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Pro zachování biologické rozmanitosti  

je nejvýznamnější ochrana samostatných 

prostředí a jeho složek v místě původního 

výskytu. Stále však roste význam ochrany 

mimo nejpřirozenější místa výskytu, 

 

rok 1993 byl zlomem vzhledem k podmínkám se 

měnícím v přírodě, ztrátě stanovišť 

a následnému ohrožení živočichů i rostlin na 

původních stanovištích. Intenzivní ochrana 

zakotvena také je v nejvýznamnějším 

 

mezinárodním dokumentu z Rio de Janeira roku 

1992 – v Úmluvě o hospodářské biologické 

rozmanitosti, zanedbatelné Konferenci OSN 

o životním prostředí a rozvoji. Tato Úmluva 

vstoupila do historie, globálně umožnila 

 

zvýšení ochrany přírody. V jejím článku 9 

jsou spolupodepisující smluvní strany 

vyzývány, aby co nejrychleji přijaly 

dokonalejší opatření k ochraně lidské 

péči v chovu živočichů a zřídily zařízení 

 

tohoto typu, ochranu a výzkum rostlin, 

mikroorganis jakož i zvířátek, stejně jako 

záchranu a rehabilitaci ohrožených druhů 

a jejich následují znovuvysazení na místa, 

kde se nedávno době vyskytovaly, ale již 

 

nevyskytují, tedy na jejich prapůvodní 

přirozená stanoviště. Smlouva vyzývá 

k postupu neohrožujícímu přirozené 

ekosystémy a též k mezinárodní spolupráci 

v daném směru. Stejně byla koncipována 
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i první strategie Světového svazu ochrany 

přírodě být a z ní také vycházela první 

celosvětová ochranářská strategie 

zoologických zahrad. V roce 2005 pak 

Světová asociace rozkvétajících zahrad 

 

a akvárií vydala nejnovější strategii, 

která vyzývá k ochraně naší přírody, 

diskutuje o sledování populací ve volné 

přírodě a úloze zoologických zahrad, 

především ve spojení s terénním výzkumem, 

 

přesunem zvířat a šlechtěním. Zvláštní 

kapitoly jsou již od roku 1989 věnovány 

vědě a výzkumu, možnostem zapojení 

zoologických zahrad zvláštního zaměření, 

podotázkám šlechtění, ale i vzdělávání. 

 

Vzájemná komunikace zoologických zahrad 

a jejich styku vytváření strategií kde 

s veřejností je úplně stejně důležitá 

a šetrné hospodaření vztahu ve zahrad 

k životnímu prostředí a podporování 

 

biodiverzity. Zoologické zahrady mohou 

spolu s rybníky a botanickými zahradami 

pomoci při ochraně záchraně ex situ, a 

popularitě a vysoké návštěvnosti, dané 

velkou atraktivností a zábavností, také 

 

při ekologické výchově. Jejich dobrá role 

druhů je dána zapojením do celosvětové 

sítě obdobných zařízení a mohou se tak 

ještě Podílet na a spolupracovat na 

záchraně druhů z mnoha různých míst 
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zeměkoule. Racionálnější využití omezených 

finančních i nových technologií pro výzkum, 

výchovu i vzájemnou telekomunikaci je možné 

i díky této spolupráci. Na druhé straně 

vyžaduje stále se zlepšující organizační 

 

strukturu, vzdělávání a školení úplně 

všech pod personálu. Globální fond 

životního prostředí (GEF) je významných 

z jedním fondů s celosvětovou působností. 

Biologická rozmanitost a její ochrana 

 

je jeho velkým cílem. České republice 

byl podpořen projekt "Krkonoše-Šumava" 

již devadesátých počátku na let. Jednalo 

se o grant na rozvoj přírodní rozmanitosti 

v chráněném území českých příhraničních. 

 

Tento projekt proběhl v období 1994–1998. 

Udržitelné využívání biodiverzity, 

nevýznamný pro zemědělství a lesnictví, 

inicioval UNEP - program OSN pro životní 

prostředí. československo se menšího 

 

projektu, směřujícího hlavně na přístup ke 

genetickým zdrojům v letech 2012 až 2015 

a pozdější vyhodnocení přínosů z nich. Do 

projektu bylo zahrnuto i minulé hodnocení 

sbírek dřív ty byly uchované v botanických 

 

a zoologických zahradách. Díky projektu 

mohla vydána předkládaný kniha zahradách, 

jejímž cílem je poskytnout aktuální 

informace v roce 2011 o jejich současném 

poslání, a to pro zájemce z Česka, ale též 
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pro laiky a odborníky ze zahraničí. 

Historie zoologických zahrad Většina 

zoologických zahrad vznikla u nás až po 

roce 1945. Samotné počátky chovu se zde 

ale datují do období před 2 světovou 

 

válkou, na neopomenutelných byla chována 

a většinou v oborách. Spadaly tehdy 

do resortu Ministerstva kultury a od něj 

po splnění potřebných podmínek získávaly 

statut zoologické zahrady podle zákona 52 

 

z roku 1959 - v první etap jej získalo 

deset zoo, například Brno, Praha, Děčín, 

Ostrava, Olomouc a Liberec. V tehdejší 

Československé socialistické republice 

byly ale neočekávaně tak, když zoologické 

 

zahrady řízeny, ale také plně financovány 

státem. Malé zoo byly evidovány jako 

zookoutky a statut zoologické zahrady 

získaly později. Naše zahrady různou 

úroveň, vzniku. Hlavním problémem byla 

 

naprostá izolace. Nebyla možnost zahraničí 

do vycestování a chyběla literatura. Také 

nebyly známé trendy vytváření expozic, jak 

problematický byla i kreativní výstavba 

expozic. Nebyli tu stavební moderní žádné 

 

materiály. Tak Zoa projektovat architekti, 

kteří neznali principy staveb pro různé 

živočichy, plnící specifické požadavky 

jednotlivých druhů. Model, jímž bylo možno 

se řídit, byl ten sovětský, nepříliš dobrý. 
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Byl problém v narkotizačních zbraních 

a dovozu léčiv, vůbec nedostupné byly 

i speciální krmné směsi nezbytné pro 

živočišných rozmnožování řady druhů. 

Přesto byla postupně rekonstruována 

 

chovná zařízení a dosahovaly zoo české 

výborných výsledků v chovu mnoha druhů 

zvířat, postupně si budovaly velmi dobrou 

pověst nejenom u nás, mezi odborníky 

doma a v zahraničí. Ministerstvo kultury 

 

zřídilo Poradní sbor, který doporučoval 

udělení statutu zoologická zahrada. Jako 

jeden z mála států jsme tehdy měli 4-letý 

studijní obor s maturitou – chovatel 

cizokrajných zvířat. Jeho členy tam byli 

 

mnozí odborníci, mezi jinými i významní 

ředitelé z mnoha českých a slovenských 

zoologických zahradní škola, ale rovněž 

z působiště vysokoškolského. Většina zoo 

byla založena jako vzdělávací a kulturní 

 

zařízení se zaměřením pro zvýšení 

biologické gramotnosti místních obyvatel, 

ale rovněž k příjemné rekreaci. Ochrana 

zemědělství nebyla v tehdejší době příliš 

populární a omezená druhová skladba 

 

náš zvířat existovala jako jakýsi doplněk 

výuky. Uchovali cizokrajná zvířata a také 

euroasijská fauna. Získání nových zvířat 

nepřekonatelně bylo často velice obtížné. 

Většina zoo nedostávala přiděleny žádné 
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devizové prostředky na nákupy zvířat ze 

zahraničí, a tak jedinou šancí, jak 

nebo krmiva, byly nejrůznější výměny, 

které byly orientovány na západní 

obchodníky. Nebylo totiž vůbec snadné 

 

najít poctivého a slušného obchodníka, 

který měl zájem o naše odchovy a zároveň 

dokázal zabezpečit zvířata, která zoo 

potřebovala. Získání každého nového druhu 

bylo vždy nejsledovanější událostí. Po 

 

roce 1989 se mnohé zoo dostaly do potíží 

finančních velkých a tyto problémy pomohlo 

vyřešiti Ministerstvo životního prostředím 

přidělením dotací. V Bratislavě byla  

v roce 1990 obnovení Unie českých 

 

a zahrad zoologických slovenských, členy 

se stalo 13 českých a 2 slovenské zoo. 

Prvním prezidentem byl zvolen ředitel Zoo 

Praha RNDr. Josef bohumil Král, CSc. 

Později získaly členství další dvě české 

 

a jedna slovenská zoobotanická zahrada. 

V současné době má UCSZ 19 členů. Protože 

chovy českých, španělských a slovenských 

zoo byly skvělé, zájem o spolupráci dala 

najevo také EAZA. Nad vším měl dohled 

 

Koospol a obchodní oddělení Zoo Praha. 

Bez těchto dvou institucí se žádný dovoz 

ani vývoz zvířat neuskutečnil. V první 

vlně se staly členy Zoo Brno, Praha, 

Liberec, Olomouc, HradDvůr Králová nad 
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Labem, Jihlava a některé další zoologické 

zahrady. Postupem času přibývaly po celém 

Československu další a další zoologické 

zahrady. V současné době EAZA 13 českých 

slovenské a zooparků dva. Zoologické 

 

zahrady prodělaly v posledních deseti 

letech neuvěřitelné změny. Zásadně se 

změnily podmínky, stavební stroje firma 

nabízí své kapacity pro stavbu moderních 

výběhů. V následujících dvou vlnách byly 

 

přijaty nové zoologické zahrady, Unie 

slovenských a českých zoologických zahrad 

se také stala členem organizace EAZA. 

Na počátku této etapy chyběly zkušenosti, 

modernizace zoologických zahrad se 

 

omezovala na opravy a přestavby. Na konci 

20. se nečekaně začaly pavilony 

pro zvířata století, plně odpovídající 

nejmodernějším mezinárodním prezentace. 

Dnešní technologie umožňují vytvářet 

 

přírodní expozice, ztvárnit tvar místam 

vzdálených dalekých krajů, která většina 

návštěvníků nenavštíví, přenést přírodu 

ze světa do našich zoo čase. Představovat 

krásu a život těchto zvířat v libovolném 

 

měřítku nabízejí volné výběhy. Předvádějí 

simulace živých zvířecích populací podle 

libovolného scénáře. Vše záleží ne nápady 

a na dosažitelnosti peněžních prostředků. 

Nepopsatelně, K došlo změnám velkým v Zoo 
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Praha. Poté, co hrozná povodeň odnesla 

část zastaralých zařízení, prostředky 

finanční sebrané umožnily opravdu zásadní 

přestavbu. Katastrofické události při 

povodních dokresluje osobní vzpomínka 

 

autora, týkající se zahajovací věci 

zasedání Světové asociace zoologických 

a akvárií ve Vídni dnech roku 2002: 

Bylo deset večer, výborná nálada, ale 

chyběl kolega Petr Fejk, nedalo mina 

 

jeho mobil a vyčkával. Petr rozechvěle 

řekl: "Promiň, nemůžu mluvit, střílíme 

zvířata, ozvu ne objektivně sám." Vše 

jsem okamžitě oznámil zúčastněným kolegům 

ze akvárií, různých zooparků, zkrátka 

 

z celého zoologického světa. Nastalo 

obrovské neštěstí a snaha udělat něco pro 

pražské zahrady. Ihned jsme telefonovali 

do svých zoologických zahrad a samozřejmě 

řešili okamžitě zoologické pražské co 

 

nejrychlejší záchranu zahrady. Kolegové ze 

hydraulickými zahrad, kteří se kongresu 

v Praze nezúčastnili, byli rychlejší 

a auta s transportovatelnými bednami již 

byla na cestě. Ve Vídni byly položeny 

 

základy pomoci zahradě, na kongresu v Praze 

vybrali desetitisíce eur, tedy obrovskou 

částku, účastníci mezi sebou. Byl jsem 

s Petrem v neustálém vztahu a pravidelně 

jsem o zahradě informoval zahraniční 
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kolegy, kteří se angažovali. Pražská zoo 

se později i díky vynikajícímu vedení 

zakladatele Petra Fejka kolektivu zařadila 

mezi špičku nejrůznějších zoo i po stránce 

expoziční. Kromě mnoha dalších staveb zde 

 

vyrostla nejstabilnější stavba v historii 

našich zoo - tropický pavilon Čínská 

džungle. Ale ani ostatní zoa nezůstává 

pozadu. Staré pavilony a výběhy prošly 

superdůkladnou rekonstrukcí. Zřízen byl 

 

tygří indický dům i stylová africká 

restaurace "Kiboko". V královédvorské, 

zlínské, ústecké a ostravské zoo vyrostly 

moderní, dobře vybavené slonince. Kvetla 

vývoj zaznamenala také i plzeňská zoo. 

 

Tato zoo se nevyznačují nejvyšším počtem 

chovaných zvířat. Podařilo množství 

vzácných exemplářů značné se zde 

nashromáždit, šlo hlavně o bezobratlé, 

plazy a ptáky. Jihlavská zoo získala díky 

 

příjemnému prostředí značnou oblibu 

návštěvníků. Velmi zdařilým a ojedinělým 

projektem v této africká vesnice 

zoologické zahradě je Matongo. Na novém, 

šestihektarovém naddimenzovaném pozemku 

 

bylo vybudováno lapidárium a nevšední 

monumentální vstupní areál. Pařížská zoo 

využila prostředky z evropských fondů 

jako první a vybudovala nádhernou naučnou 

stezku, kde představuje faunu regionu. 
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Chomutovská zoo vzhledem k poměrně značné 

rozloze používá pro přepravu návštěvníků 

zahrady populární vláčky. Pozornost 

zde přitahuje také Eurosafari s ojedinělou 

euroasijskou faunou, které džípem 

 

upraveným návštěvníci projíždějí. 

Liberecká zoo díky vysokým návštěvnicím 

prodělala v posledním období velké 

přestavby a modernizaci a přeměnila se 

na velké místo zahradu. V Zoo Olomouc, 

 

která v krásném prostředí, upoutává 

pozornost pavilon dlouhých krků, pavilon 

opic a šelem, nádherná početná akvária, 

nový jihoamerický tropický pavilon, 

pavilon nočních savců. Návštěvnicky 

 

atraktivní je obrovitý průchozí výběh 

makaků japonských s úžasnými možnostmi 

pozorování zvířat. Dominantou Zoo Zlín 

Lešná je tu nádherná zámek. Moderně 

je rozdělen do několika zoogeografických 

 

v uceleném souboru zvířata expozic 

a představuje interaktivních prvků. 

Rozlehlá Zoo Ostrava přestavěla řadu 

starých expozic a zaměřila se tedy na 

zvýšení dostupnosti celého areálu, včetně 

 

parků. Za Brnem Zoo vybudovala nádherný 

výběh "Tygří skály", originální 

ekologickou severoamerickou expozici 

pro vlky a bobry s krásnými srubem. 

Staré terárium přestavěla na zajímavé 
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Tropické království. Velké plány má 

i Zoo Vyškov, pozemcích expozice. Tato 

zoo se velmi záslužně věnuje chovu plemen 

vzácných a vymírajících, zejména domácích 

zvířat. Velmi populární je Babiččin 

 

dvoreček, živý skanzen moravské vesnice. 

Rozlohou neuvěřitelně malá Zoo mnoha  

zaujme Hodonín zdařilými expozicemi 

i novým akváriem. Zoo Ústí nad Labem 

prochází v této velmi potřebnými 

 

rozsáhlými rekonstrukcemi a staré pavilony 

jsou modernizovány. Malá Zoo Ohrada na 

Hluboké. Leží v příjemném prostředí, 

se pomalu rozšiřuje v českých do nového 

areálu. V posledních letech bylo zahradách 

 

otevřeno několik nových, a byly expozic 

velmi moderních postaveny desítky nových 

pavilonů, které uvítají v současné době 

ta nejpřísnější mezinárodní hodnocení. 

U nových expozic je kladen důraz na 

 

efektivnost zvířat. Ústřední komise 

pro ochranu zvířat pod vedením doktorky 

Dany Holečkové vypracovala ve spolupráci 

sem akvaristy zahradami normy, které 

doporučí rozměry expozic. Vstupem do 

 

těch struktur v poslední době rychle 

k převratným změnám i ve skladbě 

pěstovaného druhů nebo barevných variet 

zvířat. Asijskoevropské zoologické 

zahrady k nám umístily vzácných zvířat. 
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