 405 tisíc (10.) 

12. Zoo Liberec 374 tisíc (13.) 

13. Zoo Ostrava 364 tisíc (19.) 

14. 
Miniuni + Slezskoostravský hrad + 
Sklep straöidel,  
(Ostravské výstavy) Ostrava 

362 tisíc (42.) 

15. jeskyně Moravského krasu 360 tisíc (12.) 

16. Zoo Olomouc 356 tisíc (11.) 

17. Státní hrad a zámek Český Krumlov 338 tisíc (14.) 

18. Státní zámek Lednice 331 tisíc (20.) 

19. Zoo Brno 327 tisíc (30.) 

20. Rozhledna Petřín, Praha 308 tisíc (16.)  

( Tabulka č. 1- 20 nejnavštěvovanějších turistických míst v ČR ) [1] 

7.3 Nejnavštěvovanější cíle v krajích pro rok 2008 

 V 11ti níže jmenovaný krajů, 6 zoologických zahrad obsadilo 1. místo v turistické 

návštěvnosti a ve zbylých 5ti se dostalo mezi 3 nejvíce turisticky navštěvované místa. 

 Praha- Zoo v Praze obsadilo 2. místo s 1,2 milionu návštěvníků. 

 Jihočeský- Zoo Ohrada v Hluboké n/V obsadilo 3. místo s 230 tisíci návštěvníků. 

 Plzeňský- Zoo v Plzni obsadilo 1. místo s 405 tisíci návštěvníků. 

 Ústecký- Zoopark Chomutov obsadil 2. místo s 223 tisíci návštěvníků. 

 Liberecký- Zoo Liberec obsadilo 2. místo s 374 tisíci návštěvníků. 

 Královéhradecký- Zoo Dvůr Králové obsadilo 1. místo s 539 tisíci návštěvníků. 

 Vysočina- Zoo Jihlava obsadilo 1. místo s 244 tisíci návštěvníků. 
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 Jihomoravský- Zoo Brno obsadilo 3. místo s 327 tisíci návštěvníků. 

 Zlínský- Zoo Lešná obsadilo 1. místo s 490 tisíci návštěvníků. 

 Olomoucký- Zoo Olomouc obsadilo 1. místo s 356 tisíci návštěvníků. 

 Moravskoslezský- Zoo Ostrava obsadilo 1. místo s 364 tisíci návštěvníků. (internet 

24) 

7.4 TOP 5 nejnavštěvovanějších zoo 

1. Zoo Praha  1,20 milionu 

2. Zoo Dvůr Králové 539 tisíc 

3. Zoo Lešná 490 tisíc 

4. Zoo a botanická zahrada Plzeň 405 tisíc 

5. Zoo Liberec 374 tisíc 

( Tabulka č. 2- 5 nejnavštěvovanějších zoo v ČR ) [2] 

7.5 Vývoj návštěvnosti zoo Praha 

 Zoologická zahrada po povodních v roce 2002 prošla mnoha změnami a v současné 

době se může pochlubit návštěvností, která o 100% převyšuje ostatní zoologické zahrady v 

ČR. Roku 2005 překonala hranici jednoho milionu návštěvníku za jeden rok a největší 

návštěvnosti se jí dostalo v roce 2007. 

 

( Graf č. 1-Návštěvnost zoo Praha ) [3] 
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8 BUDOUCNOST ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD  

8.1 Vývoj a jeho tendence zoologických zahrad 

 První zoologické zahrady měly podobu klasických zvěřinců, které sloužily jen pro 

kratochvíle jejich majitelů. Postupem času se zoologické zahrady začaly otevírat 

veřejnosti, ale na zvířata zde moc velký ohled brán nebyl, protože byla chována v 

nevyhovujících podmínkách v podobě klecí bez možnosti většího pohybu. Za posledních 

sto let začaly zoologické zahrady procházet mnoha změnami, což bylo znát hlavně na 

zlepšení životních podmínek chované zvěře. Přechod z klecí k otevřeným výběhům vedl a  

nadále vede k výstavbě specializovaných pavilonů, které jsou v současné době velmi 

populární. 

 Dnešní zoologické zahrady se zaměřují na výstavbu nejmodernějších pavilonů, 

které se snaží navodit atmosféru přirozeného prostředí daného chovaného druhu. Například 

Zoo Praha nově otevřela pavilon Indonéské džungle, kde vedle sebe ve volném prostoru 

žijí nejrůznější druhy zvířat z oblasti Indonésie. Zoologické zahrady také postupně 

opouštějí od chovu nepřeberného množství druhů zvířat a začínají se spíše specializovat na 

určitou skupinu, jako jsou například šelmy či ptactvo. Dalším stádiem vývoje jsou 

specializované objekty, jako jsou obří akvária, terária, ptačí voliéry či safari parky. 

Výhledy do budoucna jsou takové, že zoologické zahrady budou co nejvěrohodněji 

simulovat přirozené podmínky chovaných zvířat, které mohou mít podobu ohromných 

safari parků či volných přírodních rezervací. 

 Zoologické zahrady se těší obrovskému zájmu návštěvníků a tak je v jejich zájmu 

své prostory co nejvíce otevřít lidem a zapojit je do chodu zahrady. V současné době je 

velmi populární možnost adopce zvířete. Nejedná se o převzetí zvířete do vlastní péče, ale 

daný člověk své zvíře podporuje finančně a podílí se na jeho budoucnosti. Těmito kroky 

popularita zoo všeobecně stoupá a ty se tak snaží co nejatraktivněji své návštěvníky 

zaujmout. 

 Ovšem je nutno podotknout, že poslední dobou není nabídka podobných služeb 

jedinou jejich motivací. Zoologické zahrady se po celém světě globálně spojují a propojují 

pod záštitou nejrůznějších světových organizací, které se zaměřují na ochranu přírody a 
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životního prostředí. S nadsázkou se dá říct, že tyto jejich činnosti se stávají jejich hlavní 

prioritou a podle vývoje z posledních let se dá předpokládat, že tomu do budoucna tomu 

tak bude. Každá větší zahrada na světě se snaží mít mezi svými exponáty nějaké ohrožené 

či ve volné přírodě vyhynulé zvíře, které svou péčí vrací zpět tam, odkud původně pochází. 

Tomuto procesu se říká reitrodukce a většinou se ho účastní zoologická zahrada za 

spolupráce určitého státu. Tyto procesy se snaží zaštiťovat některá ze světových organizací 

se zájmem ochrany přírody. U ohrožených druhů vedou zoologické zahrady plemenné 

knihy, které shromažďují řadu informací o daném jedinci a slouží k vyloučení genetického 

křížení mezi příbuznými jedinci. 

 Výhledy do vzdálenější budoucnosti poukazují také na význam zoologických 

zahrad jako genetických bank vyhynulých druhů. V současné době toto ještě není vědecky 

a technicky reálné, ale předpokládá se, že jednou budeme mít takové možnosti, aby jsme z  

dobře uskladněných genetických informací naklonovali vyhynulé druhy a pokusili se je 

šetrně vrátit zpět do naší přírody. 

 

( Obr. 19- možný vzhled zoo v budoucnosti ) [19] 
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9 ZÁVĚR 

 V této práci jsem se rozhodl zpracovat problematiku a význam zoologických zahrad 

v ČR a ve světě. Nejprve jsem se zaměřil na jejich historický vývoj, kde jsem začal od 

antiky a pokračoval přes středověkou Anglii až k přítomnosti. V druhé obsáhlé kapitole 

jsem se zaměřil na světové organizace, které  se zoologickými zahradami spolupracují a 

společně se podílejí na ochraně přírody. Patři sem smlouva v rámci Organizace spojených 

národů CITES, Světový svaz ochrany přírody IUCN, Světový fond na ochranu přírody 

WWF, Evropská asociace zoo a akvárii EAZA, mezinárodní asociace zoo a akvárií WAZA 

a projekt evropských zoologických zahrad na záchranu ohrožených druhů světové fauny 

EEP. Další dvě kapitoly jsem rozdělil na zoologické zahrady v ČR a ve světě. Z ČR jsem si 

vybral Zoo Praha, Obří akvárium Hradec Králové a Zoo Dvůr Králové. Pražská zoologická 

zahrada je u nás opravdu unikátem mezi klasickými zoologickými zahradami, akvárium v 

Hradci Králové je specifické svou podmořskou expozicí a Zoo Dvůr Králové je významné 

svojí možností návštěvy safari. Ze světových zoologických zahrad jsem vybral zoo ve 

Vídni, v Pekingu a v New Yorku v městské části Bronx. Zoo Vídeň je nejstarší zahrada na 

světě, zoo v Pekingu je významná pro svůj chov pandy velké a zoo v Bronxu jsem zvolil z 

důvodu, že jsem chtěl poukázat na konkrétní zoo na americkém kontinentu. Při zpracování 

tématu ,,Zoo a jejich význam pro ochranu přírody,, jsem nejprve stručně nastínil možné 

prostředky ochrany a reintrodukce zvěře. Dále jsem pokračoval na konkrétních případech, 

kde jsem se zaměřil na orla skalního, koně Převalského, levharta amurského a jelena milu. 

Orla skalního jsem zvolil z důvodu, že se jedná o program v rámci Zoo Ostrava, koně 

Převalského z důvodu velkého významu jeho ochrany zoologické zahrady v Praze a 

levharta amurského s jelenem milu z důvodu, že se na jejich ochraně podílejí zoo z celého 

světa. V předposlední kapitole ,,Zoo a jejich význam pro turismus,, jsem zpracoval data 

agentury CzechTourism, která se zaměřuje na tvorbu statistik turistické návštěvnosti lokalit 

v ČR. Zde jsem porovnal úspěšnosti zoologických zahrad v oblasti turismu. Poslední 

kapitolu jsem pojal jako úvahu, kde jsem se pokusil nastínit současný stav zoologických 

zahrad a jejich tendence vývoje do krátkodobé a dlouhodobé budoucnosti. 

 Značným problémem pro zpracování tohoto tématu je nedostatečné množství 

odborných informací. Zoo jsou v ČR opravdu velmi populární, ale odborné publikace se 

těmito tématy moc nezabývají. Z tohoto důvodu jsem pracoval s výročními zprávami 
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zoologických zahrad, knižními publikacemi, časopisy vydávanými jednotlivými zoo a 

dostupnými informacemi na webu. Bohužel i tam mnoho odbornějších textů v našem 

jazyce není a tak jsem spíše čerpal z webů v anglickém jazyce a texty jsem si překládal. 
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