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Předmluva
Rozvoj lidské společnosti v  posledním období je spojen s nepříznivými jevy, jako 

je nadměrné využívání přírodních zdrojů, odlesňování, degradace přírodních stanovišť 
a snižování jejich přirozené stability, jež má za následek zvýšené nebezpečí eroze, vzniku 
záplav, požárů, a další události i katastrofálního charakteru, které jsou často dávány do 
souvislosti se změnou klimatu. Dochází k nadměrnému šíření invazních nepůvodních 
druhů, jejichž zvýšená konkurenční schopnost vede často k potlačení druhů původních, 
biologická bezpečnost je snížena a k tomu přispívá i šíření nebezpečných chorob a oslabení 
imunitního systému. Soustřeďování stále většího počtu obyvatel naší planety ve městech 
vede k větším koncentracím znečištění, ale též ke ztrátě přímého spojení s přírodou, 
s živými zvířaty a rostlinami.

Za dané situace vzrůstá význam zařízení, která přispívají k ochraně či přímo záchraně 
živých organismů a která i pocitově navozují atmosféru přímého sepětí s živou přírodou. 
Mezi ně patří na předním místě zoologické zahrady, které se z výše uvedených důvodů 
stávají atraktivní především pro dětské návštěvníky, k čemuž přispívá i moderní pojetí 
jejich uspořádání, imitující v maximálně možné míře přírodní podmínky života chovaných 
zvířat.

České zoologické zahrady navazují na dobrou tradici. Dnes jsou zapojeny do mnoha 
předních organizací a záchranných a záchovných programů na mezinárodní i regionální 
úrovni, jak dokazuje text této publikace. Přispívají významnou měrou k výchově k etickému 
chování, především mladé generace, a k prohloubení jejího vztahu k živé přírodě. Z těchto 
důvodů Ministerstvo životního prostředí přispívá k podpoře rozvoje zoologických zahrad 
a především jejich zapojení do ochrany biologické rozmanitosti, jak ex situ (chovem 
živočichů v lidské péči), tak in situ (prostřednictvím pomoci při obnově životaschopných 
populací živočichů v jejich přirozeném prostředí).

RNDr. Libor Ambrozek
ministr životního prostředí 
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Úvod 
Přestože pro zachování biologické rozmanitosti je nejvýznamnější ochrana přírodního 

prostředí a jeho složek v místě původního výskytu (ochrana in situ), narůstá neustále 
význam ochrany mimo tato přirozená místa výskytu – ex situ, a to vzhledem k měnícím 
se podmínkám, ztrátě přírodních stanovišť a následnému ohrožení druhů na původních 
stanovištích. Tato ochrana je zakotvena i v jednom z nejvýznamnějších mezinárodních 
dokumentů – Úmluvě o biologické rozmanitosti, přijaté na první Konferenci OSN o životním 
prostředí a rozvoji v r. 1992 v Rio de Janeiru. V jejím článku 9 jsou smluvní strany vyzývány, 
aby přijaly opatření k ochraně ex situ a zřídily zařízení tohoto typu, umožňující ochranu 
a výzkum rostlin, zvířat i mikroorganismů, jakož i záchranu a rehabilitaci ohrožených druhů 
a jejich následnou reintrodukci na jejich přirozená stanoviště. Zároveň jsou smluvní strany 
vyzývány k šetrnému postupu neohrožujícímu přirozené ekosystémy a k mezinárodní 
spolupráci v daném směru. V tomto duchu byla koncipována i první celosvětová strategie 
Světového svazu ochrany přírody (IUCN World Conservation Strategy „Caring for the 
Earth“) a z ní vycházela první celosvětová ochranářská strategie zoologických zahrad 
(World ZOO Conservation Strategy). V r. 2005 pak Světová asociace zoologických zahrad 
a akvárií (WAZA) vydala druhou, aktualizovanou strategii pod názvem Building a Future 
for Wildlife – The World Zoo and Aquarium Conservation Strategy.

Tato Strategie vyzývá k integrované ochraně, pojednává o ochraně populací ve 
volné přírodě a úloze zoologických zahrad, především ve spojení s terénním výzkumem, 
přesunem zvířat, reintrodukcí a šlechtěním. Zvláštní kapitoly pak jsou věnovány vědě 
a výzkumu a možnostem zapojení zoologických zahrad, managementu menších populací 
zvířat a otázkám šlechtění, výchově a vzdělávání, vzájemné komunikaci zahrad a styku 
s veřejností, vzájemné spolupráci zahrad, vytváření strategií a příslušné legislativy, 
šetrnému hospodaření zahrad ve vztahu k životnímu prostředí a spotřebě, etice a vytváření 
příznivého prostředí pro chovaná zvířata. V závěru každé kapitoly jsou shrnuty principy 
a doporučení pro každodenní praxi zoologických zahrad.

Zoologické zahrady mohou spolu s botanickými zahradami hrát důležitou úlohu při 
ochraně ex situ, a díky své popularitě a vysoké návštěvnosti i při ekologické výchově. Jejich 
úloha v ochraně druhů je umocněna navíc tím, že jsou většinou zapojeny do celosvětové 
sítě obdobných zařízení a mohou se tak podílet na specializaci a spolupracovat na záchraně 
druhů z  různých míst zeměkoule. Tato spolupráce rovněž umožňuje racionálnější využití 
omezených finančních prostředků i nových technologií pro výzkum, výchovu i vzájemnou
komunikaci. Na druhé straně vyžaduje stále se zlepšující organizační strukturu, vzdělávání 
a školení personálu.

Jeden z významných celosvětových fondů, jehož hlavním cílem je ochrana životního 
prostředí a jeho složek, představuje Globální fond životního prostředí (GEF). Podporuje 
i řadu projektů zaměřených na ochranu biologické rozmanitosti. Česká republika získala na 
počátku devadesátých let jeden z těchto větších grantů na rozvoj projektu zaměřeného na 
ochranu vybraných ekosystémů a obnovu přírodní rozmanitosti v příhraničních chráněných 
územích (Krkonoše, Šumava, Pálava). Projekt byl realizován ve spolupráci se Světovou 
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bankou v období 1994 – 1998. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) inicioval využití 
zbylých finančních prostředků a ČR se zapojila v r. 2004 do menšího projektu (UNEP/GEF)
v délce 18 měsíců, zaměřeného na přístup ke genetickým zdrojům a rozdělování přínosů 
z nich a udržitelné využívání biodiversity, významné pro zemědělství, lesnictví a výzkum. 
Do projektu bylo zahrnuto i hodnocení sbírek uchovávaných v botanických a zoologických 
zahradách. Díky tomuto projektu mohla být vydána předkládaná publikace o zoologických 
zahradách, jejímž cílem je poskytnout aktuální informace o jejich současném poslání, a to 
nejen pro zájemce z ČR, ale i ze zahraničí.

Milena Roudná
koordinátorka projektu UNEP/GEF
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Stručná historie zoologický zahrad  
na území ČR

Počátky chovu zvířat u nás se datují do období před druhou světovou válkou, na 
různých panstvích byla chována zvěř většinou v oborách. Většina zoologických zahrad 
(zoo) vznikla až po roce 1945. V Československé socialistické republice byly všechny 
zoologické zahrady řízeny státem. Spadaly do resortu Ministerstva kultury, které vydávalo 
podle zákona č. 52/1959 statut zoologické zahrady. Ten v první etapě získalo deset zoo: 
Brno, Děčín, Dvůr Králové nad Labem, Lešná, Liberec, Olomouc, Ostrava, Praha, Plzeň, 
Ústí nad Labem. 

Malé zoo byly evidovány jako zookoutky a statut zoo získaly později. Naše zoologické 
zahrady měly různou úroveň, poplatnou době vzniku. Hlavním problémem byla naprostá 
izolace. Nebyla možnost vycestování, chyběla odborná literatura. Nebyly známé trendy 
vytváření expozic. Problémem byla i vlastní výstavba, chyběly stavební kapacity, jedinou 
možností byly většinou problémové akce „Z“. Nebyly moderní stavební materiály. Zoo 
projektovali architekti, kteří neznali principy staveb pro zvířata, odpovídající jejich 
specifickým požadavkům. Modelem osvětové práce byla pouze ta sovětská, která však
pokulhávala i za tou naší. Byl problém v dovozu léčiv, narkotizačních zbraní a nedostupné 
byly i speciální krmné směsi nezbytné pro rozmnožování řady druhů.

Přesto byla postupně rekonstruována chovná zařízení a české zoo dosahovaly velmi 
dobrých chovatelských výsledků. Jako jeden z mála států jsme také měli čtyřletý studijní 
obor s maturitou – chovatel cizokrajných zvířat, který v pozměněné podobě trvá do 
současnosti. 

Ministerstvo kultury také zřídilo Poradní sbor pro zoologické zahrady, který mimo 
jiné doporučoval udělení statutu vybrané zoologické zahradě. Jeho členy byli významní 
ředitelé českých a slovenských zoologických zahrad. Většina zoo byla založena jako 
vzdělávací a kulturní zařízení pro zvýšení biologické gramotnosti místních obyvatel 
a k příjemné rekreaci. Ochrana přírody nebyla v té době příliš populární. Omezená druhová 
skladba zvířat existovala jako doplněk výuky. Chována byla dostupná cizokrajná zvířata 
a euroasijská fauna. Získání nových zvířat bylo nesmírně obtížné. Většina zoo nedostávala 
přiděleny devizové prostředky, a tak jedinou šancí, jak získat zvířata, byly výměny, které 
byly orientovány především na západní obchodníky. Nebylo snadné najít obchodníka, 
který měl zájem o naše odchovy a zároveň mohl opatřit zvířata, která zoo potřebovala. Nad 
vším měl dohled Koospol a obchodní oddělení Zoo Praha. Bez těchto dvou institucí se 
žádný dovoz ani vývoz neuskutečnil. Získání každého nového druhu bylo velkou událostí. 
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Seznam českých zoologických zahrad 
podle data založení
Seznam současných zoologických zahrad v ČR je uspořádán následovně: oficiální název
zahrady, rok založení, současný zřizovatel, adresa, členství v organizacích (UCSZ = Unie 
českých a slovenských zoologických zahrad, vysvětlení dalších zkratek v kapitole Zapojení 
do mezinárodních organizací) a příslušná webová stránka, kde je možno nalézt podrobnější 
informace.

Zoologická zahrada Liberec, založena v roce 1919. 
Zřizovatel: statutární město Liberec.
Adresa: Masarykova 1347/31, Liberec 1
Členství: UCSZ  (1990), EAZA (1994), WAZA (2000)
http://www.zooliberec.cz

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, založena v roce 1926, v současném areálu je 
od roku 1963. Zřizovatel: statutární město Plzeň. 
Adresa: Pod vinicemi 9, 301 16 Plzeň 9
Členství: UCSZ  (1990), EAZA (1997)
http://www.zooplzen.cz

Zoologická zahrada hlavního města Prahy, založena v roce 1931. Současný zřizovatel: 
hlavní město Praha.
Adresa: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Členství: IUDZ/WAZA (1956), IZE (1989), UCSZ (1990), EAZA (1992),  
EARAZA (2004)
http://www.zoopraha.cz 

Zoologická zahrada Děčín, založena v roce 1948, otevřena 1949. Současný zřizovatel: 
město Děčín. 
Adresa: Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV
Členství: UCSZ (1990), EAZA (1997), IZE (1997), WAZA (2004)
http://www.zoodecin.cz 
 
Zoologická zahrada Ohrada, založena v roce 1939. Současný zřizovatel: Jihočeský kraj.
Adresa: 373 41 Hluboká nad Vltavou
Členství: UCSZ  (1991), IZE (1997), EAZA (1997), EARAZA (2001)
http://www.zoo-ohrada.cz 

Zoologická zahrada Dvůr Králové, založena v roce 1946. Současný zřizovatel: 
Královehradecký kraj.
Adresa: Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové
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Členství: UCSZ (1990), EAZA (1995), WAZA  (1997), IZE (1998)
http://www.zoodk.cz

Zoologická zahrada a zámek Zlín – Lešná, založena v roce 1948. Současný zřizovatel: 
statutární město Zlín.
Adresa: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
Členství: UCSZ (1990), EAZA (1993), IZE (1996), WAZA (2000)
http://www.zoolesna.cz

Zoologická zahrada města Brna, založena v roce 1950, otevřena 1953. Současný 
zřizovatel: statutární město Brno.
Adresa: U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Členství: UCSZ (1990), EAZA (1994), WAZA (2000 ), EARAZA (2001)
http://www.zoobrno.cz

Zoologická zahrada Ostrava, založena v roce 1951, v novém areálu je od roku 1960. 
Současný zřizovatel: statutární město Ostrava.
Adresa: Michálkovická 197, 170 00 Ostrava
Členství: UCSZ  (1990), EAZA (1996), IZE (1998), WAZA  (2005 podána přihláška)
http://www.zoo-ostrava.cz

Zoologická zahrada Olomouc, založena v roce 1953, otevřena v roce 1956. Současný 
zřizovatel: statutární město Olomouc.
Adresa: Darwinova 29, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
Členství: UCSZ  (1990 ), IZE (1996), EAZA (1997), WAZA (2004)
http://www.olomouc.com/zoo

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, založena v roce 1957. Současný zřizovatel: 
statutární město Ústí nad Labem.
Adresa: Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
Členství: UCSZ (1990 ), EAZA (1994), IZE (1998), WAZA (2004)
http://www.zoousti.cz

Zoologická zahrada Jihlava, založena v roce 1957, statut zoo získala v roce 1982. 
Současný zřizovatel: statutární město Jihlava. 
Adresa: Březinovy sady 10
Členství: UCSZ (1990 ), EAZA (1994), IZE (1997), WAZA (1998)
http://www.zoojihlava.cz

Zoopark Vyškov, založen v roce 1965. Současný zřizovatel: město Vyškov.
Adresa: Cukrovarská 424/9, 682 01 Vyškov
Členství: UCSZ (1995), EARAZA (2002)
http://www.zoo-vyskov.cz   
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Podkrušnohorský zoopark Chomutov, založen v roce 1975. Současný zřizovatel: město 
Chomutov.
Adresa: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
Členství: UCSZ  (1992), EAZA (1996), WAZA (1999), EARAZA (2000)
http://www.zoopark.cz

Zoologická zahrada Hodonín, založena v roce 1975. Současný zřizovatel: město 
Hodonín.
Adresa: U červených domků 3529, 695 03 Hodonín
Členství: UCSZ  (1995)

Zoologická zahrada Chleby, založena v roce 1997. Zřizovatel a provozovatel: obecně 
prospěšná společnost Zoo Chleby, o.p.s.
Adresa: Chleby 1, 289 31 Středočeský kraj

Všem 16 provozovatelům výše uvedených zoologických zahrad vydalo Ministerstvo 
životního prostředí licenci podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování 
zoologických zahrad (zákon o zoologických zahradách). 
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Rozvoj českých zoologických zahrad  
po r. 1989

Po roce 1989 se některé zoo dostaly do finančních potíží; tyto problémy částečně
pomohlo vyřešit Ministerstvo životního prostředí přidělením dotací. 

V roce 1990 byla v Bratislavě založena Unie českých a slovenských zoologických zahrad 
– UCSZ. Zakládajícími členy se stalo 13 českých a 2 slovenské zoo. Prvním prezidentem byl 
zvolen ředitel Zoo Praha RNDr. Bohumil Král, CSc. Později získaly členství další dvě české 
a jedna slovenská zoo. V současné době má UCSZ 19 členů. 

Protože chovy českých zoo byly na poměrně vysoké úrovni, projevila zájem 
o spolupráci Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií – EAZA. V první vlně se 
staly členy Zoo Brno, Praha, Liberec, Olomouc, Dvůr Králové nad Labem, Jihlava a Ústí 
nad Labem. V následujících dvou vlnách byly přijaty další zoo, členem se také stala Unie 
českých a slovenských zoologických zahrad. V současné době je členem EAZA 13 českých 
zoo a dvě slovenské. 

České zoologické zahrady prodělaly v posledních deseti letech převratné změny. 
Zásadně se změnily podmínky, stavební firmy nabízejí své kapacity. Na počátku této
etapy se modernizace zoologických zahrad omezovala na opravy a přestavby. Na konci 
dvacátého století se začaly budovat nové pavilony, odpovídající moderním trendům 
chovu i prezentace. Dnešní technologie umožňují vytvářet přírodní expozice, ztvárnit 
místa dalekých krajů, která návštěvníci nikdy nenavštíví, přenést přírodu do našich zoo 
v reálném čase. Představovat krásu a život pozorovaných zvířat v libovolném měřítku. 
Nabízet simulace zvířecích populací podle libovolného scénáře. Vše záleží na nápadu a na 
finančních prostředcích.

K velkým změnám došlo v Zoo Praha. Poté co ničívá povodeň odnesla část zastaralých 
zařízení, sebrané finanční prostředky umožnily zásadní přestavbu. Události při povodních
dokresluje osobní vzpomínka autora, týkající se zahajovací části zasedání Světové asociace 
zoologických zahrad a akvárií ve Vídni v osudových dnech r. 2002:

Bylo deset večer, výborná nálada, ale chyběl kolega Petr Fejk, nedalo mi to a vytočil jsem 
jeho mobil. Jeho rozechvělý hlas mi vyrazil dech: „Promiň, nemůžu mluvit, střílíme zvířata, 
zavolám ti později“. Zjednal jsem ticho a vše oznámil celému zoologickému světu. Nastalo 
zděšení a snaha něco udělat. Okamžitě jsme telefonovali do svých zoo a organizovali pomoc. 
Rychlejší byli naši kolegové, kteří se kongresu nezúčastnili, auta s transportními bednami již 
byla na cestě. Ve Vídni byly položeny základy pomoci, již na kongresu se sebraly první desítky 
tisíc eur, sbírka pokračuje dodnes. Byl jsem s Petrem v neustálém spojení a pravidelně jsem 
informoval zahraniční kolegy. 

Pražská zoo se dnes díky neštěstí i vynikajícímu vedení Petra Fejka a celého kolektivu 
zařadila mezi špičku světových zoo i po stránce expoziční. Kromě mnoha dalších staveb 
zde vyrostla nejnáročnější stavba v historií našich zoo – tropický pavilon „Indonéská 
džungle“. 

Ale ani ostatní zoo nezůstaly pozadu, v královédvorské, zlínské, ústecké a ostravské 
zoo vyrostly moderní, dobře vybavené slonince. Velký rozvoj zaznamenala také plzeňská 
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zoo. Staré pavilony a výběhy prošly důkladnou rekonstrukcí. Zřízen byl stylový statek, 
velký tygří výběh s nádherným srubem i stylová africká restaurace “Kiboko“. Tato zoo 
se vyznačuje nejvyšším počtem chovaných zvířat. Podařilo se zde nashromáždit značné 
množství vzácných exemplářů, většinou bezobratlých a plazů. Jihlavská zoo získala 
díky příjemnému prostředí značnou oblibu návštěvníků. Velmi zdařilým a ojedinělým 
projektem v této zoo je africká vesnice „Matongo“. Na novém, šestihektarovém pozemku 
bylo vybudováno parkoviště a nevšední monumentální vstupní areál. Děčínská zoo jako 
první využila prostředky z evropských fondů a vybudovala nádhernou naučnou stezku, 
kde představuje faunu regionu. Chomutovská zoo vzhledem k poměrně značné rozloze 
používá pro přepravu návštěvníků velmi populární vláčky. Pozornost zde přitahuje 
především Eurosafari s ojedinělou euroasijskou faunou, které návštěvníci projíždějí 
upraveným džípem. Liberecká zoo díky vysokým investicím prodělala v posledním 
období velké přestavby a modernizaci. V Zoo Olomouc, která leží v krásném prostředí, 
upoutává pavilon žiraf, pavilon opic a šelem, nádherná akvária, nový jihoamerický 
tropický pavilon a pavilon nočních savců. Návštěvnicky atraktivní je velký průchozí výběh 
makaků japonských. Dominantou Zoo Zlín-Lešná je nádherný zámek. V nové koncepci 
je celý areál rozdělen do několika zoogeografických celků, kde jsou představena nejen
zvířata, ale v řadě interaktivních prvků celý život příslušné oblasti. Rozlehlá Zoo Ostrava 
přestavěla řadu starých expozic a zaměřila se na zvýšení estetického vzhledu celého areálu, 
včetně nových parkových úprav. Brněnská Zoo vybudovala nádherný výběh „Tygří skály“, 
originální ekologickou severoamerickou expozici pro vlky a bobry s krásným srubem. 
Staré terárium přestavěla na zajímavé „Tropické království“. Velké plány má i Zoo Vyškov, 
na nových pozemcích rostou první expozice. Tato zoo se velmi záslužně věnuje chovu 
vzácných a vymírajících plemen domácích zvířat. Velmi populární je “Babiččin dvoreček“, 
živý skanzen moravské vesnice. Rozlohou malá Zoo Hodonín upoutá mnoha zdařilými 
expozicemi i novým akváriem. Zoo Ústí nad Labem prochází rozsáhlými rekonstrukcemi, 
staré pavilony jsou modernizovány. Malá Zoo Ohrada – Hluboká, která leží v příjemném 
prostředí, se pomalu rozšiřuje do nového areálu. 

V posledních letech bylo v českých zoologických zahradách otevřeno několik nových 
expozic a byly postaveny desítky nových pavilonů, které snesou ta nejpřísnější mezinárodní 
hodnocení. U nových expozic je kladen důraz na zvýšení pohody zvířat. Ústřední komise pro 
ochranu zvířat pod vedením RNDr. Holečkové vypracovala ve spolupráci se zoologickými 
zahradami normy, které doporučují minimální rozměry expozic. 

Vstupem do Evropských struktur došlo rychle k převratným změnám i ve skladbě 
chovaných druhů zvířat. Evropské zoologické zahrady k nám postupně deponovaly řadu 
vzácných druhů, které u nás nebyly dosud chovány. Získání nových druhů přestalo být 
vzácností. Důležité bylo prokázání schopnosti zoo o zvíře kvalitně pečovat a postavit 
odpovídající chovné zařízení. Změnila se strategie, prioritu zaujal chov ohrožených 
druhů. Bylo zastaveno rozmnožování zvířat s nejasným původem a jejich místo zaujala 
zvířata zapsaná v mezinárodních plemenných knihách. České zoo se postupně zapojily do 
chovných programů ohrožených druhů – EEP. Čeští odborní pracovníci se také zapojili do 
práce v komisích EEP a někteří dokonce zaujali významné funkce v nich.
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(Příklady: RNDr. Kristina Tomášová z královédvorské zoo je koordinátorem komise 
nosorožců širokohubých, RNDr. Ivan Rehák, Csc., z pražské zoo je koordinátorem komise 
hroznýšovců kubánských a zároveň vede mezinárodní plemennou knihu těchto plazů, dále 
vede mezinárodní plemennou knihu leguánů kubánských a dvou druhů želv. Plemenná kniha 
koní Převalského vznikla v roce 1960 v pražské zoo a byla modelem pro další; dlouhá léta ji 
vedl RNDr. Jiří Volf, po něm ji převzal RNDr. Evžen Kůs. Ing. Vladislav Jiroušek jako ředitel 
jihlavské zoo a RNDr. Ivan Rehák, CSc. z pražské zoo založili Reptile Taxon Advisory Group 
– RTAG – skupinu poradců pro plazy a stali se prvními předsedy. Českou republiku v Radě 
Evropské asociace zoologických zahrad zastupoval jako první RNDr. Bohumil Král z pražské 
zoo, potom jej nahradil na dvě volební období nový prezident UCSZ Ing. Vladislav Jiroušek 
z jihlavské zoo.)

Několik českých zoo se stalo členy Euroasijské regionální asociace zoologických 
zahrad a akvárií – EARAZA. (MVDr. Rabas z Chomutovského zooparku se stal členem 
výkonného výboru.) 

Většina našich zoo se aktivně zapojila do práce v Mezinárodní asociaci vzdělávacích 
pracovníků zoologických zahrad (IZE). (Zasedání se účastnila ing. Eliška Kubíková 
z jihlavské zoo jako předsedkyně komise pro vzdělávání a propagaci.)

Vrcholná organizace zoo – Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad (IUDZG) 
představovala dlouho výběrový klub, jehož členem byla pouze Zoo Praha (její dlouholetý 
ředitel Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. byl dokonce v jednom volebním období 
zvolen prezidentem IUDZG). V roce 1998 však došlo ke změně jejího pojetí a přejmenování 
na Světovou organizaci zoologických zahrad (WZO), a krátce nato k novému přejmenování 
na Světovou asociaci zoologických zahrad a akvárií (WAZA). To umožnilo členství dalším 
našim zoo a zapojení několika odborníků do skupin specialistů pro záchranné chovy 
(CBSG). Unie českých a slovenských zoologických zahrad získávala stále větší prestiž i na 
mezinárodním poli, v roce 2003 byla přijata za člena Světového svazu ochrany přírody 
(IUCN).

V závěru dvacátého století došlo k výraznému posunu v prezentaci zvířat. Odborní 
pracovníci zoologických zahrad získali na zahraničních pracovních cestách mnoho 
zkušeností, které postupně úročili. 

Před vstupem do Evropské unie bylo třeba vyřešit podmínky provozování zoo. 
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Unií českých a slovenských zoologických 
zahrad vypracovalo velmi významný dokument – návrh zákona o provozování zoologických 
zahrad, který byl později přijat jako zákon č. 162/2003 Sb. Dne 20. října 2003 byla příkazem 
ministra životního prostředí č.j. M/200297/03 podle tohoto zákona jmenována Komise pro 
zoologické zahrady. 

Počet návštěvníků českých zoo trvale stoupá a dosáhl téměř čtyř milionů (pro 
srovnání: je to více než dvojnásobek počtu aktivních diváků naší hokejové a fotbalové ligy, 
přičemž rozpočet některých fotbalových klubů je větší než rozpočet všech našich zoo). 
Celosvětově navštíví 857 uznávaných zoologických zahrad ročně 600 milionů návštěvníků, 
což je desetina světové populace.
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Úloha moderních zoologických zahrad 
v novém tisíciletí

Vyhlídky pro lidstvo a přírodu závisejí na zastavení destrukce přírody a na dosažení 
udržitelné úrovně růstu lidské populace, kdy lidstvo ještě může dosáhnout žádoucí vysoké 
kvality života a kdy rozmanitost a krása života je přijatelná a stojí za opatrování. Rozsah 
této výzvy je podtržen odhadem E.O. Wilsona, že uspokojení současné lidské populace 
ve srovnání s životním stylem běžným v Severní Americe by vyžadovalo další dvě planety 
Země. Přitom žádná vláda na Zemi nepovažuje ochranu životního prostředí za svoji 
prioritu. Pouze 4 – 6 % živočichů žijících na Zemi a 0,5 % mořských je účinně chráněno. 
Ohroženi jsou obojživelníci, plazi, čápi, jeřábi a dravci. Nevíce ohroženy jsou téměř 
všechny druhy velkých zvířat, většina primátů, nosorožci a sloni. Nelze bohužel očekávat 
žádný velký vědecký průlom v otázce zastavení mizení druhů. 

Hrozbou pro divoká zvířata jsou také rostoucí stáda domácích zvířat, která mohou 
devastovat přírodu a šířit onemocnění. Nebezpečné jsou též introdukce nepůvodních 
druhů, které nepříznivě ovlivňují původní faunu. Nesmírně burcující je devastace 
tropických deštných lesů, kterých dnes zbývá pouze 7,5 mil. km2. Pokud bude jejich ničení 
pokračovat současným tempem, padne poslední strom v roce 2045 a s ním nenávratně 
zmizí i ohromné druhové bohatství tohoto unikátního ekosystému. Katastrofou je 
odumírání dalšího úžasného ekosystému, korálových útesů. Když k tomu přičteme údaje 
o kyselých deštích, úbytku dešťových srážek, vysychání velkých jezer a řek, ubývání ozónu 
a globálním oteplování, nemůžeme do budoucnosti hledět optimisticky. Snad to alespoň 
některé z nás donutí k vážnému zamyšlení. 

Zoologické zahrady se významně podílejí na zastavení procesu vymírání. Stále více 
do popředí vystupuje význam zoo jako genových bank. Mají však omezené plochy a jsou 
schopny trvale udržet pouze omezené počty druhů. Především nižší živočichové a bezobratlí 
jsou pro zoologické zahrady obtížně prezentovatelní. K jejich záchraně přispívají zoo svou 
osvětovou činností.

Ohrožené druhy zvířat v zoologických zahradách tvoří uzavřené populace, jejich 
chovy musí být řízeny. Proto byly ustaveny záchovné programy, které jsou řízeny předními 
odborníky na daný druh. Úkolem takového programu je rozvíjení chovu v daném regionu, 
chovatelské a krmivářské plány a v neposlední řadě sledování heterozygotnosti. Cílem 
je dlouhodobé udržení reprodukce schopných populací. S využitím nových vědeckých 
poznatků se dnes běžně rozmnožuje mnoho druhů, které ještě před několika lety nebylo 
možno udržet delší dobu při životě. Propagací ohrožených druhů musíme zvýšit pozornost 
návštěvníků a získat jejich podporu k ochraně těchto druhů. 

Široká druhová rozmanitost v zoologických zahradách je ekonomicky velmi náročná. 
Mnoho druhů má velmi specifické nároky. Proto se zoologické zahrady specializují na chov
druhů s nároky podobnými. Široká mezinárodní spolupráce je samozřejmá. V současné 
době je v Evropské asociaci zoologických zahrad téměř 130 druhů zařazeno do záchovných 
programů. Padesát devět druhů je evidováno v evropských plemenných knihách (ESB). 
České a slovenské zoo se aktivně zapojily do struktur Evropské asociace zoologických 
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zahrad, 19 našich odborníků je členy 21 komisí. Někteří byli jmenováni koordinátory 
a vedoucími plemenných knih. 

Zoologické zahrady stále více přispívají i k ochraně in situ. Pracuje v nich značný 
potenciál odborných pracovníků, kteří dokonale znají životní potřeby ohrožených zvířat. 
Naší snahou musí být také udržení stabilních, životaschopných divokých populací, 
v rezervacích a v parcích. Prostor, který zbývá divokým druhům ve zbytcích původního 
přírodního prostředí, není již pro udržení životaschopných populací mnoha druhů 
dostatečně velký. Velký problém je u tažných forem, které potřebují pro různá období života 
specializované, mnohdy velmi vzdálené zdroje potravy. I když dnešní zoologické zahrady 
mohou poskytnout u řady ohrožených druhů dostatečný počet nepříbuzných jedinců, 
reintrodukční projekty jsou finančně velmi náročnou, dlouhotrvající záležitostí. Vyžadují
velké pracovní nasazení, úsilí mnoha organizací a expertů celého světa. Reintrodukce 
v původní domovině je u většiny druhů velmi obtížná. Nejčastější příčinou je degradace 
původního stanoviště, mnohdy je území politicky nestabilní a neskýtá záruky úspěchu. 
Stále častěji dochází k reintrodukcím do oblastí klimaticky příbuzných, i když značně 
vzdálených od původního areálu. Nebýt dostatečně početných, heterozygozních populací 
v zoologických zahradách, reintrodukce by zůstala pouze prázdným vědeckým pojmem. 

Provoz zoo je velmi náročný. Nejvýznamnější podíl příjmů je ze vstupného, každý 
návštěvník uhradí část nemalých nákladů na výživu a ošetřování zvířat, ale zároveň přispěje 
k záchraně genofondu. Vstupné v našich zoo je ve srovnání se zahradami nejvyspělejších 
zemí nesrovnatelně nízké, přitom náklady se mnoho neliší. Provoz zoo stojí více v zimě, 
kdy je návštěvníků jako šafránu, než v letních měsících, kdy je zahrada soběstačná. 
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Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad  
Union of the Czech and Slovak Zoos 
(UCSZ)

Unie československých zoologických zahrad byla založena 4. října 1990 v Bratislavě. Po 
rozdělení Československa byla přejmenována na Unii českých a slovenských zoologických 
zahrad. Cílem činnosti Unie je napomáhat uplatňování poslání zoo a jejich celkovému 
rozvoji, zvláště podporou vzájemné spolupráce, zpřístupňováním zahraničních zkušeností 
a mezinárodních kontaktů a společným působením na občanskou veřejnost a podnikatelské 
subjekty.

UCSZ společně postupuje při ochraně obecných i specifických zájmů zoologických
zahrad. Připravuje podklady a stanoviska k legislativním a jiným opatřením státních orgánů, 
která se dotýkají působnosti příslušných zoo. Připravuje podklady a stanoviska zoo při 
koncipování širších strategií a programů péče o životní prostředí a ochrany přírody a fauny 
státními orgány, orgány místní samosprávy, vědeckými institucemi. Iniciuje a podporuje 
vznik a dodržování koordinovaných chovatelských programů českých a slovenských zoo 
a účast těchto zahrad na obdobných mezinárodních programech. Napomáhá sestavení 
a uskutečňování účinných programů a postupů, jimiž se zoologické zahrady podílejí na 
výchově a vzdělávání mládeže a dospělých, obstarává přitom záležitosti, které je účelné 
zařídit společně, například v ediční činnosti. Pečuje o odborný růst pracovníků zoo 
a o vzájemnou informovanost, vytváří společný informační fond zoologických zahrad. 
Podporuje využití věcného a lidského potenciálu zoo pro vědecké poznání a výzkum 
a koordinuje faktickou účast na konkrétních programech, jakož i využití získaných výsledků 
v praxi. Iniciuje optimální řešení provozních a technických problémů rozvoje zoologických 
zahrad, včetně společného obstarávání záležitostí provozního a technického charakteru 
v případech, o nichž se členové Unie dohodnou. Zastupuje zoo na mezinárodních 
odborných fórech. Zpřístupňuje všem členským zoo informace z mezinárodní spolupráce 
zoologických zahrad a organizací působících v ochraně přírody. Spolupracuje s jinými 
sdruženími, a dále s právnickými a fyzickými osobami, jež mají obdobné cíle jako Unie.

Komise Unie českých a slovenských zoologických zahrad

V roce 2001 schválila Valná hromada UCSZ ustavení odborných komisí a vypracovala 
jejich pracovní náplň. Práce většiny komisí se velmi úspěšně rozvíjela a v průběhu dalších 
let vznikaly dle potřeb komise další.

UCSZ má v současné době dva typy komisí:
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A. Komise profesní odborné, které vedou předsedové komisí

Celkem sedm komisí úzce spolupracuje s předsedou příslušné komise EAZA 
a v souladu s jeho doporučeními. Koordinují činnost v daném oboru v členských zoo 
UCSZ. Shromažďují nejnovější poznatky ze svého oboru a předávají je všem členským zoo. 
Vypracovávají doporučení pro činnost ve svém oboru. Zprávu o činnosti komise publikují 
v ročence UCSZ. 

Komise pro evidenci zvířat
Valná hromada UCSZ rozhodla o přechodu na jednotný elektronický sběr základních 

dat z jednotlivých zoologických zahrad. Ten také slouží k vytváření počítačové databáze 
Ročenky UCSZ a využívá se pro automatické zpracování podkladů českých zoo k žádostem 
o státní dotace. Do budoucna se plánuje rozšířit prezentaci Ročenky po internetu a na 
CD. 

Zvažují se další možnosti programu evidence zvířat v zoologických zahradách. 
Navržen byl systém ANIMALIA (Mgr. P. Zeman) umožňující výměnu dat a sdílení 
centrální databáze jednotlivými zahradami „on line“. Bylo by tak možné v každé zoo 
vytvořit elektronický deník změn stavů zvířat a jeho pomocí rychlý sběr primárních údajů 
z rajónů do ústředí databáze propojené přes internet s ostatními zahradami. 

Předseda Kůs Evžen RNDr., Zoo Praha

Komise pro krmivářství 
Komise shromažďuje krmné dávky pro zvířata na základě vzorového formuláře. 

Zabývá se novými metodami, například výrobou listové siláže, pěstováním a využitím 
rajčenek, pěstováním a využitím topinambur, problémy týkajícími se možností výroby 
maloobjemových krmných směsí. Zoologické zahrady budou nabízet spolupráci 
při zakládání a provádění výživářských projektů společně s vědeckými institucemi. 
V rámci programu Zootrition nabízí Zoo Dvůr Králové živinový rozbor krmných dávek 
z  jednotlivých zoologických zahrad, případně konzultace a pomoc při zavádění tohoto 
programu.

Předseda Habáň Radomír Dr. Ing., Zoo Olomouc

Komise veterinárních lékařů zoologických zahrad
Účastní se ho nejen praktičtí veterinární lékaři, ale také většina kolegů, kteří mají co 

do činění s chovanci našich zoo. Velmi cenné jsou vzájemné konzultace a rady při řešení 
jednotlivých zdravotních problémů u chovaných zvířat. 

Práce veterinárních lékařů zoologických zahrad je dosti odlišná od běžné veterinární 
praxe a i z tohoto hlediska je třeba na ni pohlížet. 

Předseda Vodička Roman MVDr., Zoo Praha

Komise pro vzdělávání a propagaci
Komise se schází pravidelně jednou ročně již několik let. Setkání se stává přirozenou 

součástí práce osvětových oddělení. Zúčastňují se ho zástupci téměř všech českých 
a slovenských zoo. Spolupráce a sdílení zkušeností se staly již samozřejmostí. Účelem 
není kopírování konkrétních postupů, ale jedná se o unikátní příležitost pro výměnu 
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zkušeností a zároveň se zde vytváří platforma pro koordinaci některých společných, často 
i mezinárodních aktivit. Společný cíl – formování správného vztahu veřejnosti k přírodě je 
nadřazený lokálním či osobním zájmům, a tak úspěchy kolegů v určité zoo nejsou důvodem 
k řevnivosti, ale naopak inspirací a hnacím motorem pro další práci. 

Zasedání komise není jediným způsobem spolupráce či komunikace mezi pracovníky 
vzdělávacích a propagačních oddělení. Kontakty jsou udržovány průběžně, nejčastěji na 
úrovni pracovních skupin ustanovených k řešení konkrétních problémů nebo projektů. 

Předsedkyně Kubíková Eliška Ing., Zoo Jihlava

Komise technická
Tato komise sleduje moderní stavební materiály a technologie a seznamuje s nimi 

ostatní zoo. Řešila například výhody a nevýhody strunových systémů, vodní nádrže 
a filtrační techniku, využití elektrických ohradníků v expozicích zvířat, použití filtračních
zařízení a čerpadel pro venkovní vodní plochy, kombinace vodních příkopů s využitím 
elektrických ohradníků v expozici velkých šelem.

Předsedkyně Václavková Hana Ing., Zoo Brno

Komise ekonomická 
Ekonomika zoologických zahrad je úzce specifická; z toho přímo vyplývá, že spolupráce

ekonomů je zde nezbytně nutná. Kromě telefonických konzultací jsou pravidelně zasílány 
všem ekonomům písemné zprávy o nových zákonech, které se zoo dotýkají, a o novinkách 
uveřejňovaných v účetních a daňových tipech. Členové komise si předávají informace 
získané každodenní prací, studiem zákonných norem i účastí na školeních a kurzech. 

Předsedkyně Piškulová Miroslava Ing., Brno 

Komise pro ochranu fauny ČR a SR
Jde o nově ustavenou komisi, její činnost se zatím rozvíjí. Cílem je vypracovat seznam 

druhů zvířat, která patří do této kategorie a která chovají naše zoo, což je časově poměrně 
náročný úkol. Vyplněné tabulky z jednotlivých zoo budou k dispozici všem zoo. Na 
plánované schůzce se stanoví koordinování chovu našich vybraných chráněných druhů; 
počítá se s úzkou spoluprací s Ministerstvem životního prostředí, Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR, chráněnými krajinnými oblastmi, národními parky apod. 

Předseda Kubát Ivan Mgr., Ohrada

B. Komise odborné taxonomické, které vedou koordinátoři

Těchto šestnáct komisí úzce spolupracuje s příslušným koordinátorem EEP 
a příslušným předsedou TAG/ EAZA. Každá komise v souladu se strategií koordinuje 
činnost v členských zoo. Shromažďuje nejnovější poznatky ze svého oboru a předává je všem 
členským zoo, vypracovává doporučení pro činnost v oboru a monitoruje chov daného 
druhu nebo skupiny zvířat v rámci členských zoo. Zpracovává genetické a demografické
rozbory příslušného druhu nebo skupiny zvířat, vypracovává metodiku chovu, doporučuje 
sestavení optimálních chovných skupin včetně přesunů zvířat. Na základě rozhodnutí 
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zpracovává plemennou knihu příslušného druhu. Zprávu o činnosti publikuje v ročence 
UCSZ.

Komise pro bezobratlé
 Jedinou zoo v ČR, která se hlouběji zabývá bezobratlými živočichy, je Zoo Plzeň. 

Vydává časopis Sklípkan, od roku 2003 v anglické verzi, a je záměrem zoo, aby byl 
stmelovacím článkem i mezi evropskými či světovými zahradami zabývajícími se chovem 
bezobratlých.

Koordinátor Honsa Vítěslav MVDr., Zoo Plzeň 

Komise pro ryby 
Jde o novou komisi, její činnost se teprve rozbíhá. Bude se zabývat otázkou krmení 

akvarijních ryb, minulostí, současností i novými trendy. Zvláštní pozornost bude věnována 
mořské akvaristice. 

Koordinátorka Klužová Petra Ing., Zoo Ostrava

Komise pro obojživelníky a plazy 
Komise byla ustavena v roce 1998. Původní počet členů se z 5 rozrostl na dnešních 8. 

Pro velkou druhovou rozmanitost v kolekcích obojživelníků a plazů jednotlivých zoo se 
činnost komise orientovala výhradně na řešení problematiky chovu plazů a obojživelníků 
týkající se všech členů UCSZ, především problému nezaměnitelného značení chráněných 
zvířat a stanovení podmínek chovu plazů v péči člověka. Jednání komise probíhají 
elektronickou formou, členové se setkali na schůzce v Zoo Dvůr Králové v roce 2000.

Koordinátor Moucha Pavel RNDr., Zoo Dvůr Králové

Komise pro ploutvonožce
Nově ustavená komise, činnost zahajuje.
Koordinátor Vlček Aleš, Zoo Liberec 

Komise pro malé kočkovité šelmy
Tato odborná komise byla založena v roce 2000. Její členové se každoročně scházejí, 

diskutují o problémech chovatelských, odborných i koncepčních a rovněž si vyměňují 
cenné rady a zkušenosti.

Cílem bylo získat přehled o chovaných zvířatech a také sjednotit a koordinovat 
záměry a koncepce jednotlivých zahrad. Velký důraz je kladen na závěry a doporučení 
Felid TAGu, které jsou shrnuty v Regional Collection Plan pro EEP region. Důležitou 
součástí jsou i vzájemné příbuzenské vztahy koček chovaných v českých a slovenských zoo. 
To je důležité při sestavování nepříbuzných párů. Proto se v Ročenkách komise objevují 
i rodokmeny zvířat a doporučení pro sestavení párů. Pozornost se také zaměřila na oba 
naše druhy kočkovitých šelem: rysu ostrovidu bylo věnováno setkání v roce 2003 a kočkám 
divokým a možnostem podílu zahrad na jejich ochraně, případně i reintrodukci, se komise 
věnovala v roce 2005.

Shrnutí základních cílů komise:
1. Zkvalitnění druhové skladby s ohledem na stupeň ohrožení koček v přírodě při 

zachování druhové pestrosti (východiskem je doporučení Felid TAGu).
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2. Spolupráce mezi zahradami v chovatelské oblasti.
3. Výměna informací.
4. Spolupráce při sestavování nepříbuzných párů.
5. Snaha o podíl na ochraně našich druhů kočkovitých šelem.

Koordinátor Novák Jiří Mgr., Zoo Ostrava

Komise pro velké kočkovité šelmy
Soustřeďuje informace o dění u jednotlivých chovatelů, zaznamenává všechny 

zásadní změny – narození, úhyny, páření, dovozy a vývozy. Každoročně se ve zprávách 
objeví aktualizace stavů v zahradách, rodokmeny nově dovezených zvířat, původní zprávy 
jednotlivých chovatelů i překlady zajímavých informací od zahraničních kolegů. Komise 
vydává doporučení k chovu jednotlivých druhů, například reprodukci irbisů, která je 
v členských zoo úspěšná. V současnosti jsou v členských zoo tři páry, které se rozmnožují. 
V UCSZ klesá populace tygrů sumaterských a jaguárů. 

V rámci chovatelské práce patří k prvořadým úkolům komise koordinace činnosti 
všech členských zoo. Komise disponuje zpracovanými rodokmeny chovaných zvířat a listy 
zakladatelů. V rámci UCSZ již několikrát došlo k výměně vhodných chovných zvířat, aby 
byla zabezpečena nepříbuznost a co nejvyšší genetická kvalita chovu. Počet taxonů EEP se 
u členských zoo zvyšuje, což je v souladu s posláním moderních zoo a snahami o záchranné 
chovy především ohrožených druhů. Některé zoo vyvinuly úsilí a získaly velmi hodnotná 
zvířata z oblasti jejich výskytu, což je mimořádně cenné pro regionální i celoevropský chov. 
Komise navrhuje řešení. Cílem je zvyšovat odbornou úroveň a poznatky ošetřovatelů, 
zoologů a ostatních pracovníků.

Koordinátor Lupták Peter RNDr., Zoo Bojnice

Komise pro antilopy 
Komise projednává po stránce chovatelské a krmivářské problematiku chovu více než 

třiceti druhů antilop vyskytujících se v českých zoologických zahradách, umělé odchovy 
mláďat, veterinární prevenci a další témata.

V našich podmínkách výborně prosperují některé antilopy, především všechny druhy 
vodušek, jejichž početní stavy převyšují potřeby chovatelů a není pro ně odbyt. Naopak 
velmi málo jsou zastoupeny všechny druhy pakoňů. Především u pakoňů běloocasých 
je třeba prověřit příbuzenské vztahy všech zvířat v naší republice a situaci řídit tak, aby 
každá chovu schopná samice mohla zabřeznout s pokud možno nepříbuzným samcem. 
Nevyřešeným problémem zůstává, jak naložit s přebytečnými samci. 

Koordinátorka Veselá Libuše RNDr., Zoo Olomouc

Komise pro žirafy 
Koordinuje výměny samců a samic  našich zoo se zoo v Evropě. Spolupracuje 

s evropskými koordinátory žiraf. Řeší klíčový problém nedostatku vhodných plemenných 
samců v některých zoo. Byla vydána úplná historie chovu žiraf v České a Slovenské 
republice. Regionální plemenná kniha byla aktualizována a vydána v tištěné i  elektronické 
podobě.

Koordinátor Čulík Luděk, Zoo Dvůr Králové nad Labem 
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Komise pro koňovité
Komise věnuje pozornost stepním zebrám (Equus burchelli ssp.). Komise Equid TAG 

při EEP dospěla po několika letech práce k závěru, že za současných podmínek není 
možné spolehlivě určit a definovat jednotlivé poddruhy už vzhledem k nejasnému původu
některých zakladatelů chovu, zejména hřebců dodávaných obchodníky. Za této situace 
proto není účelné pokračovat v dalším vydávání čs. plemenné knihy zeber damarských 
a Chapmannových vedených v zoologické zahradě ve Dvoře Králové n.L., nicméně je 
třeba ocenit její hodnotu především z  hlediska historie chovu obou skupin zeber. Dr. E. 
Kůs informoval, že v současné době patří k nejkritičtěji ohroženým druhům koňovitých 
osel somálský (E. asinus somalicus), jehož početnost poklesla pod 1000 jedinců, situace je 
neutěšená i v zajetí. Další pokles stavů nastal i u kulanů (Equus hemionus kulan), jejichž 
početnost v přírodě nepřevyšuje 1 500 zvířat. V zoologických zahradách pokračuje útlum 
chovu, protože většina odchovů je nejen neprodejných, ale i neumístitelných. 

Pozornost je věnována koním Převalského, kteří jsou chováni v Praze, Chomutově, 
Bratislavě, Košicích a Bojnicích. Chovná stanice pražské zoo v Dolním Dobřejově již nemá 
další kapacity, proto se předpokládá útlum chovu. Po deseti letech snah o reintrodukci 
do volné přírody Mongolska a Číny se úspěšně rozvíjí pouze nizozemský projekt v NP 
Chustajn Nuruu poblíž Ulánbátaru, kde nyní žije volně přes 120 koní. Projekt Tachin 
Tal v NP Gobi stále naráží na extrémní klimatické podmínky, nedostatek pastvy a vody, 
predace ze strany vlků a infekční nemoci. Po událostech v lednu 2001, kdy v silných 
mrazech zahynulo 14 koní v důsledku hříběcí epidemie, byl v posledních dvou letech stav 
znovu doplněn transporty na 60 kusů. Vypuštěným koním jsou dávány vysílačky a jejich 
pohyb je sledován prostřednictvím satelitů. V Číně veškeré aktivity směřující k introdukci 
koní ze stanic Wuwei a Jimsar do přírody uvázly na mrtvém bodě.

Koordinátor Kůs Evžen RNDr., Zoo Praha

Komise pro nosorožce
Komise byla ustavena 27. května 2000. Byly zde podány informace o novinkách 

v chovu nosorožců v péči člověka. Důležitá byla sdělení o odběrech trusu, neinvazní metodě 
výzkumu a doporučení odebírání vzorků trusu pro vyšetření ve Vídni. Na pořadu byly též 
informace o chovech v jednotlivých zoo a o početnosti zvířat v přírodě. Dále byly podány 
informace z EEP v Lipsku a z internetové stránky Nosorožci, novinky z přírody i světa, 
dále informace z jednotlivých zoo, diskuse a doporučení – zejména vyšetřování samic 
(trus – hormonální analýza) a doporučení invazního vyšetření zvířat a jejich přesunu. Též 
novinky ze zoo Dvůr Králové.

Jednání se vždy účastní i koordinátor EEP, a tak jím byla všechna doporučení také 
schválena a odpadla následná komunikace. Výsledkem je vyšetřování reprodukce schopných 
samic jak neinvazní metodou (hormonální výsledky z trusu), tak invazní metodou týmem 
specialistů a zároveň spolupráce zoologických zahrad i při odvozu vzorků trusu do Vídně 
a přesunu zvířat.

Koordinátorka Holečková Dana RNDr., Zoo Dvůr Králové
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Komise pro slony 
Pozornost komise je věnována krmení a výživě slonů, příjmu potravy v průběhu celého 

dne spojeného s aktivním vyhledáváním potravy, dalším činnostem spojeným s podáváním 
potravy, zaměstnání a aktivitě zvířat.

Seznamuje s moderními trendy chovu slonů v zoo, s budováním nových prostorných 
expozic a chovatelských komplexů. Věnuje se také praktickým ukázkám tréninku a přípravy 
slonů k umělému oplodnění. 

Velká pozornost je věnována bezpečnosti práce u slonů. Bohužel je prakticky nemožné 
vytvořit takové bezpečnostní předpisy, které by naprosto vyloučily možnost úrazu při 
práci se slony. Je nutné vytvořit podmínky a pravidla pro konkrétní zoo a slony, které by 
rizika snížily, bez újmy pro samotná zvířata. Velice důležitá je komunikace mezi všemi 
zainteresovanými. 

Koordinátor Šíša Zbyněk, Zoo Praha

Komise pro poloopice
Komise pro poloopice pracuje v rámci UCSZ již od roku 1999. Setkání všech členů 

a dalších příznivců poloopic se uskutečňují každoročně v různých zoologických zahradách 
v rámci UCSZ. Každý rok komise zpracovává kompletní přehled o chovaných a odchovaných 
poloopicích v rámci UCSZ. Součástí jsou zkušenosti s umělými odchovy. Pracovní setkání 
komise je doplněno zajímavými přednáškami z pozorování zvířat v přírodě. Všechna setkání 
jsou hojně navštěvována; jejich cílem je konzultace současného stavu poloopic v našich 
zoologických zahradách, řešení momentálních přebytků a požadavků a v neposlední řadě 
je každé setkání zaplněno velkou spoustou příspěvků nejen od členů komise, ale i od 
přispěvatelů z univerzit a od dalších nadšenců, kteří se poloopicemi zabývají. Většina členů 
se aktivně podílí na celém dění komise i během roku – spolupracují při řešení problémů 
s krmením, spojováním zvířat a umělými odchovy v zoo. 

V českých a slovenských zoologických zahradách bylo k 1.1.2005 chováno 17 druhů 
poloopic, celkem 236 kusů. Toto číslo se každoročně zvyšuje.

Každoročně vydávaný sborník obsahuje přehled všech chovaných zvířat včetně všech 
důležitých chovatelských údajů, články od přispěvatelů, překlady odborných článků, zprávy 
ze zasedání komise na EAZA konferenci a ankety zpracované v jednotlivých zoo.

Předseda komise spolupracuje se svými členy během roku telefonicky a elektronickou 
poštou – konzultují se přesuny zvířat, umělé odchovy a další chovatelské problémy.

Koordinátorka Vokurková Jitka Ing., Zoo Olomouc

Komise pro novosvětské primáty
Všechny zoologické zahrady dostávají ročenku, která obsahuje podrobný přehled všech 

kosmanovitých chovaných v českých a slovenských zoo. Dále obsahuje údaje o chovných 
podmínkách a o krmných dávkách používaných v jednotlivých zoologických zahradách. 
Dochází k pravidelným výměnám zkušeností s chovem kosmanovitých; konzultují se 
zařízení vnitřních expozic, zařízení venkovních výběhů, společné chovy různých druhů 
kosmanovitých, problematika umělých odchovů, používaná krmiva.

Koordinátor Toman Aleš RNDr., Zoo Jihlava 
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Komise pro starosvětské primáty
V našich zoologických zahradách i v Evropě je skupina starosvětských primátů OWM 

– Old World Monkey již mnoho desetiletí velmi početně zastoupena a celá řada druhů 
z této skupiny patří k tradičně chovaným, návštěvnicky atraktivním a oblíbeným druhům 
s vysokou edukativní hodnotou. 

Na rozdíl od ostatních skupin primátů, které jsou již v rámci UCSZ dlouhodobě 
podchyceny a více či méně úspěšně koordinovány, neměli starosvětští primáti donedávna 
svou komisi. Proto byl před třemi lety iniciován vznik samostatné komise a postupem času 
vykrystalizovala sestava několika aktivních členů. Na činnosti komise se také podílí řada 
externích spolupracovníků z oblasti odborné a teoretické primatologie.

K 1.1.2005 bylo v  českých zoo chováno 32 druhů starosvětských primátů z čeledi 
kočkodanovití (Cercopithecidae):

– z podčeledi kočkodani (Cercopithecinae) 25 taxonů 
– z podčeledi hulmani (Colobinae) 7 taxonů
Novými taxony pro UCSZ jsou kočkodan Dianin ssp. Roloway (Cercopithecus diana 

roloway), dosud ne zcela jednoznačně určený druh makaka ze skupiny vepřích makaků 
(Macaca nemestrina – leonina) a guerézy pláštíkové (Colobus guereza). 

Koordinátor Čolas Petr Ing., Zoo Ostrava

Komise pro gibony a lidoopy
Komise vydává každoročně přehled lidoopů a gibonů. Připravuje přehled chovných 

podmínek lidoopů a gibonů v českých a slovenských zoologických zahradách. Řeší 
začleňování zvířat do skupin a vytváření nových párů. Pozornost je věnována sociálnímu 
chování lidoopů.

Komise bojuje proti zneužívání lidoopů v reklamě. Nedopusťme, aby naše cenné 
kolekce vzácných a ohrožených druhů zvířat, chovaných v zoologických zahradách UCSZ, 
mohly být zneužity.  

Koordinátorka Jeřábková Zdenka Ing., Zoo Dvůr Králové

Komise pro jeleny 
Bez koordinátora
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Zapojení do mezinárodních 
organizací, komisí a pracovních 
skupin

Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad a akvárií 
Eurasian Regional Association of Zoos and Aquaria (EARAZA)

Tato organizace byla založena po rozpadu Sovětského svazu. Původní záměr byl udržet 
spolupráci zahrad bývalých svazových republik. Moskevská zoo zde hraje roli autority 
a zároveň poskytla organizaci sídlo. Dnes má EARAZA 41 členských zoo, ale ne všechny 
zahrady bývalého Svazu jsou členy, např. z pobaltských republik je členem jen estonský 
Tallin. V posledních letech byly do této organizace přijaty také některé české zahrady. 
Organizace má vlastní odborné programy. Někteří členové se podílí na reintrodukčním 
programu sibiřských jeřábů, tetřevů a podobně. Za významný je možno považovat chovný 
program orlů východních, do něhož se zapojilo také několik českých zoo.

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií 
European Association of Zoos and Aquaria (EAZA)

EAZA je největší regionální asociace zoologických zahrad na světě. Evropské zoologické 
zahrady spolupracovaly při výměnách zvířat a zkušeností déle než sto let. E(C)AZA byla 
založena 18 institucemi z 8 zemí v roce 1988, nyní má 289 institucionálních členů v 34 
zemích, z toho 248 řádných, 10 dočasných členů, 28 národních asociací, 3 dočasné členy 
národních asociací a dva čestné členy. 

Pro záchovné programy byl v roce 1991 vyvinut počítačový program. K přelomu došlo 
po pádu železné opony, první konference EEP ve východní evropské zemi se konala v roce 
1991 v Zoo Budapešť. EAZA se otevřela pro všechny evropské zoologické zahrady, cílem 
bylo pomoci dosáhnout nejvyššího možného profesionálního standardu. V roce 1993 
byla ustavena komise pro technickou pomoc pro východo- a středoevropské zoologické 
zahrady. V roce 1989 vydala EAZA první informační bulletin. Dnes je EAZA NEWS 
vysoce profesionální časopis, poskytující důležité informace členům. První EEP Yearbook 
– výroční zpráva byla vydána po EEP konferenci v Budapešti v roce 1991. 

Výhody plynoucí z členství EAZA jsou zřejmé a téměř každá zoologická zahrada 
v Evropě usiluje o členství. Členy se mohou stát jen instituce, které splňují všechny 
podmínky. V důsledku stanovení nových přísnějších pravidel pro přijetí se v posledních 
letech příliv nových členů zpomalil. 



25

Členové EAZA hrají významnou roli v ochraně ohrožených druhů a zachovaní 
genetické rozmanitosti.

Vědecké orgány EAZA:

Skupiny poradců – Taxon Advisory Groups (TAGs)
Každá TAG má zpravidla jednoho předsedu a několik místopředsedů. Členy jsou 

jmenováni přední odborníci na danou skupinu zvířat. TAG určuje směr chovu dané skupiny. 
Zpracovává genetické a demografické rozbory příslušného taxonu na základě odborných
studií populační dynamiky a stavu populace v in situ a ex situ a navrhuje ustavení nového 
EEP. Obvykle jednou ročně svolává jednání komise. Zpráva je publikována v ročence 
EAZA. Do těchto skupin jsou také zapojeni odborníci z českých zoo.

Evropské záchovné programy – European Endangered Species Programmes (EEPs) 
Komise EEP jsou základním pilířem chovatelské činnosti Evropské asociace 

zoologických zahrad a akvárií. Koordinátorem komise je jmenován odborník s největšími 
zkušenostmi chovu daného taxonu. Řídí chov daného taxonu v Evropě a spolupracuje 
s obdobnými komisemi ostatních regionů. Shromažďuje nejnovější poznatky o daném 
taxonu, sleduje jeho populaci v in situ i ex situ podmínkách. Koordinuje činnost v daném 
oboru v členských zoo. Vypracovává metodiku chovu, doporučuje sestavení optimálních 
chovných skupin. Kontroluje podmínky chovu a schvaluje nové zájemce o chov daného 
taxonu. Doporučuje a schvaluje přesuny zvířat mezi jednotlivými chovateli. Zpracovává 
genetické a demografické rozbory příslušného taxonu. Automaticky je členem příslušného
TAGu EAZA. Zpravidla také vede Evropskou plemennou knihu příslušného druhu. 
Obvykle dvakrát ročně svolává jednání komise. Zpráva každé komise EEP je publikovaná 
v ročence EAZA. V komisích EEP pracuje mnoho odborníků z českých zoo.

Evropské plemenné knihy – European StudBooks (ESBs)
Vedoucí příslušné plemenné knihy zpracovává údaje o stavech daného druhu, 

o úbytcích a přírůstcích, vypracovává genetické a demografické rozbory příslušného
taxonu. Obvykle jednou za rok vydává plemennou knihu daného druhu, nebo ji alespoň 
aktualizuje. Sleduje genetickou diverzitu celé populace. Automaticky je členem příslušného 
TAGu EAZA. V současné době vedou naše zoo pět evropských plemenných knih.

Zapojení českých odborníků

Skupiny poradců (TAGs)
Rehák Ivan RNDr., Zoo Praha,  předseda skupiny obojživelníci a plazi 
Členové skupin:
Bárta Zdeněk, Zoo Dvůr Králové – transporty zvířat
Brandl Pavel RNDr., Zoo Praha – malí savci, kočkovité šelmy 
Čihák Kamil Ing., Zoo Dvůr Králové – brodiví a plameňáci (Ciconiiformes 
a Phoenicopteriformes)
Čolas Petr Ing., Zoo Ostrava – brodiví a plameňáci (Ciconiiformes a Phoenicoformes)
Jiroušek Vladislav Ing., Zoo Jihlava – obojživelníci a plazi (Amphibia a Reptilia)
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Moucha Pavel RNDr., Zoo Dvůr Králové – antilopy a žirafy 
Toman Aleš RNDr., Zoo Jihlava – malé šelmy 
Tomášová Kristína RNDr., Zoo Dvůr Králové – nosorožci, antilopy a žirafy 
Peš Tomáš Ing., Zoo Plzeň – malí savci 
Pithart Karel RNDr., Zoo Praha – sovy 
Rabas Přemysl MVDr., Zoo Chomutov – malé šelmy 
Richterová Lenka, Zoo Děčín – malí savci 

Evropské záchovné programy (EEPs)
Čeští koordinátoři:
Peš Tomáš Ing., Zoo Plzeň – pudu jižní (Pudu pudu)
Slouková Zuzana, Zoo Děčín – kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
Tomášová Kristýna RNDr., Zoo Dvůr Králové – nosorožec tuponosý (Ceratotherium 
simum)
Rehák Ivan RNDr., Zoo Praha – hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer)

Evropské plemenné knihy (ESBs)
Z českých odborníků jsou zapojeni jako vedoucí plemenných knih:
Kůs Evžen RNDr., Zoo Praha – kůň Převalského
Brandl Pavel RNDr., Zoo Praha – ocelot stromový (Leopardus tigrinus) 
Moucha Pavel RNDr., Zoo Dvůr Králové – kudu malý (Tragelaphus imberbis)
Pithart Karel RNDr., Zoo Praha – sup mrchožravý (Neophron percnopterus)
Vokurková Jitka Ing., Zoo Olomouc – kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
Rehák Ivan RNDr. CSc., Zoo Praha – želva bornejská (Orlitia borneensis), želva černavá
(Heosemys grandis), leguán obrovský (Cyclura nubila), hroznýšovec kubánský (Epicrates 
angulifer) 

Komise EEP – členové
Členové komisí se aktivně účastní celoroční práce v komisi, spolurozhodují v důležitých 
otázkách, nejméně jednou ročně se účastní jednání komise.
Členy v příslušných komisích jsou následující pracovníci českých zoo:
Brandl Pavel RNDr., Zoo Praha – vlk hřivnatý, tygři, levhart mandžuský 
Čulík Luděk, Zoo Dvůr Králové – zebra Hartmannové, zebra Grévyho, bongo, adax, žirafa 
síťovaná, žirafa Rothschildova, osel somálský
Čolas Petr Ing., Zoo Ostrava – kondor velký, lemur vari, levhart cejlonský 
Holečková Dana RNDr., Zoo Dvůr Králové – gepard, slon africký, nosorožec dvourohý 
Hrubý Jiří, Zoo Dvůr Králové – bongo
Janeček Josef RNDr., Zoo Liberec – hroznýšovec kubánský, orel mořský 
Jeřábková Zdena Ing., Zoo Dvůr Králové – gibon černý 
Jiroušek Vladislav Ing., Zoo Jihlava – gibon černý, levhart cejlonský 
Kůs Evžen RNDr., Zoo Praha – kůň Převalského 
Maříková Radka Ing., Zoo Dvůr Králové – pes hyenový 
Moucha Pavel RNDr., Zoo Dvůr Králové – přímorožec šavlorohý, přímorožec arabský 
Moudrý Lubomír Ing., Zoo Děčín – kočka Wiedova 
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Vokurková Jitka Ing., Zoo Olomouc – kosman běločelý, lemur vari, hrošík liberijský 
Tomášová Kristýna RNDr., Zoo Dvůr Králové – nosorožec indický 
Pithart Karel RNDr., Zoo Praha – bažant Edwardsův, majna Rothschildova, orlosup 
bradatý, sup hnědý, pelikán kadeřavý 

Světová asociace zoologických zahrad a akvárií  
World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)

V roce 1935 byla v Basileji založena Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad 
(IUDZG), během druhé světové války však zanikla. Obnovena byla v Rotterdamu v roce 
1946. V roce 2000 byla IUDZG přejmenována na WAZA, měla se stát modernější institucí 
a pracovat společně na globální úrovni, budovat kooperativní přístupy k běžným potřebám, 
sdílet informace a znalosti a reprezentovat toto společenství v dalších mezinárodních 
orgánech, jako je Světový svaz ochrany přírody (IUCN), jehož členem se IUDZG stala 
již v roce 1950. Významnou aktivitou je vydávaní mezinárodních plemenných knih pro 
vzácné a ohrožené druhy, jejichž počet dnes dosáhl 182. 

V letech 1990 bylo zřejmé, že je nutné zapojení regionálních a národních asociací, 
které vznikaly v různých částech světa. Bylo nutné promyslet novou strukturu 
a funkce. Nejvýznamnější změnou bylo rozhodnutí posunout členství z individuálního 
k institucionálnímu, navázat spojení s oblastními asociacemi, být více profesionální a více 
se věnovat zachování genofondu. 

Stručná historie:
1991: „WZO – Světová organizace zoo“ – změna názvu.
1992: Implementována nová členská pravidla nahrazující individuální členství 

institucionálním. Členy se staly první čtyři asociace zoologických zahrad (CAZA, 
EAZA, SEAZA a VDZ).

1993: Vydán významný dokument „The World Zoo Conservation Strategy – The Role of
the Zoos and Aquaria of the World in Global Conservation“. 

1994: Informační systém ISIS se stal úředním sekretariátem asociace.
1995: Vydán dokument „Zoo 2005“.
1996: Ustanovena cena Heini Hedigera.
1997: Založeny tréningové granty CIRCC.
1998: Název IUDZG byl nahrazen názvem WZO.
1999: Vydán etický kodex.
2000: Přijat nový název WAZA a nové logo.
2001: Ve Švýcarsku byla ustavena kancelář se stálým ředitelem.
2002: Přijata pravidla pro chov zvířat.
2003: Výroční konference v San José přijala etický kodex a direktivy k přijímání zabavených 

zvířat.
2004: Výroční konference v Taipei, přijata nová strategie, vyhlášená v roce 2005.



28

Cíle:
Prosazovat a koordinovat spolupráci mezi zoologickými zahradami a akvárii v ochraně 

životního prostředí a v chovu zvířat a péči o ně. Prosazovat a koordinovat spolupráci 
mezi národními a oblastními asociacemi. Podporovat výchovu k péči o životní prostředí, 
ochranu zvěře žijící ve volné přírodě a environmentální výzkum. Zastupovat zoologické 
zahrady a akvária v mezinárodních organizacích a shromážděních. Podporovat spolupráci 
s ostatními ochranářskými organizacemi. Podporovat užívání nejvyšších standardů pohody 
zvířat.

Světová asociace zoologických zahrad a akvárií je zastřešující organizací pro světové 
zoologické zahrady a akvária. Jednotlivé členy reprezentují ředitelé zoologických zahrad 
a akvárií a představitelé oblastních a státních asociací.

Mezinárodní asociace vzdělávacích pracovníků zoologických zahrad  
International Association of Zoo Educators (IZE)

Asociace byla založena v roce 1972 skupinou evropských pedagogů zoologických 
zahrad. Cílem bylo vytvořit fórum, na kterém by se mohli setkávat profesionální vzdělávací 
pracovníci zoo, předávat si zkušenosti a diskutovat o aktuálních tématech. 

Asociace je nevýdělečná. Usiluje o větší využití zoologických zahrad a akvárií pro 
vzdělávací účely. Podporuje a usnadňuje kontakty a spolupráci mezi členy. Iniciuje 
vzdělávací programy v zoologických zahradách. Organizuje vzdělávací konference a vydává 
odborné publikace. Zastupuje zájmy členů.

Od roku 1996 došlo k užší spolupráci se Světovou asociací zoologických zahrad 
a akvárií, což posílilo spolupráci mezi pedagogy a řediteli. 

Světový svaz ochrany přírody 
World Conservation Union – IUCN

Organizace byla založena v říjnu 1948 pod názvem Mezinárodní unie pro ochranu 
přírody (IUPN) po jednání mezinárodní konference ve Fontainebleu ve Francií. V r. 1956 
byl název změněn na Mezinárodní unii pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) 
a v r. 1990 na Světový svaz ochrany přírody, při zachování zkratky předchozího názvu 
IUCN. 

Světový svaz ochrany přírody představuje největší a nejdůležitější světovou síť 
ochranářských organizací. Sdružuje 82 států, 111 vládních agentur, víc než 800 nevládních 
organizací (NGOs) a desítky tisíc vědců a expertů ze 181 zemí. IUCN je multikulturní, 
mnohojazyčná organizace s 1000 pracovníky v 62 státech a s ústředím ve švýcarském 
Glandu. 

Cílem IUCN je ovlivňovat, podporovat a napomáhat společnostem po celém světě, 
uchovat integritu a rozmanitost přírody a zajistit udržitelný rozvoj přírodních zdrojů. 
Organizace usiluje o zlepšení vědeckého pochopení přirozených ekosystémů a jejich 
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přínosu pro snižování chudoby. Podporuje zlepšení vědeckého chápání přírodních zdrojů, 
realizuje terénní výzkumy a projekty. Snaží se využít těchto znalostí v praxi, promítnout je 
do rozhodování na lokální, státní i mezinárodní úrovni v dialogu mezi vládami, občanskou 
společností a soukromým sektorem.  IUCN rovněž monitoruje stav světové flóry a fauny
a vydává červenou knihu ohrožených druhů – IUCN Red Data Book. 

Pracovní skupiny a komise IUCN

Skupina specialistů pro záchranné chovy  
Conservation Breeding Specialists Group – CBSG  

IUCN má více než 110 skupin specialistů. Jednou z nich je CBSG, financovaná
z dobrovolných darů od více než 150 institucí a jedinců. Má více než 10leté zkušenosti 
s rozvíjením, testováním a využitím vědeckých nástrojů pro odhad rizika a rozhodování 
ohledně dopadu na in situ i ex situ ochranu. Metody a nástroje založené na malých 
populacích, kozervační biologii, lidské demografii a sociálním učení jsou použitelné pro
hospodářská doporučení. 

CBSG poskytuje objektivní prostředí, odborné znalosti a usnadňuje výměnu informací 
pro různorodé investorské skupiny s cílem dosáhnout dohody při řešení důležitých 
problémů. Interaktivně se účastní všech procesů, které pozitivně ovlivňují hospodářská 
i politická rozhodování a sociální podporu pro ochranářské akce i místního charakteru. 
Poskytuje nástroje k plánování hospodářských rozhodnutí a programů na základě 
vědeckých poznatků.

ČR členové:
Jiroušek Vladislav Ing., Zoo Jihlava, do r. 1980
Tomášová Kristina RNDr., Zoo Dvůr Králové
Rehák Ivan RNDr., CSc., Zoo Praha

Komise pro přežití druhů  
Species Survival Commission
Komise je jednou ze 6 komisí IUCN. 
ČR člen: Rehák Ivan RNDr. CSc, Zoo Praha
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Mezinárodní ochranářské kampaně

Kampaň Maso z pralesa – Bushmeat Campaign 2000 – 2001 
Krize z nadměrného lovu divokých zvířat

Obchod s masem divokých zvířat v současném měřítku je neúnosným podnikáním. 
Už není pouze zdrojem obživy místních obyvatel, ale stal se zdrojem ohromných zisků. 
Více než milion tun divokých zvířat je v tropických pralesích Afriky každoročně zabito 
pouze pro maso. Silnice postavené těžařskými a dřevozpracujícími firmami umožňují
lovcům snadný přístup nejen ke zvířatům, ale i k trhům, a maso divokých zvířat je často 
odváženo do měst vozidly dřevozpracujících společností.

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií se postavila proti tomuto vraždění 
a vyhlásila v září r. 2000 kampaň Bushmeat formou petice adresované Evropskému 
parlamentu a africkým politickým představitelům. K petici se připojilo 158 evropských 
zoologických zahrad z 25 zemí, včetně 15 českých zoo, které nasbíraly 1 854 166 podpisů 
(z toho české zoo 159 718 podpisů, nejvíce Zoo Dvůr Králové n. L. – 42 488 ). V rámci 
kampaně bylo také sebráno přibližně 100 000 eur na záchranné projekty. Informace 
o kampani se dostaly k více než 100 miliónům návštěvníků evropských zoo.

Členem přípravné skupiny kampaně a regionálním zástupcem za ČR a Slovensko byl 
V. Jiroušek, Zoo Jihlava.

Kampaň Deštný prales – Atlantic Rain Forest Campaign  
2001 – 2002  
Příspěvek evropských zoo k ochraně atlantského deštného pralesa

Deštný prales podél jihovýchodního pobřeží Brazílie je pod obrovským tlakem okolní 
civilizace. Již dnes z něho prakticky zbývají malé fragmenty, které mnohdy ani nejsou 
navzájem propojené. Ohroženým druhům zvířat, která zde žijí, tak kromě ostatních 
rizik, jako je lov nebo odchyt, hrozí především nebezpečí ztráty přirozeného životního 
prostředí. 

V atlantském deštném pralese žije téměř 80 druhů zvířat, z nichž naprostá většina je 
chována i v evropských zoo. Z toho je 8 druhů kriticky ohroženo a na pokraji vyhynutí: 3 
druhy lvíčků, dále malpa žlutoprsá, 3 druhy amazoňanů a 1 druh hoko. Mezi další druhy 
patří mj. jaguár, pes pralesní, margay, tapír, delfín, tukani a mnoho druhů papoušků.

Kampaň byla oficiálně vyhlášena v září r. 2001 v Praze. Měla dvě části: informačně
osvětovou, kde chtěla upozornit evropskou veřejnost na kritickou situaci deštného pralesa 
na atlantském pobřeží, a sbírkovou, s cílem nashromáždit 100 000,- USD pro existujících 
i nové záchranné programy na podporu deštného pralesa. Peněžní prostředky byly 
shromažďovány na adopci skupiny lvíčků, vybudování biokoridoru, úhradu terénního 
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pracovníka, přímou finanční podporu, materiální dary a podporu ošetřovatelů. Evropské
zoologické zahrady vybraly celkem přes 148 000 eur, nejvíce Zoo Bristol – 22 600 eur.

V rámci informačně osvětové kampaně probíhaly výstavy a přednášky, tiskové zprávy 
a tiskové konference a prezentace v zoo (každá zoo se při kampani zaměřila především na 
druhy, které aktuálně chová).

České a slovenské zoologické zahrady seznamovaly s kampaní veřejnost 
prostřednictvím svých internetových stránek a rozhlasového vysílání (Frekvence 1). 
Pomocí sbírek se shromáždil pouze nízký obnos (2 430 Kč). Členem přípravné skupiny byl 
za české a slovenské zoo L. Moudrý, Zoo Děčín.

Kampaň na záchranu tygrů – Tiger Campaign 2002 – 2003 
Příspěvek evropských zoo k ochraně tygrů

Tygr čelí několika hrozbám – ztrátě biotopu, ztrátě potravy, je loven pro kožešinu 
a tradiční východoasijské ingredience do léčiv. Dochází proto ke konfliktům s lidmi
v soutěži o životní prostor. Tygří kampaň měla za cíl upozornit veřejnost jak na hrozící 
nebezpečí, tak na řešení této situace. Lidé se dozvěděli, jak zoologické zahrady přispívají 
k zachování tygrů ve volné přírodě a jak sami mohou pomoci. 

Cíle kampaně:
• Vybudování povědomí o ohrožení tygra.
• Vybudování povědomí o roli evropských zoo při ochraně tygra.
• Získávání finančních zdrojů na projekty za záchranu tygra v zemích, kde se tygr ještě

vyskytuje. 
Kampaň byla vyhlášena v Barceloně v září 2002 a ukončena v Lipsku v září 2003. 

Cílem sbírky bylo dosáhnout částky 250 000 eur. Peníze získané touto kampaní budou 
využity na podporu projektů ochrany volně žijícího tygra v rámci kampaně Tygr 21. století 
(21st Century Tiger) ve všech zemích, kde se tygr vyskytuje. Celková požadovaná částka na 
devět projektů je 357 000 eur. EAZA stanovila jako cílovou částku pro kampaň 250 000 eur, 
vybráno bylo 663 853 eur. V českých zoo se vybrala poměrně malá částka – 221 380 Kč. 
Členem přípravné skupiny byl za české a slovenské zoo P. Brandl, Zoo Praha.

Kampaň na záchranu ohrožených druhů želv – Shallshock Campaign, 
2004 – 2005

Želvy obývají naši planetu již čtvrt miliardy let. Byly svědky vzestupu a pádu dinosaurů, 
pozorovaly vzlet prvních ptáků a sledovaly naši vlastní rychlou evoluci od nejbezbrannějších 
z primátů. Nyní, v rozmezí pouhých posledních tří desetiletí, čelí hrozbě vymazání ze 
zemského povrchu. Člověk využíval želvy po staletí – pro předpokládané léčebné vlastnosti 
a jako zdroj bílkovin. Avšak liberalizace zahraničního obchodu v Číně eskalovala obchod 
s želvami a jejich konzumaci na neudržitelnou úroveň se zničujícími následky. Problém 
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však není omezen pouze na masový obchod v Číně a jihovýchodní Asii. Na celém světě 
jsou místa výskytu želv poškozována, znečišťována, rozdrobována či úplně likvidována 
a zastavěna. Zbývající populace se často stávají obětí nepřirozené predace, sběru vajec 
a poptávky po želvím mase. Mnoho z téměř tří stovek dnes žijících druhů je odchytáváno 
z přírody v neúnosných množstvích pro účely mezinárodního obchodu se zvířaty. 

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií proto zahájila 22. září 2004 kampaň 
na záchranu želv 2004/2005 pod názvem „Shellshock“ s cílem:

soustředit pozornost veřejnosti na daný problém, povzbudit zoologické zahrady 
k záchranným akcím, získat finanční prostředky na záchranu želv.

Do kampaně se zapojilo na 290 členských zoo a akvárií a sjednotilo se tak k boji za 
záchranu těchto starodávných a úctyhodných stvoření před vyhubením.

Členem přípravné skupiny za české a slovenské zoo byl I. Rehák, Zoo Praha.
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Reintrodukční a výzkumné programy

Reintrodukce

Programy ČR
Zoologické zahrady UCSZ se do prvních reintrodukčních programů zapojily již před 

více než dvaceti lety. 
Ostravská a královédvorská zoo pomohla při návratu rysa na Šumavu. V první fázi 

byla na Slovensku odchycená zvířata karanténována, vyšetřena a byla zajištěna přeprava. 
Později byla, nejen na Šumavě, ale i ve Francii, vypouštěna také zvířata odchovaná 
v jihlavské, ostravské a bojnické zoo, celkem 11 rysů. Do jednoho francouzského parku 
bylo vypuštěno také 8 vlků.

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let bylo z chovného centra v Horním 
Maršově, spravovaného Zoo ve Dvoře Králové, vypuštěno do Krkonošského národního 
parku více než 40 tetřevů.

Počátkem devadesátých let se Podkrušnohorský zoopark Chomutov zapojil do 
výzkumného úkolu „Stabilizace hohola severního v jižních Čechách“. V průběhu čtyř let 
bylo do přírody vypuštěno více než 300 odchovaných mláďat. Zpětná hlášení potvrzují 
úspěšnost projektu. 

Podkrušnohorský zoopark Chomutov spolu se Zoo Jihlava dodávaly kočky divoké do 
reintrodukčních programů v rakouských a bavorských Alpách. 

Zoologické zahrady Dvůr Králové, Chomutov, Jihlava, Ohrada a Praha se podílejí na 
stabilizaci populace čápů bílých, odchovaná mláďata jsou vypouštěna. Pražská zoo také 
vypustila 13 odchovaných čápů černých.

Podobně se řada našich zahrad – Dvůr Králové, Ostrava, Olomouc, Praha, Brno, 
Chomutov – podílí na stabilizaci sov pálených, sýčků a puštíků obecných. Významný je 
také projekt návratu puštíka bělavého na Šumavu, do kterého je zapojena Zoo Bojnice, 
Ohrada a Zoopark Chomutov. Celkem bylo v rámci tohoto programu v posledních letech 
vypuštěno 67 puštíků.

Zoo Děčín se v roce 2005 společně s CHKO Labské pískovce podílela na následujících 
aktivitách:
• pomoc při instalaci 10 budek pro morčáky velké,
• výroba a instalace plovoucích ostrůvků pro racky chechtavé, potápky roháče, rybáky 

obecné a černé. 

Mezinárodní programy
Pražská zoo desítky let spolupracuje na chovném programu koně Převalského. Tyto 

aktivity vyústily k návratu posledních divokých koní z evropských zoo do mongolských 
stepí. Podobné projekty se připravují také v Číně.
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V rámci EEP programů, řízených koordinátory EAZA, dodala Zoo Praha a Zoo 
Liberec po pěti orlosupech do národních parků a chráněných území ve Francii, Švýcarsku 
a Rakousku. Liberecká zoo poslala jednoho orla mořského do reintrodukčního programu 
v Izraeli a dalších pět ptáků připravuje.

Velký potenciál českých a slovenských zoo v chovu afrických kopytníků předurčil 
účast zahrad UCSZ v reintrodukčních programech také na černém kontinentu. Celkem 
čtyři přímorožce šavlorohé poslala do severoafrických národních parků Zoo Bratislava. 
Zoologické zahrady Brno a Olomouc dodaly po třech kusech adaxe do chráněných území 
Maroka. Další zvířata dodal Dvůr Králové. Z této zoo pocházejí také dvě antilopy vrané 
prohánějící se dnes v okolí řeky Limpopo a 26 antilop koňských, jejichž domovem se stal 
Národní park Pilanesberk. Největší skupinou afrických kopytníků, která se do Afriky 
vracela, bylo stádo 71 buvolů kaferských, kteří postupně osídlili jihoafrické soukromé 
rezervace. Jednoho poskytla také Zoo Bratislava. I když jde v tomto případě o částečně 
komerční aktivity, přispívá i tento projekt k zlepšení a udržení biologické rozmanitosti 
v místech, kde člověk zvířata dávno vytlačil, respektive vyhubil. 

V současné době se, mimo přípravu dalších zvířat v rámci již uvedených projektů, 
připravuje skupina kozorožců alpských z Chomutova a Olomouce na vypuštění v italských 
Alpách a české zahrady jednají s koordinátorem i o vypouštění zubrů v místech původního 
výskytu.

Zoo Liberec se soustředila (od 2. června 1993) na chov orlosupa bradatého (Gypaetus 
barbatus aureus).

Na základě smlouvy mezi Zoo Helsinky a Zoo Liberec o zapůjčení samce orlosupa 
bradatého narozeného v roce 1985 byla mláďata orlosupů reintrodukována dle doporučení 
koordinátora EEP.
1,0 – narozeno 9.3. 2001, bylo 28.5.2002 umístěno v chovné stanici ve Vídni.
1,0 – narozeno 16.4.2002, bylo 8.7.2002 umístěno v oblasti Doran, Francie.
0,1 – narozeno 17.2.2003, bylo 22.5.2003 umístěno v oblasti Roubin, Alpes Maritimes, 

Francie.
0,1 – narozeno 23.2.2003, odchováno ve spolupráci se Zoo Praha, dne 22.5.2003 umístěno 

v oblasti Roubin, Alpes Maritimes, Francie.
0,1 – narozeno 18.2.2004, bylo 12.7.2004 umístěno v oblasti Goldau, Švýcarsko.
1,0 – narozeno 23.2.2004, odchováno ve spolupráci se Zoo Praha a dne 12.7.2004 umístěno 

v oblasti Goldau, Švýcarsko.
 Poslední vyhnízdění orlosupů bradatých bylo v Rakousku v roce 1880, ve Švýcarsku 

v roce 1885. V roce 1913 byl zastřelen poslední orlosup bradatý v západních Alpách na 
francouzsko – italském pomezí.

Výzkumné programy 

Satelitní sledování čápů černých
 V roce 2002 se zahrady UCSZ zapojily do nové etapy projektu Odysea. Hlavním 

cílem bylo odchytit, označit a vybavit vysílači tři čápy černé v oblasti Sibiře. Díky úspěšné 
expedici se podařilo získat velké množství velmi cenných dat. Projekt pokračoval ve stejné 
lokalitě i v roce 2003. Byli sledováni dva noví ptáci.
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V roce 2004 byl v novosibirské oblasti jednomu sledovanému objektu odebrán vysílač. 
Druhému byl ponechán i pro následující sledované období. Další aktivita se přesunula do 
Mongolska. Také zde byli označeni dva ptáci. Získaná data ukázala, že zatímco sibiřští ptáci 
se na indický subkontinent dostávají západní cestou, mongolští využívají při tahu východní 
cestu. 

Všechny získané informace se téměř okamžitě objevují na internetových stránkách 
spravovaných Českým rozhlasem. Projekt je dostatečně popularizován i v dalších médiích. 
V roce 2003 a 2004 byly k projektu vydány vícejazyčné publikace. S poměrně velkým 
zájmem byly informace o projektu přijímány také na konferencích WAZA v roce 2003 
v San José a v roce 2004 v Taipei, EAZA 2003 v Lipsku a v roce 2004 v Kolmardenu. Na 
podzim 2004 se projekt prezentoval v Bangkoku na světovém zasedání IUCN. Projekt má 
pokračovat i v následujících letech. 

Výzkumné programy v jednotlivých zoo
Zoologické zahrady jsou také vědeckovýzkumná pracoviště a plní řadu vědecko-

výzkumných úkolů. Ve většině zoo se každoročně zpracovávají podklady pro závěrečné 
a diplomové práce studentů. Lze konstatovat, že většina českých zoologických zahrad 
jsou moderní evropské a světové instituce, které aktivně naplňují svoje poslání v oblasti 
odborného výzkumu a mezinárodní odborné spolupráce. Zcela logicky největší podíl na 
vědeckovýzkumné činnosti mají velké zoo s velkým potenciálem odborníků a zoo, v jejichž 
teritoriu je větší počet vysokých škol. Pro názornost uvádíme vědeckovýzkumnou činnost 
pražské zoo.

Veterinární vědy

Výzkumný program Nové trendy v imobilizaci zvířat
V oblasti veterinárního výzkumu byla v pražské zoo ve středu pozornosti zejména 

problematika imobilizace zvířat. V roce 2004 MVDr. Roman Vodička, Ph.D., Zoo Praha 
obhájil na VFU Brno disertaci „Nové trendy v imobilizaci zvířat v Zoo Praha“, v níž jsou 
příslušné výzkumy shrnuty.

Výzkumný program Stanovení profilu vybraných biochemických parametrů z krve zvířat
Dalším odvětvím veterinárních věd, na něž byla v pražské zoo zaměřena pozornost, 

je výzkum krve chovaných živočichů v souvislosti s doktorským programem (R. Vodička 
– ve spolupráci s FVL FVU Brno) „Stanovení profilu vybraných biochemických parametrů
z krve zvířat v Zoo Praha“, probíhajícím od roku 1997.

Speciální veterinární a parazitologické studie
Veterináři pražské zoo (MVDr. Jaromír Král a MVDr. Roman Vodička, Ph.D.) spolu 

s kolegy z dalších pracovišť zveřejnili řadu speciálních prací věnujících se imobilizaci, 
anestézii a dalším oblastem veterinárních věd a parazitologie. Přehled prací:

HESS L., SCHREIBEROVÁ J., VODIČKA R., KRÁL J. Vliv kombinací – ketamin 
a dexmedetomidin – pravotočivý ketamin na chování a základní hemodynamické 
a respirační parametry u makaka rhesuse. Gazella 31, 2004, Zoologická zahrada v Praze, 
71 – 76.
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HESS L., VODIČKA R., KRÁL J. Vliv psychického stresu na zvířata a průběh imobilizace 
goril v pražské zoo při povodních. Gazella 30, 2003, Zoologická zahrada v Praze, 33 – 38. 
VODIČKA R. Chemical immobilization of captive aardvark, (Orycteropus afer). Journal of 
Zoo and Wildlife Medicine, 2004, vol. 35, No. 4, 544 – 545. 

VODIČKA R., BENEŠ V., MOHAPL M., HMIRÁK M., KRAMÁŘ F. Lipom bei einem 
17 jahrigen – Ussuri–Tiger, Panthera tigris altaica. 24. Arbeitstagung der Zootierarzte im 
deutschprachigen Raum 2004 Wuppertal. Wuppertal: Zoo Wuppertal, 2004, in press.; 
VODIČKA R., KRÁL J. Purulent trunk dermatitis in a male Ceylon elephant, (Elephas 
maximus maximus). Erkrankungen der Zootiere, VISEZ 41 Roma. Berlin: IZW, 2003, 151 
– 153.

VODIČKA R., KRÁL J. Zdravotní stav a příčiny úhynu samice želvy sloní (Geochelone 
nigra), chované v pražské zoologické zahradě 54 let. Gazella 30, 2003, Zoologická zahrada 
v Praze, 51 – 54.

VODIČKA R., KRÁL J. Řešení akutních stavů u zvířat v Zoologické zahradě v Praze. 
V. seminář exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – řešení akutních stavů. Brno: VFU Brno, 
2004, 6 – 10.

Biologické vědy

Výzkumný program Perspektiva záchranných chovů
V roce 2004 byla započata nadále pokračující práce na výzkumném projektu (hlavní 

řešitel Mgr. Zuzana Starostová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha; garant 
RNDr. Daniel Frynta, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha; za Zoo Praha 
RNDr. Ivan Rehák, CSc.): „Perspektiva záchranných chovů ohrožených plazů: Genetická 
variabilita v populacích dvou modelových druhů (Epicrates angulifer a Cyclura nubila)“.

Komplexní studium koně Převalského
Významným objektem odborného zájmu v pražské zoo je emblémové zvíře – kůň 

Převalského. Mezinárodní plemenná kniha pro tento druh je druhou nejstarší plemennou 
knihou na světě. Byla založena v Zoo Praha a stále je zde vedena. Plemenné knihy jsou dnes 
samozřejmými a neodmyslitelnými nástroji při řízení mezinárodních chovných programů 
ve světových zoo a skutečnost, že Zoo Praha patří v této oblasti k průkopníkům, zvyšuje 
mezinárodní prestiž ČR. V období 2003 a 2004 byla věnována pozornost exteriéru těchto 
koní. Výsledkem spolupráce se Zoologickým muzeem Moskevské státní univerzity M.V. 
Lomonosova byla studie věnovaná posuzování exteriéru těchto koní (Spasskaja N., Kůs E., 
2003: Osobennosti eksteriera lošadej Prževalskogo, Equus przewalskii Poljakov, 1881. Gazella, 
Zoo Praha, 30). V periodiku pražské zoo Gazella byl, podobně jako v minulosti, poskytnut 
i prostor zahraničním badatelům věnujícím se koni Převalského, tentokráte z Aklimatizační 
a chovné stanice Ukrajinské akademie věd, Askania Nova (Zharkikh T.L., 2003: Posuzování 
tělesné kondice volně žijících koní Převalského, Equus przewalskii. Gazella, Zoo Praha, 30). 
Pražská zoo se v roce 2004 zapojila do projektu „Strategie na záchranu koně Převalského 
v Rusku“, vedeného specialisty ze zoologických zahrad mezinárodního sdružení EARAZA, 
jehož je Zoo Praha od roku 2004 členem, a z ruských akademických pracovišť (Inst. ekologie 
a evoluce A.N. Severcova, Inst. stepi); cílem projektu je zajištění volně žijící populace koně 
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Převalského a ekologická restaurace původních stepních biocenóz v celinné oblasti na jihu 
Orenburské oblasti (16 tis. ha) a také řešení problémů spojených s chovem a odchovem 
tohoto druhu v lidské péči.

Komplexní studium existenčně ohrožených druhů želv
Zoo Praha má významné postavení v mezinárodním úsilí o odvracení katastrofálních 

důsledků globální želví krize. Podílela se významně na mezinárodních záchranných 
akcích, je zde unikátní kolekce želv a jsou zde vedeny plemenné knihy pro dva želví druhy. 
V souvislosti s tím se na výzkum biologie ohrožených druhů želv zaměřil a zaměřuje výzkum 
konaný v rámci magisterského studia studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Některé diplomové práce posluchačů této fakulty se věnovaly přímo výzkumu 
zvířat chovaných v Zoo Praha. Byla úspěšně obhájena diplomová práce Mgr. Markéty 
Hutínové (vedoucí RNDr. Ivan Rehák, CSc., konzultant Petr Velenský, Zoo Praha) 
„Ekologie a etologie želv Geochelone gigantea a Geochelone nigra v pražské zoologické 
zahradě“. V této práci, zaměřené na největší skupinu obřích suchozemských želv, která je 
k dispozici v evropských zoo, byly získány teoreticky i prakticky cenné výsledky z oblasti 
sociálního života želv, jejich termální biologie a mnoha dalších aspektů jejich biologie. 
V roce 2004 zahájili obdobný výzkum u vědecky naprosto nedostatečně prozkoumaných 
želv Heosemys grandis a Orlitia borneensis v rámci svých diplomových prací (vedoucí I. 
Rehák; konzultant P. Velenský, Zoo Praha) posluchači Přírodovědecké fakulty UK Sylva 
Gaarová a Tomáš Protiva.

Spolupráce s akademickými institucemi při výzkumné a pedagogické činnosti

Zoo Praha a Přírodovědecká fakulta University Karlovy
Odborníci ze Zoo Praha se podíleli jako externí přednášející na přednáškové činnosti 

pro studenty zoologie (Batrachologie a herpetologie – I. Rehák, Zoo Praha; Ekologie 
a etologie obojživelníků a plazů – I. Rehák, Zoo Praha, D. Frynta, PřF UK), pracovali jako 
členové zkušebních komisí a komisí pro obhajoby disertačních prací (Vater M.: Anatomy 
and Onthogeny of Skeletal System of the Alpine Newt, Triturus alpestris. – I. Rehák; 
Belanský P: Diverzita prostředí reprodukčních ploch obojživelníků a jejich společenstev 
v povodí Oravy. – I. Rehák), jako vedoucí i oponenti diplomových a seminárních prací 
univerzitních studentů (I. Rehák – vedení: Mgr. Markéta Hutínová – Ekologie a etologie 
želv Geochelone gigantea a Geochelone nigra v pražské zoologické zahradě, Mgr. Michal 
Šváb – Ekologie užovky podplamaté, Natrix tessellata, ve středních Čechách, Sylva Gaarová 
– Ekologie a etologie želvy Heosemys grandis, Tomáš Protiva – Ekologie a etologie želvy 
Orlitia borneensis, Sylva Gaarová – Reprodukční strategie želv, Tomáš Protiva – Ekologická 
a morfologická diversifikace želv čeledi Geoemydidae; I. Rehák – oponentura: Gvoždík V.:
Mezidruhová a vnitrodruhová variabilita rosniček Hyla savignyi a Hyla arborea – I. Rehák; 
Červenka J.: Přehled současných poznatků o chemické komunikaci ještěrů doplněný 
předběžnou analýzou výskytu epidermálních pórů – I. Rehák; Kubička L.: Invariantní 
snůška šupinatých plazů – I. Rehák; Tvarožková B.: Lebka korytnačiek a jej vývojové 
charakteristiky – I. Rehák), jako přednášející na katedrálních seminářích (Rehák I.: Leguáni 
rodu Cyclura: Minulost, přítomnost a budoucnost; Rehák I.: Kde ochrana biotopu nestačí) 
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a jako oponenti grantových žádostí (I. Rehák). Naopak výzkumní a pedagogičtí pracovníci 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze využívají pražskou zoo jako „živou 
učebnici“ při exkurzích v rámci vysokoškolských kurzů (např. sociobiologie, etologie); 
studentům fakulty je k dispozici také kvalitní knihovna pražské zoo.

V impaktovaném prestižním zoologickém periodiku byly publikovány výsledky 
společného studia týkající se morfometrických zákonitostí u ještěrů (Kratochvíl L., Fokt M., 
Rehák I., Frynta D., 2003: Misinterpretation of character scaling: a tale of sexual dimorphism 
in body shape of common lizards., Can. J. Zool. 81, 1112 – 1117.). V návaznosti na unikátní 
objev nepohlavního rozmnožování ve skupině agam kočinčinských v Zoo Praha byl zahájen 
sběr materiálu ke společné studii o partenogenezi (tzv. panenském rozmnožování, kdy se 
samice množí bez přispění samců) tohoto druhu. Probíhá výše uvedený projekt věnující se na 
modelových druzích problematice záchranných chovů včetně jejich managementu v lidské 
péči. Úspěšně obhájená diplomová práce Michala Švába „Ekologie užovky podplamaté, 
Natrix tessellata, ve středních Čechách“ se netýkala přímo zvířat chovaných v pražské 
zoo, ale její výsledky jsou důležité pro adekvátní péči o přísně chráněné druhy naší fauny 
volně se vyskytující na území pražské zoo, které je velmi cennou přírodní lokalitou, na níž 
díky uplatnění takzvaného říčního fenoménu přežívají vzácné teplomilné elementy fauny 
a flóry; jejich reprezentantem je i výše zmíněná užovka podplamatá. Z hlediska posuzování
expoziční atraktivnosti ve vztahu ke konzervační biologii byla pro praxi zoo zajímavá šířeji 
koncipovaná seminární studie posluchačky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze Jany Marešové „Atraktivita zvířat pro člověka a její důsledky pro konzervační 
ekologii“.

Zoo Praha a Zemědělská univerzita Praha
Odborníci ze Zoo Praha (I. Rehák) přednášeli pro studenty a doktorandy ZU Praha 

(batrachologie, herpetologie, ekologie a etologie), oponovali diplomové práce (ing. Andrej 
Funk – Biologické a ekologické aspekty chovu a rozmnožování gekonů rodu Phelsuma 
(Gekkonidae), ing. Jitka Macháčková – Biologie, metodika chovu a rozmnožování gekončíka 
Eublepharis macularius (Eublepharidae) a gekona Paroedura pictus (Gekkonidae) a vliv 
sociálních interakcí na intenzitu a vyrovnanost růstu při odchovu jejich mláďat), pracovali 
jako členové rigorózních komisí (komise pro státní doktorskou zkoušku – ing. Jiří Vojar 
– Sukcese a reprodukční ekologie obojživelníků na uměle vytvořených stanovištích) 
a spolupracují s kolegy ze ZU v dílčích odborných záležitostech (např. determinace 
zoologického materiálu).

Zoo Praha a další české odborné instituce
Kolekce živočichů chovaná v pražské zoologické zahradě představuje sama o sobě 

unikátní zoologický materiál obrovské vědecké hodnoty. Při samotném chovu jsou 
průběžně získávána cenná empirická data, zaznamenávaná do pečlivě vedených protokolů, 
aby byla dostupná pro další odborné zpracování.

Veterinární péče při mimořádné rozmanitosti chovaných živočichů přináší neobyčejně 
široké spektrum nových veterinárních poznatků. Vědeckou hodnotu mají uhynulí 
živočichové i po smrti. Aby výše uvedený výzkumný potenciál byl dobře využit, 
spolupracuje pražská zoo s akademickými institucemi a muzejními a veterinárními 
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pracovišti. Například uhynulá zvířata, která představují cenný studijní i expoziční materiál, 
jsou předávána do Národního muzea v Praze. Veterinární a farmaceutická univerzita 
v Brně dostala ke zpracování exotický parazitologický materiál. Pražská zoo (I. Rehák) se 
podílela na přípravě plánovaného monitoringu herpetofauny organizovaném Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR.

Odborníci z pražské zoo pracují v domácích učených společnostech či je přímo vedou 
(Česká herpetologická společnost, člen Rady českých vědeckých společností při ČAV – 
prezident RNDr. Ivan Rehák, CSc., Zoo Praha), pracovali a pracují v redakčních radách 
odborných časopisů a jako odborní recenzenti vědeckých časopisů (např. Folia Zoologica 
– I. Rehák) a přednášejí v různých odborných a zájmových organizacích.

Zoo Praha a mezinárodní odborná spolupráce
Pražská zoo se podílela a podílí aktivně na odborné práci orgánů Evropské asociace 

zoologických zahrad a akvárií (EAZA), kde její odborníci pracují v mezinárodních 
chovných programech, některé speciální druhové programy přímo sami vedou (RNDr. Pavel 
Brandl, Ph.D.; RNDr. Evžen Kůs; RNDr. Petr Pithart; RNDr. I. Rehák, CSc.) a podílejí 
se na práci nebo přímo vedení odborných komisí (I. Rehák – předseda EAZA ARTAG 
– odborného poradního orgánu EAZA – a člen EAZA Research Committee – vrcholného 
orgánu EAZA pro výzkum). S tím souvisí i příslušná publikační aktivita – např. Rehák I. 
(comp.), 2004: EAZA Amphibian and Reptile TAG Annual Report 2002. In: Versteege L., 
Garn K., Hiddinga B., Brouwer K. (eds.). EAZA Yearbook 2002. EAZA Executive Office, 
Amsterdam, pp. 11 – 15.; Rehák I., 2004: Giant Asian pond turtle ESB Annual Report 2002. 
In: Versteege L., Garn K., Hiddinga B., Brouwer K. (eds.). EAZA Yearbook 2002. EAZA 
Executive Office, Amsterdam, p. 22.; Rehák I., 2004: Malaysian giant turtle ESB Annual 
Report 2002. In: Versteege L., Garn K., Hiddinga B., Brouwer K. (eds.). EAZA Yearbook 
2002. EAZA Executive Office, Amsterdam, p. 23. Pražská zoo zorganizovala v Praze 
mezinárodní společné zasedání reprezentantů odborných pracovních skupin Evropské 
asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA Terrestrial Invertebrate TAG, EAZA/EUAC 
Fish and Aquatic Invertebrate TAG a EAZA Amphibian and Reptile TAG), zasvěcené 
zejména plánování evropských chovů plazů, obojživelníků, ryb a bezobratlých živočichů 
v lidské péči. Ve spolupráci s berlínským „Institut für Zoo- und Wildtierforschung“ byla 
zahájena organizace velmi významného odborného setkání, které se má uskutečnit v Praze 
v roce 2005 – „42nd International Symposium on Diseases of zoo and Wild Animals“. Zoo 
Praha tak potvrzuje mezinárodní prestiž úspěšného organizátora velkých mezinárodních 
konferencí, kterou si získala jako hostitel výroční konference EAZA v roce 2001.

Jak odrážejí i příslušná usnesení WAZA (Světové asociace zoologických zahrad 
a akvárií) a EAZA (Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií), jichž je pražská 
zoologická zahrada členem, od moderní zoo, disponující cenným genofondem v lidské 
péči i nepřehlédnutelným vědomostním potenciálem z oblasti péče o ohrožené druhy, se 
očekává aktivní podíl na mezinárodní odborné spolupráci věnované záchraně existenčně 
ohrožených druhů. Odborníci ze Zoo Praha spolupracovali s příslušnými mezinárodními 
orgány (zejména v rámci IUCN) při řešení řady těchto ožehavých témat. Zapojili se např. 
do řešení některých problémů spojených s globální krizí želv, a to prací ve vedení evropské 
větve mezinárodní organizace Turtle Survival Alliance (Petr Velenský, Zoo Praha) a účastí na 
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organizaci v roce 2004 odstartované evropské kampaně EAZA na podporu konzervačních 
projektů cílených na ohrožené želvy; kampaň koordinovala ve střední Evropě právě Zoo 
Praha (I. Rehák, P. Velenský). Tomuto problému byla věnována i některá speciální sdělení 
(např. Rehák I., 2004: EAZA turtle rescue action, two years later. EAZA News, Amsterdam, 
46: 26 – 28.). Jinými existenčně ohroženými plazy, jimž byla v pražské zoo v souvislosti 
s chovným programem věnována zvláštní pozornost, byli obří zemní leguáni. V tomto 
ohledu se pracovníci Zoo Praha podílí na práci příslušných specializovaných organizací (I. 
Rehák, Zoo Praha, Člen IUCN Species Survival Commission, Iguana Specialist Group), což 
se odráží i v příslušné publikační aktivitě (např. Rehák I., 2004: Rock iguanas: conservation 
efforts and the role of zoos. In: Hiddinga B. (ed.). Proceedings of the EAZA Conference
2002, Barcelona. EAZA Executive Office, Amsterdam, pp. 54 – 60.; Rehák I., 2004: Cuban
iguana update. Iguana Specialist Group Newsletter, Zoological Society of San Diego, 7, 2: 
4.). V návaznosti na aktivní práci a členství specialistů ze Zoo Praha (I. Rehák) v IUCN 
SSC Conservation Breeding Specialist Group se rozvíjí i spolupráce na formulování projektů 
k záchraně ohrožených živočichů, jako jsou leguán kubánský či zmije rákošská, a na 
řešení návazných problémů jejich realizace (např. Kovács T., Korsós Z., Rehák I., Corbett 
K., Miller P.S., eds., 2002: Population and habitat viability assessment for the Hungarian 
Meadow Viper, Vipera ursinii rakosiensis. Workshop Report. Apple Valley, MN: IUCN/SSC 
Conservation Breeding Specialist Group. iv + 107.; Rehák I., 2004: Zmije rákošská, Vipera 
ursinii rakosiensis – přežije další rok ? Gazella, Zoo Praha, 31:183 – 205.).

Odborná propagace výsledků zoologického výzkumu a konzervačních aktivit zoo
Pražská zoo vydává vlastní odborné periodikum Gazella, které vychází jednou ročně. 

V roce 2005 bylo vydáno již 32. číslo. Obsah a abstrakta příspěvků publikovaných v tomto 
periodiku jsou uváděny ve světové databázi zoologických publikací „Zoological Records“, 
takže jsou dobře přístupné širokému mezinárodnímu spektru vědeckých pracovníků 
a dalších specialistů. V roce 2003 a 2004 zde byla zveřejněna řada odborných sdělení 
včetně obsáhlé práce o významném českém projektu na záchranu ohrožené antilopy 
v Senegalu, řízeném specialisty z Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity 
v Praze (Nežerková P., Verner P. H., Antonínová M., 2004: The conservation programme
of the Western giant eland, Taurotragus derbianus derbianus, in Senegal – Czech Aid 
Development Project. Gazella, Praha, 31: 87 – 182.). Odborní pracovníci Zoo Praha rovněž 
publikují v příslušném domácím i mezinárodním tisku.
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Spolupráce zoologických zahrad 
a státní ochrany přírody 

Činnost MŽP jako ústředního správního orgánu pro oblast 
provozování zoologických zahrad podle zákona o zoologických 
zahradách 

Ministerstvo životního prostředí je od 1.1.2004 ústředním správním orgánem pro 
oblast provozování zoologických zahrad podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách 
provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických 
zahradách). Proto rozhoduje o vydání, případně zrušení licence podle tohoto zákona, 
vede evidenci zoo s licencí, provádí pravidelnou kontrolu zoologických zahrad, poskytuje 
dotace provozovatelům zoo, spolupracuje s Unií českých a slovenských zoologických 
zahrad (UCSZ), Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), Státní veterinární správou 
(SVS) a Ústřední komisí na ochranu zvířat proti týrání (ÚKOZ), která je odborem na 
Ministerstvu zemědělství ČR. Zároveň v souladu s tímto zákonem zřizuje Komisi pro 
zoologické zahrady jako poradní orgán ministra životního prostředí v otázce zoo. Členové 
komise se účastní místních šetření, která provádí ministerstvo v rámci správního řízení 
o vydání licencí na místech, kde jsou nebo mají být provozovány zoo, a při nichž mají 
být ověřeny údaje uvedené v žádosti o povolení licence podle zákona o zoologických 
zahradách a posouzeny skutečnosti rozhodující pro udělení licence. Zpracovávají zprávy 
o výsledcích místních šetření, jejichž obsahem je také vyjádření, zda vydání licence 
provozovateli zoologické zahrady komise doporučuje, nebo nedoporučuje, a zdůvodnění 
tohoto vyjádření. Účastní se pravidelných kontrol v zoologických zahradách s licencí, které 
provádí ministerstvo nejméně jedenkrát za dva roky a jejichž předmětem je zjišťování, zda 
jsou plněny podmínky stanovené zákonem. Komise také sleduje vědecký vývoj v oblasti 
chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách i nové možnosti zapojení zoo do 
aktivní ochrany přírody podle Úmluvy o biologické rozmanitosti, a na základě toho se podílí 
na zpracování stanovisek, ke kterým přihlíží ministerstvo při stanovení prioritních oblastí 
podpory provozovatelů zoo z peněžních prostředků státního rozpočtu z  kapitoly 315-MŽP 
pro daný kalendářní rok v rámci  programu „Příspěvek zoologickým zahradám“. Komise 
se podílí na posuzování obsahu žádostí o poskytnutí dotací a na zpracování stanovisek, 
která jsou jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí ministerstva o poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací na jednotlivé předměty podpory, uvedené v příloze 1 nařízení vlády 
č. 17/2004 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad, 
z programu „Příspěvek zoologickým zahradám“. 
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Podpora provozovatelů zoologických zahrad v zapojení do 
mezinárodní ochrany přírody a ochrany přírody České republiky

Program Příspěvek zoologickým zahradám byl vyhlášen na základě usnesení vlády 
ČR ze dne 4.1.1995 č. 3, o řešení problematiky českých zoologických zahrad. Až do roku 
2003 byly dotace poskytovány na základě směrnic vydávaných Ministerstvem životního 
prostředí. V roce 2003 byl schválen zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování 
zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), kde je 
uvedeno, že posláním zoologických zahrad je v souladu s právem Evropských společenství 
přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské 
péči se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti 
k ochraně přírody. Hlavním cílem  programu je proto podpora aktivního zapojení zoo do 
ochrany biologické rozmanitosti ex situ (chov živočichů v lidské péči) a in situ (obnova 
životaschopných populací živočichů v jejich přirozeném prostředí). 

Objem finančních prostředků státního rozpočtu (dotace) poskytnutých z programu
v jednotlivých letech v období 1995 – 2005 se lišil v závislosti na schváleném rozpočtu 
kapitoly 315-MŽP pro daný kalendářní rok. Od roku 2004 jsou dotace poskytovány 
provozovatelům 16 zoologických zahrad, kteří jsou držiteli platné licence vydané 
ministerstvem podle zákona o zoologických zahradách, a to na jednotlivé předměty 
podpory uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 17/2004 Sb., o pravidlech poskytování 
dotací provozovatelům zoologických zahrad, a to v rámci tří dotačních titulů programu. 

Finanční prostředky z dotačního titulu A. Chov ohrožených druhů světové fauny 
v českých zoologických zahradách podpořily zachování a rozšíření chovu ohrožených 
druhů světové fauny zařazených do Evropských záchovných programů (zkráceně EEP), 
evropských plemenných knih (ESB), mezinárodních plemenných knih (ISB), ohrožených 
druhů světové fauny uvedených v Červené knize IUCN (RBD), chovu vybraných 
ohrožených druhů světové fauny chráněných podle zákona č. 100/2004 Sb. (zkráceně 
CITES) a reintrodukčních programů ohrožených druhů světové fauny. Na tento dotační 
titul byla správcem programu v roce 2004 i v roce 2005 poskytnuta největší část finančních
prostředků programu, tj. 34,5 mil. (z celkového objemu 44,5 mil.), protože z hlediska 
aktivního zapojení zoologických zahrad do ochrany přírody ve smyslu Národní strategie 
ochrany biologické rozmanitosti lze považovat podporu chovu živočichů světové fauny 
a uchování jejich jedinečného genofondu za nejdůležitější a zcela nezbytnou. 

Finanční prostředky z dotačního titulu B. Zapojení českých zoologických zahrad 
do systému ochrany přírody České republiky podpořily chov a reintrodukci zvláště 
chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném 
znění, a péči o zvláště chráněné živočichy přijaté z volné přírody, dočasně nebo trvale 
neschopné samostatného života v přírodě. Zároveň umožnily realizaci řady vzdělávacích 
programů, tj. zapojení veřejnosti do vzdělávání a osvěty v oblasti ochrany přírody, především 
ve smyslu Úmluvy o biologické rozmanitosti, a s tím související publikační činnost. Této 
oblasti činnosti byla ze strany zoologických zahrad a správce programu věnována velká 
pozornost s cílem využít stávajícího potenciálu zoo také k plnění cílů Státního programu 
environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty, jehož gestorem a koordinátorem je 
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MŽP. V rámci tohoto dotačního titulu byly v roce 2004 i v roce 2005 poskytnuty dotace 
o celkovém objemu 6,6 mil. Kč. 

Finanční prostředky z dotačního titulu C. Spolupráce českých zoologických 
zahrad v rámci mezinárodních programů chovů ohrožených druhů s významnými 
zoologickými zahradami a institucemi v cizině, podpora členství a účasti zoologických 
zahrad v mezinárodních organizacích umožnily spolupráci českých zoo s významnými 
zoologickými zahradami, institucemi a organizacemi v cizině v rámci kooperace 
mezinárodních programů chovů ohrožených druhů živočichů a členství v mezinárodních 
organizacích, především Světovém sdružení zoologických zahrad a akvárií (WAZA), 
Evropském sdružení zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a Euroasijském regionálním 
sdružení zoologických zahrad a akvárií (EARAZA). Za přispění finančních prostředků
z tohoto dotačního titulu mohly být vedeny národní i mezinárodní plemenné knihy 
a vydána Ročenka Unie českých a slovenských zoologických zahrad, která zachycuje změny 
stavů živočichů chovaných v 15 zoologických zahradách v ČR (členů UCSZ) a další údaje 
o jejich chovu s přihlédnutím k zařazení do různých kategorií podle stupně ohrožení, a 
zařazení do evropských i celosvětových záchranných chovů. Na podporu těchto činností 
zoo byly v roce 2004 i 2005 poskytnuty dotace 3,3 mil. Kč. 

Dotace z programu jsou poskytovány provozovatelům zoo v rámci výše uvedených tří 
dotačních titulů pouze jako neinvestiční, a to na jednotlivé předměty podpory tak, jak bylo 
uvedeno v žádostech o dotace, doporučeno Komisí pro zoologické zahrady a rozhodnuto 
ředitelem odboru mezinárodní ochrany biodiverzity, který je správcem finančních
prostředků z programu. Ministerstvo považuje za účelné a nezbytné, aby program 
pokračoval i v následujících letech tak, aby zoo mohly plnit nadále své dlouhodobé úkoly 
a naplňovat poslání uvedené v zákonu o zoologických zahradách. 

Péče o živočichy v záchranných centrech zoologických zahrad

České zoologické zahrady, z nichž některé byly v letech 1997 – 2004 určeny 
jako záchranná centra podle zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu 
ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, významně pomáhají 
státu se zajištěním péče o zadržené a zabavené exempláře živočichů chráněných podle 
tohoto zákona. Do záchranných center v zoologických zahradách (Zoo Brno, Zoo Praha, 
Zoo Plzeň, Zoo Jihlava, Zoo Ústí n. L.) jsou umísťováni živočichové po jejich zadržení 
z důvodu porušení tohoto zákona a je zde o ně pečováno po dobu vedení správního řízení 
o zabavení a v době po nabytí právní moci rozhodnutí o zabavení, kdy se stávají majetkem 
státu. MŽP jako jejich prozatímní správce a výkonný orgán CITES rozhoduje o  dalším 
nakládání s nimi s přihlédnutím k  doporučení vědeckého orgánu CITES (AOPK ČR) 
a kontrolního orgánu CITES (ČIŽP). Živočichové jsou přednostně převáděni do majetku 
zoologických zahrad, které mají zájem zařadit je do dalšího chovu a vytvořit chovné skupiny. 
Za perspektivní lze považovat zapojení těchto živočichů do mezinárodních záchovných 
programů ohrožených druhů. Odchovaná mláďata by mohla být využita pro reintrodukce 
a posílení populací volně žijících živočichů v přírodě. Tímto způsobem zoologické zahrady 
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aktivně přispívají k plnění Úmluvy o biologické rozmanitosti a Úmluvy o mezinárodním 
obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (Washingtonská úmluva). 

Po vstupu ČR do EU v roce 2004 dne 1.1.2004 se změnily právní předpisy týkající se 
podmínek dovozu a vývozu živočichů, především vstoupil v platnost nový zákon č. 100/
2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů 
(zákon o obchodování s ohroženými druhy), který nahradil předchozí zákon č.16/1997 
Sb. Zpřísnily se veterinární předpisy pro dovoz a karanténování zvířat z třetích zemí, 
tj. ze zemí mimo členské země EU, a celní předpisy. Změnily se také cesty nelegálního 
dovozu, druhové spektrum a množství zadržených nelegálně dovážených volně žijících 
živočichů, často velmi vzácných druhů. Proto MŽP provedlo ve spolupráci se zoologickými 
zahradami a Státní veterinární správou revizi stávajících záchranných center v zoo a na 
základě toho připravuje novou koncepci sítě záchranných center na území ČR tak, aby 
odpovídala současným požadavkům členského státu EU. V rámci této koncepce se uvažuje 
o výstavbě nového centrálního záchranného centra na území hl. m. Prahy, kam by byly 
umísťovány především živé exempláře živočichů a rostlin zadržené při nelegálním dovozu 
na mezinárodním letišti v Praze 6 – Ruzyni. Provozovatelem záchranného centra by měla 
být Zoologická zahrada  hl. města Prahy společně s Botanickou zahradou hl. města Prahy. 

Příklady zadržených živočichů umístěných do záchranných center 
provozovaných zoologickými zahradami 

Zoologická zahrada města Brna
Želva čtyřprstá (Testudo horsfieldii) 23 ks, želva Kleinmannova (Testudo kleinmanni) 
60 ks, želva zelenavá (Testudo hermanni) 290 ks, želva skalní (Malacochersus tornieri) 
32 ks, želva žlutohnědá (Testudo graeca) 4 ks, chameleón Jacksonův (Chamaeleo jacksonii) 
50 ks, chameleón přilbový (Chamaeleo dilepis) 20 ks, chameleón jemenský (Chamaeleo 
calyptratus) 64 ks, trnorep egyptský (Uromastyx aegyptia) 63 ks, trnorep skalní (Uromastyx 
acathinura) 3 ks, leguán zelený (Iguana iguana) 60 ks, krajta královská (Python regius) 1 ks, 
loskuták posvátný (Gracula religiosa) 3 ks, lori mnohobarvý (Trichoglossus haematonotus) 
1 ks, lori žlutohřbetý (Lorius garrulus) 1 ks, papoušek nádherný (Polytelis swainsonii) 1 ks, 
ara arakanga (Ara macao) 1 ks, papoušek Barnardův (Barnardius barnardi) 1 ks, kakadu bílý 
(Cacatua alba) 1 ks, kakadu Goffinův (Cacatua goffini) 1 ks, traváček ozdobný (Neophema 
elegans) 5 ks, papoušek horský (Polytelis anthopeplus) 1 ks, papoušek královský (Alisterus 
scapularis) 2 ks, papoušek růžovohrdlý (Agapornis roseicollis) 1 ks, papoušek zpěvavý 
(Psephotus haematonotus) 8 ks, rosela Pennantova (Platycercus elegans) 3 ks, rosela pestrá 
(Platycercus eximius) 3 ks, papoušek šedý liberijský (Psittacus erithacus timmeh) 70 ks, 
papoušek šedý velký (Psittacus erithacus erithacus) 28 ks, jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 
1 ks.
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Zoologická zahrada Jihlava 
Kobra jávská (Naja sputatrix) 4 ks, outloň malý Nycticebus pygmeus) 2 ks, tamarín sedlový 
(Saguinus fuscicollis) 2 ks.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
Želva čtyřprstá (Testudo horsfieldii) 7 ks, želva malajská (Batagur baska) 10 ks, želva 
hvězdnatá (Geochelone elegans) 1 ks, želva paprsčitá (Geochelone radiata) 54 ks, želva 
(Geochelone platynota) 1 ks, želva pardálí (Geochelone pardalis) 5 ks, želva pavoučí (Pyxis 
arachnoides) 6 ks, želva (Pyxis planicauda) 3 ks, želva tlustokrká (Siebenrockiella crassicollis) 
2 ks, želva zelenavá (Testudo hermanni) 83 ks, želva vroubená (Testudo marginata) 1 ks, želva 
žlutohnědá (Testudo graeca) 7 ks, želva (Indotestudo elongata) 6 ks, chameleón (Chamaeleo 
deremensis) 5 ks, chameleón (Chamaeleo chameleon) 5 ks, trnorep skalní (Uromastyx 
acanthinurus) 19 ks, korovec podezřelý (Heloderma suspectum) 2 ks, varan (Varanus 
acanthurus) 3 ks, varan stepní (Varanus exanthematicus) 4 ks, varan (Varanus beccari) 
16 ks, varan (Varanus boehmei) 2 ks, varan (Varanus macraei) 2 ks, varan (Varanus melinus) 
8 ks, varan nilský (Varanus niloticus) 8 ks, varan (Varanus timorensis) 1 ks, varan (Varanus 
varius) 2 ks, varan smaragdový (Varanus prasinus) 36 ks, varan (Varanus salvadorii) 2 ks, 
hroznýšek (Eryx jaculus) 1 ks, hroznýš královský (Boa constrictor) 1 ks, krajta (Liasis 
fuscus) 1 ks, krajta zelená (Morelia viridis) 193 ks, krajta písmenková (Python sebae) 1 ks, 
krajta královská (Python regius) 8 ks, chřestýšovec Waglerův (Trimeresurus wagleri) 2 ks, 
chřestýšovec (Trimeresurus sp.) 1 ks.

Zoologická zahrada hl. města Prahy 
Želva čtyřprstá (Testudo horsfieldii) 1 ks, želva anamská (Annamemys annamensis) 3 ks, želva 
malajská (Batagur baska) 5 ks, želva (Manouria impressa) 1 ks, želva (Kinixys homeana) 
1 ks, želva hvězdnatá (Geochelone elegans) 1 ks, želva skalní (Malacochersus tornieri) 7 ks, 
želva vroubená (Testudo marginata) 1 ks, želva zelenavá (Testudo hermanni) 1 ks, želva 
zubatá (Cyclemys dentata) 3 ks, varan skvrnitý (Varanus salvator) 17 ks, krajta pestrá 
(Python curtus) 14 ks, krajta královská (Python regius) 1 ks, krajta tygrovitá tmavá (Python 
molurus bivittatus) 1 ks, krajta zelená (Chondropython viridis) 12 ks, amazoňan jamajský 
(Amazona collaria) 3 ks, amazoňan venezuelský (Amazona amazonica) 7 ks, amazoňan 
šedohlavý (Amazona agilis) 3 ks, papoušík modrobradý (Loriculus vernalis) 4 ks, outloň 
malý (Nycticebus pygmaeus) 3 ks.

Péče o zvláště chráněné živočichy v záchranných stanicích a zapojení zoologických 
zahrad do Národní sítě stanic pro handicapované živočichy 

Podkrušnohorský zoopark Chomutov a Zoo Ohrada jsou přímo zapojeny do projektu 
Národní síť stanic pro handicapované živočichy a činnost záchranných center pro státem 
zabavené živočichy, jehož předkladatelem a koordinátorem je Ústřední výkonná rada 
Českého svazu ochránců přírody. Jako záchranná stanice působí také Zoo Liberec, Zoopark 
Vyškov, Zoo Hodonín. Ostatní zoologické zahrady slouží převážně jako sběrná místa, kam 
občané přinášejí nalezené volně žijící živočichy neschopné dočasně nebo trvale samostatné 
existence v přírodě, které po nezbytném veterinárním ošetření předávají do územně 
příslušných záchranných center, provozovaných převážně nevládními organizacemi v rámci 
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výše uvedeného projektu. Jako příklad lze uvést dlouholetou spolupráci Zoo Ostrava a Zoo 
Olomouc se záchrannou stanicí ZO ČSOP Nový Jičín, Bartošovice. 

Většina  volně žijících živočichů přijatých do záchranných stanic patří mezi zvláště 
chráněné druhy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
které jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb., v kategorii kriticky ohrožených, silně 
ohrožených nebo ohrožených druhů. Novelizace zákona 114/1992 Sb., provedená zák. č. 
218/2004 Sb., kterou byla v roce 2004 implementována Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 
2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků, rozšířila možnost postupu podle ustanovení 
týkajících se zvláště chráněných živočichů na všechny jedince evropských druhů ptáků. Do 
záchranných center jsou proto umísťováni nejen jedinci volně žijících živočichů neschopní 
dočasné nebo trvalé existence v přírodě, ale také jedinci zvláště chráněných druhů, kteří byli 
odebráni orgány ochrany přírody z důvodu nedovoleného držení. Po nabytí právní moci 
rozhodnutí o odebrání zvláště chráněných živočichů se vlastníkem stává stát a prozatímním 
správcem MŽP, které po konzultaci s AOPK ČR a ČIŽP, příp. dalšími odborníky, rozhodne 
o dalším nakládání s těmito jedinci. Z hlediska ochrany přírody je důležité, aby jedinci 
národní a evropské fauny, kteří byli prokazatelně odebráni z volné přírody, byli pokud 
možno vráceni zpět. V případě, že to není možné s ohledem na jejich zdravotní stav a další 
skutečnosti (např. imprinting), je třeba hledat možnost zapojení do dalšího chovu v lidské 
péči, příp. záchranných programů. Zapojení českých zoologických zahrad do těchto aktivit 
je dalším významným příspěvkem k zachování biologické rozmanitosti národní a evropské 
fauny. 
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Překážky v mezinárodní spolupráci
Ohrožené druhy zvířat představují bohatství, o něž je třeba pečovat. Některé taxony 

zůstávají dokonce v majetku států, na jejichž území je taxon doma, i po převezení do 
jiného státu. Zoologická zahrada, v níž jsou umístěna, má povinnost v případě potřeby tato 
zvířata vládám příslušných států vrátit. To ostře koliduje v ČR se zákonem o obcích, který 
je závazný i pro 15 českých zoo, které zřizují obce a kraje. Ten zakazuje darování majetku, 
a zvířata jsou ze zákona také majetkem. V posledních letech zahrady Evropské asociace 
zoo deponovaly nebo darovaly stovky vzácných zvířat a očekávají, že jejich potomci 
obohatí evropskou populaci. Bohužel tato zvířata se stala v České republice majetkem měst 
a obcí a ty se svého majetku mnohdy vzdát nechtějí. Zoo ČR se tak dostávají do konfliktu
s pravidly Evropské asociace zoo, které členství touto spoluprací zcela logicky podmiňují. 

Situaci by měl vyřešit zákon č. 162/2003 Sb., který v § 19 – Společná ustanovení, bod 
2 uvádí: „Provozovatel s platnou licencí je oprávněn darovat a přijímat darem zvířata 
v rámci mezinárodní spolupráce“. Bohužel tento bod nemá právní oporu v zákonu 
o obcích a písemné vysvětlení právního odboru Ministerstva životního prostředí, že 
zákon specifický je nadřazen zákonu obecnému, řada obcí neakceptovala. Českým zoo tak
vystávají problémy v mezinárodní spolupráci.
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Přehled platných právních 
předpisů týkajících se chovu 
živočichů v zoologických zahradách 
a záchranných centrech (stav v roce 
2005)
• Zákon č. 162/2003 Sb., o provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů 

(zákon o zoologických zahradách)
• Nařízení vlády č. 17/2004 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům 

zoologických zahrad 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (novela zákonem 

č. 218/2004 Sb.) 
• Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny 
• Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů 
a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 

• Vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 
Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých 
zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 

• Nařízení Rady (ES) č. 338/97, ze dne 9. prosince 1996, o ochraně druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 

• Nařízení Komise (ES) č. 1332/2005, ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení 
Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s nimi (kompletní změna příloh A, B, C, D) 

• Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001, ze dne 30. srpna 2001, o prováděcích pravidlech 
k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 

• Nařízení Komise (ES) č. 252/2005, ze dne 14. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin do Společenství 

• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), v platném znění

• Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, ve 
znění vyhl. č. 164/2005 Sb. 

• Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve 
znění vyhl. č. 164/2005 Sb. 

• Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění



49

• Zákon č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat, jejich ochraně a přemísťování, v platném znění 
• Vyhl. č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení veterinárního zákona, v platném 

znění
• Vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat 
• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění
• Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění 
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (účinný od 1.1.2006)

Důležité webové stránky
http://www.zoo.cz (Unie českých a slovenských zoologických zahrad)
http://www.eaza.net (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií)
http://www.waza.org (Světová asociace zoologických zahrad a akvárií) 
http://www.env.cz (Ministerstvo životního prostředí)
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English Summary

Zoological Gardens of the Czech 
Republic and their Contribution  
to Biodiversity Conservation

The animal keeping has in the territory of the Czech Republic a relatively long tradition.
Originally wild animals were kept in preserves at various nobility estates throughout the 
country. The majority of real zoological gardens was established after the Second World War.
All gardens were under jurisdiction of the State – Ministry of Culture, which represented 
the authority issuing licenses to zoological gardens on the basis of the Act adopted in 1959. 
A special Advisory Committee for Zoological Gardens was established at the Ministry of 
Culture. In spite of numerous problems the Czech zoological gardens reached good success 
in animal conservation. The special secondary school educated specialists in keeping and
protection of exotic animals. 

After revolutionary changes in 1989 zoological gardens needed to deal with different
problems, including insufficient funds, which were in part solved thanks to grants from
the newly established Ministry of the Environment. Step by step majority of gardens went 
through fundamental reconstruction which resulted in modern design and arrangement 
of expositions. International cooperation enhanced and the Czech zoological gardens have 
participated in various conservation programmes of endangered animal species.

The Union of the Czechoslovak Zoological Gardens was established on October 4,
1990 in the Slovak capital Bratislava. After splitting of the former Czechoslovakia (1993),
the Union changed the name to the Union of the Czech and Slovak Zoos (UCSZ). The main
aim of the Union is to support development of zoological gardens, their mutual cooperation, 
enable contact and exchange of international experience and enhance public awareness as 
to importance of animal conservation and corresponding mission of zoological gardens. 
The Union during its supreme meeting in 2001 decided on establishment of specialized
commissions charged with defined tasks. During the following years the number of these
commissions increased in line with new problems to be solved. At present, two types of 
commissions exist:
A. Experts Commissions, 7 in total, cooperating with corresponding international 

organizations and transferring international experience to national level.
B. Specialized Taxonomic Commissions, headed by coordinators. Altogether 16 

commissions cooperate with corresponding international bodies and specialized 
groups, monitor the given animal species or group of species, elaborate their genetic 
and demographic analysis and propose methodology and principals of cares and 
conservation. When decided, prepare the corresponding StudBooks.
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The Czech zoological gardens cooperate and became members of the following international
organizations:
Eurasian Regional Association of Zoos and Aquaria (EARAZA)
European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) – including participation of the Czech 
experts in its scientific groups and programmes: Taxon Advisory Groups (TAGs), European
Endangered Species Programme (EEP), European StudBook (ESB)
World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)
International Association of Zoo Educators (IZE)
World Conservation Union (IUCN) – including participation of the Czech experts in its 
Working Groups and Commissions: Conservation Breeding Specialists Group (CBSG), 
Species Survival Commission (SSC).

The Czech zoological gardens and their representatives participated in international
campaigns launched by international organizations to conserve the most endangered 
ecosystems and species: Bushmeat Campaign 2000 – 2001, Atlantic Rain Forest Campaign 
2001 – 2002, Tiger Campaign 2002 – 2003, Shallshock Campaign 2004 – 2005.

Reintroduction and various research programmes represent an important contribution 
to conservation of endangered species. Czech reintroduction programmes help to return 
some rare species to their original localities both in the country as well as to selected areas 
abroad. In the framework of international reintroduction programmes, successful breeding 
of selected animal species in the Czech zoological gardens enabled conservation of highly 
endangered species at European or even global level and their consequent reintroduction 
into original natural localities e.g. in France, Switzerland, Austria, Israel or China. Research 
programmes are developed mainly in cooperation with international organizations or with 
the Czech academic institutions. The research of migration routes of the black stork belongs
to the most popular programmes in the Czech Republic. All mentioned activities are 
described in details. The scientific periodical Gazella, edited once a year by the Zoological
Garden Prague (already No. 32 was published in 2005) publishes scientific results which
are recorded in the international databasis of zoological publication – the “Zoological 
Research”.

The zoological gardens successfully cooperate with the Ministry of the Environment,
which represents the supreme body for management of nature conservation, including 
zoological gardens activities in this field, on the basis of the Act No. 162/2003, on Conditions
of the Zoological Gardens Management (into force since January 1, 2004). The Ministry
supports zoological gardens activities through special grants allocated in the framework 
of the following programmes: A. Breeding of Endangered Species of the World Fauna in 
the Czech Zoological Gardens, B. Participation of the Czech Zoological Gardens in Nature 
Conservation of the Czech Republic, C. Cooperation of the Czech Zoological Gardens 
with Zoological Gardens and Institutions Abroad in the Framework of International 
Programmes on Endangered Species. Some zoological gardens serve as rescue centres for 
animals confiscated on the basis of the Act No. 100/2004, on Protection of Wild Animal
and Plant Species and Regulation of their Trade (this Act was adopted to implement the 
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CITES Convention in the Czech Republic and it is harmonized with the corresponding 
EC Directives). Two zoological gardens form part of the National Network of Stations for 
Handicapped Animals (the corresponding programme is coordinated by the Czech Union 
of Nature Conservationists).

The Czech zoological gardens contribute successfully to ex situ conservation as one of 
important activities required by the Convention on Biological Diversity (Art. 9), to which 
the Czech Republic became Party already in 2003. Through their activities they contribute
also to implementation of The World Zoo and Aquarium Conservation Strategy – Building
a Future for Wildlife, adopted by the World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) 
in 2005.
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