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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá tématem českých zoologických zahrad a jejich
vyuţitím a významem při mimoškolních aktivitách dětí a mládeţe. Kromě ochrany
ohroţených druhů primátů hrají zoologické zahrady důleţitou osvětovou roli. Vzdělávání
ţáků a studentů je zajišťováno nejen pozorováním rozličných druhů primátů, ale lze ho
doplnit i speciálními vzdělávacími výukovými programy.
V této práci je také moţné se seznámit s chovem zajímavých druhů primátů,
vhodných pro mimoškolní a zájmové aktivity dětí a mládeţe a českými zoologickými
zahradami, které se jejich chovem zabývají.

Klíčová slova: mimoškolní aktivita, primáti, zoologická zahrada

Abstract
Primates in Czech ZOOs and possibilities of thein use in extracurricular activities of
children and young people
Bachleor thesis is dedicated to Czech zoological gardens, it´s utilization and
importance in extracurricular activities of children and youth. Apart from protection of
endangered primate species

zoological gardens take an important educational role.

Student´s education is provided by observation of different primate species and also by
special educational programes.
It gives opportunity to become familiar with breeding interesting primate species,
which are suitable for extracurricular activities of children and youth. As well with Czech
zoological gardens which deal with breeding.
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1 Úvod
Primáti v českých zoo a moţnosti jejich vyuţití v mimoškolních aktivitách dětí a
mládeţe. Téma této práce mě zaujalo tím, ţe jako uţ většina malých dětí tak i já jsem ráda
navštěvovala zoologické zahrady nejprve s rodiči, později se školou v rámci různě
zaměřených exkurzí. Některé zoologické zahrady jsem navštívila v nedávné době, abych
získala nové a přesné informace o primátech v českých zoo. Podle mého názoru patří
pavilony primátu mezi jedny z nejzajímavějších a nejpřitaţlivějších expozic zoologických
zahrad.
V mé práci se zajímám o primáty v českých zoo a moţností jejich vyuţití
v mimoškolních a zájmových aktivitách dětí a mládeţe. Na základě mnou daných
poţadavků a parametrů jsem zoologické zahrady zhodnotila.
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I.

TEORETICKÁ ČÁST

2 Mimoškolní aktivita
Mimoškolní aktivita je úsek výchovy mimo vyučování, pedagogicko-organizační
činnosti a výuky všeobecně-vzdělávacích předmětů. Tento úsek výchovy řídí zástupce
ředitele pro výchovu mimo vyučování, který je pověřen výkonem pedagogicko-organizační
činnosti a řízením teoretického vyučování všeobecně-vzdělávacích předmětů. Vedoucí
pedagogický pracovník zodpovídá za vedení pedagogické dokumentace v mimoškolní
výchově a za organizaci a průběh výchovy mimo vyučování, za systém zájmových
krouţků a útvarů a přípravy ţáků na vyučování v rámci mimoškolní výchovy.(Atre, v.o.s.,
2010, 202 Dokumentů ředitele školy)
Výchova mimo vyučování je organizována v souladu s platnými právními,
hygienickými a bezpečnostními normami vztahujícími se na provoz mimoškolních zařízení
a domovů mládeţe.(Pávková, 1999)
Provoz školy pro ţáky začíná v 7,00 hodin. V této době jsou zařazovány zájmové
krouţky, doučování a další mimoškolní aktivity. Škola pořádá mimoškolní aktivity nad
rámec školy. Můţe podporovat jiné organizace, které se zabývají mimoškolní činností dětí,
především MĚDDM, ZUŠ, místní tělovýchovné organizace:
-

Po dohodě poskytne prostory těmto organizacím pro práci s dětmi;

-

Bude propagovat jejich činnost, bude informovat ţáky o akcích;

-

Zohlední potřeby organizací při tvorbě rozvrhu;

-

Ve spolupráci se ZUŠ uspořádá výchovné koncerty pro ţáky školy;(Atre, v.o.s.,
2010, 202 Dokumentů ředitele školy)

3 Mimoškolní výchova – organizace vzdělávání
„Bezpečnost a ochranu zdraví ţáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se
uskutečňuje vzdělávání, a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání,
zajišťuje právnická osoba, která vykonává činnost školy, svými zaměstnanci, vţdy však
nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Zaměstnance, který není pedagogickým
pracovníkem, můţe ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků určit pouze,
pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
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„Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na
jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví ţáků připadnout více neţ 25 ţáků.
Výjimku z tohoto počtu můţe stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví ţáků ředitel školy.
„Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem
pro shromáţdění ţáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost
a ochrana zdraví ţáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáţdění. Po
skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků na předem určeném
místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáţdění ţáků a skončení akce škola
oznámí nejméně 1 den předem zákonným zástupcům ţáků.“(Janoušek, 2010, 2005/48
Vyhláška o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní
docházky)

4 Zájmové vzdělávání
Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, ţáci a studenti; účastníky mohou být
také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další
fyzické osoby.
„Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou
činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských
zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních
druţinách a školních klubech.
„Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, ţáky a
studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněţ na organizaci soutěţí a
přehlídek dětí a ţáků.“(Atre, v.o.s., 2010, 2004/561 Sb. Zákon o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném odborném vzdělávání (školský zákon))
Školská zařízení pro zájmové vzdělávání jsou:
a) středisko volného času
b) školní klub
c) školní druţina
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4.1 Středisko volného času
Činnost střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se
zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. Středisko můţe poskytovat
metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání,
případně školám a školským zařízením. Středisko zpravidla vykonává činnost po celý
školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. (Janoušek, 2010, 2005/74 Sb.
Vyhláška o zájmovém vzdělávání)
Středisko má tyto typy:
a) dům dětí a mládeţe, který uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového
vzdělávání;
b) stanice zájmových činností zaměřená na jednu oblast zájmového
vzdělávání;

4.2 Školní klub
Klub poskytuje zájmové vzdělávání ţákům jedné školy nebo několika škol. Klub
vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Klub můţe vykonávat činnost i ve dnech,
kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin. Činnost klubu se
uskutečňuje především formami uvedenými v § 2 písm. a), b) a f). (Janoušek, 2010,
2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání)

4.3 Školní družina
Druţina poskytuje zájmové vzdělávání ţákům jedné školy nebo několika škol.
Vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se
zřizovatelem můţe ředitel přerušit činnost druţiny v době školních prázdnin. Druţina můţe
vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech
pracovního volna. Organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k
pravidelné denní docházce a umoţňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na
vyučování. Činnost druţiny se uskutečňuje formami uvedenými v § 2 písm. a), b) a f).
(Janoušek, 2010, 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání)
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5 Akce mimo školu (výlety, exkurze, kurzy)
5.1 Směrnice k mimoškolním akcím MŠ
Tato směrnice je určena pro pracovníky školy, ţáky a zákonné zástupce ţáků při
pořádání mimoškolních akcí:
-

Školní vycházka

-

Školní výlet

-

Škola v přírodě – letní (zotavovací akce)

-

Škola v přírodě – zimní (zotavovací akce)(Atre, v.o.s., 2010, Povinná
pedagogická dokumentace základní školy)

5.1.1

Organizace mimoškolní akce

Mimoškolní akce jsou součástí plánu práce školy. Ředitelka školy ve spolupráci
s učitelkami zpracuje do 10. září návrh mimoškolních akcí na školní rok. Vedoucí
mimoškolní akce nahlásí podrobnosti ke konání akce do týdenního plánu práce školy.
Mimoškolní akci povoluje ředitelka školy na základě podané ţádosti. V příloze I. je moţné
shlédnout ţádost o povolení mimoškolní akce.(Atre, v.o.s., 2010, 202 Dokumentů ředitele
školy)
Ubytování a dopravu na mimoškolní akci zajišťuje vedoucí mimoškolní akce.
Ředitelka školy schvaluje ubytování a dopravu a podepisuje smlouvy o ubytování,
stravování a dopravě. Ředitelka školy a vedoucí mimoškolní akce předají jednotlivým
pracovníkům seznam úkolů, nezbytných pro zajištění mimoškolní akce. Ředitelka školy
zodpovídá za výchovně vzdělávací sloţku mimoškolní akce. Vedoucí mimoškolní akce
zpracuje učební plán, zejména u škol v přírodě. Uvolňování dětí z mimoškolních akcí se
řídí školním řádem. Údaje o akci zapracuje vedoucí akce do vlastního hodnocení školy.
Výchovné a vzdělávací situace získané při mimoškolní akci jsou dále vyuţívány
učitelkami při výuce ve škole. Vedoucí mimoškolní akce provede zhodnocení. Viz příloha
II.(Atre, v.o.s., 2010, 202 Dokumentů ředitele školy)
5.1.2 Financování mimoškolní akce
Vedoucí mimoškolní akce provede kalkulaci nákladů na mimoškolní akci a vybere
od rodičů finanční prostředky a vydá Potvrzení o příjmu peněz.
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5.1.3

Bezpečnost a ochrana zdraví

Ředitelka školy schválí na základě doporučení vedoucího mimoškolní akce počty
pracovníků pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Vedoucí mimoškolní akce
vyhodnotí moţná rizika při mimoškolní akci a stanoví zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví. Vedoucí mimoškolní akce nebo jím pověřený zdravotník zajistí, aby všichni
účastníci mimoškolní akce měli zdravotní předpoklady pro účast na akci. Souhlas
zákonných zástupců s mimoškolní akcí je moţné shlédnout v příloze III.(Atre, v.o.s., 2010,
202 Dokumentů ředitele školy)
Ředitelka školy určí zdravotníka, jedná-li se o zotavovací akci, nebo alespoň pověří
pedagogického pracovníka, který bude zajišťovat první pomoc a ošetření.
Vedoucí mimoškolní akce (zdravotník) vyzvedne před mimoškolní akcí lékárničku
první pomoci a zkontroluje potřebné vybavení. V případě úrazu dítěte zajistí vedoucí
mimoškolní akce řádné ošetření dítěte (lékařské ošetření dítěte), informuje vedení školy a
zákonného zástupce dítěte a provede záznam do knihy úrazů, případně vyplní záznam o
úrazu.(Atre, v.o.s., 2010, 202 Dokumentů ředitele školy)

5.2 Směrnice k mimoškolním akcím ZŠ a SŠ
Tato směrnice je určena pro pracovníky školy, ţáky a zákonné zástupce ţáků při
pořádání mimoškolních akcí:
-

Školní vycházka

-

Školní výlet

-

Exkurze

-

Škola v přírodě – letní (zotavovací akce)

-

Škola v přírodě – zimní (zotavovací akce)

-

Lyţařský výchovně výcvikový kurz (zotavovací akce)

-

Zahraniční výjezd(Atre, v.o.s., 2010, Povinná pedagogická dokumentace základní
školy)

5.2.1

Organizace mimoškolní akce

Mimoškolní akce jsou součástí plánu práce školy. Ředitel školy ve spolupráci
s pedagogickými pracovníky (třídní učitelé, učitelé odborných předmětů, …) zpracuje do
10. září návrh mimoškolních akcí na školní rok. Vedoucí mimoškolní akce nahlásí
podrobnosti ke konání akce do týdenního plánu práce školy. Mimoškolní akci povoluje
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ředitel školy na základě podané ţádosti. Při podávání ţádostí je nutné dodrţet podmínky
dané organizačním zabezpečením mimoškolní akce a termíny k podání ţádosti. Ţádost o
povolení mimoškolní akce je moţné shlédnout v příloze I.(Atre, v.o.s., 2010, 202
Dokumentů ředitele školy)
Ubytování a dopravu na mimoškolní akci zajišťuje vedoucí mimoškolní akce.
Ředitel školy schvaluje ubytování a dopravu a podepisuje smlouvy o ubytování, stravování
a dopravě. Při výběru objektů, výběru dopravce a při uzavírání smluv se vedoucí
mimoškolní akce řídí doporučenými podmínkami. Ředitel školy a vedoucí mimoškolní
akce předají jednotlivým pracovníkům seznam úkolů, nezbytných pro zajištění mimoškolní
akce:Ředitel školy – ZŠ, Vedoucí mimoškolní akce – ZŠ, Instruktor – ZŠ, Zdravotník –
ZŠ. Organizuje-li škola mimoškolní akci prostřednictvím cestovní kanceláře, vedoucí
mimoškolní akce se seznámí s povinnostmi cestovní kanceláře a seznámí se s podmínkami
cestovní smlouvy. (Atre, v.o.s., 2010, 202 Dokumentů ředitele školy)
Ředitel školy zodpovídá za výchovně vzdělávací sloţku mimoškolní akce. Vedoucí
mimoškolní akce zpracuje učební plán, zejména u škol v přírodě a kurzů. Uvolňování ţáků
z mimoškolních akcí se řídí školním řádem. Údaje o akci zapracuje vedoucí akce do
vlastního hodnocení školy. Výchovné a vzdělávací situace získané při mimoškolní akci
jsou dále vyuţívány pedagogickými pracovníky při výuce ve škole. Vedoucí mimoškolní
akce provede zhodnocení. Viz příloha II.(Atre, v.o.s., 2010, 202 Dokumentů ředitele školy)
5.2.2

Financování mimoškolní akce

Vedoucí mimoškolní akce vybere od ţáků (rodičů) finanční prostředky a vydá
potvrzení o příjmu peněz.
5.2.3

Bezpečnost a ochrana zdraví

Ředitel školy schválí na základě doporučení vedoucího mimoškolní akce počty
pracovníků pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků.
Vedoucí mimoškolní akce vyhodnotí moţná rizika při mimoškolní akci a stanoví zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí mimoškolní akce nebo jím pověřený zdravotník
zajistí, aby všichni účastníci mimoškolní akce měli zdravotní předpoklady pro účast na
akci. Viz Souhlas zákonných zástupců s mimoškolní akcí, Prohlášení zákonných zástupců
dítěte, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Ředitel školy určí zdravotníka, jedná-li se o
zotavovací akci, nebo alespoň pověří pedagogického pracovníka, který bude zajišťovat
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první pomoc a ošetření. Vedoucí mimoškolní akce (zdravotník) vyzvedne před mimoškolní
akcí lékárničku první pomoci a zkontroluje potřebné vybavení. Vedoucí mimoškolní akce
zajistí, aby ţáci byli poučeni o moţném ohroţení zdraví a bezpečnosti při všech
činnostech, které budou součástí mimoškolní akce. V případě úrazu ţáka zajistí vedoucí
mimoškolní akce řádné ošetření ţáka (lékařské ošetření ţáka), informuje vedení školy a
zákonného zástupce ţáka a provede záznam do knihy úrazů, případně vyplní záznam o
úrazu. (Atre, v.o.s., 2010, 202 Dokumentů ředitele školy)

Mládež a mimoškolní aktivity
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MŠMT vyhlásilo „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní
neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015“ určené pouze pro nestátní neziskové
organizace (dále jen NNO), které mají ve svých stanovách či zřizovacích listinách
zakotvenu práci s dětmi a mládeţí a patří k některému z níţe uvedených typů:
1. organizace vznikla podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění
pozdějších předpisů – občanská sdruţení,
2. organizace vznikla podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – obecně
prospěšné společnosti,
3. organizace vznikla podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a
postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o
církvích a náboţenských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Jejich vyhlášením MŠMT podporuje rozvoj nestátního neziskového sektoru v
oblasti práce s dětmi a mládeţí mimo školu a rodinu. Dalším cílem programů je především
podpora:
-

vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit,

-

vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro
neorganizované děti a mládeţ,

-

významných mezinárodních a celostátních akcí určených dětem a mládeţi,

-

výchovy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeţí,

-

výchovy dětí a mládeţe v dalších vybraných oblastech, zejména ke vzájemné
toleranci a pochopení,

-

rozvoje mobility, mezinárodní spolupráce dětí a mládeţe a výchovy k Evropanství,
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-

vytváření podmínek, moţností a rozvoj v poskytování všestranných informací pro
potřeby dětí a mládeţe,

-

rozvoje materiálně technické základny NNO, vydávání víceúčelových tiskovin pro
potřeby NNO,

-

podpora činnosti informačních center a infobodů v ČR,

-

podpora aktivit Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního
občanství (2011).(Atre, v.o.s., 2010, Povinná pedagogická dokumentace základní
školy)

7 Shrnutí mimoškolní a zájmové aktivity
Mimoškolní aktivita je úsek výchovy mimo vyučování. K činnostem školy patří
nejrůznější mimoškolní aktivity, mezi které řadíme odborné exkurze, školní výlety,
vycházky, školy v přírodě, sportovní kurzy a zahraniční zájezdy a stáţe. Tyto mimoškolní
akce probíhají během školního roku a musí je schválit ředitel či ředitelka školy. Na
jednoho pedagogického pracovníka, který musí zajistit bezpečnost a zdraví ţáků, se můţe
zúčastnit maximálně 25 ţáků. Škola můţe vyuţívat různé výchovně vzdělávací programy,
které podporují mimoškolní akce a jsou zaměřeny podle obsahu programu. Důleţité je,
abychom nezaměňovali mimoškolní aktivitu se zájmovou činností.

8 Zoologické zahrady v České republice
„Podle zákona 162 o zoologických zahradách je zoologickou zahradou označováno
trvalé zařízení, v němţ jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů v kalendářním roce
vystavováni pro veřejnost volně ţijící ţivočichové, popřípadě téţ zvířata domácí.“(Zákon
162_2003,www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/pravni_predpisy_zoo/$FILE/z%c3%a1ko
n%20162_2003.pdf)
Název zoo nebo zoologická zahrada můţe vyuţívat pouze provozovatel zoologické
zahrady, který má platnou licenci. V současné době je v České republice 20 zoologických
zahrad s platnou licencí, kterou vydává ministerstvo ţivotního prostředí.(Ministrerstvo
ţivotního prostředí, 2011, Informace o zoologických zahradách - Ministerstvo ţivotního
prostředí)
„Podle zákona o zoologických zahradách je hlavním posláním zoologických
zahrad přispět k zachování biologické rozmanitosti volně ţijících ţivočichů jejich chovem v
9

lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohroţených druhů, jakoţ i výchova
veřejnosti k ochraně přírody. Proto se zoologické zahrady aktivně podílejí na chovu zvláště
chráněných druhů ţivočichů ČR podle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, na chovu ohroţených druhů světové fauny, chráněných podle
Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroţenými druhy volně ţijících ţivočichů a planě
rostoucích rostlin (CITES), a současně jsou zapojeny do řady národních a mezinárodních
záchranných programů, které mají přispět k zachování biodiverzity jak ex-situ (v lidské
péči), tak in-situ (na přirozených stanovištích).“(Ministerstvo ţivotního prostředí, 2008,
ZOO ČR a zapojení do CBD)
Za první skutečnou zoologickou zahradu je nejčastěji povaţována zoo v
Schönbrunnu ve Vídni, která byla otevřena v roce 1752. Nejstarší zoologickou zahradou
v České republice je Zoo Liberec, která byla zaloţena v roce 1919. Jedna z největších
zoologických zahrad u nás je Zoo Dvůr Králové. Její součástí je unikátní africké safari, kde
návštěvníky vozí přímo mezi zvířaty patrové safaribusy.(Wikipedie, 2010, Wikipedie,
Otevřená knihovna)

Obr. 1: Mapa zoologických zahrad rozmístěných v krajích ČR
Významné je zapojení českých zoologických zahrad do Evropských programů
chovu ohroţených druhů EAZA (European Endangered Species Programmes of EAZA,
zkráceně EEP), jejichţ koordinátorem je Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií
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(European Association of ZOOs and Aquaria, zkráceně EAZA). EAZA kaţdoročně pořádá
kampaně na pomoc ohroţených druhů ţivočichů. Od 1. října 2010 do 30. srpna 2011 bude
probíhat kampaň na ochranu velkých primátů.(O´Sullivan, 2010, Kampaň EAZA na
ochranu lidoopů)
Hlavními cíly kampaně je zvýšit ochranu ţivotního prostředí a sníţit jeho úbytek,
omezit lov a obchodování s velkými primáty, jak se ţivými, tak s mrtvými, změnit chování
spotřebitelů tím sníţit tlak na velké primáty a jejich ţivotní prostředí a získat 1 milion euro
pro zřízení trvalého fondu, který bude průběţně poskytovat finanční podporu aktivitám na
ochranu velkých primátů.(O´Sullivan, 2010, Kampaň EAZA na ochranu lidoopů)
„Kampaň zahrnuje všechny druhy velkých primátů, jak velké primáty, tak gibony.
Cílů kampaně bude dosaţeno prostřednictvím zvýšení povědomí o problémech, kterým
velcí primáti čelí, lobování u osob s pravomocí rozhodovat a klíčovým vlivem a získávání
finančních prostředků na podporu ochranářských projektů. Kampaň se zaměří se na
zásadní problémy, kterými je ztráta ţivotního prostředí a obchodování ve státech, v nichţ
velcí primáti ţijí i mimo ně a také na boj proti chorobám, které volně ţijící velké primáty
ohroţují.“(O´Sullivan, 2010, Kampaň EAZA na ochranu lidoopů)

8.1 Zoologická zahrada Brno
Historie a rozloha zoo
„Snahy o zaloţení zoologické zahrady v Brně se objevily jiţ v polovině třicátých let
20. století, oficiálního otevření se však zoo dočkala aţ po válce, v roce 1953. V šedesátých
letech započala výstavba větších objektů, takţe světlo světa spatřil pavilon opic, pavilon
plazů či bazén lachtanů. Koncem osmdesátých let přibyl i pavilon exotických ptáků, který
slouţí dodnes. Na přelomu tisíciletí zoo zpřístupnila návštěvníkům moderně pojaté
expozice, jako jsou Tygří skály a pavilon Tropické království. V posledních letech
pokračuje rozvoj hlavně ve spodní části zoo, kde vzniká zoogeograficky pojatá expozice
Beringia.“(Fokt, 2008, s. 14) Zoologická zahrada má v současné době rozlohu cca 65,5
hektarů.(Fokt, 2008)
Brněnská zoologická zahrada se můţe pochlubit prvním úspěšným odchovem
šimpanze v bývalém Československu, a to v roce 1967.(Zoo Brno, 2010, Šimpanz:
Zoologická zahrada Brno)
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Návštěvnost a sponzoring v roce 2009
Za rok 2009 navštívilo zoologickou zahradu 250 184 lidí. V roce 20099 činily
celkové výnosy 72 774 171 Kč. Příspěvek zřizovatele byl ve výši 41 324 000 Kč, účelová
dotace Ministerstva ţivotního prostředí 1 648 068 Kč a dotace od úřadu práce byla
3 479 080 Kč. Na finančních darech adoptivních rodičů a sponzorů zoo získala 939 020
Kč, finanční prostředky z veřejné sbírky DMS – opice činily 8 910 Kč. Celková částka
získaná ve formě finančních darů byla1 060 360 Kč.(Zoo Brno, 2010, Výroční zpráva
2009)
Seznam a počet druhů chovaných primátů v roce 2009
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(latinský název)

Počet primátů
(samec.samice.mládě – bez
určeného pohlaví)

Dželada

Theropithecus gelada

3.0

Kosman bělovousý

Callithrix jacchus

2.1

Kosman zakrslý

Callithrix pygmaea pygmaea

4.2.3

Kotul veverovitý

Saimiri sciureus

1.3.1

Lemur běločelý

Eulemur albifrons

3.1

Makak chocholatý

Macaca nigra nigra

1.0

Mandril

Mandrillus sphinx

1.1

Pavián anubi

Papio anubis

1.4

Šimpanz

Pan troglodytes

1.3

Tamarín žlutoruký

Saguinus midas

3.2

(Zoo Brno, 2010, Výroční zpráva 2009)
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Obr. 2: Mapa Zoologické zahrady města Brna

8.2 Zoologická zahrada Děčín
Historie a rozloha zoo
„Děčínská zoologická zahrada byla otevřena na jaře roku 1949 a zpočátku měla
rozlohu menší neţ dva hektary.“ (Fokt, 2008, s. 24) Její současná rozloha činí cca 6
hektarů. „Tehdy v ní ţilo přibliţně padesát druhů ţivočichů středoevropské fauny. Brzy se
však objevili i vzácnější ţivočichové, jako například medvědi malajští (Helarctos
malayanus) či velké kočkovité šelmy. Počet druhů i chovatelské úspěchy od té doby
přibývají aţ do dnešních dnů. V posledních patnácti letech prošla celá zoo rozsáhlou
modernizací, při které ke správní budově přibyl pavilon Ptačí dům, vznikla rozsáhlá
expozice Českosaského Švýcarska, nový výběh medvědů a celá řada dalších expozic včetně
výstavy Rajských ostrovů.“ (Fokt, 2008, s. 24) V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce
pavilonu opic a přírodního výběhu pro makaky chocholaté (Macaca nigra nigra). Jedná se
o první přírodní výběh pro primáty v historii zoo. Výběh je obohacen o spoustu lanových a
přírodních prolézaček. Zoologická zahrada se pyšní největší chovnou slupinou makaků
chocholatých a prvním odchovaným mládětem tohoto druhu v České republice.(Zoo
Děčín, 2010, Výroční zpráva 2009)
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Zoo Děčín podporuje projekt Tarsius, který se zaměřuje na výzkum a ochranu
nártouna filipínského (Tarsius syrichta).
Návštěvnost a sponzoring
Za rok 2009 činila návštěvnost zoo 82 137 osob. Hlavní sloţkou návštěvníků byly
děti a školní kolektivy z Děčína i z jiných měst České republiky. Jako kaţdoročně ţádala
zoo o příspěvek Ministerstva ţivotního prostředí ČR na provoz. V roce 2009 získala
příspěvek ve výši 1 527 000Kč. Dále získala příspěvek o zřizovatele zoo ve výši
12 300 000 Kč. Výsledkem celkové ekonomiky zoo za rok 2009 je ztráta ve výši 11 563
Kč. Ztráta byla v roce 2010 pokryta z rezervního fondu zoo.(Zoo Děčín, 2010, Výroční
zpráva 2009)
Seznam a počet chovaných druhů primátů za rok 2009
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(latinský název)

Počet primátů
(samec.samice.mládě – bez
určení pohlaví)

Kalimiko

Callimico goeldii

2.1

Kočkodan černolící

Cercopithecus ascanius

0.1

Kotul veverovitý

Saimiri sciureus

3.0

Kosman zakrslý

Cebuella pygmaeus

1.1

Makak chocholatý

Macaca nigra nigra

2.5

Malpa hnědá

Cebus apella

7.0

Mangabej černý

Lophocebus albigena atterimus

1.1

Outloň malý

Nycticebus pygmaeus

1.1

(Zoo Děčín, 2010, Výroční zpráva 2009)
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Obr. 3: Mapa Zoologické zahrady Děčín

8.3 Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem
Historie a rozloha zoo
„Zoo Dvůr Králové se rozkládá kolem dnešního letohrádku – kopie renesančního
zámku v okolí Vídně – a chovala především evropská zvířata. Koncem padesátých let a
v letech šedesátých se zde objevily první velké pavilony, například terárium, pavilony
šelem či pavilon pro slona. V sedmdesátých a osmdesátých letech se zahrada začala
specializovat na africkou faunu a díky osmi expedicím do nitra černého kontinentu dovezla
přibliţně dva tisíce ţivočichů přímo z volné přírody. Koncem osmdesátých let započala
modernizace zoo a pro veřejnost bylo otevřeno safari.“ (Fokt, 2008, s. 34) V roce 1950
vznikl první pavilon opic adaptací palmového skleníku, obyvateli se stali paviáni a
makakové. Tropický pavilon Ptačí svět byl nově zrekonstruován v roce 2008 a vznikly zde
dvě nové expozice pro hulmany jávské a orangutany bornejské.(Zoo Dvůr Králové, 2010,
Výroční zpráva 2009)
Oficiálně tato zoologická zahrada byla otevřena veřejnosti 9. května 1946 na ploše
pouhých 6,5 ha. Nyní se její rozloha pohybuje kolem 71 hektarů a můţe se dále rozšiřovat
díky volným plochám kolem areálu zoo. (Zoo Dvůr Králové, 2010, ZOO Dvůr Králové –
Historie a současnost) Královédvorská zoo patří mezi jednu z největších zoologických
zahrad v České republice a jednoho z nejvýznamnějších chovatelů afrických zvířat ve
světě.(Vágner, 1987) Jako jediná zoo v Česku nabízí od května aţ do konce září Africké
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safari, v němţ návštěvníci projíţdějí ve speciálně upravených autobusech mezi volně
vypuštěnými zvířaty – kopytníky a ptáky.(Zoo Dvůr Králové, 2010, ZOO Dvůr Králové –
Historie a současnost)
Návštěvnost a sponzoring zoo v roce 2009
V roce 2009 navštívilo Zoo Dvůr Králové 552 167 návštěvníků. V tomto roce zoo
obdrţela neinvestiční dotace v hodnotě 53 843 673 Kč od ministerstva ţivotního prostředí
a od zřizovatele zoo, coţ je královéhradecký kraj. Investiční dotaci zoo nezískala. Na
peněţních a nepeněţních darech a výnosech z reklamy zoo získala více neţ 6 132 000 Kč.
(Zoo Dvůr Králové, 2010, Výroční zpráva 2009)
Seznam a počet chovaných primátů za rok 2009
Královédvorská zoo chová devět druhů primátů. Nacházejí se zde tři zástupci z řad lidoopů, pět
zástupců opic a jeden zástupce z řad poloopic.(Zoo Dvůr Králové, 2010, Výroční zpráva

2009)
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(latinský název)

Počet primátů
(samec.samice.mládě – bez
určení pohlaví)

Lemur kata

Lemur catta

5.3

Kosman bělovousý

Callithrix pygmaea

1.1.1

Lvíček zlatý

Leontopithecus rosalia

3.1.2

Lvíček zlatohlavý

Leontopithecus chrysomelas

2.0

Gueréza angolská

Colobus angolensis palliatus

1.4.1

Hulman jávský

Trachypithecus aureus aureus

4.5

Šimpanz

Pan troglodytes

1.4

Gorila nížinná

Gorilla gorilla gorilla

1.1

Orangutan bornejský

Pongo pygmaeus pygmaeus

2.2
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Mapa zoologické zahrady

Obr. 4: Mapa Zoologické zahrady Dvůr Králové

8.4 Zoologická zahrada Hodonín
Historie a rozloha zoo
„Snahy o zaloţení zoologické zahrady v Hodoníně se objevily na počátku
sedmdesátých let 20. století. Jejich výsledkem bylo po několika letech výstavby otevření
zookoutku v roce 1975. Hned od začátku jeho zprovoznění bylo z vývoje návštěvnosti
zřejmé, ţe jej čeká slibná budoucnost. V roce 1982 získal status zooparku a o deset let
později status zoologické zahrady. Vyrostly zde nové expozice i tři pavilony. Rozvoj zoo
pokračuje i v současnosti. Nejnovějším projektem je moderní vzdělávací centrum a pavilon
šelem s velkými výběhy.“ (Fokt, 2008, s. 46) Rozloha zoologické zahrady je cca 7,5
hektarů. (Fokt, 2008)
Návštěvníci mohou obdivovat vzácné druhy zvířat například šimpanze, lemury,
guerézy, gibony, drápkaté opičky, kolekci exotických ptáků, zebry, velbloudi, různé druhy
antilop, ale také ţraloky, jaguáry, tygra ussurijského a pár velmi vzácného, dnes v přírodě
jiţ vyhynulého lva berberského.(Zoo Hodonín, Historie naší zoo - Zoo Hodonín)
Zoo Hodonín chová několik druhů primátů, ale nejvíce se specializuje na chov
šimpanzů (Pan troglodytes) a tamarínů ţlutorukých (Saguinus midas).
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Návštěvnost a sponzoring v roce 2009
Návštěvnost v roce 2009 dosáhla čísla 151 112, která představuje o 4 831
návštěvníků více neţ v roce 2008. Hospodaření zoo v roce 2009 skončilo s kladným
hospodářským výsledkem. Celkové vlastní příjmy (vstupné, prodej zboţí, pronájmy) za
rok 2009 byly v porovnání s rokem 2008 vyšší o 70 000 Kč. Zoo získala příspěvek od
zřizovatele zoo v hodnotě 9 503 000 Kč a dotace od ministerstva ţivotního prostředí částku
749 000 Kč.(Zoo Hodonín, 2010, Výroční zpráva 2009)
Seznam a počet chovaných druhů primátů v roce 2009
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(latinský název)

Počet primátů
(samec.samice.mládě – bez
určeného pohlaví)

Gibon lar

Hylobates lar

Gueréza pláštiková

Colobus guereza caudatus

1.0

Makak červenolící

Macaca fuscata

1.1

Šimpanz

Pan troglodytes

3.2

Tamarín pinčí

Saguinus oedipus

1.1

Tamarín žlutoruký

Saguinus midas

Vari černobílý

Varecia variegata

(Zoo Hodonín, 2010, Výroční zpráva 2009)
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2.2.2
1.1

Mapa zoologické zahrady

Obr. 5: Mapa Zoologické zahrady Hodonín

8.5 Zoologická zahrada Chleby
Historie a rozloha zoo
„Zoo Chleby byla zaloţena roku 1997. Od roku 2004 je členem Euroasijské
regionální asociace zoo a akvárií. Kaţdým rokem přibývají nové expozice a rozrůstá se i
počet druhů chovaných ţivočichů.“(Fokt, 2008, s. 54) Zoo se specializuje především na
chov ptáků. Můţe se pochlubit například druhově bohatou kolekcí baţantů a vzácnými
jeřáby. Areál zoologické zahrady v Chlebech je rovinatý a nepříliš rozlehlý, její rozloha je
nyní cca 0,8 hektarů. (Fokt, 2008)
Zoologická zahrada Chleby 9. června 2007 slavnostně otevřela pavilon opic, který
byl budován několik let, výhradně za vlastní peníze bez dotací a dluhů. Pavilon je
inspirován věhlasným kambodţským chrámem Angkor Wat. Nejde o velikostně
monstrózní stavbu, je to výhradně pavilon opic, který svým pojetím a výzdobou interiéru i
exteriéru nemá v České republice dosud ţádnou obdobu.(Zoo Chleby, 2011, Pavilon opic)
Návštěvnost a sponzoring v roce 2007
Zoo Chleby získala dotace v hodnotě 506 507 Kč.(Zoo Chleby, 2008, Výroční
zpráva 2007)
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Seznam a počet chovaných druhů primátů v roce 2007
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(latinský název)

Počet primátů
(samec.samice.mládě – bez určení
pohlaví)

Gibon žlutolící

Hylobates gabrielae

2.1

Lemur vari

Varecia variegata

0.1

(Zoo Chleby, 2008, Výroční zpráva 2007)
Mapa zoologické zahrady

Obr. 6: Mapa Zoologické zahrady Chleby

8.6 Zoologická zahrada Jihlava
Historie a rozloha zoo
„Zoo Jihlava se rozkládá na místě, které odedávna slouţilo jako odpočinková
lokalita Jihlavanů. V roce 1957 tu začal vznikat zookoutek, jenţ vděčil za své zaloţení
několika přírodovědeckým nadšencům. Velký ohlas veřejnosti tehdy vzbudily voliéry ptáků.
Na přelomu šedesátých let přibyl medvědinec, velké voliéry dravců a ohrady pro kopytníky.
Následovaly pavilony opic a šelem. Po krizi koncem šedesátých let získal zookoutek v roce
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1982 status zoologické zahrady, takţe mohlo začít nové období rozvoje. Místo mříţí se
objevovaly skleněné panely a příkopy, vyrostl nový Amazonský pavilon a také africká
vesnice Matongo.“ (Fokt, 2008, s. 68)
Zoo Jihlava patří mezi průkopníky vystavování zvířat bez mříţí u nás. Byla jednou
z prvních zoo v České Republice, kde se objevily expozice tvořené ostrovy oddělenými od
návštěvníků pouze vodním příkopem. Rozloha zoologické zahrady v současné době je cca
9 hektarů. (Fokt, 2008)
Návštěvnost a sponzoring zoo v roce 2009
V roce 2009 bylo dosaţeno nejvyšší návštěvnosti v historii Zoologické zahrady
Jihlava, navštívilo ji 267 283 návštěvníků. Zoo získala dotace v hodnotě 2 030 794
Kč.(Zoo Jihlava, 2010, Výroční zpráva 2009)
Seznam a počet chovaných druhů primátů v roce 2009
Jihlavská zoo je jediná v České republice, která chová kosmany stříbřité. Kosman
stříbřitý patří do skupiny drápkatých opic.(Dobroruka, 1983) Jihlavská zoo chová celkem
deset druhů těchto opic, coţ je největší kolekce v České republice.
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(latinský název)

Počet primátů
(samec.samice.mládě
– bez určení pohlaví)

Gibon zlatolící

Nomascus gabriellae

2.3.2

Chvostan bělolící

Pithecia pithecia pithecia

2.1.1

Kalimiko

Callimico goeldii

1.1

Kočkodan Campbellův

Cercopithecus campbelli

1.2

Kosman běločelý

Callithrix geoffroyi

2.5

Kosman černovousý

Callithrix penicillata

1.4

Kosman stříbřitý

Callithrix argentata argentata
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1.1.2

Kosman zakrslý

Cebuella pygmaea niveiventris

1.1.3

Lemur černý

Eulemur macaco macaco

1.1.1

Lemur kata

Lemur catta

1.2.6

Lemur rudočelý

Eulemur fulvus rufus

2.1.1

Lvíček zlatý

Leontopithecus rosalia

1.1.2

Makak tonkeánský

Macaca tonkeana

Maki trpasličí

Microcebus murinus

1.1.4

Malpa hnědá

Cebus apella

1.1.1

Mangabej černý

Cercocebus aterrimus

2.0

Mirikina

Aotus lemurinus griseimembra

0.1

Outloň malý

Nycticebus pygmaeus

4.3

Saguinus nigricolis graellsi

3.2

Tamarín tmavohřbetý
Graelsův

1.1

Tamarín pinčí

Saguinus o. oedipus

1.1.4

Tamarín vousatý

Saguinus imperator subgrisescens

2.2.2

Tamarín žlutoruký

Saguinus midas

1.1.2

Vari červený

Varecia v. rubra

1.1

(Zoo Jihlava, 2010, Výroční zpráva 2009)
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Mapa zoologické zahrady

Obr. 7: Mapa Zoologické zahrady Jihlava

8.7 Zoologická zahrada Liberec
Historie a rozloha zoo
Zoo Liberec je nejstarší zahrada na území bývalého Československa. Její rozloha se
nyní pohybuje kolem 13,3 hektarů. V roce 2009 vstoupila do 90. roku své existence.
(Zoologická zahrada Liberec, 2011, Historie Zoo Liberec)
„První veřejnou expozicí zvířat v Liberci byla velká voliéra ptáků otevřená v roce
1904. Během dalších let našla v areálu domov i srnčí zvěř a okrasné vodní ptactvo. Po
první světové válce v roce 1919 otevřel městský magistrát skutečnou zoo, která však
fungovala spíše jako zvěřinec. Zvířata se tu vyskytovala během letní sezony a na zimu se
rozprodávala. V zoo tak bylo moţné udrţet aţ pět set kusů ţivočichů najednou. Rozsáhlé
modernizace se zoo dočkala aţ po druhé světové válce. V sedmdesátých letech byl
postavený pavilon slonů a přibliţně o deset let později pavilon ţiraf. Na přelomu tisíciletí
prošla rozsáhlou rekonstrukcí a výstavbou dolní části zoo, přičemţ vznikly dnešní moderní
pavilony a expozice.“ (Fokt, 2008, s. 80)
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Návštěvnost a sponzoring v roce 2009
V roce 2009 navštívilo libereckou zoo 377 162 lidí. Zoologická zahrada získala
dotace od Ministerstva ţivotního prostředí ČR ve výši 2 448 000 Kč, příspěvek
z Evropského regionálního rozvoje ve výši 3 413 000 Kč a příspěvek z Evropského
sociálního rozvoje ve výši 307 000Kč. Od různých sponzorů získala zoo 915 127Kč.
(Zoologická zahrada Liberec, 2010, Výroční zpráva 2009)
Seznam a počet chovaných primátů za rok 2009
V liberecké zoo se nachází malé zastoupení zvířat z řádu primátů. Chovají zde čtyři
druhy opic a tři druhy opic. Zoologická zahrada vlastní jednu z největších skupin šimpanzů
v českých zoologických zahradách. Počátek sledovaného chovu se datuje k roku 1964.
První mládě se narodilo v roce 1972 a byla to samice Terezka.(Zoo Liberec, 2011, Zoo
Liberec/šimpanz/ savci)
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(latinský název)

Počet primátů
(samec.samice.mládě – bez
určení pohlaví)

Gibon bělolící

Nomascus leucogenys leucogenys

Kočkodan zelený

Chlorocebus sabaeus

2.2

Makak lví

Macaca silenus

2.0

Orangutan sumaterský

Pongo abelii

1.0

Pavián pláštíkový

Papio hamadryas

6.10

Šimpanz

Pan troglodytes

4.4

Tamarín pinčí

Saguinus oedipus

1.3

(Zoologická zahrada Liberec, 2010, Výroční zpráva 2009)
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1.1.3

Mapa zoologické zahrady

Obr. 8: Mapa Zoologické zahrady Liberec

8.8 Zoologická zahrada Ohrada
Historie a rozloha zoo
„Zoologická zahrada u loveckého zámku Ohrada byla otevřena v roce 1939 za
soukromé iniciativy jeho majitelů a ve svých začátcích se mohla pochlubit ptačími
voliérami i terárii. Druhá světová válka i poválečné období však rozvoj zahrady zbrzdily.
Koncem padesátých let zde sice ţilo přibliţně 80 druhů zvířat, o deset let později se ale zoo
octla v existenčních potíţích. V sedmdesátých letech došlo k obratu a v roce 1982 byly
otevřeny výběhy vodních ptáků a kopytníků na břehu rybníka. Devadesátá léta přinesla
rekonstrukci mnoha expozic a v zoo se objevily skleněné panely místo mříţí.“ (Fokt, 2008,
s. 90) Rozloha zoologické zahrady je cca 6 hektarů. (Fokt, 2008)
Návštěvnost a sponzoring za rok 2009
V roce 2009 byl poskytnut Zoologické zahradě Ohrada příspěvek na provoz od
zřizovatele (Jihočeský kraj) ve výši 17 480 000 Kč. Zoologická zahrada dále obdrţela od
zřizovatele také investiční příspěvek ve výši 8 000 000 Kč na investiční akce v prostoru
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nového areálu. Další příspěvky a účelově určené dotace obdrţela zoologická zahrada od
Ministerstva ţivotního prostředí ČR ve výši 1 120 000 Kč na chov ohroţených druhů
světové fauny v českých zoo, na zapojení zoo do systému ochrany přírody ČR a na
spolupráci s významnými zoo a institucemi v cizině. Sponzorské dary pro zoo byly
směrovány hlavně na výţivu zvířat. Ze sponzorských darů bylo v roce 2009 získáno o 121
891 Kč méně neţ v roce 2008. Celková částka získaná sponzorskými dary dosáhla částky
259 737Kč.(Zoo Ohrada, 2010, Výroční zpráva 2009)
V roce 2009 zoologickou zahradu navštívilo celkem 221 591 návštěvníků.(Zoo
Ohrada, 2010, Výroční zpráva 2009)
Seznam a počet chovaných druhů primátů v zoo za rok 2009
V Zoologické zahradě Ohrada najdeme primáty jen okrajově. Jedná spíše o ukázku
zvířat z řady primátů neţ o klasický chov. Najdeme tu tři zástupce z řad opic.
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(latinský název)

Počet primátů
(samec.samice.mládě – bez
určeného pohlaví)

Kosman zakrslý

Callithrix pygmaea

1.1.4

Kočkodan husarský

Erythrocebus patas

1.3

Tamarín pinčí

Saguinus oedipus

1.1

(Zoo Ohrada, 2010, Výroční zpráva 2009)
Mapa zoologické zahrady

Obr. 9: Mapa Zoologické zahrady Ohrada
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8.9 Zoologická zahrada Olomouc
Historie a rozloha zoo
„S výstavbou zoologické zahrady na Svatém Kopečku se začalo v roce 1952 a po
dalších čtyřech letech se brány zoo otevřely veřejnosti. Tehdy v ní ţili převáţně zástupci
tuzemské fauny. Koncem padesátých let však přibyli primáti, kočkovité šelmy či koňovití
kopytníci. V té době také vznikl pavilon opic, který po celkové rekonstrukci a modernizaci
slouţí dodnes. Koncem šedesátých let se zoo dočkala pavilonu šelem, v němţ se o deset let
později objevila expozice akvárii. V devadesátých letech přibyl pavilon ţiraf, druhá velká
voliéra ptáků, pavilon netopýrů či nové expozice sobů a piţmoňů. V novém tisíciletí spatřil
světlo světa průchozí výběh makaků červenolících či velké akvárium ţraloků v pavilonu
šelem.“ (Fokt, 2008, s. 98) Rozloha zoologické zahrady je cca 42,5 hektarů. (Fokt, 2008)
Zoo Olomouc má velmi dobré výsledky v chovu primátů. V roce 2010 se poprvé v
historii zoologické zahrady podařilo úspěšně odchovat dvě mláďata lvíčka zlatého.
Kolekce drápkatých opic byla rozšířena v roce 2009 o pár kosmanů stříbřitých.(Zoo
Olomouc, 2010, Výroční zpráva 2009)
Návštěvnost a sponzoring v roce 2009
Zoologickou zahradu Olomouc v roce 2009 navštívilo 368 543 osob; ve srovnání s
předchozím rokem se tak sníţila návštěvnost zoo o 7 462 osob, coţ představuje pokles o
necelé 2 %. Zoo získala dotace na provoz od zřizovatele zoo ve výši 23 165 000 Kč a od
Ministerstva ţivotního prostředí částku 2 155 074 Kč. Hospodaření Zoologické zahrady
Olomouc v roce 2009 skončilo se ztrátou 407 774 Kč.(Zoo Olomouc, 2010, Výroční
zpráva 2009)
Seznam a počet chovaných druhů primátů v roce 2010
V zoo je velké zastoupení různých druhů primátů. Nejmenším primátem na světě i
této zoo je maki trpasličí (Microcebus murinus).(Attenborough, 1986)
Druh primáta

Druh primáta

(česká název)

(latinský název)

Gibon lar

Hylobates lar

Počet primátů
(samec.samice.mládě – bez
určeného pohlaví)

2.1
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Gibon zlatolící

Nomascus gabriellae

3.2

Kalimiko

Callimico goeldii

1.1

Kočkodan husarský

Erythrocebus patas

5.6

Kosman běločelý

Callithrix geoffroyi

1.0

Kosman stříbřitý

Callithrix argentata

1.1.1

Kosman zakrslý

Callithrix pygmaea

8.7.3

Kotul veverovitý

Saimiri sciureus

1.18.3

Lemur běločelý

Eulemur albifrons

3.6

Lemur černý

Eulemur macaco macaco

1.2

Lvíček zlatý

Leontopithecus rosalia

2.2

Makak červenolící

Macaca fuscata

Maki trpasličí

Microcebus murinus

Malpa plačtivá

Cebus olivaceus

Mirikina bolivijská

Aotus azarai boliviensis

1.1

Siamang

Hylobates syndactylus

2.1

Tamarín pinčí

Saguinus oedipus

4.3

Tamarín vousatý

Saguinus imperator subgrisescens

Vari černobílý

Varecia variegata

16.16.3

(Zoo Olomouc, 2010, Výroční zpráva 2009)
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Mapa zoologické zahrady

Obr. 10: Mapa Zoologické zahrady Olomouc

8.10 Zoologická zahrada Ostrava
Historie a rozloha zoo
„První pokusy o zaloţení zoo v Ostravě sahají do roku 1949, kdy byla v rámci
tehdejšího přírodního parku v Kunčičkách zaloţena takzvaná zoozahrada. V padesátých
letech začala výstavba zoo na dnešní lokalitě ve Stromovce Slezské Ostravy. Pro veřejnost
byla zahrada otevřena v roce 1960. Ze šedesátých let pochází pavilon šelem a původní
pavilon slonů stejně jako volný výběh šimpanzů. Sedmdesátá léta přinesla pavilon hrochů
či ostrovní expozici gibonů. V osmdesátých letech se zoo rozrostla o expozici malých
šelem, pavilon ţiraf a pavilon vodních ptáků. Další etapa rozvoje přišla koncem
devadesátých let, kdy se zoo dočkala pavilonu papoušků, expozice rysů a nového výběhu
lvů. V roce 2004 byl otevřen nový pavilon slonů a mezi novinky posledních let patří velká
voliéra supů nebo komplex průchozích voliér pro ptáky Číny a Tibetu.“ (Fokt, 2008, s.
112) Řada expozic má nově vybudovaný přístup pro osoby se sníţenou pohyblivostí.
Rozloha zoologické zahrady je 100 hektarů. (Fokt, 2008)
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Návštěvnost a sponzoring v roce 2009
Zoo Ostrava navštívilo 358 892 návštěvníků, to je 99% návštěvnosti roku 2008.
V roce 2008 se Zoologická zahrada Ostrava přemístila z 19. místa aţ na místo 13. místo v
ţebříčku nejnavštěvovanějších turistických cílů v celé České republice. V rámci celého
Moravskoslezského kraje patří zoo k nejnavštěvovanějšímu místu.(Zoo Ostrava, 2010,
Výroční zpráva 2009)
Zřizovatel zoo, statutární město Ostrava, poskytl pro rok 2009 příspěvek na provoz
v celkové výši 34 416 000 Kč. Tento finanční příspěvek umoţnil dokrýt 47,2 % skutečně
vynaloţených nákladů zoo. Příspěvek od Ministerstva ţivotního prostředí ČR v hodnotě
4 597 000 Kč.(Zoo Ostrava, 2010, Výroční zpráva 2009)
Seznam a počet chovaných druhů primátů v roce 2009
Zoo Ostrava se věnuje chovu lemurů Sclaterových (Eulemur macaco flavifrons) od
roku 2004. Jedná se o nejvzácnějšího lemura v zoologické zahradě.(Clutton-Brockova,
2005)Tyto lemury obdrţela na základě toho, ţe se zoo stala členem AEECL (Asociace pro
ochranu a výzkum lemurů).(Zoo Ostrava, 2010, Výroční zpráva 2009)
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(latinský název)

Počet primátů
(samec.samice.mládě – bez
určeného pohlaví)

Lemur korunkatý

Eulemur coronatus

1.2

Lemur Sclaterův

Eulemur macaco flavifrons

2.2

Lemur tmavý

Eulemur macaco macaco

2.1

Lemur běločelý

Eulemur albifrons

3.0

Lemur červenobřichý

Eulemur rubriventer

3.3

Lemur kata

Lemur catta

6.4

Vari červený

Varecia rubra

2.0
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Vari černobílý

Varecia variegata

12.0

Komba ušatá

Galago senegalensis

2.0

Komba Garnettova

Otolemur garnettii

1.1

Tamarín pinčí

Saguinus oedipus

6.2

Kočkodan Dianin

Cercopithecus diana diana

Makak lví

Macaca silenus

7.6

Mandril

Mandrillus sphinx

0.2

Hulman posvátný

Semnopithecus entellus

4.6

Gibon bělolící

Nomascus leucogenys

1.1

Šimpanz

Pan troglodytes

1.5

(Zoo Ostrava, 2010, Výroční zpráva 2009)
Mapa zoologické zahrady

Obr. 11: Mapa Zoologické zahrady Ostrava

31

1.5.1

8.11 Zoologická zahrada Plzeň
Historie a rozloha zoo
„Plzeň má svou zoologickou zahradu jiţ od roku 1926. Nerozkládala se však na
dnešní lokalitě, ale u řeky Radbuzy blíţe k centru města na místě bývalé vojenské plovárny.
Zpočátku byla přístupná bezplatně, později se začalo vybírat dobrovolně a nakonec řádné
vstupné. V roce 1963 se zoo přestěhovala na své dnešní stanoviště v Lochotíně. Bohuţel
k tomu přispěla i epidemie sněti slezinné, která zdecimovala chovy u Radbuzy. Přibliţně ve
stejné době vznikl i předchůdce expozice Akva-tera v centru Plzně. Počátkem osmdesátých
let se zoo spojila se sousední botanickou zahradou a vznikl komplex, který u nás neměl
obdoby. Zoo však byla stále plná starých klecí a těsných výběhů, jichţ se zbavila aţ
v polovině devadesátých let. Od té doby prochází bouřlivým rozvojem, během kterého
vznikají novodobě pojaté expozice bez mříţí a moderní pavilony.“ (Fokt, 2008, s. 122)
Plzeňská zoo je jedna ze dvou zoologických zahrad v Evropě, která chová komby
Garnettovi. Společně s ústeckou zoo jsou jediné v České republice, které chovají
kočkodana Brazzův.(Zoologická a botanická zahrada města Plzeň, 2011, Zoologická
zahrada Plzeň)
Rozloha zoologické zahrady je cca 21 hektarů. Území kolem zoo je zastavěno, a
proto se nemůţe plošně rozšiřovat. (Fokt, 2008)
Návštěvnost a sponzoring za rok 2009
V roce 2009 zoo navštívilo 457 879 osob to je o cca 52 000 osob více neţ v roce
2008. Zřizovatel zoologické zahrady poskytl dotaci na provoz v částce 56 600 000 Kč.
Fond Ţivotního prostředí města Plzně zoo přidal 54 000 Kč na kampaň evropských šelem a
40 000 Kč na časopis – čtvrtletník IRIS. Ministerstvo ţivotního prostředí poskytlo 3 535
000 Kč na chov ohroţených druhů zvířat.(Zoologická a botanická zahrada města Plzeň,
2010, Výroční zpráva 2009)
Seznam a počet chovaných druhů primátů v roce 2009
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(latinský název)
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Počet primátů
(samec.samice.mládě – bez
určení pohlaví)

Gibon lar

Hylobates lar

1.2

Gueréza angolská

Colobus angolensis palliatus

2.1

Kočkodan Brazzův

Cercopithecus neglectus

1.3

Komba Garnettova

Otolemur garnettii

7.0

Komba senegalská

Galago senegalensis senegalensi

1.0

Kosman bělovousý

Callithrix jacchus

Lemur hnědý

Eulemur fulvus

Lemur kata

Lemur catta

Lemur límcový

Eulemur collaris

3.1

Lemur rákosový

Hapalemur alaotrensis

1.1

Lemur rudobřichý

Eulemur rubriventer

1.0

Lemur rudočelý

Eulemur rufus

1.1

Lemur tmavý

Eulemur macaco

0.2

Makak lví

Macaca silenus

2.5.1

Maki myší

Microcebus murinus

9.4

Maki tlustoocasý

Cheirogaleus medius

1.2

Malpa hnědá

Cebus apella

1.2

Mirikina bolivijská

Aotus azarai boliviensis

1.1

Šimpanz

Pan proglodytes

1.5

Tamarín pinčí

Saguinus oidipus

1.1

1.1.4
1.1
7.1.2

33

Tamarín sedlový

Tamarín vousatý

Saguinus fuscicollis lagonotus
Saguinus imperator
subgrisescens

2.2

1.3.4

Tamarín žlutoruký

Saguinus midas midas

2.2

Vari černobílý

Varecia variegata variegata

0.2

Vari červený

Varecia rubra

0.3

Mapa zoologické zahrady

Obr. 12: Mapa Zoologické zahrady Plzeň

8.12 Zoologická zahrada Praha
Historie a rozloha zoo
„Ačkoliv se snahy o zaloţení zoologické zahrady v Praze objevovaly uţ od konce
19. století, s budováním zoo v Troji se začalo aţ koncem dvacátých let 20. století. V roce
1931 byl vznikající areál otevřen veřejnosti. Jednou z prvních staveb v zoo byl výběh vlků u
hlavního vchodu, který se zachoval dodnes, a ţijí v něm pandy červené. V padesátých
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letech přibyl pavilon malých savců (dnes Afrika zblízka) a zanedlouho i pavilon ptáků a
starý pavilon opic na místě dnešní Indonéské dţungle. Sedmdesátá léta přinesla pavilon
velkých savců a přibliţně o deset let později byl otevřený pavilon tučňáků. Otevření
pavilonu kočkovitých šelem na počátku devadesátých let předznamenalo éru velkého
rozvoje na přelomu tisíciletí, kdy se návštěvníkům otevřely pavilony Africký dům, pavilon
goril, pavilon velkých ţelv a Indonéská dţungle stejně jako mnoho moderně pojatých
expozic. Do vývoje zoo výrazně zasáhla povodeň v roce 2002, která zcela změnila podobu
dolní části areálu. Po rekonstrukci zde vznikly expozice Vodní světy a Opičí ostrovy.
Důkazem o pokračujícím úsilí je nově otevřený pavilon gaviálů či přestavba expozice hyen
a lam v horní části areálu. V nejbliţší budoucnosti vznikne také rekonstruovaný areál pro
lachtany a začne práce na novém pavilonu slonů a pavilonů hrochů v horní části
zoo.“(Fokt, 2008, s. 144) Rozloha zoologické zahrady činí v dnešní době cca 60 hektarů.
(Fokt, 2008)
Návštěvnost a sponzoring v roce 2009
Z návštěvnického hlediska byl rok 2009 výjimečně úspěšný. Celkem zoo navštívilo
1 296 579 osob. Příjem ze vstupného dosáhl 131 738 437 Kč. Den s největší návštěvností
byl 4. duben, kdy do zoo přišlo 20 048 osob.(Zoo Praha, Výroční zpráva 2009)
V roce 2009 získala zoo celkem 8 393 827,24 Kč od 3 458 dárců. Více neţ
polovinu z této částky peněz tvoří příspěvky od soukromých dárců. Firmy věnovaly zoo 1
523 602,00 Kč a 215 škol darovalo částku 703 135 Kč. Zoo získala dotaci od zřizovatele
zoologické zahrady ve výši 105 422 000Kč a dotaci od Ministerstva ţivotního prostředí
v ČR v hodnotě 8 048 000 Kč.(Zoo Praha, Výroční zpráva 2009)
Seznam a počet chovaných druhů primátů v roce 2009
Praţská zoologická zahrada se chlubí největší skupinou chovaných goril v ČR.
Gorily patří k nejvzácnějším a nejchoulostivějším chovancům v zoologických zahradách
obecně.(Vágner, 1987)
Druh primátů

Druh primátů

(český název)

(latinský název)
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Počet primátů
(samec.samice.mládě –
bez určení pohlaví)

Gibon lar

Hylobates lar

1.1

Gorila nížinná

Gorilla gorilla gorilla

2.1

Gueréza pláštiková

Colobus guereza

3.2

Chápan středoamerický

Ateles geoffroyi

1.2

Komba Garnetova

Otolemur garnettii

1.0

Komba ušatá

Galago senegalensis

Kotul veverovitý

Saimiri sciureus

2.9

Lemur běločelý

Eulemur albifrons

2.2

Lemur černý

Eulemur macaco macaco

4.2

Lemur kata

Lemur catta

9.0

Lvíček zlatohlavý

Leontopithecus chrysomelas

2.0

Makak margot

Macaca sylvanus

1.5

Mamak vepř

Macaca nemestrina

4.8

Maki trpasličí

Microcebus murinus

9.4.4

Orangutan sumaterský

Pongo pygmaeus abelii

3.1

Outloň váhavý

Nycticebus coucang coucang

1.2

Tamarín bělovousý

Saguinus mystax

1.1

Tamarín žlutoruký

Saguinus midas

6.5

(Zoo Praha, Výroční zpráva 2009)
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Mapa zoologické zahrady

Obr. 13: Mapa Zoologické zahrady Praha

8.13 Zoologická zahrada Ústí nad Labem
Historie a rozloha zoo
„V roce 1908 vznikla na území dnešní zoologické zahrady soukromá ptačí
rezervace nazvaná podle svého zakladatele Heinricha Lumpeho Lumpepark. Jeho součástí
byla i srnčí obora. V roce 1914 se brány parku otevřely veřejnosti. Po 2. světové válce se
park stal státním majetkem a přeměnil se na zoologickou zahradu. Po počáteční stagnaci
se zoo postupně rozrůstala a koncem sedmdesátých let vznikly mimo jiné velké pavilony,
tedy pavilon šelem a Exotárium. Celek doplnily také rozlehlé výběhy kopytníků.“ (Fokt,
2008, s. 160) Rozloha zoologické zahrady je cca 26 hektarů.(Fokt, 2008)
V průběhu roku 2006 se zoo podařilo zrealizovat netradiční projekt otevřeného
výběhu pro lemury vari. Jedná se o výběh bez výrazných bariér mezi zvířaty a
návštěvníky.(Zoo Ústí nad Labem, 2007, Výroční zpráva 2006)
Návštěvnost a sponzoring v roce 2009
V roce 2009 došlo k mírnému nárůstu návštěvnosti, která dosáhla 167 864 osob,
coţ je o 3 367 návštěvníků více neţ v roce 2008.
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Vlastní výnosy organizace jsou tvořeny z příjmů ze vstupného, pronájmu, reklamy
a darů od sponzorů. Ministerstvo ţivotního prostředí přispívá na část nákladů na chov
ohroţených druhů zvířat a zvířat handicapovaných, která jsou umístěna v zoo. Prostředky z
ministerstva byly také vyuţity na členství Zoo Ústí nad Labem ve světových svazech a
sdruţeních zoologických zahrad. V doplňkové činnosti za rok 2009 byly příjmy tvořeny
příjmy z nájmu bytů a nebytových prostor ve výši 837 75 000 Kč, příjmy z reklamy 1 206
320 Kč, trţbami z prodeje zboţí 453 930 Kč a ostatními příjmy 835 730 Kč (příjmy ze
skákacího hradu, prodeje krmení v dětském koutku zoo, provize od dodavatelů zboţí).(Zoo
Ústí nad Labem, 2010, Výroční zpráva 2009)
Seznam a počet chovaných druhů primátů v roce 2009
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(český název)

Počet primátů
(samec.samice.mládě – bez
určeného pohlaví)

Gibon bělolící

Nomascus leucogenys leucogynes

Gueréza pláštíková

Colobus guereza caudatus

0.4

Hulman jávský

Trachypithecus aureus

0.4

Hulman posvátný

Semnopithecus entellus

0.2

Hulman stříbrný

Trachypithecus cristatus

0.2

Kočkodan Brazzův

Cercopithecus neglectus

2.2

Kočkodan diadémový

Cercopithecus mitis

1.1

Kočkodan Dianin

Cercopithecus diana diana

1.1

Kosman zakrslý

Callithrix pygmaea niveiventris

2.3.1

Lemur kata

Lemur catta

1.5.1

Lvíček zlatý

Leontopithecus rosalia
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1.1.2

1.1

Makak kápový

Macaca radiata

3.3

Mandril

Mandrillus sphinx

3.5

Orangutan

Pongo pygmaeus

1.0

Orangutan bornejský

Pongo pygmaeus pygmaeus

2.1

Tamarín pinčí

Saguinus oedipus

1.2.3

Tamarín žlutoruký

Saguinus midas

2.5.1

Vari černobílý

Varecia variegata

4.1

Vari červený

Varecia rubra

2.2

(Zoo Ústí nad Labem, 2010, Výroční zpráva 2009)
Mapa zoologické zahrady

Obr. 14: Mapa Zoologické zahrady Ústí nad Labem
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8.14 Zoologická zahrada a zámek Zlín - Lešná
Historie a rozloha zoo
„Tradice chovu zvířat má na Lešné hluboké kořeny. První exotická zvířata se ve
zdejší soukromé sbírce majitele zámku objevila na počátku třicátých let 20. století, pro
veřejnost byla zoo otevřena v roce 1948. V šedesátých letech v zoo vyrostly pavilony
primátů a šelem. První z nich částečně slouţí dodnes. Větší příliv zajímavějších druhů
ţivočichů přinesl v sedmdesátých a osmdesátých letech. Od devadesátých let získává zoo
podobu bioparku rozděleného podle zoogeografických oblastí. V posledních letech také
vyrostly moderní pavilony včetně pavilonu slonů a tropické haly Yucatan, stejně jako
moderně pojaté venkovní expozice různých zvířat.“(Fokt, 2008, s. 176) Návštěvníci mohou
obdivovat kromě zvířat také architekturu zámku Lešná, který se v areálu zoo nachází.
Příjemnou procházku jím poskytne krásné prostředí lešanského parku. Lidé zajímající se o
botaniku zde najdou na 1140 druhů či variet bylin i dřevin včetně stromů starých aţ 300 let
a vzácných exemplářů rostlin z celého světa.(Fokt, 2008)
Rozloha areálu zoologické zahrady je 52 hektarů, který je rozčleněn dle kontinentů
a umoţňuje ukázat zvířata jednotlivých oblastí ve společných expozicích či sousedních
výbězích tak, aby návštěvníci získali nejlepší představu o africké, asijské, australské fauně
nebo o fauně Střední a Jiţní Ameriky. Od roku 2010 jsou vstupy do zoogeografických
oblastí označeny atraktivními výtvarnými panely a etnografickými prvky.(Zoo Zlín,
Veřejnost - ZOO Zlín)
Návštěvnost a sponzoring zoo v roce 2009
ZOO Zlín patří k nejnavštěvovanějším místům Zlínského kraje. Celkovým počtem
490 010 návštěvníků zůstala zoo za rekordním rokem 2007 a dosáhla tak druhého
nejlepšího výsledku od zaloţení zoo v roce 1948. Největší denní návštěvnost byla
zaznamenána 31. Srpna, kdy přišlo 8 172 osob.(Zoo Zlín, 2009, Výroční zpráva 2008)
Celkové náklady zoo dosáhly 68 000 000 Kč a byly z 67 % kryty vlastními příjmy
zoo (45 900 000 Kč). Na provozní dotaci obdrţela zoo od zřizovatele 21 300 000 Kč a
2 600 000 Kč ze státní dotace Ministerstva ţivotního prostředí ČR.(Zoo Zlín, 2009,
Výroční zpráva 2008)
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Seznam a počet chovaných primátů v roce 2008
Druh primáta

Druh primáta

(český název)

(latinský název)

Počet primátů
(samec.samice.mládě –
bez určeného pohlaví)

Chápan středoamerický

Ateles geoffroyi vellerosus

2.3

Chápan středoamerický

Ateles geoffroyi yucatanensis

0.1

Chvostan bělolící

Pithecia pithecia pithecia

2.1

Gibon lar

Hylobates lar

1.2

Gorila nížinná

Gorilla gorilla gorilla

1.1

Kotul veverovitý

Saimiri sciureus

3.30.4

Kosman zakrslý

Callithrix pygmaea pygmaea

2.1.7

Lemur kata

Lemur catta

6.8

Malpa hnědá

Cebus apella

3.3.1

Mangabej černý

Lophocebus atterimus

2.1

Siamang

Hylobates syndactylus

1.2.2

Tamarín tmavohřbetý Graelsův

Saguinus nigricollis graellsii

3.0

Vari černobílý

Varecia variegata

1.6

Vari červený

Varecia rubra

0.1

(Zoo Zlín, 2009, Výroční zpráva 2008)
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Mapa zoologické zahrady

Obr. 15: Mapa Zoologické zahrady Zlín

II.

PRAKTICKÁ ČÁST

9 Analýza mimoškolních a zájmových aktivit v zoologických
zahradách ČR
9.1 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Brno
Mimoškolní aktivita
Zoo Brno nabízí mnoho výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ. Vzdělávací
pracovníci zoo nabízeli v roce 2009 školám různé typy třinácti výukových programů. Je to
o sedm programů méně neţ v roce 2008. Kaţdý program je rozdělen do dvou částí,
celková délka představuje dvě vyučovací hodiny. Jedna část probíhá v promítacím sále či
klubovnách ve správní budově a druhá v areálu zoo. Zoo vyuţívá různé technické
pomůcky, přírodniny a biologický materiál. Programy jsou většinou doplněny pracovními
listy, s jejichţ pomocí si ţáci ověří získané znalosti. V jednom termínu se programu mohou
zúčastnit maximálně dvě třídy. Kromě výukových programů školám zoo nabízí exkurze s
průvodcem, které jsou vhodné pro všechny věkové kategorie dětí a mládeţe. Dále pak
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širokou škálu tzv. samoobsluţných pracovních listů, které slouţí k samostatné práci ţáků
v zoo, bez přítomnosti pracovníka zoologické zahrady.(Zoo Brno, Výukové programy a
exkurze: Zoologická zahrada Brno)
Zájmová aktivita
Zoologická zahrada zprostředkovává pro děti zájmovou činnost formou Stanice
mladých přírodovědců ZOO Brno pro děti a mládeţ od 5 do 18 let. Stanice byla zaloţena
19. listopadu 1978. Hlavním cílem je aktivní vyuţívání volného času dětí a dospívající
mládeţe formou vyuţívání výchovně-vzdělávacích metod a prostředků.(Zoo Brno, Stanice
mladých přírodovědců :: Zoologická zahrada Brno)
Jako součástí Stanice mladých přírodovědců Zoo Brno byl zaloţen Nízkoprahový
klub v prosinci 2001. Činnost klubu je realizována v klubovně ve správní budově Zoo
Brno a v areálu zoologické zahrady. Klub je otevřen pro všechny sociálně znevýhodněné
děti a mládeţ ve věku 8–18 let kaţdé úterý od 15,30 do 17,30 hodin. Členové klubu se
pohybují v areálu zoo vţdy s doprovodem pracovníka klubu. Náplní klubu je orientace na
přírodu, ţivotní prostředí, zvířata ţijící ve volné přírodě i chovaná v zoologických
zahradách a na kontakt s ţivými zvířaty. (Zoo Brno, Nízkoprahový klub :: Zoologická
zahrada Brno)

9.2 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Děčín
Mimoškolní aktivita
Zoo Děčín nabízí různé programy pro školy nazvané ZooŠkola. Umoţňuje dětem a
mládeţi nahlédnutí do říše ţivočichů a získání znalostí a informací, které doplňují školní
osnovy přírodovědných oborů. ZooŠkola nabízí školám a školkám výukové programy. Zoo
Děčín má širokou nabídku těchto programů. Co se týká primátů ve výukových programech
zoo, tak se vyskytují jen okrajově. Ţádný samostatný program zaměřený na primáty
nenabízí. V programu Rekordmani světa zvířat zmiňuje zoo kosmany zakrslé, jako
nejmenší opičky. V programu Ohroţená zvířata jsou zmíněni makakové chocholatí a
kotulové veverovití v programu Patenty a vynálezy přírody, zde v souvislosti se stavbou
horní končetiny.(Zoo Děčín, 2010, Výroční zpráva 2009)
Zájmová aktivita
V rámci zájmové aktivity zoologická zahrada zprostředkovává pro děti a mládeţ
ZooKrouţek a ZooKlub, které se konají jednou za týden a trvají dvě hodiny. ZooKrouţek
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je doporučován zájemcům o přírodu a zoologii. Děti zde poznávají domácí a exotická
zvířata, o která se učí pečovat a podnikají různé výlety a exkurze. ZooKlub je doporučován
dětem a mládeţi, kteří uţ mají určité znalosti z oboru přírodovědy a zoologie a chtějí si své
vědomosti dále prohlubovat zajímavou formou.(Zoo Děčín, Zoo Děčín – Zoologická
zahrada Děčín, České Švýcarsko)

9.3 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Dvůr Králové
Mimoškolní aktivita
Zoo Dvůr Králové nabízí všem základním a středním školám spoustu zajímavých
výchovně vzdělávacích programů, přednášek a soutěţí s různou tématikou. V roce 2009
bylo pro ţáky a studenty připraveno 24 vzdělávacích programů a k nim byly zpracovány a
vytištěny pracovní listy, které vyplňují ţáci či studenti samostatně v areálu zoo. V roce
2009 absolvovalo vzdělávací programy 230 školních skupin.(Zoo Dvůr Králové, 2010,
Výroční zpráva 2009)
Výukový program se zoolektorem si v roce 2009 objednalo 180 skupin. Největší
zájem byl o vzdělávací programy Kontaktní zvířata a Exotická zvířata, ve kterém zoolektor
během procházky po zoo představoval dětem gorily, slony, ţirafy a tygry. Zoo rozděluje
výukové programy se zoolektorem podle věkových skupin dětí. Kaţdá věková skupina si
můţe vybrat vzdělávací program podle zájmu.(Zoo Dvůr Králové, ZOO Dvůr Králové –
Afrika v srdci Evropy)
Sadu pracovních listů pro samostatnou práci bez zoolektora si zakoupilo 150
skupin. Největší zájem byl o pracovní listy k vzdělávacímu programu Ohroţené druhy,
Lidoopi a Exotická zvířata. Zoo Dvůr Králové vypracovala i polskou verzi většiny
pracovních listů. Mezi jeden ze zajímavých pracovních listů patří Lidoopi, který je
zaměřen na primáty, které se v zoo vyskytují. Ţáci či studenti pozorují chování a pohyb
jednotlivých primátů a vyhledávají informace v informačních tabulkách přímo u výběhů.
V příloze IV je ke zhlédnutí pracovní list s názvem Lidoopi.(Zoo Dvůr Králové, ZOO Dvůr
Králové – Afrika v srdci Evropy)
Zvířata zblízka je název pro nejoblíbenější formu vzdělávání v zoo. Jedná se o
povídání u výběhů a expozic zvířat, které začíná postupně nahrazovat vzdělávací programy
v zoo. Povídání probíhá na šesti stanovištích v zoo od 1. května do 31. srpna. V tomto
období vţdy ve dvě hodiny probíhá povídání u lidoopů. Zajímavosti o zvířatech sdělují
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návštěvníkům ošetřovatelé zvířat.(Zoo Dvůr Králové, ZOO Dvůr Králové – Afrika v srdci
Evropy)
Zoo Dvůr Králové spolupracuje s některými středními a vysokými školami a
umoţňuje jejich ţákům či studentům zde absolvovat odbornou praxi. Jedná se o práci na
zoologii a zahradní údrţbě. V rámci praxe na zoologii se studenti seznámili s jednotlivými
úseky, kde pracovali jako ošetřovatelé. Zoo poskytuje studentům částečné stravování a
ubytování. Seznam škol, se kterými škola spolupracuje, najdeme na webových stránkách
zoo.
Královédvorská zoo nabízí i speciální program pro hendikepované. Program je
určen pro nevidomé a slabozraké děti, které jsou prováděny zkušeným zoolektorem.
Tohoto programu se můţou zúčastnit od pondělí do pátku mimo prázdnin.(Zoo Dvůr
Králové, 2010, Výroční zpráva 2009)
Zájmová aktivita
Zoo Dvůr Králové zorganizovala nebo se lektorsky podílela na devíti osvětových
přednáškách pro širokou veřejnost. Těchto přednášek se zúčastnilo 1 064 lidí.
Zoo nabízí místím školám jeden zájmový krouţek, které ho se pravidelně jedenkrát
týdně účastnilo 23 dětí. Mladí přírodovědci měli moţnost poznávat zvířata zoo i její
zákulisí. Na Darwinově stanici se učili starat se o různé druhy zvířat. Zúčastnili se různých
soutěţí, kvízů a exkurzí. Darwinova stanice slouţí také jako učební prostor pro
provozování speciálního programu pro hendikepované jedince.(Zoo Dvůr Králové, 2010,
Výroční zpráva 2009)
O letních prázdninách v zoo pořádá stanice mladých přírodovědců v Karviné svůj
letní tábor. Dále v zoo probíhá letní univerzita juniorů, které se mohou zúčastnit děti
z různých koutů České republiky.(Zoo Dvůr Králové, 2010, Výroční zpráva 2009)
Kaţdý rok vţdy před vánocemi se můţe široká veřejnost zúčastnit akce, Ozdobte
vánoční stromeček. Kaţdý návštěvník či skupina si můţe ozdobit vánoční stromeček
různými ozdobami ze slámy, dřeva nebo ovoce. Nejkrásnější stromeček je oceněn.(Zoo
Dvůr Králové, 2010, Výroční zpráva 2009)
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9.4 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Hodonín
Mimoškolní aktivita
Zoo Hodonín zprostředkovává pro školy různé vzdělávací a výukové programy.
Programy jsou určeny a přizpůsobeny pro ţáky prvního a druhého stupně základních škol a
pro studenty středních škol, gymnázií a pro mateřské školy. Součástí kaţdého programu
jsou dvě části. První, teoretická část se vţdy odehrává v učebně centra a druhá přímo mezi
zvířaty v areálu zoo. Náplní druhé části jsou také pracovní listy a drobné odměny za
aktivní přístup. Seznam programů školy naleznou na webových stránkách zoologické
zahrady. V roce 2007 zoo zprovoznila učebnu vzdělávacího centra, která poskytuje zázemí
pro většinu vzdělávacích programů.(Zoo Hodonín, 2010, Výroční zpráva 2009)
Velký zájem ze strany škol je i o komentované prohlídky expozic. Po zoologické
zahradě jsou školy prováděny pod vedením zkušeným lektorem, který zajistí odborný
výklad. Tam, kde je to moţné, umoţní zoo kontakt se zvířaty.(Zoo Hodonín, Pro školy –
Zoo Hodonín)
Zájmová aktivita
Vzdělávací a výchovné středisko při zoo Hodonín nabízí dětem a mládeţi všech
věkových skupin zajímavé krouţky typu přírodovědný krouţek I, přírodovědný krouţek II,
teraristický krouţek a mladí ochránci přírody.(Zoo Hodonín, Pro školy – Zoo Hodonín)

9.5 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Chleby
Mimoškolní aktivita
Zoo Chleby je malá zoologická zahrada, která se úspěšně rozvíjí a rozrůstá. Je
potřeba, aby na sobě ještě zapracovala. Pro školy a skupiny nabízí zoo biologické
přednášky. Bohuţel nenabízí ţádné výukové programy ani pracovní listy pro školy, coţ
beru jako značný nedostatek. Na svých internetových stránkách má nedostatek informací a
nejnovější výroční zpráva pochází z roku 2007.
Zájmová aktivita
Zoo nenabízí ţádnou zájmovou činnost.
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9.6 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Jihlava
Mimoškolní aktivita
Zoo Jihlava nabízí různé výukové programy pro školy i jednotlivce. K většině
programů škola obdrţí pracovní listy, které bohuţel nejsou přístupné na webových
stránkách zoo. Zoo chová nejvíce druhů drápkatých opic, je tedy škoda, ţe na toto téma
nemají ţádný výukový program pro děti a mládeţ.(Zoo Jihlava, Zoo Jihlava)
Pro rok 2011 se Zoo Jihlava zapojila v rámci Evropské asociace zoologických
zahrad a akvárií (EAZA) do kampaně na záchranu velkých primátů. Posláním celosvětové
kampaně je upozornit na kritickou situaci, ve které se primáti nacházejí a nalézt cestu i
dostatek prostředků k jejich záchraně. Kampaň je rozdělena na tři kola. Jednotlivých kol se
mohou zúčastnit jednotlivci, celé třídy nebo vybrané skupiny ţáků, vţdy zastupované
jedním učitelem.(Zoo Jihlava, Zoo Jihlava)
Zájmová aktivita
Konkrétní zájmovou aktivitu zoo nenabízí. Jednotlivci i skupiny dětí se mohou
zúčastnit kampaně na záchranu velkých primátů.

9.7 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Liberec
Mimoškolní aktivita
Liberecká zoologická zahrada nabízí po školy ekologické výukové programy,
pracovní listy a školní permanentky. Zoo spolupracuje s městským centrem ekologické
výchovy při Zoo Liberec, které se nazývá Divizna Liberec a s centrem pro zvířata v nouzi
s názvem Archa Liberec. Obě tato centra zprostředkovávají programy pro školy, děti a
dospělé.(Zoo Liberec, 2011, Zoo Liberec pro školy)
Základem ekologických výukových programů pro školy je komentovaná prohlídka,
při které je kladen důraz na uvědomění si potřeby chránit ohroţené druhy zvířat včetně
jejich významu pro člověka. Jedná se o vzdělávací lekce, které obohacují učivo všech
stupňů škol. Mezi jeden z mnoha zajímavých programů pro školy patří, Jací jsme. Je
zaloţen na pozorování a zjišťování informací o chování zvířat. Děti třídí, porovnávají a
získávají informace o tom, co mají společného zvířata i lidé. Učí se pracovat s pojmy
instinkt, vrozené chování, základní ţivotní potřeba, návyky a zkušenosti. Cílem programu
je ze získaných informací vytvořit charakteristiku pozorovaného druhu. Porovnat
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pozorované údaje s informacemi o zvířatech. Ţáci k tomuto programu dostanou pracovní
listy s obsahem, který zvolí pedagog. Ukázku pracovního listu je moţné shlédnout
v příloze V.(Zoo Liberec, 2011, Zoo Liberec pro školy)
Další moţností pro školy je vyuţít školní permanentku. Ta je přenosná v rámci
školy a zahrnuje pět vstupů pro školní skupinu, coţ je maximálně 30 dětí. K této
permanentce dostane škola jeden průvodcovský program zdarma. S průvodcem ţáci
navštíví nejrůznější edukační akce v zoo a obohatí si své vědomosti o uţitečné
informace.(Zoo Liberec, 2011, Zoo Liberec pro školy)
Zájmová aktivita
Archa a Divizna Liberec ve spolupráci se zoologickou zahradou zprostředkovávají
během roku různé soutěţe a programy pro školy i jednotlivce.(Zoologická zahrada Liberec,
2010, Výroční zpráva 2009)

9.8 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Ohrada
Mimoškolní aktivita
Zoo poskytuje ţákům a studentům vzdělávací programy pro školy. Tyto programy
jsou určeny pro mateřské školy, 1. a 2. stupeň základní školy i pro střední školy.
Zoologická zahrada má jedinečnou moţnost poskytnout dětem kontakt se zvířaty doplnit
hodiny přírodopisu nebo biologie pod vedením našeho lektora či odborného externího
pracovníka. Nabízené programy jsou kapacitně omezeny pro 20 (max. 25) studentů a
probíhají v tematicky vybavených učebnách vzdělávacího centra přímo v areálu zoo. V
roce 2009 nabídla zoo školám všech stupňů 20 typů vzdělávacích programů. Jejich plná
nabídka je umístěna na webových stránkách zoo, odkud si je mohou školy také
elektronicky objednávat. Mateřské školy si mohou vybírat ze 4 programů, 1. stupně
základních škol ze 7 a 2. stupně ZŠ spolu se středními školami z 8 speciálně připravených
programů. Během roku se programů zúčastnilo celkem 4971 ţáků a studentů. (Zoo Ohrada,
2010, Výroční zpráva 2009),(Zoo Ohrada, Zoo Ohrada | Svět zvířat jako na dlani - pro
školy)
Zoo také uskutečnila besedy přímo ve školách. V roce 2009 proběhlo celkem 66
besed za účasti 1517 dětí. Ve spolupráci s Tyflokabinetem České Budějovice ve dvou
termínech, 5. 5. a 22. 9. 2009, připravila několikahodinový program pro děti se zrakovým
postiţením.(Zoo Ohrada, 2010, Výroční zpráva 2009)
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Zájmová aktivita
K pobavení i vzdělávání jednotlivců či skupin dětí zoo zprostředkovává dětské
divadelní dny a soutěţe.(Zoo Ohrada, Zoo Ohrada | Svět zvířat jako na dlani - pro školy)

9.9 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Olomouc
Mimoškolní aktivita
Zoo Olomouc nabízí školám komentované prohlídky s průvodcem a zábavné
programy pro výuku přímo v areálu zoo. Zoologická zahrada Olomouc sestavila pestrou
nabídku vzdělávacích aktivit, vhodných pro děti předškolního věku, ţáky a studenty
základních a středních škol. Výukové programy vychází ze zkušeností pedagogických
pracovníků zoo, ale také z potřeb a přání pedagogů školských zařízení. V současné době je
realizováno šest výukových programů, které jsou členěny do několika tematických
celků.(Zoo Olomouc, Zoo Olomouc)
Komentované prohlídky jsou pod vedením odborného pracovníka zoo, který
poskytuje školám odborný výklad a v některých případech i kontakt s vybranými zvířaty.
Zájmová aktivita
V zoo se konají různé akce pro veřejnost, kterých se mohou zúčastnit malí a velcí
návštěvníci, tak i školy.(Zoo Olomouc, Zoo Olomouc)

9.10 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Ostrava
Mimoškolní aktivita
V centru zoo se nachází výukové centrum, které poskytuje prostory pro realizaci
široké nabídky výukových programů, soutěţí a přednášek. Výukové programy jsou určeny
pro děti mateřských škol a ţákům základních a středních škol. Pracovníci výukového
centra Zoo Ostrava realizovali v roce 2009 celkem 220 výukových programů. V novém
školním roce 2009/2010 rozšířili programovou nabídku o pět nových výukových programů
a to tři programy pro děti mateřských škol a 1. stupně základních škol a dva programy pro
ţáky 2. stupně základních škol a středních škol.(Zoo Ostrava, Zoo pro školy - Zoo Ostrava)
Mimo výukových programů zoo poskytuje pracovní listy, které si děti mohou
samostatně vyplňovat v areálu zoo. Úkoly jsou zaměřené převáţně na chování zvířat, které
mohou ţáci jednoduše pozorovat. V sekci pracovních listů najdeme jeden s názvem
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Primáti. Ukázku pracovního listu na téma Primáti je moţné zhlédnout v příloze VI.(Zoo
Ostrava, Zoo pro školy - Zoo Ostrava)
Zájmová aktivita
Pro širokou veřejnost zoo zprostředkovává velikou nabídku přednášek, výstav a
soutěţí. Po celý rok dvakrát týdně probíhal v zoo jezdecký krouţek na ponících, na který
se přihlásilo 13 dětí.(Zoo Ostrava, Zoo pro školy - Zoo Ostrava)

9.11 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Plzeň
Mimoškolní aktivita
Plzeňská zoo je strukturně rozdělena do šesti zoogeografických oblastí, které jsou
charakteristické pro jednotlivé kontinenty a zvířata, která se v nich vyskytují. Oblasti jsou
australská, etiopská, indomalajská, nearktická, neotropická a palearktická.
Zoo Plzeň nabízí výukové programy, komentované a večerní prohlídky, školní
permanentky a výuku přírodopisu. Večerní prohlídky pro školy jsou skupinové prohlídky
setmělou zoo s průvodcem a odborným komentářem. Ţáci mají moţnost pozorovat
přirozený noční ţivot některých zvířat v zoo. Komentované prohlídky jsou prohlídky
s průvodcem, které jsou přizpůsobeny přání skupiny. Výukové programy nabízejí moţnost
ţáky obohatit o vědomosti, zkušenosti a záţitky. Plzeňská zoo poskytuje širokou nabídku
těchto výukových programů. Je zde vypracován výukový program primáti, který realizují
lektoři ekologické výchovy i chovatelka primátů. Děti s lektorem procházejí expozice
primátů chovaných v zoo a dozvídají se informace o tomto řádu. Na cestě je provází
pracovní list, který je třeba průběţně doplňovat a tím jsou děti motivovány k různým
činnostem, hlavně k vyhledávání indicií a pozorování chování zvířat. Témata, která
program pokrývají, jsou zajímavosti ze ţivota jednotlivých druhů primátů, ohroţení a
chránění jedinci a chování primátů. V sezóně je zde i komentované setkání se šimpanzi
(výklad při krmení).(Zoologická a botanická zahrada města Plzeň, 2011, Zoologická
zahrada Plzeň)
Zájmová aktivita
Plzeňská zoologická zahrada nenabízí ţádnou zájmovou aktivitu.
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9.12 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Praha
Mimoškolní aktivita
Zoo Praha zprostředkovává školám různé specializované programy jako prohlídky
s průvodcem, výukové programy a doplňkové programy. Prohlídky s průvodcem probíhají
formou komentované procházky po zoologické zahradě. Trasa a náplň procházky závisí na
konkrétní dohodě s průvodcem. Exkurzi je moţno zaměřit na různá témata (např. primáty,
ohroţené druhy ţivočichů, savci). Tyto prohlídky jsou určeny pro všechny věkové
kategorie.(Zoo Praha, Zoo Praha)
Všechny typy výukových programů probíhají pouze od září do května. Zoo Praha
má tři hlavní typy výukových programů, které se dále ještě dělí. Mezi ty základní čtyři
patří zoologická pozorování, zvířecí setkání, kontaktní povídání a procházky za zvířaty.
Kaţdý tento program je veden lektorem a odehrává se buď přímo v areálu zoo, anebo ve
vzdělávacím centru zoo. V současné době Zoo Praha nemá ţádný program pro školy, který
by byl konkrétně zaměřený na řád primátů, spíše se jich týká jen okrajově. Mezi doplňkové
programy můţeme zařadit semináře pro učitele, pracovní listy a učitelské balíčky.(Zoo
Praha, Zoo Praha)
Zájmová aktivita
Zoo Praha nabízí v rámci zájmové aktivity komentované krmení, záţitkové
programy (např. komentovaná prohlídka s průvodcem, program se zvířetem, chovatelem
na jeden den) a program zooškola. V sezoně na 18 místech, a to v červnu aţ srpnu denně, v
dubnu, květnu a září o víkendech probíhá v zoo komentované krmení u různých druhů
zvířat. Například od 11 hodin a dále pak kaţdou hodinu probíhá setkání u goril.
Návštěvníci mohou pozorovat chování goril během krmení a dozví se od speciálně
zaškolených zaměstnanců zajímavé informace o těchto pozoruhodných zvířatech.(Zoo
Praha, Program v zoo – Zoo Praha)
Program zooškola je zajímavá příleţitost pro všechny mladé příznivce zvířat,
přírody a zoologických zahrad. Během jednodenních i vícedenních kurzů mají mladí
přírodovědci moţnost dozvědět se spoustu informací o zvířatech v zoo, nahlédnout do
zákulisí zoo nebo si zasoutěţit. Do zooškoly se mohou přihlásit zájemci ve dvou věkových
kategoriích, od 8 do 11 let nebo od 12 do 15 let.(Zoo Praha, Program v zoo – Zoo Praha)
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9.13 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Ústí nad Labem
Mimoškolní aktivita
Zoo Ústí nad Labem se jako většina zoo zabývá vzdělávací a výchovnou činností
v rámci, které školám nabízí komentované prohlídky a výukové programy. Komentované
prohlídky jsou určeny především těm, kteří se chtějí více seznámit s chovanými zvířaty a
provozem zoo. Součástí komentovaných prohlídek je projíţďka povláčkem na určitá místa
v areálu zoo, kde je připraveno několik zastávek. Zoo dále poskytuje velikou nabídku
výukových programů. Na webových stránkách zoo si můţe kaţdý pedagog vybrat vhodný
program. U kaţdého programu najde, co je jeho náplní, pro které věkové období dětí je
vhodný a jak je časově náročný. Při některých programech mohou ţáci vyuţít pracovní
listy, do kterých můţe pedagog na webových stránkách nahlédnout.(Zoo Ústí nad Labem,
2011, Zoo Ústí nad Labem - Zoo školám)
Zájmová aktivita
Zoo Ústí nad Labem umoţňuje záţitkové programy v zoo, kterých se mohou
zúčastnit děti, mládeţ a dospělí, kteří mají větší zájem o zvířata v zoo. Zúčastnit se můţe
úplně kaţdý, jen děti pod 12 let musí být doprovázeny rodiči. Zájemci o tento program se
mohou stát na jeden den chovatelem slonů či chovatelem v pavilonu exotária nebo se
mohou dostat do bliţšího kontaktu s určitými zvířaty, které je spojeno s krmením ţiraf,
tuleňů nebo slonů.(Zoo Ústí nad Labem, 2011, Netradiční záţitkové programy v zoo)

9.14 Aktivita dětí a mládeže v Zoo Zlín - Lešná
Mimoškolní aktivita
Zlínská zoo nabízí základním a střední školám různé moţnosti doplnění a zpestření
výuky. Výhodou zoologické zahrady je bezprostřední blízkost ţivých zvířat a interaktivní
forma vzdělávání. Zoo Zlín dává na výběr ze čtyř oblastí vzdělávacích aktivit a to jsou
programy u expozic zvířat, programy ve vzdělávacím středisku Tyrol, pracovní listy a
pracovní listy pro pedagogy. Zvláštností jsou speciální pracovní listy pro pedagogy, které
určeny pedagogům. Jsou koncipovány tak, aby pedagoga a jeho ţáky provedly vybranou
částí zoologické zahrady bez pracovníků zoo. Zoologická zahrada nabízí celkem deset
těchto programů pro pedagoga základních škol a jeden pro mateřské školy. Programy u
expozic zvířat probíhají přímo u vybrané expozice nebo v pavilonu. Jejich náplní je vlastní
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výklad biologie a anatomie zvířat a ekologické vztahy v návaznosti na jednotlivé expozice
zvířat. Ukázku pracovního listu pro děti na téma gorily je moţné zhlédnout v příloze VII.
Vzdělávací programy v roce 2008 absolvovalo 3 693 dětí z 69 škol. Počet dětí na
rozdíl od předchozího roku poklesl o 11%.(Zoo Zlín, 2009, Výroční zpráva 2008)
Zájmová aktivita
Během hlavní sezóny v zoo se mohou návštěvníci zúčastnit komentovaného krmení
zvířat v rámci sluţby „Představujeme naše zvířata“. V květnu, červnu a v září poskytuje
zoo tuto sluţbu o víkendech a během července a srpna kaţdý den.(Zoo Zlín,
Představujeme naše zvířata - ZOO Zlín)
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10 Problematika, cíl a pracovní hypotézy
Cílem je definovat mimoškolní výchovu v ZOO a jejich vhodnost a moţnosti.
Cílem je provést analýzu chovaných primátů v českých ZOO a zhodnotit je z hlediska
mimoškolní výchovy.
Mimoškolní aktivita v ZOO se liší obsahem od aktivity školní?
a)

Obsahem a rozsahem

b)

Zaměřením

Primáti jsou vhodní pro mimoškolní a školní aktivity dětí a mládeţe?
a)

Jsou podobní člověku, a tedy problematika je srozumitelnější

b)

Jsou atraktivní

c)

Poskytují údaje, které jsou u jiných skupin obratlovců méně vhodné

– srozumitelné
České ZOO jsou vhodné pro mimoškolní výchovu primátů a obecně?
a)

Velké dobře financované

b)

Dobře zajištěné z hlediska mimoškolní výchovy

c)

Pokud mají větší skupiny v obohacených podmínkách
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11 Metodika práce a použitý materiál
Pro praktickou část své práce jsem pouţila mnou vybrané zoologické zahrady, které
jsem zvolila na základě názvu zoo v daném městě. Hlavním kritériem mého hodnocení je
mimoškolní a zájmová aktivita dětí a mládeţe v jednotlivých zoologických zahradách.
Zaměřuji se na nabídku výukových programů, přednášek a komentovaných prohlídek. Dále
se soustřeďuji na nabídku krouţků a volnočasových aktivit. Většinu informací jsem čerpala
z internetových stránek jednotlivých zoologických zahrad.
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12 Výsledky
Na základě získaných informací o zoologických zahradách jsem vytvořila tabulku.
V tabulce jsou zaznamenány hodnoty, podle kterých jsem jednotlivé zoologické zahrady
hodnotila a bodovala.

Název zoo

Počet
celkem
Historie body Rozloha body Návštěvnost body druhů body Aktivita body
bodů
primátů

Zoo Praha

1931

12

60 ha

11

1 296 579

14

18

11

11

59

Zoo Plzeň

1926

13

21 ha

7

457 879

11

25

14

11

56

Zoo Dvůr
Králové

1946

9

71 ha

13

552 167

13

9

7

14

56

Zoo Zlín

1948

8

52 ha

10

490 010

12

15

9

12

51

Zoo Liberec

1919

14

13, 3 ha

6

377 162

10

7

5

13

48

Zoo Ostrava

1960

3

100 ha

14

358 892

8

17

10

12

47

Zoo Ústí n.
Labem

1945

10

26 ha

8

167 864

4

19

12

10

44

Zoo Olomouc

1956

5

42, 5 ha

9

368 543

9

19

12

7

42

Zoo Brno

1953

6

65, 5 ha

12

250 184

6

10

8

10

42

Zoo Jihlava

1957

4

9 ha

5

267 283

7

23

13

8

37

Zoo Ohrada

1939

11

6 ha

3

221 591

5

3

4

8

31

Zoo Děčín

1949

7

6 ha

3

82 134

2

8

6

9

27

Zoo Hodonín

1975

2

7, 5 ha

4

151 112

3

7

5

10

24

Zoo Chleby

1997

1

0, 8 ha

2

-

1

2

3

7

14

V tabulce vidíme pět hledisek, podle kterých jsem zoologické zahrady hodnotila a
bodovala. U kaţdé zoologické zahrady jsem hodnotila její historii, současnou rozlohu,
návštěvnost za rok 2009 a počet druhů primátů, které zoologická zahrada chovala v roce
2009. Dále jsem hodnotila mimoškolní a zájmovou aktivitu, kterou zoologická zahrada
umoţňuje dětem, mládeţi a školám. Na bodování jednotlivých hledisek jsem si zvolila
bodovou stupnici od 1 do 14. Čtrnáct bodů bylo maximum, které jsem za danou kategorii
udělovala.
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Jako první jsem bodovala historii zoologických zahrad. Zaměřila jsem se na rok
otevření zoologické zahrady a na délku chovu primátů. První zoologická zahrada byla
otevřena v roce 1919 v Liberci. Po ní následovala v roce 1926 Zoologická zahrada v Plzni
a v roce 1931 Zoologická zahrada v Praze.
Dále jsem se zaměřila na současnou rozlohu zoologických zahrad. Nejrozsáhlejší
zoologickou zahradou v České republice je Zoo Ostrava, za ní následuje Zoo Dvůr Králové
a třetí nejrozsáhlejší zahradou je Zoo Brno.
Zajímavým hodnocením je návštěvnost zoologické zahrady za rok 2009. Zde jsem
zjistila, ţe počet návštěvníků není závislý na rozloze zahrady. Největší návštěvnost má Zoo
Praha, která se nachází v hlavním městě a je zde největší koncentrace turistů, kteří se
podílejí na návštěvnosti. Na druhém místě se umístila Zoo Dvůr Králové, kde jiţ počet
návštěvníků je zhruba o polovinu menší neţ v praţské zoo. Třetí zoologickou zahradou
podle počtu návštěvníků je Zoo Zlín.
Dále jsem se zaměřila na počet chovaných druhů primátů v roce 2009. Nejvíce
chovaných druhů primátů má Zoologická zahrada Plzeň. Dále je Zoo Jihlava. O třetí místo
se dělí Zoo Ústí nad Labem a Zoo Olomouc.
Jako poslední jsem hodnotila mimoškolní a zájmovou aktivitu, kterou zoologické
zahrady nabízejí dětem, mládeţi a školám a zdali tuto sluţbu vůbec poskytují. V tomto
hodnocení jsem se zaměřila na mimoškolní a zájmovou aktivitu dětí a mládeţe, nabídku
výukových programů, nabídku pracovních listů, na komentované prohlídky a na programy,
které se týkají primátů. Dále mě zajímalo, jestli zoologická zahrada poskytuje pracovní
listy na svých internetových stránkách.
Po celkovém součtu bodů v jednotlivých kategoriích je nejlepší Zoo Praha, která
poskytuje všechny sluţby na vysoké úrovni. Dále je Zoo Dvůr Králové a Zoo Plzeň.
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13 Diskuze
Na celém světě se nachází přes sedm set zoologických zahrad a stále jich přibývá.
Kaţdá zoologická zahrada má nějakou zvláštnost, svůj osobitý charakter nebo chová
zvířata, s jejichţ chovem má zkušenosti a úspěchy. Tím můţe vynikat nad
ostatními.(Vágner, 1987))
V zoologických zahradách má výchovná činnost v současné době mnoho různých
podob zájmové krouţky, přednášky, výstavy a mezinárodní kampaně upozorňující na
problematiku ochrany přírody a komentovaná setkání se zvířaty.(Fokt, 2008)
Nejvhodnější pro mimoškolní výchovu jsou nově zrekonstruované zoologické
zahrady, kde ţelezné mříţe u výběhů jsou nahrazeny suchými a vodními příkopy nebo
skleněnými panely, které umoţňují návštěvníkům lepší pohled do ubikací zvířat. Dále sem
můţeme zařadit nově vzniklé pavilony a průchozí výběhy s rostlinami a volně se
pohybujícími ţivočichy, které vytvářejí vícedruhové expozice daných oblastí světa.
Pro hodnocení mimoškolní výchovy jsem si vybrala čtrnáct zoologických zahrad.
Svůj výběr jsem zvolila podle názvu, kde se objevuje slovo zoo. Pro porovnávání
mimoškolní aktivity dětí a mládeţe mezi jednotlivými zoologickými zahradami jsem
nenašla ţádnou odbornou literaturu. Nabídka mimoškolních programů nemá dlouhou
historii. Zoologické zahrady si většinou výukové programy vytváří sami ve spolupráci
s odbornými pracovníky, chovateli a ošetřovateli zvířat, a proto si tyto informace a
materiály chrání. Zoologická zahrada tyto programy poskytuje školám, které si musí
programy objednat měsíc dopředu objednat a uhradit. Pouze některé zoologické zahrady
poskytují ukázku výukových programů na svých internetových stránkách. Nejlépe
zpracované ukázky výukových programů na internetových stránkách má Zoo Dvůr
Králové a Liberec. Celá verze programu jim je poskytnuta v den konání.
Další moţností výukových programů pro školy jsou komentované prohlídky
v zoologické zahradě. Skupinu provádí po zoologické zahradě odborný pracovník zoo,
který jim poskytne odborné a zajímavé informace o zoo a zvířatech, u kterých se v daném
okamţiku nacházejí. V některých případech jim umoţní kontakt se zvířetem. Dostanou se
také do míst, která jsou běţnému návštěvníkovi nepřístupná. Výhodou této prohlídky je, ţe
veškeré dotazy ze strany dětí a mládeţe jsou hned zodpovězeny odborným pracovníkem.

58

14 Závěr
Z výsledků vyplývá, ţe kvalita poskytovaných sluţeb vztahující se k mimoškolní
výchově není vţdy závislá na rozloze ani na návštěvnosti. Návštěvnost jednotlivých
zoologických zahrad je ovlivněna jejich dostupností a umístěním v blízkosti velkých měst.
Typickým příkladem je Zoo Praha, která se nachází v centru hlavního města a je zde
vysoká koncentrace turistů.
Mimoškolní aktivitou dětí a mládeţe se zabývají všechny zmíněné zoologické
zahrady. Na rozdíl od toho zájmovou aktivitou se vůbec nezabývá Zoologická zahrada
v Plzni, Jihlavě a v Chlebech. Součástí mimoškolní aktivity dětí a mládeţe jsou výukové
programy, které se skládají ze dvou částí. Nejprve je to teoretická část, která se koná
v učebně vzdělávacího centra a druhá přímo v areálu zoo mezi zvířaty. Teoretická část
obsahuje přednášku odborného pracovníka, která odpovídá tématu pracovního listu.
Můj výzkum se zaměřil na výukové programy tykajících se primátů, jejichţ
součástí jsou pracovní listy. Ze čtrnácti zoologických zahrad poskytuje pracovní listy
týkajících se primátů pouze pět zoologických zahrad. Mezi tyto zoologické zahrady patří
Zoo Dvůr Králové, Liberec, Ostrava, Plzeň a Zlín. Je škoda, ţe zoologické zahrady, které
mají velké mnoţství druhů primátů jako je Zoo Jihlava, Olomouc a Ústí nad Labem,
neposkytují pracovní listy se zaměřením na primáty. Na rozdíl od toho zoologické zahrady
s malým počtem druhů primátu tyto pracovní listy poskytují. Děti a mládeţ zde srovnávají,
v čem si jsou primáti a lidé podobní a pozorují chování primátů.
Závěrem bych chtěla říci, ţe všechny zoologické zahrady se snaţí poskytnout
dětem a mládeţi velké mnoţství mimoškolních a zájmových aktivit, které jsou v současné
době velice populární a je o ně značný zájem nejen ze strany škol. Jakákoliv návštěva
zoologické zahrady i bez podílení se na těchto aktivitách je vţdy pro děti a mládeţ
přínosem, neboť zde získají vţdy spoustu nových informací.
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Příloha I. - Ţádost o povolení mimoškolní akce
Žádost o povolení mimoškolní akce
Název akce (školní výlet, exkurze, škola v přírodě letní, škola v přírodě zimní, lyžařský výchovně výcvikový
kurz, zahraniční výjezd):

Třída(y):

Vedoucí akce:

Zdravotník:

Pedagogický dohled
- Pedagogický pracovník:
- Nepedagogický pracovník:
- Externí pracovník
Místo:

Telefon:

Přesná adresa:

Odjezd (datum a hodina):

Příjezd (datum a hodina):

Další informace:
Použitý dopravní prostředek:

Způsob informování rodičů:

Pojištění (pojišťovna, datum uzavření pojistky):

Smlouva o ubytování:

Účastní-li se zahraničního výjezdu žák ze třetích zemí s bydlištěm v některém členském státě EU(č.j.: 6 687/2006-60)

Přílohy:

Seznam žáků (případně přehled žáků, kteří se akce nezúčastní):

Program akce:

Datum a podpis vedoucího akce:
Datum a podpis ředitele školy:
POVOLUJI - NEPOVOLUJI
Poznámka:
Akce

Termín podání žádosti

Školní výlet

1 měsíc před konáním

Exkurze

1 měsíc před konáním

Škola v přírodě letní

2 měsíce před konáním

Škola v přírodě zimní

2 měsíce před konáním

Lyžařský výchovně výcvikový kurz

2 měsíce před konáním

Zahraniční výjezd

3 měsíce před konáním

Příloha II. – Zhodnocení mimoškolní akce ZŠ
Zhodnocení mimoškolní akce

Název akce:
Třída(y):

Datum konání akce:

Místo pobytu:

Účast celkem:

z toho:

žáků:
pedagogických pracovníků:
ostatních:

Organizační zajištění
- umístění objektu
- ubytování
- strava
- doprava
- cestovní kancelář
- materiální zabezpečení

Výchovné a vzdělávací cíle
- vyučování
- přednášky
- besedy
- organizování akcí
Žáci
- nemocnost
- úrazy
- výchovné problémy
- odpovědnost za škodu
- bezpečnost a ochrana zdraví
Pracovníci
- plnění úkolů
- úrazy
- externí pracovníci
- bezpečnost a ochrana zdraví
Doporučení pro příští akci

Datum a podpis vedoucího akce

Přílohy:
Výchovně vzdělávací plán mimoškolní
akce

Příloha III. – Souhlas zákonných zástupců
Souhlas zákonných zástupců s mimoškolní akcí
Škola
Souhlasím s účastí mého syna (dcery)
na mimoškolní akci (název, termín)
Dostal jsem informace o zotavovacím pobytu:
- termín a místo odjezdu na zotavovací pobyt, termín a místo příjezdu ze zotavovacího pobytu,
- náplň zotavovacího pobytu,
- způsob dopravy, ubytování a stravování,
- výši účastnického poplatku a způsob financování,
- kontakt na vedoucí zotavovacího pobytu (adresa, telefon).
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého syna (dcery) pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné
číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Prohlašuji, že syn (dcera) může dostat individuální volno bez dohledu učitele na omezený časový úsek a
v určeném prostoru a že dcera (syn) může po příjezdu z výletu odejít sám (sama) domů.
Jsem si vědom zdravotního stavu svého syna (dcery) a při odjezdu odevzdám vedoucí zotavovacího pobytu:
- Průkaz zdravotní pojišťovny (postačující je i fotokopie).
- Očkovací průkaz (postačující je i fotokopie).
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
- Prohlášení zákonných zástupců dítěte (nejeví známky akutního onemocnění, nepřišel do styku s infekčním
onemocněním, není nařízeno karanténní opatření).
- Případná informace o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh či účast na mimoškolní akci.
- Případná informace o osobních lécích syna (dcery).
Syn (dcera) dcera má nezbytného vybavení na školní akci, viz Seznam nezbytného vybavení na školní akci.
Pro zahraniční výjezd jsou nezbytné další doklady: pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v členském
státu Evropské unie, Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující,
pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a platný cestovní doklad
Datum a podpis zákonného zástupce žáka

Příloha IV. – Ukázka pracovních listů Zoo Dvůr Králové - Lidoopi
Zdroj: http://www.zoodvurkralove.cz/download/Lidoopi.pdf

Příloha V. – Pracovní list Zoo Liberec – Jací jsme pro 1. stupeň (šimpanzi)
Zdroj: http://www.zooliberec.cz/media/files/jacijsme1_simpanzi.pdf

Příloha VI. – Ukázka pracovního listu Zoo Ostrava - Primáti
Zdroj: http://www.zoo-ostrava.cz/soubory_texty/440_5.pdf

Příloha VII. – Ukázka pracovních listů Zoo Zlín – Naše chlupatá rodinka
Zdroj: http://zoo.inext.cz/cz/vzdelavani/pracovni-listy.html

