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Význam zoologických zahrad z hlediska environmentální 

výchovy 

 Cíle 

Krátkodobé cíle: 

 seznámení se s činností ZOO, její historií a původním využitím  

Dlouhodobé cíle: 

 seznámení se s možností chápat ZOO jako nutnou součást zachování 

biodiverzity na planetě Zemi, vhodnou pomůcku na výuku k udržitelnému 

rozvoji 

 

 Průvodce studiem   

Text se zabývá činností zoologických zahrad, ve stručnosti popisuje původ a možné 

využití ZOO pro budoucí návrat zvířat do divočiny. 

 ZOO 

Zoologické zahrady jsou sofistikovaná a osvětová zařízení určená k chovu běžných i 

ohrožených druhů zvířat v zajetí, pokud možno 

v podmínkách, která jsou co možná nejbližší 

přirozenému životu v přírodě.  

Historie zoologických zahrad: 

Vůbec nejstarší ZOO v  na území bývalého 

Československa byla založena v Liberci. Počátky zookoutku v Lidových sadech lze 

zaznamenat už v roce 1904, kdy zde ornitologický spolek vystavěl velkou veřejnou 

voliéru. Ta se později rozrostla o další ptačinec a výběhy se srnčí zvěří. Z malého 

zvěřince převedeného v roce 1919 v první zoologickou zahradu pak během století 

Kůň Převalského 
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vyrostlo sebevědomé a mezinárodně uznávané chovatelské zařízení. Podobným 

vývojem prošla většina současných zoologických zahrad. 

Původně měly zcela jiné poslání, než mají dnes. Před sto lety zahrady lákaly na 

exotiku. Návštěva zoologické zahrady byla senzace, zvířata byla demonstrována jako 

nebezpečná, krvežíznivá stvoření a měla často spíš cirkusový nádech. To se však 

velmi záhy začalo měnit. Především po 2. světové válce došlo v tomto ohledu 

k významným změnám, které vygradovaly rozvojem ekologických aktivit 

v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. 

Poslání současných zoologických zahrad: 

Z původně vysloveně atraktivní až senzační podívané se zoologické zahrady změnily 

ve významné záchranné stanice pro chov a rozmnožování ohrožených druhů zvířat, 

kterým hrozí díky aktivitám člověka vyhubení. Zároveň návštěvníkům umožňují 

vzdělávání v oborech zoologie, etologie a ekologie, přinášejí možnost relaxace, 

zábavy i aktivního odpočinku.  

Ochrana přírody ex-situ a in-situ 

Pro mnohé druhy jsou zoologické zahrady posledním útočištěm a často také nadějí, 

že zcela nevymizí z přírody, ale naopak se do ní třeba znovu vrátí. To se týká třeba 

chovu koně převalského, přímorožce arabského, gaviálů, goril, žiraf, tygrů a dalších 

druhů.  

Systém zoologických zahrad pak umožňuje mezinárodní spolupráci na výzkumu a 

vývoji genetických bank, bez kterých by se úspěšný chov nemohl realizovat. 

Zoologické zahrady vytváří pojistné chovné skupiny tzv. ex-sity u druhů, které jsou v 

přírodě bezprostředně ohrožené a zároveň se podílejí svými aktivitami i financemi na 

in-sitech – ochraně živočichů přímo v místech jejich přirozeného výskytu. Tím se 

zoologické zahrady přímo podílejí na udržení druhé biodiverzity – rozmanitosti. 
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Z tohoto pohledu jsou významné především reintrodukce, neboli navracení zvířat 

zpět do původních oblastí jejich výskytu. To se netýká pouze Afriky, kam třeba zoo 

Dvůr Králové nad Labem za posledních 20 let vyvezla zpět do volné přírody na cca 

100 zvířat. České zoologické zahrady významně přispěly také s návratem rysů a 

tetřevů na Šumavu. 

Zoologické zahrady také mají nezastupitelné místo ve vědecké práci, neboť celou 

řadu poznatků o etologii a biologii zvířat nelze v divoké přírodě dost dobře získat.  

Vzdělávací centra 

Zoologické zahrady se dnes více než kdy před tím staly také vzdělávacími centry, ve 

kterých se návštěvníci dozvědí nejen o životě konkrétních živočišných druhů, ale i 

jejich významu v ekosystémech, způsobech ochrany a možnostech pomoci.  

Mnohé zahrady mají dnes systém vzdělávacích přednášek nebo programů, které 

jsou uzpůsobené různému věku návštěvníků a umožňují podívat se i do zázemí 

zahrad nebo netradiční setkání se zvířaty. 

Novinkami posledních klet jsou online kamery, které zachycují zvířata po 24 hodin a 

umožňují návštěvníkům sledovat jejich každodenní život prostřednictvím internetu.  

Výchovný potenciál má také sponzorink zvířat, kdy skupina (třída) nebo i jednotlivci 

dotují po určitou dobu život zvířete, respektive jeho nároky na stravu.  

energie z obnovitelných zdrojů,  
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