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ÚVOD
V souladu s metodikou generelu zahrnuje studie tyto části:
A) PODKLADY
1. Analýza
Oddíl obsahuje vyhodnocení základních ideových východisek a cílů Zooparku, rozbor stávajícího stavu,
analýzu SWOT, rozdělení problémů na dílčí celky a stručné zasazení do soudobého přístupu
k navrhování zoologických zahrad. Do podkladů je zařazena i zřizovací listina charakterizující hlavní
zásady fungování Zooparku.
Příloha: Zřizovací listina – Zoopark Chomutov, p.o.
2. Strategie budoucího rozvoje
Zoologická a ideová strategie je hlavním východiskem pro plánování rozvoje každé zoo. Zde vychází z
dlouhodobé zoologické koncepce, stanovené již historickým vývojem. Pro účely Rozvojové studie byl
tento výchozí koncept přehodnocen a utříděn v souladu s hlavními směry budoucího rozvoje Zooparku.
Výčet vybraných druhů zvířat vychází z fauny zvolených palearktických oblastí a může sloužit jako
podklad pro další rozvoj chovu a ochrany v Zooparku již chovaných druhů zvířat nebo jako inspirace pro
získání zajímavých nových jedinců.

B) NÁVRH
1. Východiska návrhu (Koncept)
Tradice a kvalita Zooparku jako výchozí konceptuální myšlenka, promítnutí soudobých trendů
v expozicích a vybavení špičkovým zázemím a službami pro návštěvníky.
2. Návrh
Návrh syntetizuje výše zmíněné analytické a koncepční podklady. Principem návrhu je podtržení kvalit,
které již Zoopark má, jejich zvýraznění, hierarchizace, návrh funkčního zónování, návštěvnických
okruhů. Součástí návrhu je také etapizace a příklady dílčích řešení.

ROZVOJOVÁ STUDIE ZOOPARKU CHOMUTOV

A) PODKLADY
1. Analýza
Zoopark Chomutov byl založen roku 1975. Hospodaří na 112 ha plochy. V jeho různých zařízeních je
chováno kolem 160 druhů zvířat. Je členem WAZA a EAZA (Světové a Evropské asociace zoologických
zahrad). V roce 2019 se stal jednou z nejnavštěvovanějších veřejných institucí Ústeckého kraje.
Součástí organizační struktury instituce je zoo, safari, skanzen, jízdárna, Středisko ekologické výchovy,
Psí útulek a Kamencové jezero. Předmětem řešení této dokumentace je areál zoo, safari, a jejich
perspektivní propojení se skanzenem. Předmětem řešení není areál Kamencového jezera, jízdárny ani
další menší aktivity.
Lokalita
Areál Zooparku se nachází v jihovýchodní části Chomutova, na území dvou katastrů - Chomutova a
Otvic. Vlastní areál zoo se nachází zcela na pozemcích v majetku Města Chomutova, pouze do plochy
safari zasahuje částečně pozemek, který je ve vlastnictví Nadace na ochranu fauny. Do severovýchodní
části plochy safari pak zasahuje pozemek k. ú. Otvic.
Areál je natolik rozsáhlý, že v něm bylo nezbytné zachovat veřejné komunikace (včetně vedení
cyklostezky), které od sebe jednotlivé části oddělují, aby byla umožněna průchodnost území. Hlavní
přístup do Zooparku je ze severu, od silničního průtahu městem, kde je také umístěn hlavní
návštěvnický vstup a velké parkoviště. Druhý vstup je z jihu, od centra města a zastávky vlaku.
Je přístupný převážně pěšky, s menším parkovištěm pro zoo a větším pro Kamencové jezero. Východy
ze zahrady vedou i na sever na pěší lávku, nebo na most přes dráhu na jihu.
Celá lokalita má charakter vzrostlého parku. Významnou částí je „Kaštanka“, nejseverněji položený sad
jedlých kaštanů.
Velká část zoo je chráněna jako evropsky významná lokalita výskytu páchníka hnědého a roháče velkého
dle Nařízení vlády č. 318/2013 Sb. - Natura 2000.
Současný stav
Zoopark je cenný svým extenzívním charakterem expozic, atmosférou přírodního parku a tradicí
v chovu zvířat palearktické oblasti. Právě tato prostorová velkorysost a zachovaný přírodní charakter
dávají Zooparku jedinečnost, která vytváří konkurenční výhodu ve srovnání s typickými velkoměstskými
zoologickými zahradami s technicky a finančně náročnými pavilony a hustou zastavěností, ale chudou
vegetační složkou a nedostatkem prostoru pro relaxaci návštěvníků a rozvoj nových expozic.
Zoologická koncepce vychází z palearktické fauny. Palearktická oblast je největší biogeografickou oblastí
na pevnině. Zaujímá rozlohu 52 000 000 km² (39 % územní pevniny). Zahrnuje evropský kontinent,
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sever Asie po úpatí Himálají, severní
Afriku včetně Sahary a Kanárských
ostrovů,
sever
a střed Arabského poloostrova. Lze ji rozčlenit na eurosibiřskou, mediteránní, středoasijskou a
východopalearktickou podoblast. Sever oblasti palearktické pokrývá sněžné (nivální)
pásmo, tajgy a tundry, střední část Asie pokrývají rozsáhlé stepi a pouště. Jedná se tedy o faunu lesů,
plání a hor severně od Sahary po Arktidu, což dává pestré možnosti chovu mnoha druhů zvířat a
umožňuje velkou rozmanitost expozic. To má velký výchovný potenciál. Velkou výhodou je také to, že
většina těchto zvířat může být chována v našich klimatických podmínkách bez nutnosti vytvářet náročné
pavilony s upraveným klimatem.
Expozičně je dnes vidět velice výrazná stopa původního parkového vzhledu areálu. Tento již klasický
systém oplocených výběhů obcházených po širokých asfaltových cestách, se stájemi uprostřed, je sice
provozně vyhovující, ale z dnešního pohledu už překonaný. Soudobé trendy navrhování zoologických
zahrad vycházejí z požadavku mnohem intenzivnějšího zážitku návštěvníků a tomu musí být podřízena
koncepce expozic i pohyb návštěvníků v celém areálu zoo. Významnou úlohu v tom sehrávají tzv.
biotopové expozice, které se v daných podmínkách přibližují autentickému prostředí, ve kterém
jednotlivá zvířata žijí, aby tak návštěvník získal co nejsilnější zážitek. S tím souvisí i aplikace systému tzv.
vnoření, který navozuje dojem, že návštěvník přímo vstupuje mezi zvířata v expozici, a to bez vizuálně
patrných bariér. Tento zážitek vede k tomu, že si člověk uvědomuje svoji sounáležitost s okolní přírodou
a může ocenit jedinečnost vystavených zvířat. Cílem je tedy vychovávat návštěvníky, jejichž převahu
tvoří obvykle děti, k respektu ke zvířatům a tím i přírodě, jako celku. Naplnění těchto cílů bude v zoo
prvořadým úkolem.

Přírodní charakteristiky území Zooparku
Klima
Zoopark Chomutov se nachází v nadmořské výšce 336–374 m. n. m. Podle Quitta (1971) jej řadíme do
teplé klimatické oblasti T2. Jedná se o mírně suchý region, který je druhý nejteplejší v ČR. Dle Quitta by
průměrná teplota v této oblasti měla v lednu dosahovat -2 až -3 °C, v dubnu 8–9 °C, v červenci 18–19 °C
a v říjnu 7–9 °C. Srážkový úhrn by měl ve vegetačním období dosahovat 350–400 mm a v zimním období
200–300 mm, celkem 550–700 mm. Přepracovaná verze klimatických oblastí dle Quitta za roky 1901–
2000 označuje tuto oblast jako mírně teplou na srážky chudou.
Novější pohled na klimatické poměry přinášejí statistiky ČHMÚ. Dle dostupných dat za Ústecký kraj
můžeme v posledních letech (2018–2020) v regionu sledovat zvýšení průměrných ročních teplot a
pokles úhrnu srážek oproti dlouhodobému průměru z let 1961–1990.
V letech 2018 a 2019 průměrná roční teplota v kraji dosáhla 9,7 °C (o 2 °C více než v letech 1961–1990).
Průměrné lednové teploty se pohybovaly v rozpětí -0,9 až 2,3 °C (-2,4 °C v letech 1961–1990) a
průměrné červencové teploty dosahovaly 17,9 až 20,2 °C (17,2 °C v letech 1961–1990).
V roce 2018 napadlo v kraji v průměru 438 mm srážek, což představuje jenom 72 % průměru z let 1961–
1990 (612 mm). V roce 2019 to bylo 547 mm (89 %).

Safari je dnes řešeno systémem tzv. safaribusu, což je velice atraktivní způsob, který v rozlehlém
přírodním prostředí vytváří autentickou atmosféru safari ve volné přírodě.

Uvedená data poukazují na odraz postupných změn globálního klimatu v charakteristikách místního
klimatu – rostou průměrné teploty a částečně klesají srážky. Z hlediska srážek je také důležité zmínit
narůstající všeobecný trend nepravidelnosti srážkových událostí, kdy se budou častěji vyskytovat delší
období sucha a na druhé straně extrémní srážkové události v podobě přívalových dešťů.

Skanzen je ve stadiu intenzívního rozvoje. V rámci Zooparku může být určitou protiváhou zoo, tj.
prezentací domestikovaných zvířat oproti zvířatům divokým nebo kontrastu divoké přírody a lidského
osídlení. Významná je také současně se rozvíjející snaha využít skanzen pro zážitkovou rekreaci.

Tyto klimatické změny výrazně do budoucna ovlivní otázku hospodaření s vodou v Zooparku a taky
výběr nově vysazovaných vegetačních prvků.

Jízdárna doplňuje aktivní kontakt se zvířaty. Její rozvoj však není předmětem řešení této studie.
Dopravní napojení zoo je ze severu z hlavní komunikace, přes parkoviště návštěvníků, jižní vjezd vede
ulicí Přemyslovou přes železniční přejezd. Velmi důležitou podmínkou pro dobré fungování zoo a dalších
rekreačních zařízení Zooparku je zajištění dostatečné kapacity parkovacích stání pro návštěvníky. Je
evidentní, že stávající počet parkovacích stání nebude pro výhledové období dostatečný, což potvrzuje i
výpočet dle ČSN 736110.

Geologie a geomorfologie
Z geologického hlediska se většina území Zooparku rozkládá na nezpevněných sedimentech a
kaustobiolitech tvořených uhlím, jílovitým uhlím, jíly a písky a na nezpevněných antropogenních
sedimentech – navážkách, haldách.
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1 – antropogenní sediment nezpevněný: navážka, halda, výsypka, odval, 7 – deluviofluviální sediment nezpevněný: smíšený sediment, 38 –
proluviální sediment nezpevněný: jíl, písek, štěrk, 77 – lakustrinní, fluviolakustrinní sediment nezpevněný: jíly, písky, písčité jíly, 79 –
lakustrinní sediment nezpevněný, kaustobiolit: uhlí, jílovité uhlí, jíly, písky, 81 – nezpevněný sediment: jíly, písčité jíly, 264 –
vulkanoklastika: vulkanit, 1450 – metamorfit pararula

AN – antropozem, Kaa – kambizem mezobazická, Kag – kambizem glejová, Kam – kambizem modální, Pem – pelozem modální, Pgm –
pseudoglej
Zdroj: Půdní mapa 1:50000 (https://mapy.geology.cz/pudy/)

Zdroj: Geovědní mapy 1:50000 (https://mapy.geology.cz/geocr50/)

Jižně od Zooparku se nachází unikátní Kamencové jezero vzniklé zatopením prostoru po těžbě
kamenečných břidlic. Severně od něj se nachází jedna z dvou hald v rámci Zooparku.
V severovýchodní části Zooparku se nachází bývalé důlní dílo na hnědé uhlí Chomutov I-Kamenný vrch
(Šichtův důl) a v jihovýchodní Otvice I. Na Kamenném vrchu se v současnosti vyskytují propadliny.
Z geomorfologického hlediska území řadíme do Krušnohorské soustavy, Podkrušnohorské podsoustavy,
celku Mostecká pánev, podcelku Chomutovsko-teplická pánev a okrsku Jirkovská pánev. Stávající
charakter reliéfu Zooparku je významně antropogenně ovlivněn bývalou důlní činností ve formě hald.
Pedologie
V návaznosti na místní geologické a geomorfologické poměry se na území Zooparku vyskytuje několik
půdních typů – antropozem, pelozem, kambizem a pseudoglej. Jejich přesnější výskyt dokumentuje
následující mapa.

Antropozemě se vyskytují v místech hald vzniklých jako důsledek důlní činnosti. Tyto umělé půdy budou
s největší pravděpodobností představovat nejméně kvalitní půdy v rámci Zooparku.
Pelozemě patří do skupiny rendzin a pararendzin. Vznikly na slínech a měkkých břidlicích. Jedná se o
málo až velmi málo produkční půdní typ s velmi nízkou rychlostí infiltrace vody. Půda je středně hluboká
až hluboká (hloubka od 30 cm), bezskeletovitá až středně skeletovitá (do 50 %). Nachází se v rovině a na
mírných svazích (sklon do 7 °) se různorodou expozicí.
Kambizemě vzniklé na kyselejších metamorfovaných horninách představují velmi málo produkční půdní
typ se střední rychlostí infiltrace a vysokou ohrožeností acidifikací. Jsou to půdy středně hluboké až
hluboké (hloubka od 30 cm) s celkovým obsahem skeletu 25–50 %. Nacházejí se v rovině a na mírných
svazích (sklon do 7 °) s různorodou expozicí.
Podklad pro pseudogleje tvoří písky na jílech a smíšený terciér. Jedná se o málo produkční periodicky
zamokřené půdy s nízkou rychlostí infiltrace a vysokou ohrožeností acidifikací. Jsou středně hluboké až
hluboké (hloubka od 30 cm) a bezskeletovité až slabě skeletovité (do 25 %). Nacházejí se v úplné rovině
a rovině (sklon do 3 °) se všesměrnou expozicí k světovým stranám.
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Fytocenologie
Z fytogeografického hlediska začleňujeme oblast, ve které se Zoopark nachází, do fytogeografické
oblasti termofytikum, obvodu České termofytikum a okrsku Podkrušnohorská pánev.
Kdyby toto území bylo zcela bez zásahů člověka, vyvinula by se na základě přírodních poměrů
potenciální přirozená vegetace ve formě Černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
(Neuhauslová, Moravec eds.) 1997).
V černýšové dubohabřině má dominantní zastoupení dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný
(Carpinus betulus), ke kterým se často přidávají lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích Tilia
platyphylos), dub letní (Quercus robur), a na stanoviště náročnější jasan ztepilý (Fraxinus excelsior),
javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides) a třešeň ptačí (Prunus avium).
Pro porost je přirozené zapojené stromové a bylinné patro s minimálním zastoupením keřového patra
(plošně do 5 %). Dobře vyvinuté keřové patro tvořené zejména mezofilními druhy se nachází pouze v
prosvětlených prostorech světlin a okrajů porostů. V keřovém patře bývají pravidelně zastoupeny druhy
stromového patra, k nimž přidává nejčastěji líska obecná (Corylus avellana), hloh ostrotrnný (Crataegus
oxyacantha), svída krvavá (Cornus sanguinea).
V bylinném patře nalezneme zejména byliny, např. Asarum europaeum, Campanula persicifolia, Galium
sylvaticum, Hepatica nobilis, Lamium galeobdolon agg., Lathyrus versus, Lathyrus niger, Melapyrum
nemorosum, Mercurialis perennis, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana, méně často trávy –
Festuca heterophylla, Poa nemoralis.
Dle Katalogu biotopů ČR vydaným Agenturou pro ochranu přírody a krajiny a používaným pro mapování
biotopů území odpovídá hercynské dubohabřině. Dominantní druhy v porostu představují již zmíněný
habr obecný (Carpinus betulus), dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus robur). Ze stromů a
keřů se zde dále typicky vyskytují javor babyka (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides), dřín
obecný (Cornus mas), svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zimolez obecný (Lonicera
xylosteum), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), lípa malolistá (Tilia cordata) a jilm habrolistý
(Ulmus minor).
Ochrana přírody
V roce 2005 byla v Zooparku v rámci jednotné evropské soustavy chráněných území Natura 2000
vyhlášená Evropsky významná lokalita EVL Zoopark Chomutov o rozloze 44,37 hektarů zaměřená na
ochranu brouků páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus).
Z hlediska ochrany přírody je taky důležité zmínit, že součást Zooparku tvoří tzv. Kaštanka – porost 133
památných stromů kaštanovníků setých (Castanea sativa) založený v letech 1590–1770 a chráněný od
roku 1976. Kaštanka je považovaná za nejstarší a nejsevernější skupinu kaštanovníků v České republice.

Z hlediska Územního systému ekologické stability tvoří převážná část Zooparku funkční lokální
biocentrum LBC – Zoologická zahrada, které se z velké částí překrývá s EVL Zoopark Chomutov, jeho
součástí je i Kaštanka.
Územní plán města Chomutova definuje propojení lokálního biocentra LBC Zoologická zahrada se
severně umístěným lokálním biocentrem LBC Kamenný vrch rozšířením lokálního biokoridoru LBK ZOO
– Kamenný vrch v prostoru u horního vstupu do ZOO a konírny.

Vztah k Územnímu plánu
Problémem území je, že je rozděleno mezi dva územní plány obcí: Chomutova a Otvic. V současném ÚP
Chomutova je Zooparku vyhrazena patřičná část, v územním plánu Otvic je na části pozemků
sousedícími se safari územní rezerva pro trasu komunikace. Část této komunikace je nyní ve stavbě.
Analýza SWOT
Tento tradiční způsob hodnocení nám dobře poslouží pro nastolení témat, která je potřeba v rámci této
dokumentace řešit.
Silné stránky
Zoopark Chomutov je největší areál se zoo v České republice. Díky tomu je jedinečný nejen u nás, ale
v celém nejbližším regionu, do kterého je nutné započítat i přilehlé oblasti Německa. Je zasazen do
velice krásného přírodního prostředí. Jeho krajinářský koncept, de facto anglický park, tvoří ideální
scenérii pro pobyt návštěvníků. Tradice zahrady, chov zvířat palearktické oblasti, dává Zooparku
jedinečnou možnost chovat zvířata, z nichž mnohá v našem regionu žijí, a nepotřebují tudíž extrémně
náročné pavilony a technologiemi nabité expozice. To vytváří skvělé podmínky pro finančně méně
náročné řešení, jehož rafinovanost ale může spočívat třeba právě v originální koncepci expozic.
Slabé stránky
Areál je rozdělen mezi dvě katastrální území, mezi dva Územní plány – to může vést k problémům při
jednání o některých investicích. Co je na jedné straně stránkou silnou, může být i nevýhodou. Velká
rozloha a množství aktivit vyžadují péči, pozornost a rozvíjení. Aktivity v rámci instituce Zooparku, jako
vlastní zoo, safari, skanzen nebo Kamencové jezero, by v jiné situaci mohly bez problému fungovat
samy o sobě. Zoo a safari pak mají poddimenzované chovatelské zázemí, které by zasloužilo výraznější
investici. V celém areálu je na mikroúrovni třeba postupně odstraňovat bariéry (ploty těsně u cest),
vymezit jasně plochy, kam návštěvníci nesmí (blízký kontakt se zvířaty) a naopak ty plochy, kde jsou
vítáni i na travnatých plochách (piknikové plochy). Celý areál pak potřebuje utříděný plán rozvoje, který
určí směr a prioritu možných investic. Základním vodítkem by měla být právě Rozvojová studie.
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Příležitosti
Zoopark má jedinečnou možnost nabídnout návštěvníkům pohodu a odpočinek v zoo. Nabídnout jiné
podmínky, než může poskytnout většina městských zoologických zahrad, tzn. především větší podíl
parkově upravené zeleně pro relaxaci a vyváženou prezentaci zvířat v zoo, safari i zážitkové zoo ve
spojení se skanzenem. Dnešní evropské zoo jsou často pohlceny vlastním úspěchem, který je vede
k velké zahuštěnosti staveb, komercionalizaci nebo tendencí podobat se zábavním parkům
(lunaparkizace). Právě na odlišnosti k těmto často samoúčelným tendencím je možné budovat
originalitu a svébytnost Chomutovského Zooparku. Ten může svou atraktivnost založit právě na přírodní
scenérii, nabídce relaxace a klidnějšího pozorování zvířat a přírody.
Hrozby
Velkým otazníkem do budoucna je otázka Podkrušnohorského přivaděče vody po odstavení elektrárny
Prunéřov 1 (voda pro zoo je věcí jiné dokumentace). Problémem, který je nutné vyřešit stejně urgentně,
je nové umístění hospodářské zóny zoo tak, aby příjezd vozidel byl přesměrován z jihu, kde projíždí
vilovou zástavbou, k hlavnímu příjezdu ze severu, kde k podobné kolizi nedochází. Důležitou
strategickou věcí, která by měla být brána v potaz, je také zahlcení aktivitami, jak bylo uvedeno výše.
S tím souvisí hrozba podfinancování, ať už dílčí části nebo celku, a to jak investičního, tak provozního.
Současné trendy v navrhování zoologických zahrad
Považujeme za důležité v této části dokumentace uvést koncepci Rozvojové studie do souvislostí
s minulými a současnými trendy v navrhování zoologických zahrad.
Historický vývoj soudobých moderních zoo probíhá asi 170 let. Probíhal ve třech zásadních fázích.
Nejprve jako exotické výstavy neznámých tvorů v klecích, jednotlivých zástupců exotické fauny
lákajících diváky na zvláštní podívanou. Další fází, prvním obdobím skutečného hledání smyslu zoo a
experimentování byla doba kolem roku 1905. Je spojena se jménem Carla Hagenbecka, který poblíž
Hamburgu vedl Tierpark, ve kterém zkoušel chovat zvířata ve skupinách, dokonce někde druhově
smíšených, zkoušel tvořit expozice, které jsou předobrazem expozic dnešních. Jeho nápadem je
zoogeografické dělení zahrad, které je hlavním způsobem řešení všeobecných zoo dodnes. Neviditelné
zábrany, které používal místo plotů, jsou dodnes moderní, často teprve nyní uskutečňované v některých
zoo. Jeho období lze nazvat humanizací zoo.
V sedmdesátých letech minulého století přichází ve Spojených státech nový systém, navazující na
myšlenky přírodního prostředí jako společného prostoru lidí i zvířat, bez hierarchie, nadřazenosti lidí.
Tento trend je v navrhování zoo reprezentován především návrhem Master Planu zoologické zahrady
Woodland Park v Seattlu od architektonické kanceláře Jones and Jones z roku 1975. Později se objevují
skvělé expozice v Zoo Bronx v New Yorku, které se stávají etalonem tohoto období. Trendem se staly
expozice systému vnoření (immersion), kdy návštěvník již nenahlíží zvířata z široké asfaltové hlavní
cesty, ale úzkou pěšinou se noří do jejich světa, kde oni jsou doma a on je skutečně na návštěvě.
Zásadní pro soudobé rozvojové plány je rozdělení cest na návštěvnické cesty prvního řádu (hlavní

komunikace, pojízdné mimo návštěvní hodiny), druhého řádu (expoziční), třetího řádu (dobrodružné) a
oddělení hospodářských komunikací.
Oba tyto hlavní trendy jsou platné dodnes. V dnešní době pozorujeme ještě další vlivy, které do
zoologických zahrad přinášejí další myšlenky. Některé trendy jsou pozitivní, jiné negativní. Mezi ty
negativní lze jednoznačně zařadit tlak na větší zastoupení „zábavných atrakcí“ (prostě řečeno
kolototočů nebo horské dráhy) v zoo, případně brutální komercionalizaci a „vytěžení“ exotické
atmosféry („stylové bungalovy“ dokola kolem výběhů v některých asijských a nizozemských zoo). Oba
tyto trendy ruší zvířata a vnášejí zcela cizí prvky do zoo jako kulturní instituce. Pozitivním trendem je
naopak například „zážitková zoo“, kdy – nejčastěji v rámci safari – mohou děti nebo celé rodiny ve velmi
omezených počtech zažít atmosféru pobytu nebo přespání venku v přírodě, třeba ve stanech poblíž
stád, což je dnes zážitek jinde takřka nedostupný.
Všechny tyto tendence, které byly diskutovány i např. na Konferenci o navrhování zoo ve Wroclawi
v roce 2019, se promítají do Rozvojové studie Zooparku Chomutov.
Rozdělení problematiky na dílčí celky
Vzhledem k velké složitosti řešené problematiky, rozsáhlosti řešeného území a mnoha různorodým
provozním celkům je nezbytné rozdělit problémy podle zvolených kritérií. Toto utřídění je nezbytné jak
z hlediska celkové přehlednosti jednotlivých řešení, tak i k vyjasnění etapizace rozvoje a seřazení
investic podle důležitosti.
Dělení má několik rovin.
1. Základní dělení musí respektovat především jednotlivé celky - Zoo, safari, skanzen a ostatní.
2. Dělení dle funkčních zón. Expoziční, návštěvnická, zóna zeleně, hospodářská a technická zóna.
Pod expoziční zónu spadá chovatelská zóna, pod návštěvnickou obě vstupní zóny, občerstvení a
dětská hřiště.
3. Drobné úpravy malého měřítka - posezení, piknikové prvky, vyhlídky, zábrany a výchovná
činnost.
Na základě uvedeného rozdělení a stanovených priorit je koncipován oddíl Návrh Rozvojové studie
areálu Zooparku.
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2. Strategie budoucího rozvoje (zoologická strategie)
Strategie je podkladem pro rozvojovou studii nebo generel každé zoo. V případě Zooparku vychází z
dlouhodobé zoologické koncepce, založené na chovu a expozici zvířat palearktické oblasti.
Dnešní kolekce Zooparku této strategii již do značné míry odpovídá. Cílem Rozvojové studie je utřídit
tyto již existující chovné skupiny a vytvořit několik základních expozičních celků jako rámců pro návrhy
expozic a vzdělávací aktivity zahrady.
Krásy fauny Starého světa (Palearktis)
Jestliže jsme již v analytické části zmínili Hagenbeckovo základní členění zoologických zahrad, nelze se
tomuto utřídění vyhnout ani při návrhu rozvojové studie Zooparku. Každá zoo musí mít svoji
nezaměnitelnou identitu a to umožňuje tyto systémy modifikovat. Strategie proto doporučuje pro
rozvoj Zooparku rozložení expozic podle tematických celků - oblastí. Nejpřehlednějším způsobem bude
dělení podle geograficko – ekologických kritérii. Pro jednodušší zapamatování, ale i pro přiblížení a
upoutání pozornosti návštěvníků by bylo vhodné expoziční celky doplnit přitažlivými názvy, barevně
odlišit, naplnit odpovídajícími druhy zvířat a případně typickými stavbami pro danou oblast. Základní
myšlenkou zoologické strategie tak bude ukázat krásy typických palearktických přírodních fenoménů,
jako jsou lesy a louky, hory, vodní biotopy, studený sever, v safari pak také stepi a lesostepi.
Jednotlivé expoziční celky by charakterizovaly hlavní (signální) druhy zvířat, flóra i stavby (Ledový sever
domky z Lofot, Životodárnou vodu rybářská chýše apod.). Pro zapamatování expozičních celků mohou
sloužit i malé dětské hrací prvky, nebo charakteristická, vtipně laděná občerstvení (zmrzlina na Ledovém
severu apod.). Překrývání expozičních celků v místě, kde se budou stýkat, není striktně zakázáno - už
proto, že právě rozhraní biotopů bývají místy velice bohatými na výskyt zajímavých druhů zvířat.
Navržené názvy: Hluboké lesy, Tajemné hory, Životodárná voda, Ledový sever a Široširé pláně (safari).
Celkový charakter Zooparku pak lze výhodně dotvořit využitím skanzenu jako zážitkové zoo, areálu,
který nabídne jak zoologické zážitky (domácí plemena, kulturní step) tak aktivity spojené s pobyty ve
skanzenu (tematické pobyty).

- čokoláda, zákusky, káva, svařené víno
- fotografovací místa (svišti, supi hnědí)
Druhy vhodné pro danou oblast:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kamzík horský
(Rupicapra rupicapra)
Kozorožec alpský
(Capra ibex)
Koza šrouborohá
(Capra falconeri)
Ovce modrá
(Pseudois nayauh)
Argali Marco Polův
(Ovis ammon polii)
Jak domácí
(Bos grunniens)
Levhart sněžný
(Uncia uncia)
Svišť horský
(Marmota marmota)
+)
Zajíc bělák alpský
(Lepus timidus varronis)
Kavče červenozobé
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Bělokur horský
(Lagopus mutus)
10)
Velekur altajský
(Tetraogallus altaicus)
11)
Orlosup bradatý
(Gypaetus barbatus)
11)
Orel skalní
(Aquila chrasaetus)
12)
Sup bělohlavý
(Gyps fulvus)
Sup himalájský
(Gyps hymalayensis)
13)
Sup hnědý
(Aegypius monachus)
Sup mrchožravý
Neophron percnopterus
+)
Vybudovat pozorovatelnu výběhu svišťů pro ulehčení fotografování.
Druhy, které zoo nyní chová, ale nepatří na 100 % do této skupiny:
Makak magot (Macaca sylvanus a ibis skalní Geronticus eremita.

1,3,2
1,5,2
1,3,2
1,3,2
1,3,2
1,3,3
1,1
větší rodina
2,2
2,2
2,4
1,1
1,1
1,1
2,2
2,2
3,3
1,1

Hluboké lesy
(biotopy, reprezentující daný tematický celek: teplé, listnaté, jehličnaté, tajga, lesní mýtiny a
paseky)

Krásy fauny Starého světa (zvířata Palearktidy)
Tajemné hory
(geografické oblasti reprezentující daný tematický celek: Pyreneje, Alpy, Karpaty, Kavkaz,
Hindúkuš, Altaj, Tjanšan, Himálaj)
barva: světle hnědá
charakteristická zvířata: Kozorožec alpský, Orlosup bradatý
tematické motivy:
- horská chata
- cukrárna

barva: zelená
charakteristická zvířata: Medvěd hnědý, Wapiti sibiřský
motivy:
- lovecký srub
- drůbeží gril
- drůbeží speciality, preclíky, koláče
- střelnice (podobná pouťové, ale jako bio)
Druhy zvířat, které řadíme do této skupiny, žijí v lesích všech možných typů a v různých
klimatických podmínkách. Žijí v lesích původních i v lesech vysázených člověkem.
1)

Medvěd hnědý

(Ursus arctos)

1,1
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)
+)
++)
°)
°°)

Wapiti sibiřský
(Cervus canadensis sibiricus)
Los
(Alces alces)
Zubr evropský
(Bison bonasus)
Rys ostrovid
(Lynx lynx)
Vlk eurasijský
(Canis lupus lupus)
+)
Rosomák sibiřský
(Gulo gulo)
+)
Sobol asijský
(Martes zibellina)
++)
Kuna skalní
(Martes foina)
++)
Norek evropský
(Lutreola lutreola)
++)
Kolonok
(Mustela sibirica)
++)
Veverka obecná
(Sciurus vulgaris)
°)
Burunduk sibiřský
(Eutamias sibiricus)
°°)
Datel černý
(Dryocopus martius)
++)
Žluna zelená
(Picus viridis)
++)
Strakapoud velký
(Dendro copus major)
++)
Výr velký
(Bubo bubo)
++)
Sova pálená
(Tyto alba)
++)
Puštík vousatý
(Strix nebulosa)
++)
Sýček obecný
(Athene noctua)
++)
Čáp bílý
(Ciconia ciuconia)
Čáp černý
(Ciconia nigra)
Jestřáb lesní
(Accipiter gentilis)
Celou expozici doplnit o voliéry pěvců a „zimních hostů“.
Vybudovat pozorovatelny u výběhů medvědů, rysů, vlků a rosomáků.
Voliéry jednotlivých druhů sestavit do tematických hnízd.
Velká voliéra pro více jedinců.
Velké terárium v přírodě.

1,5
1,3
1,3,2
1,1
1,4
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
5,5
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
4 ks
2 ks
1,1

Životodárná voda

Druhy vhodné pro danou oblast:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Vydra říční
(Lutra lutra)
Bobr evropský
(Castor fiber)
Tuleň kuželozubý
(Helichorus grypus)
Vychuchol povolžský
(Desmana moschata)
Plameňák růžový
(Phoenicopterus roseus)
Pelikán bílý
(Pelecanus onocrotalus)
Pelikán kadeřavý
(Pelecanus crispus)
Orlovec říční
(Pandion haliaetus)
Ledňáček říční
(Alcedo atthis)
Želva bahenní
(Emys orbicularis)
Užovka podplamatá
(Natrix tesellata)
Skokani (1 - 3 druhy)
venkovní terárium
(1)
nebo jiný druh tuleně.

+)

1,1
1,2
1,2
1,1
16 ks
5 ks
5 ks
1,1
1,1
6 ks
4 ks
15 ks

Ledový sever
(geografické oblasti, reprezentující daný tematický celek: Laponsko, Karélie, Severní Ural, Jamal,
Tajmyr, Jakutsko, Čukotka)
barva: bílá
charakteristická zvířata:
(Lední medvěd) (2), Sob polární, Sovice sněžní
motivy:
- iglú
- zmrzlinárna
(jízda se psím spřežením, jízda na saních tažených soby)
Sem řadíme druhy přizpůsobené k životu v extrémně studených podmínkách pobřeží a ostrovů
okrajových moří Severního ledového oceánu.
Druhy vhodné pro danou oblast:

(biotopy, charakteristické pro danou tematickou oblast: potoky, řeky, rybníky, jezera, moře)
barva: modrá
charakteristická zvířata:
Tuleň kuželozubý (1), Vydra říční
motivy:
- rybářská chýše na kůlech
- rybárna
- lov ryb
V okolí vody žije velké množství druhů zvířat, zejména ptáků, přizpůsobených nejrůznějším typům
vodního prostředí.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lední medvěd
Sob polární
Pižmoň
Liška polární
Piščucha severní
Sysel Parryův
Orel mořský
Orel východní
Sovice sněžní

(Ursus maritimus
(Rangifer tarandus)
(Ovibos leucogeranus)
(Alopex lagopus)
(Ochotona hyperborea)
(Citelus parryi)
(Haliaeetus albicila)
(Haliaeetus pelagicus
(Nyctea scandiaca)

(2)

1,1
14 ks
1,1
1,1,4
4,4
4,4
1,1
1,1
1,1
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Celou expozici možno doplnit bazénem severských hus a kachen a voliérou mořské pláže se
severskými bahňáky.
(2) Extrémně investičně náročná expozice, zatím není zahrnuta do Rozvojové studie
Široširé pláně (safari) (3)

B) NÁVRHOVÁ ČÁST
1. Východiska návrhu
Vymezení použitých pojmů

(geografické oblasti, reprezentující daný tematický celek: Puszta, Kubáň, Kalmykie, Přikaspická
nížina, severní Přiaralí, jižní Sibiř, Kyzylkum, Karakum, Taklamakan, Gobi)

Expozice:
Místo, kde je zvíře vystaveno pohledu návštěvníků v souvislostech okolní přírody.

barva: žlutá
charakteristická zvířata: Kůň Převalského, Velbloud dvouhrbý
motivy:
- jurta (možno umístit i do „zážitkové zoo“ vedle skanzenu)
- šašlikárna
- pastevečtí psi – práce se stádem ovcí
- sokolnické ukázky

(na rozdíl od odstavných dvorků nebo chovatelského zázemí).
Extenzívní expozice
Návštěvníci do ní nahlížejí zvenku, z cest nebo z vyhlídek. Jedná se v podstatě o velký výběh, zpravidla
jednodruhový, využívající stávajících a lokálních přírodních podmínek.

Ve stepním biomu žije velké různorodé množství druhů savců, ptáků i plazů. Sem je třeba řadit i
zvířenu tzv. kulturních stepí vzniklých činností člověka. I ve velmi náročném, horkém prostředí pouští,
žije poměrně mnoho dokonale přizpůsobených a odolných druhu savců a plazů.
Druhy vhodné pro danou oblast:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kůň Převalského
(Equus przewalskii)
Kulan
(Equus hemionus kulan)
Velbloud dvouhrbý
(Camelus ferus)
Gazela perská
(Gazella subguturosa)
Sajga tatarská(4)
(Saiga tatarica)
Šakal obecný
(Canis aureus)
Korsak
(Alopex corsac)
Tchořík skvrnitý
(Vormela peregusna)
Sysel dlouhoocasý
(Citellus undulatus)
Orel stepní
(Aquila nipalensis)
Celou expozici možno doplnit voliérou se zpěvnými ptáky.

0,5
0,5
1,3
1,4,2
1,5
1,1
1,1
1,1
3,3
1,1

Součástí této komplexní expozice může být rozměrný stepní výběh se smíšenou expozicí divokých druhů
(1 až 4) nebo druhů domácích (jak domácí, ovce, mongolský domácí kůň), případně evropská plemena
(skotský náhorní skot, buvol, uherský skot).
(3) Safari a „zážitková zoo“
(4) Pokusit se o obnovení chovu.

Vnořovací expozice:
Návštěvník je vtažen do děje, ocitá se sám uvnitř prostředí, obklopen přírodou a zvířaty, se kterými se
zdánlivě dostává do blízkého kontaktu. Jedná se o soubor výběhů, často vícedruhových, umístěných do
komponované přírodní scenérie, tvořené lokálními přírodninami v kombinaci s umělými stromy nebo
skalami, stávající lokální flórou doplněnou charakteristickými rostlinami předváděného biotopu. Hlavní
důraz je kladen na dojmovou autenticitu, dodržení skutečné autenticity např. původu rostlin je
omezeno klimatickými a krajinářskými podmínkami. V těchto komplexních expozicích se mohou objevit
i pavilony (častěji skryté) nebo občerstvovací místa s lokálními specialitami – zásadou je vždy podřízení
autenticitě místa. Komplexní expozicí vedou jen cesty II. a III. řádu.
Tematické expozice:
Nejčastěji terária, akvária nebo systematické expozice. Návštěvníkovi je předváděna vybraná skupina
zvířat podle systémového klíče, nejčastěji taxonomického, velikostního nebo biotopového Jsou to
epozice odůvodněné svým specifickým záměrem (zvířata jsou buď příliš malá nebo jsou zajímavá právě
v porovnání).
Výběh:
Je částí expozice, plocha přístupná zvířatům. Používá se běžně pro exteriérové prostory, ale lze jím
označit i "vnitřní výběh" v expozičním pavilonu.
Návštěvnické ohnisko:
Místo služeb pro návštěvníky, s občerstvením, toaletami, dětským hřištěm a hlavně veřejným
prostorem, který je místem setkávání i orientačním bodem, křižovatkou cest.
Pavilon:
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Uzavřený prostor izolovaný od vnějšího prostředí s vnitřní expozicí - zpravidla s upraveným vnitřním
klimatem.

Zoopark zajišťuje širokou škálu funkcí, spojených s relaxací a pobytem obyvatelstva, vzděláním dětí a
ochranou přírody (viz zřizovací listina).

Návštěvnické centrum:

Zoopark jako instituce sestává z několika celků s odlišnou funkcí. Jsou to: zoo, safari, skanzen, jízdárna,
stanice ohrožených živočichů, psí útulek a areál Kamencového jezera. Tématem této Rozvojové studie –
jak již bylo výše řečeno – je zejména zoo a navazující prostor safari, při respektování prostorových vazeb
na ostatní funkční celky.

Víceúčelová stavba, jejíž hlavní funkcí je vzdělávání. Obsahuje jak vnitřní expozice, tak přednáškový sál,
kavárnu, knihovnu nebo prostor pro klub mladých přírodovědců.
Expoziční celek:
Část expoziční zóny vymezená geografickou oblastí nebo tématem. Mohou se v něm nacházet
extenzívní expozice, vnořovací expozice, pavilony, nebo tematické části. Dále obsahuje zeleň,
návštěvnické cesty a návštěvnickou vybavenost.
Funkční zóna:
Území Zoologické zahrady vymezené pro daný účel. Vymezuje činnosti pro danou zónu vhodnou (např.
plocha s funkcí expozice zvířat je určena pro umisťování expozic přístupných návštěvníkům), nebo pro
danou zónu nevhodnou ( plocha s funkcí technického, hospodářského a chovatelského zázemí je
návštěvníkům nepřístupná).
Urbanistická koncepce
Rozvojová studie navazuje na historický vývoj Zooparku, krajinné souvislosti a platné územně plánovací
dokumenty.
Krajinářsky je Zoopark zasazen do kontextu Podkrušnohoří s charakteristickými lesnatými, kopcovitými
partiemi.
Z hlediska územního plánování je lokalita Zooparku určena Územním plánem (ÚP) Chomutova jako
stabilizované území. Severní okraj sousedí s komunikačním průtahem a teplárenským potrubím.
Směrem k jihu se nachází Kamencové jezero. V části ÚP Otvic je také Zoopark stabilizován, při jižním
okraji území safari sousedí s územní rezervou pro komunikaci.
Koncepční a funkční vazby
Současný stav
Zoopark má charakter velkorysého anglického parku. Jeho rozloha je natolik rozsáhlá, že se dá hovořit o
jistém krajinářském fenoménu, který zásadně pozitivním způsobem ovlivňuje své okolí. Vzhledem
k tomu, že se nacházíme v Podkrušnohorském regionu s jeho velkými protiklady - těžbou narušenou
krajinou i přírodními krásami hor, je tento fenomén městského, nebo spíše příměstského přírodního
parku velmi důležitý a v mnoha směrech ojedinělý. Kaštanový sad, který je nejsevernějším stanovištěm
jedlého kaštanu v ČR je navíc naprostou raritou.

Fungování zoo a safari je možné definovat z hlediska vnějších a vnitřních vztahů.
Co se týká vnějších návazností, je zásadní otázka majetková. Z tohoto pohledu má zoopark dobré
podmínky pro rozvoj. Prakticky celý areál je v majetku města Chomutova, přičemž některé drobné
historicky dané majetkové problémy se nyní řeší.
Příjezd pro návštěvníky a plochy pro parkování mají své jasně vymezené polohy, které jsou
stabilizované. Příchod pěších a příjezd cyklistů jsou také jasně polohově určené, stejně jako
hospodářské vjezdy. V jižní části je dnes vjezd fakticky upřednostněn před návštěvnickým vstupem.
Areály zoo a safari jsou přístupné samostatně, oplocené proti úniku zvířat i proti neoprávněnému
vniknutí zvenku. Důkladné oplocení je samozřejmě nezbytná podmínka bezpečného fungování
takového zařízení.
Vnitřní vztahy jsou dány především komplexním propojením jednotlivých dílčích funkčních částí. Stejně
tak je třeba vzít v úvahu i vazby mezi zoo, safari a ostatními prvky Zooparku.
Zoo je třeba nahlížet především z hlediska expozičních potřeb, logiky návštěvnických tras, umístění
návštěvnických ohnisek a pobytových míst a vzájemných hospodářských a chovatelských vazeb. Zoo má
dnes převážně parkový charakter s extenzívními výběhy a pobytovými místy pro návštěvníky. Z pohledu
expozičně-zoologického je zaměřena na chov palearktických zvířat. Hospodářské a chovatelské zázemí
je mírně poddimenzované, a jeho stávající komunikační napojení vytváří na některých místech kolize
mezi trasami hospodářskými a návštěvnickými.
Pohyb návštěvníků v safari zajišťuje safari-bus. To je osvědčený a velice atraktivní způsob, který přidává
další užitnou hodnotu celému areálu. Otázkou je dnešní umístění nástupních stanic safari-busu, a
projíždění velkou částí zoo po návštěvnických, relativně úzkých, cestách. Vlastní provoz safari negativně
ovlivňuje nedostatečné hospodářské zázemí. Chybí také promyšlené krajinářské dotvoření výběhu,
zejména vhodně scénicky zvolená dosadba stromového a keřového patra do prostoru luk.
Obecná východiska návrhu
Návrh Rozvojové studie vychází obecně z těchto tří základních témat:
1. Chovatelské a zoologické koncepce
2. Urbanistických a krajinářských vztahů
3. Zoo-architektonická a funkční koncepce areálu
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2. NÁVRH

ad 1/ Chovatelská a zoologická koncepce je dána jednak historicky zakotvenou základní ideou
palearktické fauny, utřídění a doplnění je pak dáno Strategií rozvoje, která je samostatným odborným
oddílem. Na strategii navazuje vlastní návrh Rozvojové studie.

Návrh vnitřní organizace řešeného území, funkční zónování

ad 2/ Urbanistické a krajinářské vztahy jsou dány především morfologií a přírodním charakterem území.
Tyto vlastnosti jsou tak výrazné, že snahou Rozvojové studie je tyto kvality co nejvíce zachovat a
zdůraznit.Urbanistická struktura návrhu pak vychází z hlediska logiky funkčních zón, návštěvnických
tras, ohnisek a vzájemných vazeb všech funkcí v zoo.

Motto: Zoopark je už dnes jedinečným fenoménem. Ambicí Rozvojové studie není vytvořit zcela novou
koncepci, ale vystihnout a podpořit již existující kvality areálu a navrhnout jen takové korekce, které
přinesou zásadní zlepšení pro chovaná zvířata, návštěvníky nebo zaměstnance v souladu se současnými
ideovými trendy rozvoje světových zoo.

Obecně každá zoo má nějaké dlouhodobé cíle ve vzdělávání, odchovech, záchraně živočišných druhů a
rekreaci obyvatelstva. Vlastní prohlídka je uspořádána na principu návštěvnických okruhů a smyček.
Okruhy umožňují návštěvníkům projít zoo nebo její část bez nutnosti se vracet, případně rozdělit
prohlídku na tematické části. Ve vazbě na návštěvnické trasy lze zoo funkčně uspořádat do jednotlivých
tematických celků. Vědecká práce je vytyčena chovatelskou strategií. Rekreační funkce v Zooparku je
rozšířena o návštěvníky, kteří využijí zoo jako veřejný prostor nabízející bezpečnou rekreační plochu, a
kteří při některé návštěvě nebudou vyžadovat onu vzdělávací rovinu návštěvnického provozu.

Pro konkrétnější pochopení motta je dobré připomenout, v čem je Zoopark jedinečný. Je to především
jeho prostorová velkorysost a krajinářský rozvrh spolu s rozlehlými extenzivními výběhy působícími jako
autentické prostředí pro chovaná zvířata současně vytvářející ojedinělou atmosféru pro relaxaci
návštěvníků. Díky zaměření zoo na nenáročné druhy z palearktické oblasti, které pocházejí z obdobných
podnebných pásem a nevyžadují tak budování velkých vnitřních výběhů v pavilonech, může být
dosaženo výrazného zkvalitnění expozic bez neúměrně vysokých finančních nákladů.

ad 3/ Zoo-architektonická koncepce
a/
Základem architektonické koncepce je zachování a posílení velkorysého parkového charakteru
zoo a jeho využití pro dotvoření scény u jednotlivých zoologických expozic. Krajinný charakter safari
zůstane také zachován a návrhem pouze dotvořen.
b/
Cestní síť je třeba hierarchizovat, doplnit o cesty expoziční (cesty 2. řádu) a cesty „dobrodružné“
(cesty 3. řádu). Vlastní pohyb návštěvníků je potřeba zajistit tak, aby nehrozil kontakt návštěvníků se
zvířaty. Účelné je také respektovat přirozeně vzniklá ohniska a křižovatky.
c/
Pobyt v zoo v době mimo hlavní sezónu, tedy i návštěvy na podzim, v zimě a brzy zjara, je třeba
návštěvníkům zpříjemnit. To je možné hlavně vytvořením vnitřních prostor, kde se mohou návštěvníci
ohřát, občerstvit, zajít si na přednášku, nebo se zúčastnit přírodovědeckých kroužků. Toto vše by mělo
být hlavním tématem náplně Návštěvnického centra, které chceme jako úplně nový fenomén v rámci
zoo etablovat.
d/
V návaznosti na chovatelskou koncepci (viz Strategie rozvoje) je užitečné vymezit expoziční
zóny. Jejich naplňování bude dlouhodobé. Strategie určuje možné doplnění druhové skladby a naopak
přemístění některých druhů do jiné oblasti, aby i po odborné stránce plnila zahrada své poslání.
e/
Je třeba upravit a doplnit vstupní zóny se vstupními objekty, místo pro vedení zoo, správní a
řídicí složky a především zázemí pro zaměstnance, objekty a plochy technického, hospodářského a
chovatelského zázemí a parkově upravené dělící neexpoziční plochy.
f/
V rámci systémových řešení pak Rozvojová studie navrhuje postupné odstraňování bariér (např.
ploty těsně u cest), Hagenbeckovské řešení zábran (neviditelné zábrany), zpřístupnění některých ploch
(piknikové plochy) a znepřístupnění distančních zón zeleně u výběhů (vymezení návštěvnických cest).

Základní přístup Rozvojové studie je možné charakterizovat třemi pojmy PARK – ZOOPARK – ZOO.
Pojem PARK vyjadřuje základní přírodní rámec s relaxační funkcí dnešního areálu, pojem ZOOPARK
připomíná návaznost na pětapadesátiletou tradici areálu zahrnující jak floru, tak i faunu, a ZOO je
specifická především svojí vzdělávací a chovatelskou funkcí vycházející z tradičních kořenů, ale do
budoucna nejvíce ovlivněná progresivními chovatelskými a expozičními trendy.
Jak vyplývá z analýzy, je pro další rozvoj areálu nejdůležitější zaměřit se na zkvalitnění především těchto
oblastí:
-

Zkvalitnit podmínky a zázemí návštěvnického provozu,
Zaměřit se na postupné přetváření stávajících a doplnění nových expozic v souladu se
současnými trendy
Vytvořit podmínky pro plnohodnotný celoroční provoz
Zkvalitnit zázemí pracovníků a chovatelské zázemí.
Doplnit a rozvinout hospodářské zázemí
Odstranit provozní kolize

Pro zpřehlednění je nutné rozdělit problematiku na jednotlivá témata. Základní dělící linie Rozvojové
studie Zooparku je prostorová - mezi zoo a safari, mezi scénografií a krajinářstvím. Je třeba zachovat
charakteristické parametry jednotlivých částí: Zoo má drobnější měřítko, převažuje pěší provoz a
intenzívnější scénografická koncepce. Safari naopak vykazuje větší měřítko, pohyb v něm je možný jen
motorovým vozidlem (safaribus), scény jsou krajinné.
Základní dělení funkčních ploch v zoo:
1. Expoziční zóna
2. Zóna vybavenosti pro návštěvníky
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3. Zóna hospodářského, technického a chovného zázemí
4. Zóna izolační zeleně a oddechových parkových ploch
(Funkční zóny, které se uplatňují v safari, zahrnují pouze funkční plochy 1 a 3.)

být návštěvníky správně vnímané. Mělo by se jednat jen o ojedinělé příklady umístěné v kontrastu
s nově upravenými nebo novými expozicemi.
Expozice soudobé nebo nově navrhované by měly v konečné fázi tvořit naprostou většinu všech
expozic zoo.
Rozvojová studie doporučuje následující postup při úpravách a přípravě nových celků:

Zónování areálu
Expoziční zóna

1. Průběžná úprava – "humanizace" – stávajících expozic, tedy hlavně údržba, odstraňování bariér
(plotů) a dobudování chovatelského zázemí.

Expoziční záměry a doplňkové tematické celky vycházejí ze zoologické a chovatelské koncepce
zpracované a ve svém souhrnu prezentované ve Strategii rozvoje.

2. Ověřovat faktickou reálnost investic dle ideového záměru tak, aby byla zohledněna všechna
hlediska, tedy především zoologické a hledisko ochrany životního prostředí, hledisko finanční
adekvátnosti.

Tématem expozic jsou biotopy oblasti palearktis, jimž vévodí lesní charakter s bohatou kolekcí zvířat a
rostlin, které zasahují do hor, oblastí bohatých na vodu, a na jejichž okrají se rozkládají stepi nebo
kulturní stepi. Nejedná se tedy o typické zoogeografické dělení expozic, ale o strukturu vzájemně
provázaných témat, která budou návštěvníka seznamovat s taji palearktické oblasti.

3. Při přípravě konkrétních řešení postupovat podle návrhu postupu výstavby. Realizovat a
dokončovat expozice tak, aby návštěvníci byli co nejméně obtěžováni výstavbou a to především
v hlavní sezóně.

Pro charakteristiku palearktické oblasti byly zvoleny tyto expoziční zóny zastupující nejvýznamnější
oblasti – biotopy:
Tajemné hory
Hluboké lesy
Životodárná voda
Ledový sever
Široširé stepi (safari)
Každá z uvedených expozičních zón by měla nést určité charakteristiky, které by byly pro návštěvníky
srozumitelné a zapamatovatelné.
Zásadním protipólem těchto expozičních zón je Návštěvnické centrum. Předpokládáme, že právě
v návštěvnickém centru by byly tyto expoziční celky uplatněny v drobném měřítku terárií, akvárií a
paludárií.
Rozvojová studie důsledně vychází z rozdělení a lokalizace celků tak, jak jsou uvažovány ve Strategii.
Vlastní expozice v rámci těchto širších celků lze rozdělit do těchto kategorií:
a/ Historicky vzniklé expozice
b/ Nové expozice budované podle současných trendů
Historicky vzniklé expozice jsou ty stávající expozice, které jsou z pohledu současných trendů zastaralé
nebo fyzicky dožívající. To ovšem zdaleka neznamená automatickou likvidaci všech. Jejich význam může
tkvět právě v poučení, které plyne z názorné ukázky posunu v myšlení lidí nebo v názoru na chov zvířat.
Tyto příklady by pochopitelně měly být velmi citlivě zvolené a jednoznačně prezentované, aby mohly

V expoziční zóně bude z hlediska detailních návrhů nesmírně důležitá otázka zeleně, její ochrany a
zapojení do expozic. V této zóně je nezbytné najít pro každou řešenou expozici způsob vyjádření
autentických přírodních podmínek vystavovaných zvířat v souladu s místními přírodními podmínkami
zoo.
Součástí expoziční zóny budou i drobné vzdělávací a orientační prvky vybavenosti pro
návštěvníky (panely, popisky a objekty).
Zóna vybavenosti pro návštěvníky
Do této zóny patří vstupy, východy, návštěvnická ohniska s restauracemi WC a další vybaveností, dětská
hřiště a pobytové plochy. S návštěvnickými zónami souvisí i problematika návštěvnických okruhů a
celoroční využívání areálu i v klimaticky méně vhodných obdobích roku. Tato problematika se převážně
týká zoo, prostoru safari jen okrajově.
Oba tradiční vstupy i východy ze zoo, jsou dobře umístěné a historicky prověřené. Objekty vstupů ale již
vykazují morální i fyzické stárnutí. Hlavní problém obou míst je jejich nevyjasněná organizace ploch,
chybějící předprostor před vstupem i za ním jako místo, kde se návštěvníci mohou při příchodu
zorientovat. Vstupní zóny, stejně jako návštěvnická ohniska, mají zásadní důležitost také proto, že se
zde lidé mohou sejít, dojít si na toalety, případně se občerstvit. Oba vstupy Rozvojová studie ponechává
na svém místě, doporučuje ale jejich prostorovou úpravu a dovybavení.
1.

Hlavní vstup. Objekt hlavního vstupu bude třeba zásadně přebudovat. Na tento hlavní vstup od
parkoviště by měl zvenku navazovat předprostor a zevnitř rozptylná plocha (mohou v ní být
pochopitelně zachovány i stávající stromy) se vstupní expozicí. Odtud by měla vést nová část
hlavní cesty, která logicky propojí obě vstupní zóny – dnes je tato hlavní cesta nevýrazná, a bez
propojení na hlavní vstup. Druhá důležitá změna ve vstupní zóně zoo je návrh Návštěvnického
centra. Tato myšlenka – zcela originální, neboť návštěvnická centra jsou výsadou spíše národních
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parků – by doplnila zoo chybějící funkce, zejména pro zimní provoz nebo při nepříznivém počasí.
Centrum by mělo zahrnovat restauraci s výhledem do blízké expozice, přednáškový sál, drobné
expozice, navazující myšlenkově na jednotlivé oblasti (funkční zóny zoo), odpočinkové prostory a
sociální zařízení.
2. Jižní vstup. Zde je hlavním problémem orientačně nevhodný vstup přes budovu restaurace.
Logická trasa by měla vést v prodloužení komunikace od drážního přejezdu, kudy dnes jezdí
pouze zásobování. Rozvojová studie počítá v budoucnu s výstavbou jednoduchého vstupního
objektu, třeba i společného s vjezdem (společná vrátnice), který by tuto logickou vazbu
zohlednil.
3. Návštěvnická ohniska. Za návštěvnická ohniska je třeba považovat centra jednotlivých funkčních
zón s možností zastavení a setkávání vybavená občerstvením a vybaveností pro odpočinek i
aktivní relaxaci. Mohou být i sezónní. Návrh dislokuje tato místa do těžiště jednotlivých oblastí.
Jejich uspořádání může mít nejrůznější formu – od zpevněných ploch s potřebnou vybaveností
až po pobytovou piknikovou louku, jako v případě celku „Tajemných hor“, nebo dvorec
připomínající stavby z Lofot v „Ledovém severu“.
4. Dětská hřiště. Koncepce dětských zařízení by měla být budována ve dvou úrovních vybavenosti:
větší hřiště v návštěvnických ohniscích (za hřiště lze považovat samozřejmě i trávník přístupný
pro hry) a drobné herní prvky související s expozicemi (lezení po „stromě“ u opic apod.).
5. Využívání prostoru návštěvníky a návštěvnické okruhy. Téma využívání prostoru je specificky
důležité pro Zoopark z několika hledisek. První hledisko je skladba návštěvníků: Základní dělení
návštěvníků na návštěvníky pravidelné a jednorázové vytváří odlišné potřeby vyžití. Pravidelní
návštěvníci přicházejí do zoo již obeznámeni s cestní sítí, dobře se orientují a vyhledávají
především relaxaci dlouhou procházkou nebo pobytem na louce. Pro tyto návštěvníky návrh
předpokládá zpřístupnit další „piknikové louky“ a vytvořit systém ohnisek. Jednorázoví
návštěvníci, se zoo neseznámení, potřebují jasnou strukturu cest a orientaci v areálu, snadno
dostupné služby a srozumitelné a přehledné uspořádání expozic.
Druhou specifickou vlastností zoo je v tomto případě velký podíl vegetační složky, který navozuje
více dojem parku než běžné zoo. Jsou tu ale určitá specifika, které je nezbytné respektovat.
Krajinářsky koncipovaným parkem mohou návštěvníci obvykle procházet, jak chtějí. To ale v zoo
z bezpečnostních ani provozních důvodů možné není. Proto je zde třeba jasně definovat plochy
přístupné a nepřístupné, výstavbou sítě nových vyhlídek nebo vykrytím výhledů vegetací jasně
ukázat, kde jsou návštěvníci vítáni, a kam – hlavně z bezpečnostních důvodů – vstupovat
nesmějí. Toto vymezení by nemělo být násilné, ale mělo by být jednoznačné a v celém areálu
zoo jednotné, aby byl zvolený princip návštěvníkům srozumitelný.
Zde je nutné zmínit navazující plochy a organizační jednotky Zooparku (které nejsou předmětem
urbanistického řešení Rozvojové studie).
Jízdárna. Provoz a využívání jízdárny nemá se zoo ani safari žádné vnitřní provozní vazby. Vnější
vazby, tedy příjezd a parkování, je třeba zohlednit v celkových počtech parkovacích stání a kapacitě
příjezdových komunikací.

Stanice ochránců přírody, útulek pro opuštěná zvířata. Tato organizační část opět nemá žádné
vnitřní vazby na zoo a safari, využívá objekty ve správě Zooparku a vhodně doplňuje nabídku služeb
související s ochranou přírody, která je prioritní pro všechny složky Zooparku.
Kamencové jezero. Kamencové jezero má vlastní zázemí a plán rozvoje. Tato studie se jej netýká.
Skanzen Nová Ves. Areál skanzenu se začíná využívat pro tzv. zážitkovou rekreaci. To je skvělý
doplněk zoo a safari. Rozvojová studie doporučuje tuto aktivitu podpořit. Přímo se nabízí rozšíření
těchto aktivit o tzv. zážitkovou zoo (přespání ve stanech u safari) a doplnění vlastního skanzenu o
ustájení domácích plemen, která bude nutno vymístit z expozičních zón zoo a safari, aby se
nevhodně nekombinovala plemena domácí a divoká (týká se skotského náhorního skotu, buvolů a
uherského skotu).
Rozvojová studie v oddíle předpokládaných nákladů v horizontu následujících 10 let dokládá, že pro
perspektivní rozvoj celého komplexu budou potřeba nemalé finanční prostředky nutné pro realizaci
kvalitních expozic a infrastruktury. Ty by měly být poskytovány zřizovatelem v co největším objemu,
aby se v relativně krátkém čase zajistila jejich rychlá návratnost díky řádovému nárůstu návštěvnosti
a zvýšení prestiže zoo i Zooparku jako celku. V případě, že bude nadále rozvíjena idea
znovuvybudování zbořeného Ahníkovského zámku, bude proto zřejmě nezbytné hledat pro tento
záměr jiné zdroje financování, například získáním finančních prostředků z Fondu spravedlivé
transformace.
K těmto navazujícím aktivitám je třeba zopakovat to, co bylo řečeno v analýze, že nevýhodou mnoha
různých aktivit zastřešených Zooparkem může být zahlcení řídicí složky spoustou nesourodých
problémů a riziko celkového podfinancování takto rozsáhlé struktury.
Zóna hospodářského, technického a chovatelského zázemí
Tato zóna pokrývá úsek činností hospodářských, obslužných, technických a vědeckých.
Vymezení pojmů:
Hospodářská činnost v rámci zoologických zahrad je příbuzná činnosti chovatelské i pěstební, tj. obecně
zemědělské. Odlišnost spočívá v ne-produkčním charakteru hospodářské činnosti. Reprodukce zvířat
slouží k záchraně ohrožených druhů a zachování genetické diverzity, nikoli produkci živočišného zboží
na prodej.
Obslužná funkce zázemí spočívá v zásobování vybavenosti pro návštěvníky.
Vědecká činnost má v zázemí vymezené prostory, měla by zde být knihovna a vědecká pracoviště.
Takovou možnost by poskytovalo Návštěvnické centrum.
Činnost technická zahrnuje vnitřní a vnější dopravu, údržbu areálu, úklid, likvidaci odpadu a provozování
technických zařízení, jako jsou kotelny nebo trafostanice, případně objekty pro úpravu a čerpání vody.
V zoo se v současné době nacházejí pouze dva hospodářské areály - hlavní při dolním vstupu, a druhý
při západním konci, kde je v dostatečném odstupu od výběhů umístěna karanténa. Oba mají poněkud
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kolizní přístup, a v případě hlavního areálu i do budoucna problematický příjezd. Hlavní hospodářská
zóna se nalézá v bezprostřední vazbě na průjezd přes vilovou čtvrť, která je dopravou do Zooparku
obtěžována, a toto řešení není dlouhodobě udržitelné. Navíc je jižní vjezd a návštěvnický vstup také
v kolizi.
Uvnitř vlastní zoo je kolizní hospodářské místo v oblasti Ledového severu, kde v současné době stojí
stáje přímo na návštěvnických cestách a v případě stáje pro bůvoly dokonce tvoří urbanistický defekt kolizi s návštěvnickým provozem, kterou je třeba odstranit.

Návrh počítá s upravenou strukturou hospodářského zázemí, která bude v rámci Zooparku principiálně
následující:
-

centra, tedy ohniska činnosti, zaměstnaneckých pracovišť a šaten, kam se během dne pracovníci
vracejí a kde konají většinu činností
dislokovaná pracoviště převážně u expozic – dílčí technické provozy, vodní hospodářství, malé
seníky, atd.

Návrh hospodářských center
1. Karanténa – v současné lokalitě
2. Centrum Jih, v místě dnešního hlavního hospodářského areálu. Jeho význam bude přesunut
směrem dovnitř zahrady, zůstaly by zde aktivity jako technické zázemí, část zahradnického
provozu, část šaten, dílna, příruční sklady, malý seník apod. Autoprovoz směrem ven z areálu by
byl přesunut do centra Sever.
3. Centrum sever. Nové hospodářské centrum umístěné v návaznosti na hlavní příjezd. Byl by zde
dislokován autoprovoz, garáže, parkování a dobíjení elektromobilů, parkování safaribusu, dílna
údržby, servis techniky, sklady a přípravny masa, ovoce, zeleniny a dalšího krmiva, zázemí
zahradníků pro tento sektor areálu a hlavní šatny zaměstnanců. Pro ně by tu mohla být zřízena i
jídelna v některé současné nebo budoucí restauraci (U Pratura, nebo v Návštěvnickém centru).
V centru by mělo být umístěno i technické zázemí včetně vstupní TS. Vzhledem k blízkosti
hlavního vstupu by zde mohlo být s výhodou umístěno i ředitelství a kanceláře hospodářských a
technických pracovníků.
4. Centrum Východ - Šichtův důl. Stávající prostory, které již dnes slouží hospodářským účelům, je
třeba zásadně renovovat, a dát jim jasnou strukturu. Díky tomu, že zde jsou k dispozici plochy
dostatečně velké, navrhujeme zde i do budoucna počítat s velkým seníkem, skladem podestýlky,
suchým skladem krmiva, dále skladem substrátů, kamenů, parkosů, okusu, kmenů a dalších
materiálů, skladem beden, návěsů, velkých kontejnerů a mezideponiemi pro materiály na odvoz
nebo deponiemi pro zahradníky (větve i substráty).
Ostatní lokální hospodářská zázemí a stáje zůstanou dislokované v areálu u jednotlivých expozic, kde
významně zlepšují dostupnost zázemí při běžné obsluze výběhů, stájí nebo dalších ubikací. Takto
koncipovaná dvoustupňová organizace hospodářských provozů je ideálním řešením právě u rozlehlých
areálů s velkými dojezdovými vzdálenosti do hospodářských center. Extenzivní rozvolněný charakter
zoo - jako součásti širšího Zooparku – umožňuje současně minimalizovat případné kolize hospodářského

provozu s návštěvníky. Existující zjevné kolize (jako na výše zmíněném Ledovém severu) bude nezbytné
v co nejkratším období odstranit.
Důležitou otázkou je, jaký systém kontejnerů a zejména jakých rozměrů bude Zoopark do budoucna
využívat. Velké kontejnery jsou hospodárnější, ale méně operativní a zatěžují zoo provozem těžké
techniky. Důsledkem je také delší hromadění odpadu se všemi nepříznivými důsledky – zápach,
nepříznivé veterinární a hygienické podmínky. Doporučovali bychom proto v delším horizontu uvažovat
o přechodu na systém menších kontejnerů, které se osvědčily i v jiných zoo. Kontejnery zabírají méně
místa u expozic a jejich transport zajišťují multikáry (i elektromobily), které méně zatěžují dopravu v
areálu. Mohou být odváženy častěji, takže hnůj a odpad se dlouho nehromadí u expozic v blízkosti
návštěvníků. Multikáry se také lépe dostanou i do menších hospodářských dvorů a mohou se pohybovat
i na méně širokých návštěvnických cestách. Tato úvaha samozřejmě primárně závisí na provozních
možnostech, protože tato soustavnější činnost by si vyžádala nasazení více pracovníků.
Zóna zeleně
Zeleň prostupuje v zásadní míře celým Zooparkem. Rozvojová studie doporučuje věnovat zeleni
mimořádnou pozornost. Nejen proto, že je součástí expozičních řešení, relaxačních ploch i krajinných
partií, ale především proto, že důraz na vegetační složku je dnes absolutním příkazem pro všechny
zoologické zahrady. Kvalitní zahradní úpravy a botanická řešení (na úrovni botanických zahrad) jsou
dnes standardem, o kterém nemůže být diskuse. Práce zahradníků v zoologických zahradách je
v současnosti stejně důležitá jako práce chovatelská. Je to proto, že dnešní pohled na biotopy je
celostní, nerozlišuje součásti expozic na důležité a doplňkové, ale pojímá veškeré ekologické poslání
jako soulad rostlinné a živočišné říše, jejíž integrální součástí je i člověk.
Velká část areálu je zasahuje do oblasti vyhlášené jako Evropsky významná lokalita – Natura 2000
s výskytem brouků páchníka a roháče. Jedinečná je lokalita Kaštanového sadu. Zeleň prostupuje celý
areál v expozičních částech i v návštěvnických relaxačních plochách. Tato specifická zóna zeleně
zahrnuje také distanční zeleň. Na těchto plochách by neměly být plánovány žádné zoologické expozice.
Jsou zde pouze parkové cesty pro návštěvníky, případně obsluhu. Do této oblasti je možné zařadit také
veškeré parkové části zahrady bez expozic, které budou uvnitř areálu vytvářet souvislou síť porostů
oddělujících jednotlivé expoziční celky využívané hlavně pro oddech návštěvníků.
Vnější vztahy, dopravní napojení
Dopravní dostupnost Zooparku je velmi dobrá, a to jak pěšky, na kole, vlakem, tak i individuální
automobilovou dopravou. Od města, od jihu, je hlavní přístupovou komunikací ulice Přemyslova. Ulice
vede kolem velkého parkoviště pro Kamencové jezero přes trať, která umožňuje navíc příjezd vlakem,
což je vítaná atrakce celodenních výletů. Dostupnost automobily je jednoduchá, z průtahu městem
E442 (Rooseveltova ul.)
Potřebný počet parkovacích stání vychází z výpočtu dle ČSN vztaženého analogicky k obdobným
typologickým útvarům a je vázán na plochu.
Podle uvedeného výpočtu ČSN 73 6110, tab.34 vychází tyto počty parkovacích míst:
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zoo.... cca 34ha..... 1000/na jednotku......340 stání
safari....cca 37ha.....10000/ na jednotku (park)..... 37 stání
skanzen..... cca 9ha.....10000/ na jednotku (park)......9 stání
jízdárna.... cca 8ha.... 10000/ na jednotku (park)..... 8 stání
Dnes je plocha parkovišť u hlavního vstupu rozdělena vyznačenými stáními na menší počet míst, než
odpovídá ploše, která je zde k dispozici. Rozvojová studie tedy doporučuje reorganizaci plochy parkovišť
na požadované hodnoty a doplnění případných míst na nově zřízených štěrkových trávnících kolem
dnešního parkoviště.
U dolního vstupu je dnes 16 parkovacích míst, která budou zachována.

Tyto cesty dnes tvoří historickou komunikační kostru areálových cest zoo. Podél těchto cest budou ve
vhodných místech umístěny lavičky, piknikové a odpočinkové plochy s občerstvením a dětskými herními
prvky. Z hlediska zoologického budou převládat pohledy do extenzívních výběhů, zvláště pak z nově
zřízených vyhlídek.
Tyto hlavní cesty zároveň slouží pro obsluhu, zásobování a zásah požárních vozidel.
Cesty II. řádu

Koncepce vnitřní komunikační sítě
Jedním z nejdůležitějších úkolů Rozvojové studie je utřídit řešení cestní sítě podle urbanistických
standardů, a doplnit ji tak, aby co nejlépe spojila hlediska expoziční se zajištěním dobré komunikační
dostupnosti pro návštěvníky, zaměstnance i zásobování. Historicky daná „parková“ síť cest by měla být
doplněna soudobými zoologickými cestami 2. řádu s „vnořením“ do biotopu, a dobrodružnými stezkami
3. řádu, které mají charakter zábavné spojky mezi cestami.
Trasy návštěvníků a obslužné dopravy budou odděleny prostorově nebo v čase – zásobování bude
probíhat mimo návštěvní dobu. Tyto detailní stavební nebo provozní úpravy budou probíhat průběžně
bez ohledu na plánování a realizaci větších investičních akcí.
Podrobnější členění návrhu
Rozdělení návštěvnických tras
Cesty I. řádu

Cesty II. řádu jsou navrženy jako expoziční trasy, na kterých se návštěvník ocitá uvnitř přírodního
prostředí, které navozuje atmosféru přirozeného pobytu vystavovaných druhů. Cesty bývají široké od
2,5 m do 4 m. Expozice podél těchto cest pracují se scénickými efekty, výtvarnou licencí při navozování
dojmu určitého prostředí a prostředky krajinářské tvorby – pochopitelně v drobném měřítku expozic.
Cesty jsou vedeny v křivkách tak, aby se jednotlivé skupiny návštěvníků rozptýlily a skryly. Trasování
těchto cest musí být pečlivě voleno tak, aby se zabránilo nežádoucímu pohledu návštěvníků na jinou
návštěvnickou trasu napříč přes výběh nebo aby se zabránilo pohledům do zázemí a odstavných dvorků
apod. Podél těchto cest nejsou navrhována odpočivná zařízení a relaxační plochy.
Cesty III. řádu - "dobrodružné stezky"

Cesty I. řádu slouží pro pohyb osob, pouze výjimečně slouží jako stanoviště pro pozorování zvířat. Tyto
cesty bývají dostatečně široké, 4,5 m a více, aby se na nich mohlo pohybovat větší množství návštěvníků
v obou směrech a aby se pohodlně vyhnuly kočárky nebo vozíky. Podle dimenze a charakteru cesty je
možné na nich uvažovat i s podpůrnou dopravou ekologicky nezávadných prostředků (vláček).
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Pěšiny, žebříky, kamenné stupně nebo lávky tvoří alternativy hlavních a vedlejších cest, zkratky nebo
atrakce. Jsou to striktně přírodní trasy, které využívají dramatického terénu a navozují zážitek z
průchodu nedostupným přírodním prostředím. Z hlediska využití pro rozhodující počet návštěvníků mají
jen okrajový význam, ale jsou vhodným doplňkem pro dětské návštěvníky, kterým dávají zážitek z
překonání přírodních překážek.
Řešení expozic
Návrh řešení expozic zahrnuje:
- využití maxima stávajících expozic
- utřídění expozic dle Strategie, rekonstrukci vybraných stávajících expozic dle moderních trendů,
dostavbu vyhlídek

4. Vykrývání průhledů mezi souběžně jdoucími návštěvnickými trasami tak, aby pohledy na
komponované přírodní scenérie nebyly ovlivněny pohledem na jiné návštěvníky.
5. Vyhnout se sledování zvířat shora.
6. Přednost má návrh dynamického odkrývání překvapivých pohledů do výběhů, jednoho po druhém, z
různých úhlů, míst a pozic před přehlédnutím celé statické expozice z jednoho místa.
Expoziční trasy
Výchozí podklady:
1. Statisticky nejvýznamnější podíl na návštěvnosti veřejné instituce, jakou je zoologická zahrada, mají
malé skupiny 2-10 lidí, z hlediska věku převažují děti v doprovodu rodičů nebo učitelů. Významný podíl
tvoří matky s kočárky, vyšší podíl než v běžném provozu tvoří lidé s hendikepem.

- lokalizaci a návrh nových expozic s komplexními, vnořovacími expozicemi
Stávající expozice tvoří historicky převážně extenzívní výběhy. Jsou zde expozice tradičních zvířat jako
tuleňů nebo kočkovitých šelem. V celku je celý systém palearktické fauny velmi dobře realizovatelný,
Rozvojová studie tak navrhuje hlavně jeho utřídění podle kategorizace, dané Strategií rozvoje. Nepočítá
se s výstavbou extrémně drahých pavilonů skleníkového typu (tropické prostředí není potřeba).
Návštěvnické centrum bude pobytový pavilon s důrazem na drobné expozice akvárií a paludárií, a
s přednáškovým sálem pro zimní využití areálu.
Současný trend klade důraz na vzdělávání a kultivaci návštěvníků. Poselství, které by moderní zoo měla
svým návštěvníkům předat, spočívá především v tom, že člověk je neoddělitelnou součástí přírody a
všechna zvířata jsou obdařena obdivuhodnými vlastnostmi a schopnostmi a zaslouží si jeho respekt a
úctu. A dále, že živá příroda je výsledkem velmi křehké rovnováhy, kterou je nutno chránit a opatrovat.
Prostředkem pro toto sdělení jsou právě expozice, které ukazují rozmanitost a unikátnost druhů žijících
v nejrůznějších podmínkách po celém světě. Aby toto sdělení bylo srozumitelné, musí být zvolené
prostředky co nejvýraznější, aby byl prožitek co nejintenzivnější. Jedním z nejúčinnějších postupů je
metoda přímého vtažení návštěvníka do určitého autentického prostředí, v němž se dostává do zdánlivě
těsného kontaktu s volně se pohybujícími zvířaty. Přitom je nutné dodržet následující pravidla:

1. Zvířata by měla být sledována v souvislosti krajiny, kterou obvykle obývají a ve které se současně s
návštěvníkem nacházejí.
2. Pohledy do výběhů musí být pečlivě vybírány tak, aby byly vidět právě jen vybrané scenérie.
3. Průchod kolem výběhů by měl být záměrně vykrýván a omezován (viz předchozí bod) tak, aby se
zabránilo situaci, kdy je zvíře zcela obklopeno davy návštěvníků. V tomto případě se však nejedná jen o
scénický efekt ale důvodem je i nutnost respektovat soukromí zvířete.

2. Druhým podstatným momentem pro plánování tras jsou výsledky výzkumu délky pobytu v zoologické
zahradě. Dle relevantních výzkumů se průměrná délka pobytu v zoologických zahradách srovnatelné
velikosti pohybuje mezi 2-3 hodinami (pro porovnání např. v muzeu jsou to 2 hodiny). Po této době již
nastupuje únava a pozornost se rapidně snižuje.
3. Rychlost pohybu návštěvníků se v zahradě s hustou sítí expozic pohybuje kolem 1 km/hod.
4. Průměrná doba strávená návštěvníky u jednotlivých expozic (v závislosti na aktivitě zvířete) se
pohybuje mezi 40 až 90 vteřinami. Delší čas (90–120 vteřin) přitahují pozornost návštěvníků interaktivní
prvky.
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b/ Stávající dolní vstup s restaurací a novou vstupní expozicí (v delším horizontu se zásadní expozicí
Lesa, tedy Expozicí vlků).
c/ Tajemné hory. Ohniskem je pobytová louka s novým pavilonem občerstvení, pergolou,
rekonstruovanou scénou a upravenou pobytovou zelení.
d/ Hluboké lesy. Vzhledem k rozsáhlosti této největší expoziční oblasti jsou navržena ohniska dvě.
Jedním ohniskem bude posezení se stánkem u nové vyhlídky na zubry. Druhé navazuje na novou
piknikovou plochu u jezera.
e/ Životodárná voda. Ohniskem této části zoo by mělo být posezení u nádherné scenérie s jezerem,
v chladivém stínu, u Návštěvnického centra.
f/ Ledový sever. Zcela nové posezení Lofoty nad jezerem, s malým hřištěm, návazností na Severský trek
a možností nástupu na Safari-bus.
Dvě stávající místa s občerstvením by měla dostat charakter vedlejší. Je to posezení u dnešního
nástupního místa Safari-busu (počítá se s utlumením provozu) a restaurace U pratura, která by měla být
více využívána návštěvníky Safari, Skanzenu a Jízdárny.

Z údajů jsou patrné předpoklady řešení, které jsou navíc doplněny přírodními podmínkami a konfigurací
terénu a parkováním od vstupu. V mnohých zoo bývá otázkou, jak zkrátit délku tras, které návštěvníci
musí projít. V případě zoo v rámci Zooparku však tato obava není na místě, protože zoo má současně
charakter veřejného relaxačního a procházkového prostoru města Chomutova a přilehlého okol. Z toho
důvodu není nutné posuzovat délku návštěvnických tras pouze z hlediska expozičních prohlídkových
okruhů. Naopak významná část návštěvníků bude využívat i parkově upravené procházkové a relaxační,
u kterých délka trasy není rozhodující. Vzhledem ke specifikům Zooparku se počítá i s tím, že značná
část návštěvníků absolvuje v zoo během roku více návštěv a může si tak poznávání zoo na větší počet
kratších okruhů.
Ohniska
Návrh návštěvnických ohnisek - center je zásadním rozhodnutím v rámci Rozvojové studie. Ohniska jsou
místa, která logicky přitahují hlavní pozornost, je zde možnost setkávání, krátkodobého oddechu nebo
občerstvení. Tato místa jsou také důležitými orientačními body. V zoo by měla vzniknout ohniska, která
budou tvořit těžiště jednotlivých oblastí dle Strategie. Další přirozená ohniska budou součástí vstupních
prostorů. Ta, jako jediná, musí zajišťovat celoroční provoz, zatímco ostatní ohniska uvnitř zoo mohou
mít i sezonní charakter. Jejich využití bude záviset na návštěvnosti během ročních období. V rámci
Rozvojové studie jsou jednotlivá ohniska lokalizována na těchto místech v areálu zoo:
a/ Hlavní vstup s novým předprostorem, s návazností na Návštěvnické centrum.

Inovován by měl být i návštěvnický provoz Safari, aby došlo k lepšímu skloubení se zážitkovou zoo.
Návštěvníci Safari by – podle Rozvojové studie – měli nastupovat na nově navržených stanicích u
hlavního vstupu a u části Ledový sever. To umožní absolvovat návštěvu Safari samostatně a současně se
tak odstraní hrozba kolize návštěvníků zoo se safaribusem projíždějícím v současné době po hlavních
pěších cestách.
Návštěvnické okruhy
Návštěvnické okruhy vycházejí ze Strategie rozvoje. Nicméně, jak již bylo řečeno, Zoopark Chomutov je
natolik specifický a originální svým pojetím, že tyto okruhy slouží jak „klasickým návštěvníkům zoo“,
tedy víceméně jednorázovým, tak návštěvníkům, kteří fakticky využívají zoo jako veřejný (byť placený),
udržovaný a bezpečný park.
Návrh v rozhodující míře respektuje veškerou současnou cestní síť, tedy cesty historicky vzniklé. Do nich
vkládá nové cesty II. řádu a „dobrodružné stezky“ (cesty III. řádu). Pouze v několika případech je
navrhována nová trasa nebo jiné využití komunikace:
1. V Tajemných horách je stávající cesta při okraji zoo nahrazena novou cestou níže ve svahu, po
vrstevnici. Cesta při okraji zoo je dnes krajně nevýhodná, jednak kvůli své poloze na okraji, ale
hlavně kvůli morfologii terénu, kdy návštěvník musí vystoupat na nejvyšší místo, a kolem nejsou
žádné expozice. Ty by tady ani neměly být, protože pohled dolů není vhodný. Navíc se
nacházíme v oblasti nepevného podloží. Stávající cesta je tedy určena jako budoucí obslužná
komunikace.
2. Druhým příkladem je cesta v trase bývalé dráhy, která je díky tomu rovná a svým a v přírodním
prostředí působí nezvykle a cizorodě. Z toho důvodu navrhujeme tuto cestu v kratším úseku
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nahradit dřevěnou lávkou nad budoucím výběhem vlků. Ta překříží novou hospodářskou
komunikaci, což pomůže řešit kolizi s návštěvnickým provozem na jihu areálu, a napojí se na
stávající cestu u medvědů. Zde by měla vzniknout nová vyhlídka na medvědy koncipovaná
v souladu se současnými expozičními trendy.
3. Návštěvnická cesta za dnešním výběhem oslů by měla v budoucnu sloužit pouze jako obslužná
pro stáje, které zde vzniknou. Z hlediska návštěvnického provozu není významná, protože na ní
nejsou žádné expozice.
Klíčovými místy okruhů jsou křižovatky (viz výše) a zkratky. Tyto prvky umožní propojovat trasy,
zkracovat je a také případně ukončit prohlídku a dojít zpět ke vstupu bez nutnosti vracet se po stejné
trase.
Návštěvnické centrum
Návrh Návštěvnického centra v rámci zoo je součástí originální koncepce Rozvojové studie pro Zoopark.
Návštěvnická střediska jsou obecně umisťována do národních parků nebo podobných přírodněkrajinářských oblastí. V zoo jsou naopak obvyklé klasické pavilony s vnitřními expozicemi nebo
koncipované jako skleníkové tropické haly.
Návrh umístit Návštěvnické centrum do Zooparku je v tomto smyslu novátorský, ale právě v dané
situaci zcela logický. K takovému řešení je několik důvodů. Hlavním důvodem je poskytnout
návštěvníkům Zooparku kryté prostory, do kterých se mohou uchýlit v zimě nebo za nepohody a strávit
zde plnohodnotně i delší čas, případně celý den. Tomu musí odpovídat i vybavení a provoz
návštěvnického centra. Mělo by obsahovat výstavní a přednáškové prostory, vnitřní expozice, rychlé
občerstvení, WC se zázemím pro matky s dětmi, zoo-shop s upomínkovými předměty a knihami.
Významnou součástí musí být i informační centrum poskytující informační a propagační materiály o
Zooparku a jeho zařízeních. Vnitřní expozice terárií, akvárií a paludárií by měly být navrženy shodně
s tématy venkovních expozic, tedy Tajemné hory, Hluboké lesy, Životodárná voda, Ledový sever a
Široširé stepi a vytvořit tak jakýsi odraz nebo esenci vlastní zoo. Tato témata by byla reprezentována
expozicemi s menšími živočichy, hmyzem, hady, rybami nebo obojživelníky, aby se mohli návštěvníci
seznámit s bohatostí jednotlivých biotopů i v drobnějším měřítku.
Dalším důvodem vybudování návštěvnického centra je vytvořit podmínky pro plnohodnotný celoroční
provoz. Díky němu lze očekávat řádový nárůst návštěvnosti
Zoopark je rozsáhlým krajinářským útvarem, tvořícím jakousi oázu v Podkrušnohorské krajině. Tento
charakter nenarušuje ani uspořádání zoo, která je zaměřená na zvířata Palearktické oblasti. Ta pocházejí
často z obdobných klimatických podmínek a nevyžadují proto budování pavilonů s umělým prostředím.
To by ve svém důsledku vedlo k postupnému zastavování areálu a znehodnocení kvality přírodního
prostředí. Jediný citlivě zasazený objekt návštěvnického centra na samém okraji zoo u vstupu
krajinářský charakter areálu neovlivní, ale nabídne zcela nové příležitosti pro delší pobyt, vzdělávání i
odpočinek návštěvníků.

Etapizace
Smyslem etapizace je nastavit investiční rozvoj Zooparku tak, aby se v budoucnu logicky a plánovitě
rozvíjel. Jednotlivé investice jsou v rámci etapizace seskupeny do celků, jejichž rekonstrukce, rozvoj
nebo výstavba by měly probíhat tak, aby se postupně vylepšovaly všechny části zoo rovnoměrně a aby
nebyl celý areál najednou zatížen stavební činností. Ideální plán počítá se střídáním aktivity podle
jednotlivých expozičních celků, aby v každém postupně vznikla soudobá „vnořovací“ expozice, aby se
utvořila nebo vylepšila návštěvnická ohniska, dobudovala nebo nově postavila hospodářská centra a
doplnila se nezbytná infrastruktura. Investiční aktivita je v rámci Rozvojové studie naplánována na dobu
deseti let. Úpravy, případně přesouvání investic, budou ovlivněny finančními možnostmi Zooparku.
Nicméně zásadní je, aby každá případná investice měla oporu v Rozvojové studii, nebyla nahodilá.
Etapizace tak bude živým dokumentem, který ale bude v každém období dobrým vodítkem pro
směřování peněz do rozvoje Zooparku.
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C) ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Rozvojová studie Zooparku je zásadním dokumentem nezbytným pro plánovitý rozvoj zoo, safari a
návazností v rámci celého rozsáhlého areálu. Po jejím schválení a zapojení do řídicích procesů Zooparku
by se měla stát vodítkem pro rozhodování o investicích a provozních trendech. Významně se tak do
budoucna minimalizuje riziko neuváženého rozhodování (ad hoc). Studie vytyčuje jednoznačné směry
rozvoje zaměřené na naplňování současných expozičních a provozních trendů. Návrh akcentuje
jedinečnost Zooparku danou jeho historickým vývojem a přírodními podmínkami. Navržená řešení
vycházejí důsledně ze snahy využít všechny současné přednosti areálu a praxí osvědčené provozní
zásady a odstranit případné nedostatky.
V rámci Strategie Studie jasně definuje směřování Zoo a Safari z hlediska zoologického a vytváří základní
přehled vhodných druhů zvířat pro chov a rozmnožování. V urbanistické oblasti koncipuje základní
strukturu areálu Zoo a Safari definuje funkční zónování, lokalizuje návštěvnická ohniska, vytváří
strukturovanou cestní síť a nově řeší umístění a zaměření hospodářských center. Návrh přináší nové
také téma Návštěvnického centra, které by mělo doplnit a originálním způsobem podpořit specifický
charakter Zooparku. V architektonické rovině přináší Studie soudobé trendy v expozicích, ve vzdělávací
rovině a v práci s jedinečnou přírodní scenérií.
Doporučení vycházejí ze všech již výše zmíněných témat. Hlavním cílem by mělo být postupné
promyšlené zkvalitňování všech složek areálu při zachování jedinečnosti přírodního prostředí a respektu
k již dosaženým chovatelským výsledkům. Další rozvoj Zooparku musí směřovat k posílení zejména těch
složek, které jsou jedinečné a vytvářejí významnou konkurenční výhodu oproti jiným obdobným
zařízením, kam je nutno zařadit nejen české, ale i sousední německé zoo. To znamená především
rozvíjet extenzivní a relaxační charakter areálu s převažující vegetační složkou v protikladu k typickým
městským zoo s těsně nahloučenými expozicemi a hustou zástavbou pavilonů. Klidná relaxační
atmosféra by měla být podtržena jasnou a srozumitelnou strukturou areálu, která zajistí dobrou
orientací návštěvníků a zjednoduší důležité provozní vazby. K posílení těchto tendencí by mělo přispět i
zřízení Návštěvnického centra, jehož vybudování v souvislosti s reorganizací hlavního vstupu by mělo
být jasným pozitivním signálem pro veřejnost, která jistě uvítá celoroční aktivity a nové možnosti
zapojení dětí. Všechny investiční i provozní akce musí být koncipovány tak, aby v celém Zooparku, ale
hlavně v Zoo, mohli návštěvníci průběžně zaznamenávat nové realizace a zlepšování podmínek v areálu,
a to jak ve zkvalitňování expozic a jejich zázemí, tak ve vybavení pro veřejnost. Mnohá viditelná
vylepšení přitom nevyžadují velké finanční prostředky a mohou tak pokrýt období přípravy náročnějších
realizací. Nezbytnou technickou infrastrukturu je třeba budovat tak, aby investice byly vždy spojovány
s rozvojem areálu vnímaného pozitivně veřejností, aby investice, hlavně v prvních fázích rekonstrukce
areálu, netvořily jen „neviditelné“ podzemní sítě bez propojení s novými expozicemi. Ruku v ruce se
stavebními záměry je prvořadým úkolem rozvíjet a zkvalitňovat i vegetační složku, jako významný
komponent, který se podílí na celkovém dojmu z návštěvy Zoo nebo Safari. Hospodářské zóny je nutno
nově koncipovat a lokalizovat i s ohledem na urbanistické souvislosti s okolní zástavbou, zejména
vyloučit příjezd těžké techniky přes rezidenční oblast. Velkou pozornost bude nezbytné průběžně
věnovat welfare zvířat, tj. vytvářet optimální podmínky v expozicích pro jejich pobyt a současně rozvíjet

chovatelské zázemí pro činnost chovatelů. Důležité je také průběžně zkvalitňovat zázemí pro
zaměstnance. Ti by měli mít moderní zázemí, které jim poskytne optimální podmínky pro jejich činnost.
Výsledkem tohoto komplexního přístupu by mělo být zvýšení kvality a tím i atraktivity Zooparku. To se
zákonitě odrazí ve spokojenosti návštěvníků a tím i v podstatném zvýšení návštěvnosti a prestiži celého
komplexu.

Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann
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