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Abstrakt
Diplomová práce se zaměřuje na integraci inovačních technologií a mobilních aplikací 

do provozu zoologických zahrad na území České republiky.  Analyzuje aktuální  stav 

parků,  potenciál  a připravenost  zahrad a návštěvníků k využití  moderních technologií 

a míru užitku z pořízení  Mobilního průvodce jako nástroje pro podporu návštěvnosti 

a prodejnosti  doprovodných služeb a sortimentu.  Obsahuje návrh na výběr vhodného 

obsahu a dodavatele.  Díky těmto  parametrům má projekt  pomoci  vyšší  návštěvnosti 

areálu, ale také navýšení ekonomického zisku provozovaných doplňkových služeb.

Abstract
The  diploma  thesis  focuses  on  the  integration  innovative  technologies  and  mobile 

applications to use for zoo parks in Czech Republic. It analyzes current status of parks, 

gardens  and visitors  potential  and readiness  to  use modern  technology and level  of 

benefit  from  acquisition  of  the  Mobile  guide  as  a tool  to  promote  attendance  and 

marketability of the additional services and products. It contains a proposal for selection 

of appropriate content and service supplier. With these parameters has project to help to 

increase of zoo attendance,  but also increase economic profit  on operated additional 

services and other projects.
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1. Úvod
Technologický vývoj společnosti  lze  pozorovat v každé oblasti  již řadu let.  Poslední 

dobou však stále více nabírá na intenzitě. Lidé využívají vědecké a technické poznatky 

ke zjednodušení své vlastní práce nebo jako nástroj pro automatizaci  služeb. Během 

posledních několika roků se začíná přihlížet na pohodlí a kvalitu služeb poskytovaných 

zákazníkovi,  na  jeho komfort.  Moderní  člověk je  stále  více  hýčkán dobou a na  své 

pohodlí si velmi rychle a rád zvyká.

Doménou současnosti jsou informace a jejich získávání. Vzhledem k takřka okamžité 

dostupnosti  zdrojů  informací  především  pomocí  výpočetní  techniky  a obecné 

dostupnosti internetu se navíc stále více uživatelů začíná dožadovat efektivní filtrace 

nalezených  výsledků.  Dalo  by  říci,  že  důvod  je  jasný.  Rozmanitost  odpovědí 

a nalezených  výsledků  bývá  často  tak  veliká,  že  se  nabízí  nová  otázka, a  to  která 

odpověď  je  správná  nebo  alespoň  nejlépe  definovaná.  Dalším  jevem  současného 

internetu tak bývá větší množství odpovědí, než je samotných otázek. Kolik z nich je 

však relevantních?

Vzhledem ke globalizaci vyspělého světa a vzniku komunikačních nástrojů, jakými jsou 

například internetové encyklopedie, rozsáhlé databáze tematicky sesbíraných dat (údaje 

o spojích  hromadné  dopravy,  literatura,  otevřené  encyklopedie,  audio  soubory  nebo 

videozáznamy) přestává být problém nalézt tolik potřebný výsledek, větší úskalí si však 

vyžádá nalézt správný výsledek svého hledání.

Vše vede především ke dvěma závěrům. Současný člověk si velmi rychle navykl na 

pohodlí a na rychlost, s jakou lze informace získat. Zároveň však očekává, že nebude 

muset vynaložit žádné úsilí nebo pouze minimální úsilí, aby tato data nalezl.

Tato  myšlenka  vede  vývojářské  firmy  a obchodní  společnosti  k tomu,  aby  pro  své 

zákazníky připravili  co  nejpohodlnější  a přitom velmi  jednoduché a efektivní  služby 

v elektronické  podobě.  Tato  snaha  má  za  následek  jediné:  zvýšit  ono  stále  více 

poptávané  pohodlí  a servis  a nalákat  tím  další  nové  potenciální  zákazníky,  těm 

stávajícím dokázat, jak moc je o ně pečováno a otevřít si nový komunikační kanál, který 

lidé ocení.
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Čím více bere společnost tento trend pohodlí jako samozřejmost, tím častěji jej očekává 

na  všech  dostupných  nebo  často  navštěvovaných  místech.  To  dává  prostor 

marketingovým společnostem,  které  se  zabývají  propagací,  aby  nalezly  způsob,  jak 

upoutat  pozornost  návštěvníka  a udělat  z něj  stálého,  platícího  a vracejícího  se 

zákazníka.

Diplomová  práce  zkoumá  možnosti  právě  tohoto  segmentu,  zdroje  informací 

v elektronické podobě, které lze získat velmi jednoduše a se kterými lze pohodlně dále 

nakládat.  Mobilní  technologie a služby s nimi spojené samovolně  vznikly poptávkou 

společnosti  díky  dostupnosti  a popularitě  moderních  technologií.  Práce  zkoumá 

především potenciál  mobilních  aplikací  v izolovaném  prostředí  a případné  vazby  na 

další příležitosti v tomto odvětví.

Již během studia na vysoké škole VUT v Brně jsem začal postupně nabývat zkušenosti 

v oblasti  obchodu a podnikání,  jelikož se chci  touto cestou i po ukončení  školy dále 

realizovat. Rozhodl jsem se pro oblast mobilních technologií, která mě velmi zaujala, 

neboť v ní spatřuji velmi silný potenciál pro budoucí uplatnění.

Tato výstupní práce inženýrského studia si klade otázku, zdali je současná společnost 

dostatečně připravena na využívání dalšího komunikačního kanálu, dalších služeb, které 

jsou založeny na mobilních technologiích. V zahraničí je tato oblast hojně využívána. 

V České  republice  je  vzhledem k politické,  ekonomické  a sociodemografické  situaci 

zatím otázkou,  jak  rychle  se  mobilní  aplikace  stanou stejně  populární  jako v jiných 

vyspělých zemích.
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2. Vymezení problému, cíl diplomové práce
Vysoká  návštěvnost  je  pro  zoologickou  zahradu  jedním  z klíčových  nástrojů  pro 

financování  celého provozu. Všechny zahrady v republice jsou až na jednu výjimku 

příspěvkové  organizace.  Finančně  jsou  podporovány  ze  strany  svého  zřizovatele  - 

města,  ve kterém se nachází.  Tento příspěvek však nepokrývá většinou ani polovinu 

celkových výdajů. Zřizovatel, tedy magistrát, zcela logicky důrazně apeluje na vlastní 

iniciativu  zoologických  zahrad,  která  povede ke stabilizaci  hospodářského výsledku. 

Nejvyšší finanční příjem samozřejmě plyne z návštěvnosti. Příspěvky zřizovatele jsou 

limitované a pokud chce zahrada rozšiřovat své portfolio služeb nebo expozic, musí si 

na tyto aktivity sama zajistit prostředky.

Fenomén posledních let je modernizace areálů a jejich rozšiřování o nové, nadčasové 

pavilony, které se pyšní především odbouráním bariér a vzdáleností mezi návštěvníkem 

a samotnou  přírodou  díky  chytře  ukrytým  nebo  elegantně  řešeným  bezpečnostním 

zónám.  Návštěvník má sice pocit,  že  je přírodě takzvaně „na dotek“,  aby se tohoto 

pocitu  ale  docílilo  je  třeba  investovat  obrovské  částky  do architektonických  návrhů 

a konstrukcí expozic. Opět začíná boj o návštěvníky.

Přitom počet návštěvníků je velice proměnlivé číslo, které záleží na mnoha faktorech, 

a proto se obtížně odhaduje.

Zásadní vliv má především počasí a roční období. Pokud je venku pěkně, lidé se přijdou 

na  zvířata  podívat.  Pokud  je  vyloženě  letní  počasí,  preferovány  jsou  většinou  jiné 

volnočasové  a odpočinkové  aktivity,  mezi  které  můžeme  řadit  aquaparky,  relaxační 

a rekreační destinace nebo sportovní areály. Deštivé a chladné období obyvatelé měst 

tráví doma nebo na jiných zastřešených místech, například v kině, nákupních centrech 

nebo  sportovních  halách.  Čísla  vycházející  z celoročního  provozu pak  poukazují  na 

fakt,  že  zimní  období  je  pro  zoologické  zahrady  daleko  nejnáročnější  částí  roku. 

Návštěvníků  je  velice  málo,  jelikož  většina  zvířat  je  zazimovaná  nebo  ustájená 

v pavilonech a před návštěvníky se ukrývá. Pro ekonomický provoz zahrady jsou pak 

další nezanedbatelnou položkou náklady na provoz ubikací a zimovišť. Objekty se musí 

permanentně  temperovat  na  požadovanou  teplotu,  musí  se  udržovat  stálá  vlhkost, 

případně osvětlení. Také co se týče potravy je situace složitější – zvířata, která nezimují, 
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musí být krmena ze skladovaných zásob, protože je v tomto období nemožné nebo příliš 

nákladné zajistit čerstvou pastvu. Z provozního hlediska lze jednoduše říci, že si zoo 

musí na zimu vydělat už v létě a pokud by to bylo možné, zimní období by zahrady 

nejraději úplně vynechaly.

Z těchto,  ale  i dalších  důvodů,  jakým  může  být  konkurenční  boj,  jiné  outdoorové 

aktivity nebo zábavní podniky, jsou zoologické zahrady nuceny připravovat stále nové 

atrakce, musí přitahovat pozornost neobvyklými nápady a důsledně plnit svůj celoroční 

program pro veřejnost.  To vše, aby si zajistily tolik potřebnou návštěvnost. Aktivity 

jsou  připravovány  s náležitou  péčí  a marketingovou  strategií,  aby  rostla  celková 

atraktivita areálu.

Součástí této komunikační strategie s veřejností je začleňování moderních technologií 

do  provozu,  protože  se  jedná  o obecně  populární  téma,  které  má  veřejnost  v oblibě 

i díky  velmi  snadné  dostupnosti  nových  moderních  zařízení  a služeb.  Mezi  takovou 

službu  se  řadí  i projekt  Mobilního  průvodce  po  zoologické  zahradě  v podobě volně 

stažitelné bezplatné mobilní aplikace, kterou si každý návštěvník může nejen při vstupu 

do areálu stáhnout do svého mobilního telefonu.

Mobilní průvodce se zaměřuje na více cílů. Podpořit návštěvnost zoologických zahrad – 

jak zvýšením počtu unikátních návštěvníků, kteří  přijedou z nejrůznějších koutů naší 

republiky,  případně ze zahraničí,  tak navýšení  opakovaných vstupů jednoho člověka 

v průběhu roku. Aby toho mobilní aplikace dosáhla, musí mít zcela specifický obsah, 

jednoduchou  dostupnost,  velmi  intuitivní  ovládání,  nesmí  být  technicky  náročná 

a hlavně musí být pro návštěvníky zajímavá.

Další významný důvod pořízení této inovační služby je edukační potenciál Mobilního 

průvodce.  Toto  téma  je  jedním z hlavních  poslání  zoologické  zahrady.  Návštěvníci, 

kteří do areálu dorazí, mají nejen chovaná zvířata vidět a seznámit se s nimi, ale také se 

o nich něco dozvědět,  rozšířit  své znalosti  z biologie,  o vztahu člověka vůči  přírodě, 

o její ochraně a poměrech mezi jednotlivými druhy z říše fauny i flory.

Tím,  že aplikaci  je  možno  získat  zcela  bezplatně  a navíc  se  jedná o technologickou 

novinku s inovačními prvky propagace, je velká pravděpodobnost, že o ni bude zájem 

a tím se umocní její edukační potenciál – lidé se díky ní mají možnost přiučit velkému 
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množství  nových  znalostí  a rozšířit  tak  své  vlastní  obzory  ať  již  formou  kapesní 

encyklopedie,  nebo  formou  katalogu  zvířat,  zajímavostí,  interaktivní  hrou  nebo 

slovníčkem pojmů.

Další  účel  projektu  spočívá  ve  zkvalitnění  propagace  doplňkových služeb,  které  lze 

v prostorách zahrady nalézt. Mezi ty se řadí restaurační zařízení, odpočinková místa, 

volnočasové a sportovní aktivity pro děti (například trampolíny, dětská zoo, automaty 

s granulemi  pro  zvířata,  dětské  kolotoče  a mechanické  houpačky  a další),  dopravu 

(vláčky, safari vozíky, lanovka) nebo doprovodné výstavy, expozice, přednášky, obchod 

se suvenýry nebo upomínkovými  předměty.  Čím větší  propagace  těchto  služeb,  tím 

větší  informovanost  ze strany potenciálních  zákazníků.  To pozitivně  vede  k dalšímu 

využívání těchto doprovodných aktivit.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na podporu dárcovských DMS zpráv, které 

v rámci sbírky přispívají na zlepšení podmínek pro konkrétní zvířata nebo druhy zvířat 

nebo napomáhají k dřívější realizaci zamýšleného projektu.

Pokud  má  projekt  pomoci  v hospodářském  výsledku,  ke  zlepšení  propagace  a ke 

zkvalitnění edukativního poslání zoo, měl by být optimálně nasazen do co největšího 

počtu zoologických zahrad v České republice. Projekt by tak měl být standardizovaný – 

tedy pro každou zoologickou zahradu musí vycházet ze stejného základního konceptu. 

Každá zahrada je však úplně jiná. Až při možnosti srovnávat si člověk uvědomí, že se 

nenachází  neustále  mezi  výběhy  a soustavou  klecí,  které  jsou  formovány  do 

prohlídkové trasy, ale že se nachází na místě, které má vždy své neopakovatelné kouzlo, 

své  vlastní  zaměření  a svoji  jedinečnost.  Z ní  pak  musí  vycházet  i customizované 

varianty Mobilního průvodce. Proto je projekt již od začátku nastavený na poptávku po 

různých variantách této služby.

Celkový počet  návštěvníků za rok je velmi  citlivý  údaj  pro tvorbu dalších rozpočtů 

a hodnocení  úspěšnosti  roku. Projekt  má tedy přispět  hlavně k pozitivnímu navýšení 

těchto čísel  a lidem samotným přinést  zajímavou službu a atrakci  v jednom, která se 

zatím  na  území  naší  republiky  řadí  mezi  technologické  novinky,  které  jsou  však 

v zahraničí v podobě projektů připravených na podobném principu velmi populární.
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Dalším cílem služby je zvýšení povědomí o zoologických zahradách v České republice. 

Prakticky každý člověk má ke zvířatům kladný vztah. Proto je výlet do zoo oblíbenou 

víkendovou aktivitou především v průběhu kalendářního roku a vyhledávaný cíl během 

teplejších  měsíců,  pokud  nejsou  vyloženě  tropická  vedra.  Lidé  však  znají  nejbližší 

místo, kde se na chovaná zvířata mohou podívat, většinou snad znají ještě jedno až dvě 

další  stanoviště  a dokáží  odhadnout,  kde  by  našli  další,  jelikož  se  většinou  jedná 

o největší města republiky.

Málokterý  výletník  však  zavítá  do  jiné  zoologické  zahrady,  než  je  právě  ta  jeho 

„domovská“. Typickou argumentací bývá věta: 'Už dlouho jsem nebyl v té naší, stačí 

přeci, že se podívám alespoň tam.'

Hlavní cíle projektu jsou vzhledem k výše uvedeným skutečnostem následující:

• Navýšení  počtu  návštěvníků  v prvním  roce  provozu  Mobilního  průvodce  ve 

všech zoologických zahradách, kde bude projekt realizován alespoň o 2% oproti 

zveřejněným statistikám z předcházejícího roku.

• Navýšení  počtu  opakovaných  návštěv  jednoho  člověka  v „domácí  zoo“  ze 

současného stavu cca 1.35x za rok na 1.55x za rok.

• Zvýšení počtu zaslaných DMS zpráv pro zoologickou zahradu o 750%

• Zkvalitnění bezplatně poskytovaných služeb pro návštěvníky.

• Zvýšení  informovanosti  návštěvníků  o struktuře  areálu  a poloze  jednotlivých 

expozic, pavilonů a doprovodných služeb.

• Navýšení hospodářského výsledku doprovodných služeb o 5% z celkových tržeb 

vykázaných ve výroční zprávě předcházejícího roku.

• Úspěšné nasazení nového komunikačního kanálu s návštěvníkem, který mu má 

přinést nové vědomosti.

• Zvýšení povědomí o dalších zoologických zahradách na území České republiky.

• Zvýšení mediální propagace a podpory zoologických zahrad.

• Zlepšení komunikace mezi zoologickou zahradou a jejími návštěvníky.
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• Zlepšení  informovanosti  veřejnosti  o provozu  a programu  jednotlivých 

zoologických zahrad.

• Stabilizace projektu pro následné využití na dobu neurčitou.

Tato  práce si  klade  za cíl  provést  kompletní  analýzu odběratelů,  připravenosti  trhu, 

marketingové  strategie.  Dále  pak  kalkulaci  nutných  investic  ze  strany zoologických 

zahrad,  nákladů,  sestavení  cash-flow  a konečně  sumarizaci  příjmů  z projektu.  Na 

základě  získaných  poznatků  bude  možné  rozhodnout,  nakolik  je  projekt  Mobilní 

průvodce po zoologické zahradě pro organizaci přínosný.

Diplomová práce si neklade za cíl  přípravu imaginárního podnikatelského plánu pro 

neexistující společnost, který za každých okolností končí úspěchem a prosperitou. Toto 

dílo má výraznou měrou přispět ke skutečnému rozvoji podniku díky projektu, který se 

v tomto duchu skutečně chystám osobně uvést na trh.
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3. Teoretický přístup k řešení
Cílem projektu je přinést novou technologickou službu na místo,  které je v hledáčku 

návštěvníků řadu let. S ohledem na správné nastavení všech parametrů projektu je třeba 

zajistit  maximum  informací  o všech  odběratelích.  Klíčovou  charakteristikou  je  tedy 

synergický  efekt  mezi  skvělými  technickými  řešeními,  profesionálním  projektovým 

a obchodním přístupem a důrazem na smysluplnost a použitelnost řešení.

Zoologické zahrady
Odběratelem projektu  Mobilní  průvodce  jsou  právě  ty  zoologické  zahrady,  které  se 

svými  kapacitami  a živočišnou  rozmanitostí  řadí  k těm  největším.  Vzhledem 

k popularitě a rozšířenosti tohoto turistického výchovně naučného cíle se projekt ve své 

první  fázi  zaměřuje  na  parametry  České  republiky.  S přihlédnutím  k malému  počtu 

zoologických  zahrad  na  Slovensku  se  jimi  projekt  primárně  nezabývá.  Instalace 

a lokalizace Mobilního průvodce na Slovensku by mohlo znamenat  hrozbu v podobě 

vysokých  vstupních  nákladů  a nejistého  výsledku  pro  tamější  zahrady.  Možností  je 

alternativní forma propagace a distribuce. Jedna z variant je popsána dále.

V České republice je patnáct zoologických zahrad, které můžeme řadit mezi tzv. 'velké'. 

Na  Slovensku  jsou  takto  označována  pouze  čtyři  místa.  Většina  zahrad  vznikla  za 

účelem rozšíření  kulturních  a výchovně vzdělávacích  cílů  v rámci  města  nebo kraje, 

další se formovaly z menších zookoutků, některé již k dnešnímu dni zanikly.

První zmínky o zoologických zahradách pro veřejnost se datují do poloviny 19.století. 

Mezi jedny z nejstarších můžeme počítat Zoo Praha, o které se mluvilo v tisku již v roce 

1881.[1] Skutečná  revoluce  však  proběhla  až  v dvacátém  století.  Vývoj  zařízení 

korespondoval s kulturními a politickými směry doby.

Druhá světová válka ovlivnila nejeden provoz, v Brně byl  zookoutek nuceně zrušen, 

v jiných městech byl provoz významně omezen.[2] Po válečném konfliktu se opět tyto 

instituce začaly otevírat, v jiných městech teprve formovat. V severozápadních Čechách 

je vysoká koncentrace těchto objektů především proto, že zde probíhá povrchová těžba 

nerostných surovin  a vzhled  města  i krajiny  je  tomu uzpůsoben.  Kulturní,  výchovné 

a přírodní možnosti jsou zde výrazně omezeny, proto vláda rozhodla o navýšení počtu 
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zoologických zahrad v tomto regionu jako kompenzaci za průmyslový ráz okolí. Zoo je 

zde  jedním  z mála  míst  k  odpočinku,  relaxaci  a seznámení  se  s přírodou  v  co 

nejpřirozenějším stavu vzhledem v pečlivě udržovanému stavu areálu.

Výstavba parků ovšem není jednoúčelová.  Plní hned několik důležitých funkcí. Jako 

jedna z mála institucí má možnost přímo zasáhnout do biosystému, ve kterém je stále 

více  ohrožována  druhová  pestrost  přirozených  ekosystémů.[1] Mezi  základní  funkce 

patří:

• Kultura a vzdělávání

Statistika  uvádí  roční  celosvětovou  návštěvnost  více  než  600  milionů  lidí 

různého  věku  i zájmů.  Výchovný  program,  který  má  každá  zahrada  pro  své 

příchozí podrobně připraven, následně silně ovlivňuje vztah lidí k přírodě, jejich 

přírodopisné  znalosti  nebo  další  zájem  o přírodu.  Díky  svému  pestrému 

zastoupení  zvířat  může  výrazně  působit  na  názory  a postoje  návštěvníků, 

ovlivnit  jejich  chování  a vztah  k přírodě.  Návštěvou  se  prohlubuje  pouto 

k přírodním hodnotám. Kontakt s živým tvorem je totiž nenahraditelný, obzvlášť 

v dnešní  době  moderního  kyberprostoru  je  setkání  se  zvířetem,  byť 

hospodářským, často chápáno jako výjimečný okamžik.

• Chov zvířat

Podmínky, které měla zvířata ke svému životu a úspěšné reprodukci po tisíce let 

na  naší  planetě,  se  rychle  mění.  Bohužel  k horšímu.  Mizí  přirozené  biotopy, 

útočiště.  Příčinou  je  člověk  a jeho  nevybíravé  chování  k přírodě.  Zoologické 

zahrady jsou jedním z posledních míst, kde najdou útočiště i druhy, které stojí na 

pokraji  vyhynutí.  Protože  se  jedná  o živočichy,  které  by  příští  generace  už 

nemusela osobně zažít, snaží se zoo pro svá zvířata připravit co nejpřirozenější 

podmínky  k životu  v odchovu  a příležitosti  k reprodukci.  Nejen  vzhledem 

ubikací,  ale  také stravou, výbavou interiéru a exteriéru nebo slučováním více 

skupin  zvířat  do  jednoho  výběhu  se  podmínky  pro  chov  zvířat  stávají  co 

nejpřirozenější. To dává chovancům pocit větší volnosti a klidu a je jistá šance, 

že naváží vztah k prostředí, ve kterém žijí, a projeví se opět svým přirozeným 

chováním.
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• Ochrana ex-situ

Výchovně naučné programy pro návštěvníky. Veřejnost se díky nim seznamuje 

s problematikou  ochrany  přírody  a s možností  nápravy  nešetrných  zásahů  do 

ekosystémů. Součástí ex-situ je vytváření tzv. pojistných chovů, kdy jednotlivé 

zoologické  zahrady  pečlivě  monitorují  stav  zvířat  i možnosti  dalšího 

rozmnožování tak, aby se genofond žádným způsobem neznehodnotil.

• Ochrana in-situ

Záchranných prací na projektech týkajících se ohrožených druhů živočichů se 

aktivně účastní také zoologická zahrada. Tyto projekty se snaží chránit to, co 

člověk  ještě  nestačil  narušit.  Pomoc  může  mít  finanční  charakter  nebo 

podobu odborného  zastoupení  v  podobě  několika  zoologů  při  projektech 

v terénu nebo při zaškolování strážců rezervací a národních parků.

• Návrat do přírody

Jeden z nejkrásnějších, ale také nejméně snadných cílů, které si může zoo dát 

jako  svůj  závazek.  Zvíře,  které  se  opět  vrátí  do  volné  přírody  nebo  do 

náhradního prostředí,  pomůže opět navýšit  volně žijící  populaci.  Proces bývá 

velmi dlouhý, navíc zvíře se nesmí stát závislé na spolupráci s člověkem jak po 

stránce krmení, tak i ošetřování.

Základní segmentace zoologických zahrad

Běžný obyvatel si vybaví pod názvem zoologická zahrada místo, kde může v klecích 

a výbězích vidět zvířata, která se běžně v našem podnebném pásmu nevyskytují, nebo 

stáda, která jinde běžně k vidění nejsou – i třeba pro svoji plachost. Název „zoo“ se tak 

stává univerzální a maže tím rozmanitost jednotlivých institucí nejen na našem území. 

To je chyba, protože každé místo má své neopakovatelné kouzlo a speciální zaměření. 

Další  rozdíly  můžeme  nalézt  v členství  zahrad  v různých  organizacích.  Plněním 

podmínek těchto organizací pak vznikají rozdíly, které si běžný návštěvník neuvědomí 

až  do  okamžiku,  než  se  osobně  přijede  podívat  do  zahrady  a získá  tím  možnost 

srovnání.
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Nejen  vybaveností,  velikostí  a druhovým  zastoupením,  ale  také  strukturou,  formou 

provozování a marketingovou strategií se liší naše české zoologické zahrady. 

Představme si zoologické zahrady z různých úhlů pohledů:

Základní  dělení  je  již  v právní  formě  instituce.  Většina  zoologických  zahrad  –  tedy 

všech velkých,  které  jsou na území  České republiky s výjimkou Dvora Králové nad 

Labem, jsou vedeny jako příspěvkové organizace, kdy zřizovatelem je město, ve kterém 

se nachází.  Forma financování pak výrazně ovlivňuje důraznost, s jakou jsou vedeny 

marketingové strategie zahrad. Zoo ve Dvoře Králové nad Labem, která je vedena jako 

akciová společnost, velmi usilovně dbá na medializaci, na formu tiskových zpráv, a to 

za jakoukoli cenu. Zjednodušeně řečeno používá všech možných prostředků na to, aby 

zviditelnila nejen komerčně provozovaný areál včetně safari, ale také aby co nejvíce 

podpořila prodej doplňkového sortimentu, který může svým návštěvníkům nabídnout.

Další úhel pohledu je směřován na lokalizaci areálů. Severozápadní Čechy se vyznačují 

vyšší koncentrací zoologických zahrad především z důvodů industriálního rázu regionu. 

Obyvatelům  slouží  jako  kompenzace  za  důsledky  terénních  prací  a příležitost  na 

odpolední  procházku  nebo výlet.  Střed  republiky,  který  je  převážně  pahorkatina,  se 

pyšní pouze jedinou zahradou, a tou je Zoo Jihlava.
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Další specifikace je výměra objektu a počet živočišných druhů, které jsou zde chovány. 

Především na základě velikosti můžeme kategorizovat tato místa na:

15 tradičních velkých zoo

• ZOO Praha

• ZOO Dvůr Králové nad Labem

• ZOO Liberec

• ZOO Děčín

• ZOO Ústí nad Labem

• Podkrušnohorský

zoopark Chomutov

• ZOO Plzeň

• ZOO Ohrada

• ZOO Brno

• ZOO Jihlava

• ZOO Ostrava

• ZOO Olomouc

• ZOO Vyškov

• ZOO Hodonín

• ZOO Lešná (Zlín)

10 menších a specializovaných zoo, zoo parků a zoo koutků

• ZOO park Rapotín

• Ambrožova ZOO Dvorec

• Vodní park Čabárna (Kladno)

• ZOO park Zelčín (Mělník)

• Krokodýlí Zoo Protivín

• ZOO Chleby

• Zookoutek u zámku Buchlovice

• Minizoo u hradu Bítov

• Minizoo u zámku Kroměříž

• Naučná stezka a zoopark Radonice

5 mořských akvárií

• Mořský svět Praha

• Akvárium Brno

• Akvárium Malawi Lednice

• Mořské akvárium Ostrava

• Obří akvárium Hradec Králové

a další větší počet blíže nespecifikovaných obor.[3]

18



Zajímavým hlediskem hodnocení vzhledu a stylu provozování zoologické zahrady je 

také členství v různých organizacích a sdruženích[4]. Ty s sebou nesou jisté povinnosti 

a charakteristiky.  Jelikož je každá zahrada nezávislá  organizace,  není podmínkou,  že 

musí  být  členem  přesně  definovaného  počtu  organizací  s sdružení.  Členství  jsou 

podmíněná, většinou splněním podmínek chovu zvířat, vzhledu či zaměřením zahrady 

nebo chovem určitého druhu zvířat. Mezi nejzákladnější sdružení patří:

• UCSZ – Unie českých a slovenských zoologických zahrad

• EAZA –  The  European  Association  of  Zoos  and  Aquaria  –  evropské 

společenství více než 300 zoo a akvárií z 34 evropských zemí

• WAZA –  The  world  Association  of  Zoos  and  Aquariums  –  prestižní 

společenství 240 nejlepších světových zoo

• IZE –  International  Zoo  Educators  Association  –  mezinárodní  společenství 

sdružující téměř 300 pedagogických pracovníků

• CBSG – Conservation Breeding Specialist Group

• Unie botanických zahrad České republiky

• CITES –  úmluva  o mezinárodním  obchodu  ohroženými  druhy  divoké  flóry 

a fauny

• EEP – Evropský záchovný program

• EZE – Evropská asociace vzdělávacích pracovníků zoologických zahrad

• EARAZA – Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad a akvárií 

a řada dalších.
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Potenciál mobilních aplikací
Ústřední  prvek celého  projektu  Mobilní  průvodce  je  softwarový produkt  označován 

jako  mobilní  aplikace,  kterou  lze  velmi  snadno  získat  bezplatným  stažením  do 

mobilního  telefonu  každého  návštěvníka.  Jedná  se  o veřejně  dostupnou  bezplatnou 

službu bez jakékoliv vazby na mobilního operátora nebo placené datové přenosy, která 

má velkou řadu přidaných hodnot pro uživatele aplikace, v případě zoologických zahrad 

pro svého návštěvníka.

Mobilní aplikace obecně stále více nabývají na své popularitě.  Rostoucí obliba vede 

k neustálému  vylepšování  systému  ovládání,  vývoji  nových  funkcí,  optimalizaci 

provozu  a získávání  této  služby  a ke  stále  se  zvětšující  základně  podporovaných 

telefonů. Někdo by mohl namítat,  že zatím nelze bezpečně zhodnotit potenciál, který 

v sobě  mobilní  aplikace  mají,  nicméně  se  stačí  ohlédnout  za  přirozeným  vývojem 

techniky a služeb spojených s mobilními přístroji.

Malý  exkurs  do  nedávné  historie  této  dnes  již  neodmyslitelné  součásti  života  jasně 

ukazuje některá fakta.

Před patnácti lety se mezi podnikatelskou a obchodní sférou objevily první bezdrátové 

telefony  jako  nástroj  pro  rychlou  komunikaci.  Přístroje  byly  měly  velmi  vysoké 

pořizovací  náklady,  špatnou  infrastrukturu  telefonního  signálu  a vysoké  náklady  na 

provoz. Přesto však díky nim bylo možné efektivně využít čas během závozu materiálu 

nebo obchodní cesty,  protože obchodník byl nepřetržitě k zastižení nejen firmou, pro 

kterou  pracoval,  ale  také  svými  klienty,  a mohl  tak  své  plány  a cesty  operativně 

upravovat.  Nástup  mobilních  telefonů  můžeme  považovat  za  klíčový  prvek  pro 

koordinaci  denního programu i fungování celé firmy.  Před patnácti  lety však nikoho 

nenapadlo, že by se mobilní telefony rozšířily i mezi veřejnost a každý člověk by měl 

svůj vlastní přístroj.

Před deseti lety vůbec nikoho nenapadlo, že by se jednou displej rozzářil barvami, byť 

jen šestnácti  základními,  natož desítkami milionů barev, jako je tomu dnes. Displeje 

byly  malé,  monochromatické  –  tedy  využívající  jen  černou  barvu  na  displeji  pro 

zobrazení textu nebo základních grafických značek s nízkou úrovní rozlišení zobrazení. 
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První telefony s barevným displejem se začaly objevovat až v roce 2002, barevnost však 

byla chápána spíše jako módní doplněk, než jako služba s praktickým využitím. Cesta 

vývojářů  však  byla  jasně  nastavena  a hlásala  stále  kvalitnější  rozlišení  a větší  počet 

barev, které je telefon schopen zobrazit.

Ještě  před  pěti  lety  nikdo nepomyslel  na  to,  že  by  ve  svém telefonu,  najednou  již 

s barevným  displejem,  měl  širokou  škálu  služeb  jako  je  datový  přenos  internetu, 

bezdrátovou  komunikaci  systému  Bluetooth,  bezdrátové  připojení  na  internet  Wi-Fi 

nebo  komunikaci  se  satelitem  pro  navigační  službu  GPS.  Kdo  by také  tyto  služby 

využíval, když byly velmi nákladné nejen na pořízení, ale i na provoz. Technický vývoj 

však zastavit nelze a je urychlen ještě tím více, čím více se jednotliví výrobci a mobilní 

operátoři snaží získat konkurenční výhodu.

Nyní se nacházíme u dalšího milníku techniky. Dnešní přístroje již totiž mají všechno 

po  stránce  hardware.  Základní  princip  zavolat  nebo  být  zastižen  na  telefonu  je 

nezbytnou samozřejmostí. Datové přenosy SMS zpráv, multimediálních zpráv, mobilní 

rádio,  internet,  Wi-Fi,  GPS nebo Bluetooth  jsou  již  také  na  denním pořádku.  Malá 

krabička  již  umí  zastoupit  prakticky  všechny  běžné  technické  přístroje.  Slouží  jako 

přehrávač  hudby,  jako fotoaparát,  jako videokamera,  jako zápisník,  deník,  kalendář, 

adresář, má internetový prohlížeč, slouží ke čtení e-mailů nebo dokonce jako vodováha.
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Výrobce Podíl na trhu
Nokia 42.70%
SE 17.40%
Samsung 16.80%
LG 7.20%
Motorola 4.80%
HTC 4.40%
Apple 3.80%
BlackBerry 0.40%
Další 2.50%

Ilustrace 2: Podíl značek mobilních telefonů na trhu České  
republiky k počátku roku 2011[5]
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Ilustrace 3: Ukázka mobilní aplikace  
v telefonu s dotykovým displejem

Ilustrace 4: Ukázka mobilní aplikace 
v tlačítkovém telefonu



Výrobci  již  dosáhli  technologického  stropu možností.  Nyní  na  trhu  již  nejsou další 

systémy nebo obecně používaná a oblíbená technická zařízení, která by bylo možné do 

mobilního telefonu vměstnat a přitom by na to ještě nikdo nepomyslel.

Další logický krok se tedy ubírá směrem k mobilním aplikacím. Pokud by někdo nad 

tímto trendem chtěl pochybovat,  pak je nutno opět připomenout několik předchozích 

odstavců.  Koho  by  v devadesátých  letech  napadlo  vlastnit  mobilní  telefon  (kromě 

zámožných lidí a armády)? Kdo by v roce 2000 pomyslel na barevný displej nebo kdo 

by si uměl představit ještě před 5 lety „surfovat“ po internetu skrze mobilní telefon?

Mobilní  aplikace  jsou  již  bezpochyby  budoucnost  telefonů.  Dokážou  totiž  velmi 

elegantně vylepšit to, co hardware přístroje nezvládne. Řeč je o modernějším ovládání, 

přizpůsobení  přístroje podle účelu použití  (obrazovka pro přehrávač hudby,  navigaci 

nebo pro fotogalerii obrázků). Mobilní aplikace nabízí kancelářské služby, mobilní hry 

anebo právě mobilní průvodce.

Proč se zaměřit na mobilní služby návštěvníkům zoo?

V České  republice  žije  přibližně  10.527.000  obyvatel  (údaj  k počátku  roku  2011). 

Přesto je u nás aktivních více, než 14,3 milionu SIM karet. To znamená, že průměrně 

každý  z nás  (včetně  novorozenců  a seniorů)  vlastní  1,4  mobilních  telefonních  čísel. 

Pokud  nepočítáme  seniory  a novorozence,  má  tedy  každý  z nás  průměrně  2  aktivní 

telefonní čísla[6].

Z pohledu věkové struktury je projekt určen především věkové kategorii 5 – 55 let, kdy 

věková kategorie 5 – 35 let využívá tohoto typu služeb zcela automaticky, kategorie 36 

– 55 let umí využít služby na základě návodu, kategorie 55+ zatím k tomuto typu služeb 

přistupuje individuálně. Technická gramotnost obyvatelstva však stále roste vzhledem 

k intenzivnímu  technickému  pokroku.  Během  nejbližší  doby  lze  očekávat  posun 

uvedených hranic věkových kategorií.

GerJar,  jeden  z největších  nezávislých  serverů  s mobilními  aplikacemi,  provedl 

v průběhu  roku 2009 výzkum uživatelů  s výsledky uvedenými  níže.  Server  opakuje 

průzkum každý rok a dle výsledků z roku 2010 a 2011 se očekává více než 7 násobný 

nárůst zájmu o mobilní aplikace do roku 2013.
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• 85% uživatelů ve věku 12 - 34 let používá mobilní aplikace (dodané výrobcem 

nebo stažené)

• 80% uživatelů doporučí mobilní aplikaci kamarádům

• 80% uživatelů si  stahuje a používá aplikace,  které jim přináší  jejich oblíbená 

značka

• 74% uživatelů by si aktivně stáhlo mobilní aplikaci od jimi preferované značky

Z veřejně dostupných statistik společnosti GetJar také vyplývá, že uživatelé mobilních 

telefonů již neváhali utratit bezmála 4 miliardy amerických dolarů za placené mobilní 

aplikace  za  celou  dobu  jejich  dostupnosti  až  do  roku  2010.  Prognózy  také  hovoří 

o částce  27  miliard  amerických  dolarů,  které  utratí  uživatelé  mobilních  telefonů  při 

nákupu aplikací do konce roku 2013.[5]

Z těchto statistik pak vyplývá, že projekt Mobilní průvodce po zoologické zahradě je 

jednoznačně  vhodný  marketingový  krok  pro  rozvoj  podniku,  navýšení  návštěvnosti 

a zkvalitnění služeb zoologických zahrad.

Konverze návštěvníků zoo vůči odběratelům Mobilního průvodce

Obecně dostupná data uvádí zájem o aplikace vzhledem ke kategoriím věku odběratele. 

Následuje  kvalifikovaný  odhad  schopnosti  stáhnout  a  využít  Mobilního  průvodce 

v závislosti na věkové kategorii uživatele.

5  –  26  let  je  přístupných ke  službě  Mobilního  průvodce  asi  35  –  50% oslovených 

uživatelů.

27 – 35 let je přístupných okolo 15 – 35% všech oslovených uživatelů.

36 – 55 let je přístupných kolem 5 – 20% všech oslovených uživatelů.

55+ let je přístupných jen 1 – 5% všech oslovených uživatelů. 

Tato  čísla  však  budou  postupem  času  a  s  tím  spojeným  zvyšováním  technické 

gramotnosti odběratelů stále růst.
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Realizace projektu
Pravidelně jednou za rok probíhá setkání propagačně – výchovných pracovníků všech 

zoologických zahrad, které tvoří Unie Českých a Slovenských zoologických zahrad. Na 

setkání se tedy sjedou zástupci prakticky ze všech koutů České i Slovenské republiky. 

Toto setkání bývá většinou několikadenní, je zaměřeno na určité téma a aby některá ze 

zahrad nebyla ochuzena nebo znevýhodněna, probíhají tyto každoroční sešlosti pokaždé 

někde jinde.

Hlavním účelem meetingů bývá hodnocení uplynulého roku, případně některého právě 

ukončeného  projektu  a příprava  nebo  spíš  diskuze  nad  novými  projekty  a tématy. 

Obvykle je na hlavním bodu programu také hledání směru nebo tématu pro následující 

rok. Pro každý rok je totiž vyhlášeno téma jiné. Jeho účelem je především návštěvníky 

blíže seznámit s určitým okruhem zvířat, druhu nebo oblasti (pro rok 2011 je zvoleno 

téma lidoopi). Dále je toto téma nosným pilířem také pro nadační programy, fondy nebo 

jako ilustrační grafika na propagačních materiálech, předmětech nebo suvenýrech.

Ačkoliv  jsou  zahrady  samostatné  organizace,  které  hospodaří  se  svými  vlastními 

prostředky, připravují si vlastní strategii propagace a komunikace s návštěvníky nebo se 

vyznačují  rozdílným tématickým a druhovým zaměřením, můžeme zde objevit  jistou 

sjednocenost s dobře propracovaným interním komunikačním kanálem. Hlavní téma pro 

sezonu koordinuje určitá skupinka pracovníků a jsou jakýmisi mluvčími.

Optimální způsob, jak seznámit zoologické zahrady s projektem Mobilního průvodce, je 

osobní  setkání  a prezentace  projektu  na  interním každoročním setkání  propagačně  – 

výchovných  pracovníků.  Tato  událost  je  vhodná  zejména  k obecnému  představení 

inovační  mobilní  služby,  vysvětlení  jejích  parametrů  a v diskuzi,  která  prezentaci 

následuje,  zodpovědět  všechny  obecné  otázky  vztahující  se  k tématu.  Koordinátor 

projektu, tedy jeho mluvčí, má možnost dále se všemi zahradami komunikovat a sdílet 

potřebná data. Po celorepublikovém setkání logicky následuje série osobních schůzek 

v jednotlivých  zoologických  zahradách,  jejichž  účelem  je  vyjednání  konkrétních 

podmínek  provozu  a obsahu  Mobilního  průvodce  s ohledem na  potřeby  organizace. 

Opět  je  nejvhodnější  komunikovat  především s marketingovým oddělením,  případně 

tiskovými  mluvčími,  jelikož  tyto  osoby  mají  nejbližší  vztah  k tématu  propagace, 
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marketingu  a rozvoje  podniku  –  v tomto  případě  je  to  navýšení  počtu  návštěvníků 

a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Projekt  má  celoroční  charakter,  podmínkou  není  jeho  nasazení  do  provozu 

bezprostředně  počátkem  kalendářního  roku.  Vhodný  termín  spuštění  je  v úvodu 

návštěvnické  sezony,  která  úzce  souvisí  s ročním  obdobím  –  s  příchodem  jara 

a teplejších dní. Nejen, že teplotní podmínky jsou pro návštěvníky příznivější, ale také 

zazimovaná zvířata  se  probouzejí  ze zimního  spánku a opět  začíná  být  ve výbězích 

rušno.

Nejvhodnější  termín spuštění Mobilního průvodce v zahradě je tedy v měsíci  dubnu. 

Projekt  je  koncipován  jako  celoroční,  takže  ani  přes  zimní  období  pak  nemusí  být 

přerušován.  Svými  službami  uspokojí  návštěvníky  i v zimním  období,  rizikovou 

otázkou pro projekt zůstává finanční stránka provozu, která může způsobit přerušení 

provozu po dobu chladného období. Zimní pauza by pak v nutném případě přicházela 

v úvahu v rozmezí listopad – březen, což je 5 měsíců.
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4. Analýza současného stavu
Běžný návštěvník si vybaví pod názvem zoologická zahrada místo, kde může v klecích 

a výbězích vidět zvířata, která se běžně v našem podnebném pásmu nevyskytují, nebo 

stáda, která jinde běžně k vidění nejsou – i třeba pro svoji plachost. Název „zoo“ se tak 

stává univerzální a maže tím rozmanitost jednotlivých institucí nejen na našem území. 

To je chyba, protože každé místo má své neopakovatelné kouzlo a speciální zaměření.

Zoologické zahrady se od sebe liší na základě několika různých faktorů. Těmi můžou 

být:

• příslušnost  k různým organizacím a sdružením (např.  UCSZ, EAZA, WAZA, 

IZE, CBSG, UBZ, CITES, EEP, EZE, EARAZA, atd. - plné znění zkratek viz 

Příloha1 práce)

• samotné  zaměření  zoologické  zahrady  (vychází  z určitého  směru  relaxační, 

naučné,  kombinované,  botanické  zahrady,  zahrady  se  zaměřením  na  určitý 

biotop, strukturováním areálu, atd.)

• velikost zoologické zahrady

• její poloha vůči městu nebo regionu

• důvod vzniku

• forma provozování zahrady

• marketingová strategie

• a jiné

Příslušnost  k organizacím  má  sice  zásadní  vliv  na  vedení  organizace  a zaměření 

zahrady, ale nemá největší vliv na provozování Mobilního průvodce. Návštěvníci, které 

považujeme za laickou veřejnost, také nepoznají žádný rozdíl ve stylu nebo orientaci 

areálu. 

Rozhodující  vliv  má  pouze  na  určení  chovaných  druhů,  na  biotop  a na  účast  na 

konferencích a setkáních odborných pracovníků, kteří tím mají možnost získat unikátní 

informace a zkušenosti s chovem některých zvířat (například Zoo Brno – v říjnu 2010 
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otevřel  velký  areál  s názvem  Beringie.  Zde  můžeme  najít  expozici  s výběhem  pro 

medvěda kamčatského právě díky spolupráci s dalšími zahradami spadajícími do svazu 

EARAZA).[2]

Rozloha
Jedním z důležitých vlivů na realizaci projektu by na první pohled mohla být rozloha 

areálu.  Zcela  logickou  dedukcí  můžeme  odhadnout,  že  čím  větší  areál,  tím  více 

chovaných zvířat, expozic a atraktivit pro návštěvníka. Z toho následně vyplývá, že čím 

větší areál a více míst  k navštívení, tím je potřeba Mobilního průvodce větší,  jelikož 

návštěvník  jistě  ocení  pomoc  s orientací  ve velkém prostoru.  Bohužel  tato  úvaha je 

mylná a zavádějící. V dobách velkého boomu zakládání zoologických zahrad, případně 

jejich  modernizace  do  dnešního  vzhledu,  se  počítalo  s budoucím  rozvojem 

a rozšiřováním.  Proto  byla  většinou  velkoryse  vyhrazena  velká  parcela,  která  měla 

zajistit dostatek prostoru v případě rozšiřování služeb a výstavby dalších výběhů. 

Tyto  plány  se  však  již  většinou  neuskutečnily  a dodnes  jsou  některé  parcely  zcela 

nevyužívány, ačkoliv je z nich odváděna daň a musí být spravovány organizací. Také na 

nich  platí  provozní  řád  zahrady,  například  bezpečnostní  podmínky,  tudíž  se  musí 

vynakládat další finance na zajištění bezpečí na těchto nevyužitých parcelách.

Dojdeme tímto k závěru, že zvyšující se nároky na pomoc s orientací v případě velké 

rozlohy pozemku jsou jen teoretické. Pokud by byla celá plocha plně využívána, pak by 

tyto  nároky  byly  samozřejmě  oprávněné,  ale  vzhledem k reálné  situaci  se  skutečně 

využitou  plochou areálu  jsou si  zoologické  zahrady v tomto  ohledu velmi  podobné. 

Projekt je tedy vhodný pro všechny typy zahrad bez ohledu na jejich rozlohu.

Rozlohou  největší  zahrada  v ČR  s rozlohou  112ha  je  Zoopark  Chomutov.  Většina 

parcely  je  však  věnována  Eurosafari  a Skanzenu  Stará  ves,  což  jsou  pozemky  bez 

výraznější zástavby nebo infrastruktury,  sloužící především jako prostor pro relaxaci, 

odpočinek a místo se zelení. Nelze říci, že pozemek je nevyužitý, není však využitý pro 

expozice v klasickém pojetí.[9]
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Druhý největší areál využívá Ostrava s rovnými 100ha. Zde je plocha využita asi z 60%. 

Dalších asi 30% jsou však vedeny jako botanické stezky – procházky lesem s poetickým 

názvem „Cesta  lesa,  Cesta  vody  a Cesta  stínů  s tématickým  zaměřením  na  dřeviny 

a rostliny  u vodních  ploch,  floru  lesních  porostů  nebo  atypické  rostliny  a dřeviny 

v našich končinách i mimo ně. Opět nelze říci, že by plocha nebyla využita, klasické 

expozice ve zmíněných cca 30% plochy pozemku ale nenajdeme.[8]

Typický příklad, kdy plány a očekávání bylo větší, než uskutečněná realita, je areál zoo 

v Brně. Ačkoliv má zahrada v držení 65ha, stěží dokáže využít méně než 1/3 plochy. 

Přesto  za  zbývající  pozemek  platí  poplatky  a musí  jej  hlídat  a zajistit  na  něm 

odpovídající provozní podmínky.[2]

29

Ilustrace 5: Orientační plánek největší zoologické zahrady v ČR - Zoopark Chomutov  
s rozlohou 112ha



Naopak některé malé zoo si plně vystačí s malou výměrou pozemku a přesto dokáží 

nabídnout procházku a místo k rodinnému výletu na celé odpoledne. Řeč je o areálech 

Děčín, České Budějovice (Ohrada), Hodonín nebo Vyškov. Výběhy pro zvířata a další 

expozice  se  zde  rozkládají  pouze  na  6 –  7ha.  Jen  nepatrně  větší  jsou  pak prostory 

v Jihlavě a Liberci, zde hovoříme o 11, případně 12ha.

Pro  zajímavost:  titul  „největší  zoologická  zahrada  ve  střední  Evropě“  si  hrdě  drží 

Košice  na  Slovensku.  Se  svými  majestátnými  288ha  pozemku  se  není  čemu  divit, 

bohužel  je tento titul  dost zavádějící,  jelikož značnou část  této plochy tvoří  les  bez 

jakékoli urbanistické úpravy a výběhy pro jednotlivá zvířata jsou zde více než rozlehlé. 

Návštěvník  tak  musí  ujít  na  své  procházce  velký  kus  cesty,  než  se  může  zastavit 

u jiného  zástupce  fauny.  Opět  nelze  uvažovat  nad  tím,  že  by  návštěvník  i při  tak 

rozlehlém  prostoru  potřeboval  navigátora  na  cestách  jakkoliv  více,  než  návštěvník 

zahrady s malou výměrou pozemku.
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Ilustrace 6: Ukázka nehospodárně využité plochy zoologické zahrady - Zoo Brno.  
Modrá barva ukazje vlastněný pozemek, červená barva vyznačuje plochu, kde jsou 
umístěny výběhy a které návštěvník při zakoupení vstupenky může navštívit.



Návštěvnost zoologických zahrad
Návštěvnost zahrad je velmi rozdílná. Nejvyšší počet návštěvníků má již tradičně zoo 

hlavního  města  s počtem  1.296.579  vstupů  (rok  2009),  což  je  v porovnání  se 

zbývajícími areály výrazně nadprůměrné číslo. Pro srovnání uvádím návštěvnost dalších 

zoologických zahrad pro rok 2009 řazenou sestupně:

• Praha 1.296.579

Zde můžeme vidět výrazný rozdíl mezi hlavním městem a návštěvností dalších zahrad. 

Důvod  je  způsoben  především  velkým  počtem  obyvatel  města  a také  velkým 

turistickým ruchem nejen domácích návštěvníků, ale také zahraničních hostů turistů.

• Dvůr Králové 552.167

Právnická forma zoo je akciová společnost.  Na rozdíl od zbývajících provozů, které 

jsou příspěvkové organizace. Díky tomu si může Dvůr Králové zajistit dostatek financí 

prostřednictvím  komerční  reklamy  a provozem  několika  dalších,  ryze  komerčních 

atrakcí. Namátkou můžeme jmenovat například Africké safari, letní kemp nebo hotel.

• Zlín 507.330

• Plzeň 457.879

• Liberec 377.162

• Olomouc 376.005

• Ostrava 358.892

• Jihlava 267.283

• Chomutov 239.483

• Brno 229.393
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Další  zahrady patří  již mezi areály s malou výměrou pozemku. Přesto však můžeme 

pozorovat jen minimální rozdíl mezi návštěvností brněnské zoo a dalších míst počínaje 

Českými Budějovicemi (Zoo Ohrada).

• České Budějovice 221.591

• Vyškov 199.470

• Ústí nad Labem 167.864

• Hodonín 151.112

• Děčín 82.137
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Ilustrace 7: Návštěvnost zoologických zahrad pro rok 2009



Ilustrace 8: Návštěvnost zoologických zahrad pro rok 2008
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Ilustrace 9: Návštěvnost zoologických zahrad pro rok 2007



Z grafů je patrné, že návštěvnost se v průběhu let zásadně nemění. Jeden z vlivů může 

být  narození  očekávaného přírůstku,  který  se  takto  v republice  tak  často  neopakuje, 

případně otevření  nového areálu nebo návštěvnicky zajímavé expozice.  Mezi  takové 

události můžeme zařadit zvýšenou návštěvnost v Brně roku 2008, kdy samice ledního 

medvěda vrhla dvě živá mláďata. Již z grafu je patrný rozdíl celkové roční návštěvnosti.

Z výše  uvedeného  srovnání  můžeme  také  odhadnout  příjem  zahrad,  který  získaly 

vybíráním vstupného. Tato položka je velmi významnou součástí  financování celého 

provozu a zásadní mírou se odráží v hodnocení soběstačnosti organizace.

Počet  příchozích  však není po celý rok stejný a velmi  výrazně kolísá  s měnícími  se 

ročními  obdobími  a měsíci.  Následující  srovnání  dokáže  napovědět,  kdy  nastává 

nejvhodnější  čas  pro  přípravu  souboru  akcí,  které  mají  do  zoo  přilákat  co  nejvíce 

návštěvníků.
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Ilustrace 10: Vývoj návštěvnosti zoologických zahrad během let 2007 - 2009, kde žlutá  
barva značí rok 2007, červená rok 2008 a modrá rok 2009
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Ilustrace 11: Návštěvnost zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem s vývojem po  
jednotlivých měsících v průběhu let 2008 a 2009. Tato organizace jako jediná s formou 
akciové společnosti dokáže nabídnout velké turistické vyžití komerční povahy i během 
zimních měsíců – především pak během vánočních svátků.

Ilustrace 12: Návštěvnost zoologické zahrady Jihlava s vývojem po jednotlivých  
měsících v průběhu let 2008 a 2009. Opět vlivem slunečného počasí v měsíci dubnu 
v roce 2009 můžeme sledovat dramatický nárůst návštěvníků ve srovnání s týmž  
měsícem roku 2008. Návštěvnost 13.dubna 2009 dosáhla rekordních 5206 lidí, což jsou 
téměř 2% celkové roční návštěvnosti.
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Ilustrace 13: Návštěvnost zoologické zahrady Olomouc s vývojem po jednotlivých  
měsících v průběhu let 2008 a 2009. Vlivem krásného počasí v dubnu 2009 můžeme 
pozorovat velký náskok oproti návštěvnosti v roce 2008. Koncem června a začátkem 
července však vinou deštivého počasí návštěvnost ve srovnání s předchozími lety  
poklesla.

Ilustrace 14: Návštěvnost zoologické zahrady Praha s vývojem po jednotlivých měsících  
v průběhu let 2008 a 2009. Po srovnání s dalšími areály je patrné, že Praha nemá nouzi  
o hosty ani během zimních měsíců a celoroční návštěvnost zcela úměrně roste a opět  
klesá.



Následující graf zachycuje situaci návštěvnosti ve 4 zahradách během let 2008 a 2009. 

Porovnává, kolik procent z celkové roční návštěvnosti dosáhly jednotlivé měsíce.
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Ilustrace 15: Procentuální podíl návštěvnosti jednotlivých kalendářních měsíců  
v několika zoo

Ilustrace 16: Procentuální podíl celkové návštěvnosti během kalendářního roku - zde 
složený z údajů za rok 2008 a rok 2009 pro 4 různá zoo (Jihlava, Olomouc, Dvůr  
Králové a Praha)



Poslední  situace  této  kapitoly  zobrazuje  průměrnou  návštěvnost  ve  výše  vybraných 

areálech během let 2008 a 2009.

Výsledek šetření  návštěvnosti  u vybraného vzorku zahrad zachycuje situaci,  ze které 

můžeme vyčíst, že během začátku roku je zájem o zoo skutečně minimální. Důvodů je 

pro tyto hodnoty více – od nízkých teplot, krátkého dne, rychlého stmívání až po spící 

a zazimovaná zvířata.

Naopak  sezona  v plném  proudu  začíná  v měsíci  dubnu,  kde  můžeme  sledovat  až 

trojnásobný nárůst  zájemců o prohlídku areálu.  Další  měsíce  již úspěšně hlásí  velký 

zájem o zvířata, tato situace kulminuje během letních měsíců, kdy jsou nejdelší dny, ale 

hlavně především děti a studenti mají volno, pracující lidé mívají dovolenou.

Zásadní propad můžeme sledovat po skončení letních prázdnin. Hladina návštěvnosti 

opět klesá téměř o dvě třetiny na úroveň měsíce dubna. Babí léto může být důvodem 

pro poslední procházku areálem, další návštěvy jsou již více méně výjimečné (pokud 

nesledujeme  zájem  přírodovědně  založených  lidí,  kteří  neváhají  navštívit  expozice 

i během zimních měsíců).

Říjen  je  opět  pouze  poloviční  kopie  předcházejícího  měsíce  a pro  organizaci  nabízí 

poslední možnost kontaktu s veřejností,  poslední pokus, jak je nalákat na další akce. 

Během  tohoto  měsíce  dochází  také  k ochlazení  ovzduší,  což  vede  nejen  k horším 

podmínkám pro procházku do areálu,  ale  také se některá zvířata  se začínají  pomalu 

chystat  na zimní  období,  případně na zimní  spánek,  vykazují  nižší  aktivitu  nebo se 

začínají skrývat ve svých ubikacích.

Listopad a prosinec je pak velmi slabé období na návštěvnost stejně jako začátek roku. 

Důvodem  je  především  hibernace  zvířat.  Zoologické  zahrady  také  upravují  své 

návštěvní řády, především podle světelných podmínek dne. Zatímco během léta bývá 

otevřeno běžně až do 19. hodiny, během zimních měsíců může být tato doba zkrácena 

pouze do 15. hodiny odpolední.

Celková návštěvnost zoologických zahrad pro rok 2009 činila 5.484.347 návštěvníků. 

Z této hodnoty můžeme pouze odhadovat několik dalších statistických údajů.
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Předpokládejme,  že  ne  každý  obyvatel  naší  republiky  navštíví  každý  rok  jednu  ze 

zahrad. Naopak můžeme najít také nadšence chovaných zvířat, kteří chodí do zahrady 

pravidelně. Těch však není tolik, k druhé návštěvě se odhodlá asi 30% lidí, k třetí ještě 

nižší počet. Jen malý zlomek obyvatel je držitelem permanentní vstupenky nebo jsou 

ochotni za další vstup znovu zaplatit.

Na základě těchto domněnek můžeme usoudit, že průměrný počet návštěv na jednoho 

člověka (který se však odhodlal do zoo přijít) je kolem 1,35 návštěv za rok.

Skladba  návštěvníků  je  většinou  velmi  podobná.  Největší  zastoupení  má  skupina 

dospělý platící návštěvník, dále následují  dětský platící  návštěvník,  platící  zahraniční  

návštěvník (především  v pohraničních  zahradách  –  Děčín,  Dvůr  Králové,  Hodonín, 

Brno, Ostrava, Plzeň,  České Budějovice a Praha,  platící  senior,  platící  organizovaná 

skupina a neplatící návštěvník – zejména během akcí jako jsou dny otevřených dveří, 

vernisáže nebo mimořádné akce a vstupy.
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Analýza trendů na trhu moderních komunikačních technologií
Za  současné  lídry  na  trhu  moderních  komunikačních  technologií  bychom  mohli 

považovat  především  dvě  americké  společnosti  –  Apple  a Microsoft.  Zatímco  se 

Microsoft  věnuje především informačním technologiím a vývoji  operačního software 

pro  stolní  počítače  a přenosné  notebooky,  konkurenční  společnost  Apple  se  směle 

pustila  i do  trhu  komunikačních  technologií  a vymýšlení  alternativních  technických 

zařízení.  Tato situace nenechává chladným žádného dalšího hráče na poli moderních 

technologií  a díky  tomu  se  pomalu  vytváří  nový  komunikační  standard  v podobě 

moderních zařízení s uživatelsky přizpůsobitelným programovým vybavením, který má 

za cíl jedinou věc – zajistit si co největší podíl zákazníků a nabídnout jim co nejvíce 

upravené služby na míru nebo celý balík služeb dle výběru zákazníka.

Po  nástupu  barevných  displejů  na  mobilní  telefony a úspěšné  miniaturizaci  stolních 

počítačů do podoby malých přenosných notebooků se celá řada výrobců začala zabývat 

myšlenkou, jak spojit mobilní telefon a počítač v jedno jediné zařízení, které by mělo 

následující parametry:

• malé rozměry

• nízká váha – jako mobilní telefon

• velká kapacita paměti pro ukládání velkého množství dat (operační software a 

uživatelský software a dostatek prostoru pro ukládání uživatelských dat)

• velká obrazovka pro pohodlnou práci

• velké rozměry pro ovládácí periferii přístroje (klávesnice, polohovací zařízení, 

jiný princip ovládání)

• široká paleta funkcí a programů, které zařízení učiní univerzálním technickým 

zařízením pro každodenní uživatelské potřeby

První přístroj, který by se dal nazvat kompromisem všech výše uvedených bodů, bylo 

PDA – personal digital assistant, neboli malá přenosná databanka připravená především 

za účelem pomoci  při organizování  času a kontaktů,  později také k přehrávání  videa 

a k provozu  další  řady  aplikací.  Jednou  z mnoha  funkcí  je  třeba  možnost  čtení 
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digitálních  knih.  PDA  však  neumožňovalo  telefonování,  což  je  v současnosti  jedna 

z nejužívanějších služeb na světě.

Několik  společností  na  to  reagovalo  stále  dokonaleji  vybavenými  telefony,  které 

nabízely neustále  více funkcí,  mezi  které  se  řadí  například fotoaparát,  videokamera, 

rádio,  přehrávač  hudebních  souborů  mp3,  navigace  GPS,  přijímač  internetu  Wi-Fi, 

čtečky QR kódů nebo zařízení na přenos dat Bluetooth.

Zvláštní a do jisté míry riskantní cestou se dále vydala společnost Apple, která vyšla 

vstříc  přípravě  zcela  nového  produktu  na  trhu  dosud  neznámého  a jeho  úspěšné 

penetrace  mezi  potenciální  zákazníky.  Takovými  zařízeními  by  se  daly  označit 

například  telefony iPhone,  které  se  pravidelně  každý rok vydávají  v nové verzi,  jež 

nabízí stále více služeb, případně alespoň opravuje chyby, které předešlé modely měly.

Dalším „odvážným“ přístrojem této firmy je například inovační zařízení iPad, neboli 

plochá  deska  s dotykovou  obrazovkou  bez  klávesnice.  Ta  je  nahrazena  vizuálně 

zobrazenou klávesnicí přímo na obrazovce. Dlouho na sebe nenechali čekat ani další 

výrobci technologických hraček a přišli na trh s podobnými novinkami, které mají iPadu 

konkurovat. Jestli úspěšně, to ukáže čas. Stejně tak si můžeme klást otázku, jak dlouho 

bude tento plochý přístroj s dotykovou obrazovkou lidi bavit.

Poslední dobou se mezi lidi rozšířil i další fenomén. Mobilní aplikace. Důvod je velmi 

prostý.  Mobilní  zařízení  již  obsahují  veškerý  běžně  užívaný  hardware  (fotoaparát, 

kamera,  rádio,  navigaci  GPS,  přijímač  internetu  Wi-Fi,  zařízení  na  přenos  dat 

Bluetooth,  atd).  Další  kroky  mobilních  operátorů  a výrobců  telefonů  logicky  vedou 

k šíření  a podpoře  mobilních  aplikací,  které  tím  stále  rychleji  nabývají  na  oblibě 

zejména pro svoji skladnost, užitečnost, pohotovost a praktičnost.

První,  kdo  si  všiml  díry  na  trhu,  byla  opět  společnost  Apple.  Aby  měla  svým 

zákazníkům stále co nového nabízet, připravila pro ně možnost stahování, lépe řečeno 

možnost  nákupu,  nových  mobilních  aplikací  do  svého  telefonu,  které  měly  dále 

rozšiřovat  možnosti  a funkce,  kterými iPhone disponoval.  Tak vznikl první skutečný 

internetový obchod s mobilními aplikacemi. Velmi se podobá internetovému obchodu, 

e-shopu. Za své peníze si však nekupujete skutečné výrobky, ale v přístup ke stažení 

software do telefonu.
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iPhone však není jediný hráč na poli mobilního světa. Další výrobci si úspěchu obchodu 

s mobilními aplikacemi také všimli a okamžitě na něj zareagovali. K dnešnímu dni jej 

provozuje také Nokia se svým Nokia Ovi Store, pak Google Android Market, přidal se 

také Samsung Bada Store a další budou následovat.

Z této analýzy můžeme jednoznačně usoudit,  že nejbližší budoucnost zcela jistě patří 

mobilním  aplikacím,  tudíž  příprava  Mobilního  průvodce  pro  zoologické  zahrady  je 

velmi vhodný nástroj pro komunikaci se svými návštěvníky, jelikož tato služba bude 

stále více poptávána.
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Technická vyspělost uživatelů
Moderní  technologie  doslova  ovládají  celou  společnost  a  nejinak  tomu  je  také 

u komunikačních  technologií.  Lidé  stále  více  spoléhají  na  dostupnost  služeb,  jejich 

technologickou vyspělost, komfort a pohodlí.

Vývoj v oblasti mobilních technologií  je jedním z nejrychlejších.  Není se však čemu 

divit. Mobilní telefon je jedním z mála technologických zařízení, které má drtivá většina 

obyvatel  vyspělé  civilizace  neustále  u sebe,  po  ruce,  v kapse  –  a permanentně 

v pohotovosti. Mobilní telefon již není pouhý nástroj pro rychlé hlasové spojení mezi 

dvěma účastníky hovoru, mobil  se stal něčím daleko komplexnějším. Každý, kdo se 

pohybuje v oblasti mobilního marketingu nebo mobilních služeb – mobilními operátory 

a výrobci mobilních telefonů počínaje, až po marketingové společnosti, POS agentury 

a společnosti  živící  se  distribucí  mobilního  obsahu  pomocí  Bluetooth  nebo  tvůrce 

mobilních  aplikací  konče  –  potvrdí,  že  mobilní  telefon  je  především:  osobní  styl 

a móda. Dále však také univerzální nástroj na volání, posílání textových zpráv, přístup 

na  internet  a tím  i k aktuálním  zprávám  a informacím,  pohodlný  nástroj  k ovládání 

každodenních služeb (objednávka pizzy, rezervace, výuka, průvodce, poradce, ovládání 

televize,  žaluzií,  světla,...),  pomocník s vestavěnými funkcemi (budík,  kalendář,  diář, 

telefonní  seznam,  záznam  kontaktů  a narozenin,  fotoaparát,  přehrávač  hudby, 

videokamera nebo připojení k internetu.

Všechny informace vedou k závěru, že dnešní společnost mobilní telefon vlastní, umí 

jej používat, využívat jeho potenciálu a je připravena na další technologické novinky.

Tato  skutečnost  je  pozitivní  zprávou  pro  projekt  mobilní  aplikace  pro  zoologické 

zahrady.
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SLEPT analýza
Projekt je určen jak zoologickým zahradám – jako nástroj vlastní propagace, tak jako 

služba široké veřejnosti, proto má na základě SLEPT analýzy velký potenciál úspěchu.

• Sociální faktory

Mobilní aplikace je v současné chvíli určena především věkové kategorii 5 – 35 

let. Technická gramotnost díky mobilním operátorům stále roste, takže během 

jednoho až dvou let očekáváme cílovou skupinu ve věkové kategorii 5 – 50 let. 

Lidé  vyššího  věku  jsou  nakloněni  moderním  službám  spíš  individuálně. 

S rostoucím věkem zájem o moderní technologie klesá.

Služba je poskytována bezplatně, proto není třeba sledovat makroekonomické 

faktory  nebo  rozdělení  příjmů  obyvatelstva,  odběratelů  mobilní  aplikace. 

Majetková struktura také není zásadní otázkou, pro příjem služby je vyžadován 

pouze  mobilní  telefon,  který  není  starší  cca  4  let,  musí  mít  barevný  displej 

a příjem  Bluetooth.  Takový  přístroj  lze  pořídit  za  běžnou  tržní  cenu  již  od 

2.000 Kč.[6]
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Ilustrace 17: Celosvětový podíl výrobců mobilních telefonů na počtu prodaných kusů 
telefonů za třetí čtvrtletí 2010.[5]



• Legislativní faktory

Mobilní aplikace jsou v souladu se zákonem a jsou běžně rozšířenou službou. 

Aplikace je volně dostupná bez jakýchkoliv finančních nároků na odběratele, 

není třeba se zabývat obchodním právem.

• Ekonomické faktory

Celý  projekt  je  realizován  z prostředků  jednotlivých  zoologických  zahrad, 

celkové náklady se tedy rozmělní na nižší částky. Náklady na provoz aplikace 

budou pouze  zlomkem navýšených tržeb  ze  vstupného,  vzhledem k navýšení 

návštěvnosti  zoo. Aplikace navíc podporuje dárcovské DMS zprávy.  Výtěžek 

z těchto  zpráv  je  veřejný  a celý  je  věnován  na  krmivo  pro  chovaná  zvířata. 

Provoz aplikace nemá žádná další finanční omezení.

• Politické faktory

Situace v naší zemi lze považovat za stabilní s výhledem na stabilitu i do dalších 

let.  Turistický ruch není limitován, projekt mobilního průvodce je produktem, 

který  vznikl  v České  republice.  Mobilní  operátoři  výrazně  ovlivňují  postoj 

obyvatel  naší  republiky  k mobilním technologiím,  obdobnou aktivitu  provádí 

výrobci  mobilních  telefonů,  které  neustále  technologicky  zdokonalují. 

Společnost  stále  více  poptává  tyto  služby,  které  nejsou  nijak  legislativně 

omezovány.

• Technologické faktory

Technologická  úroveň  je  v naší  zemi  vysoká  a stále  je  podporován 

technologický  rozvoj,  který  je  především  v rukou  mobilních  operátorů 

a společností  zabývajících  se  mobilním  marketingem.  Vliv  zahraničí 

a zahraničních  produktů  je  motivací  tuzemských  producentů  a vývojářů. 

V porovnání se zahraničím lze pak hovořit o vyrovnané technologické úrovni, 

která se rozvíjí stejným tempem ve srovnání se světem.

Naše společnost  velmi  dobře vnímá moderní  pokrok a velmi  rychle  se  s ním 

sžívá, především ve sféře spotřebního zboží a zkvalitňování služeb.
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SWOT analýza
Projekt mobilního průvodce vychází z výše uvedených analýz trhu a poptávky běžnými 

uživateli.  Na  základě  toho  můžeme  sestavit  SWOT  analýzu,  která  charakterizuje 

parametry projektu na hospodářský rozvoj organizace.

Silné stránky

• Potřeba marketingových kampaní v zoo

• Vzájemná provázanost organizací – dobrá komunikace mezi zahradami

• Moderní poptávaná novinka

• Nízké pořizovací náklady

• Nízké provozní nároky

• Nízké režijní náklady

• Minimální údržba

• Minimální personální vytíženost na servis a aktualizace projektu

• Úspora nákladů za propagační materiály

• Technologická vyspělost uživatelů

• Nenáročné technické podmínky

• Celoplošná podpora k užívání aplikací (mobilní operátoři, výrobci telefonů)

• Zvýšení informovanosti návštěvníka

• Zkvalitnění poskytovaného servisu

• Zvýšení celkové návštěvnosti areálů

• Zvýšení opakovaných vstupů do areálů

• Podpora dárcovských DMS zpráv[9]
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• Další nástroj pro zlepšení hospodářského výsledku organizace

• Celoroční využitelnost projektu

• Statistiky návštěvnosti a zájmu

• Vyhodnocení soutěží, anket

• Bezplatná služba veřejnosti

Slabé stránky

• Novinka na trhu

• Malé zkušenosti s propagací projektu tohoto typu

• Podmínka provozu je barevný displej

• Projekt nepodporuje některé typy telefonů (cca 10% přístrojů v populaci)

• Velká diverzifikace jednotlivých organizací

• Personální spory ohledně obsahu projektu v jednotlivých areálech

• Technická negramotnost zaměstnanců zahrad

• Komunikační šumy při realizaci projektu

• Fyzické překážky limitující technické nároky projektu

• Nekvalitní a levnější konkurenční projekty kazí poptávku po projektu

• Méně účinné, ale levnější marketingové strategie

• Rychlá změna trendů v mobilních technologiích

• Zvyšující se uživatelské nároky na funkce mobilních aplikací
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Příležitosti

• Další rozšiřování provozované aplikace

• Přidání nových funkcí

• Flexibilní přizpůsobení se potřebám trhu

• Provázání s dalšími projekty zoo

• Další formy šíření projektu (internet, sms, obchody s aplikacemi)

• Rychle rostoucí trh s mobilními aplikacemi

• Velký zájem o mobilní služby, pokud mají skutečný smysl

• Další forma propagace zoologických zahrad v médiích

• PR kampaně a tiskové konference

• Individuální administrace projektu jednotlivými zahradami

• Rozšiřování projektu i do dalších zahrad

• Navázání na další technologie

• Zpětná vazba návštěvníků v podobě anket, dotazníků

• Zařazení soutěží o ceny

Hrozby

• Neověřený model projektu

• Nezájem o projekt ze strany vedení zahrad

• Nesprávná komunikace projektu veřejnosti

• Nízký zájem veřejnosti o projekt

• Náhlá změna trendů moderních technologií

• Nespolehlivost technického vybavení
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• Špatně nastavené parametry projektu

• Jiná očekávání ze strany zoologických zahrad

• Mechanické poškození zařízení

• Technická omezení projektu vlivem nevhodné infrastruktury areálu

• Skoková změna ve prospěch nepodporované platformy

• Zákonná regulace technologií

• Technologická recese

• Nedostatek financí pro provoz mobilní aplikace

• Nízká návratnost investice

• Finanční vyčerpání zoologických zahrad
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Riziková politika
Již  během návrhu  a prvních  kontaktů  se  zoologickými  zahradami  můžeme  sledovat 

a vyhodnocovat  první  výsledky  a názory  vedení  k tomuto  projektu,  a tím odhadnout 

nejen míru jeho úspěchu u samotných provozovatelů, ale v případě akceptace projektu 

a jeho  úspěšné  implementace  můžeme  sledovat  po  spuštění  do  ostrého  provozu 

volatilitu prvotního odhadu procentuálního nárůstu návštěvníků.

Při  analýze  hospodářských  výsledků,  investic  do  propagace  a práce  s návštěvníky 

jednotlivých  organizací  můžeme  stanovit  požadované  a reálně  očekávané  hranice 

úspěšnosti projektu v prvním roce provozu podle několika kritérií.

Atraktivita projektu je vysoká, avšak provozní náklady se můžou zdát vysoké, jelikož se 

jedná o službu, se kterou zatím nikdo nemá v tomto odvětví zkušenosti. Bez možnosti 

porovnat tento projekt s dalším podobným tak vzniká situace, kdy provozovatel dokáže 

pouze  subjektivně  odhadnout  hodnotu  projektu.  Až  po  několika  měsících  ostrého 

provozu může vyhodnotit výsledky a zjistit, že jeho představa o hodnotě projektu byla 

mylná, třeba i několikanásobně nižší. V úvodní fázi vyjednávání se však může jednat 

o výraznou  bariéru,  kterou  je  možné  popsat  zkráceně:  nedůvěra  v návratnost 

investovaného času a prostředků.

Přestože  se  projekt  na  základě  kalkulací  nákladů  na  pořízení  a provoz  v porovnání 

s analýzami  hospodářských  výsledků  jeví  jako  ziskový  a velmi  přínosný,  výkonné 

vedení je většinou starší generace a tím pádem méně přístupné k novinkám, především 

technického rázu. Ředitelé jsou většinou vysokoškolsky vzdělaní lidé v oblasti biologie, 

veterinární  medicíny s mnohaletou  praxí v oboru,  proto se může stát,  že bude velmi 

obtížné prosadit nové trendy do ostrého provozu.

Argumentem pro nezprovoznění služby může být například námitka: Mobilní průvodce 

bude odvádět návštěvníky od pozornosti k samotným zvířatům. Tento argument není 

oprávněný,  protože  tato služba dokáže nahradit  například  papírovou nebo tabulovou 

mapu areálu, o kterých lze bezpečně říci,  že v prostorách zoo umístěny jsou – a také 

neodvádí pozornost.
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Dalším důvodem může být míra samotného rizika úspěchu celého projektu, která bude 

zásadním  faktorem,  který  může  ovlivnit  přijetí  projektu  do  menších  zoologických 

zahrad, jakými jsou například Vyškov, Hodonín, Ohrada (u Českých Budějovic) nebo 

Děčín.

Posledním důvodem může být právní forma instituce. Zoo ve Dvoře Králové je akciová 

společnost, která klade velký důraz na míru zisku z marketingových investic a způsob 

jednání zaměstnanců a zástupců zahrady s dodavateli produktů a služeb při vyjednávání 

o zavedení  dalších  novinek  do areálu  je  v tomto  podniku velmi  nekompromisní.  To 

může mít za následek neshody při schvalování konceptu a následné nepřijetí služby.

Přes všechny tyto argumenty můžeme najít takové varianty Mobilního průvodce, které 

budou  svým  charakterem  a obsahem  vyhovovat  všem  zoologickým  zahradám  bez 

rozdílu a mají  potenciál  všem přinést společenské uznání,  vyšší  zájem o doprovodné 

služby i samotné zvýšení návštěvnosti.

Uživatelská a provozní rizika

Dalším kritériem bude oblíbenost  projektu  u návštěvníků  areálů.  Projekt  samotný  je 

koncipován tak, aby byl co nejvíce uživatelsky příjemný, aby byl dobře propagovaný 

(tiskové zprávy v místních i celoplošných tiskovinách, propagační smyčky v místních 

rádiích s vysokou poslechovostí u věkové kategorie 6 – 26 let především, dále reklamní 

spoty v místních televizích, celoplošné televize preferovány nejsou z důvodu vysokého 

poměru konverze nákladů na jednoho člověka, což by bylo plýtvání prostředky).

Typický návštěvník při příchodu k pokladně bude vhodným způsobem upozorněn na 

novou  službu,  kterou  může  zdarma  získat  do  svého  vlastního  mobilního  telefonu. 

Předpokládáme,  že  informace  je  srozumitelná  a dobře  komunikovaná.  V případě 

potřeby se může při kupování vstupenky zeptat na pokladně na podrobnosti. 

Návštěvníci tedy můžou projekt zamítnout jen z několika málo osobních důvodů, které 

budou vždy spíše individuální, než obecné.

51



• Návštěvník u sebe nemá mobilní telefon.

Tato situace se stává zřídka kdy. Mohli bychom se s ní setkat ve dvou případech:

- návštěvník si telefon nechtěně zapomněl doma. Bohužel si průvodce nemůže 

stáhnout  přímo  na  místě,  stále  má  možnost  stáhnout  si  jej  jinými  cestami, 

například z webových stránek.

- návštěvník si telefon záměrně nechal doma, aby se díky zoo dostal do oázy 

klidu a relaxace  a tím unikl  starostem všedního dne,  jelikož zde nachází  klid 

a pohodu. V tom případě stejně necílíme na jeho potřeby a ani jemu nevadí, že 

službu nevyužije.

• Technická negramotnost.

Zájem  o Mobilního  průvodce  sice  můžeme  rozpoznat,  ale  díky  malým 

zkušenostem s moderní  technikou  návštěvník  Průvodce  neumí  při  vstupu  do 

areálu  stáhnout.  Pro  tento  případ  má  k dispozici  podrobný  návod  na  získání 

služby včetně nastavení vlastního přístroje formou postupu krok-za-krokem.

• Nepodporovaný přístroj.

Ve výjimečných situacích se můžeme setkat s telefonem, který svými parametry 

s konstrukcí  nebude  schopný  aplikaci  přijmout.  Jedná  se  především  o starší 

modely,  které  se  z populace  postupně  vytrácejí  tím,  jak  jsou  periodicky 

nahrazovány novými zařízeními.  V tomto případě  nelze  dělat  nic  jiného,  než 

zájemci o službu poradit, aby si ji zkusil zajistit na novějším přístroji.

Ačkoliv je k dispozici nové zařízení, i dnes se stává, že některé modely mohou 

mít  technologické  nedostatky  nebo  bariéry  v přijímání  služeb  mobilních 

aplikací. Zde je nutné zvolit jinou cestu získání Průvodce.

• Individuální nezájem o služby.

Zřídka  se  stává,  že  návštěvník  o takovou  službu  nemá  zájem.  Může  to  být 

způsobeno například jeho suverenitou ve znalost areálu, s jakou do něj vstupuje, 
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že mu jeho hrdost nedovolí stáhnout si bezplatnou službu, která by jej na jeho 

vycházce provázela.

Technické  nedostatky  celého  projektu  se  mohou  objevit  jenom v případě  fyzického 

poškození distribučního zařízení služby.

Další důvody nedoručení Průvodce mohou vzniknout díky nesprávné instalaci zařízení 

nebo nevhodným umístění vysílače.

Nahodilé  neočekávané  situace  mají  negativní  vliv  na  provoz projektu  pouze  časově 

omezený – například výpadek proudu.
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5. Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku
Důkladné seznámení se situací ohledně provozování a financování podniku, jakými jsou 

zoologické  zahrady  v České  republice,  nám vytváří  lepší  představu  o tom,  jak  celý 

projekt co nejlépe koncipovat tak, aby byl finančně dostupný pro všechny provozované 

zahrady a aby byl zároveň veřejnosti komunikován takovým způsobem, aby organizaci 

zajistil navýšení ekonomického zisku.

Projekt  musí  brát  ohled  především na  své  odběratele,  kterým má nabídnout  takový 

obsah,  aby  o něj  byl  zájem,  aby  si  našel  širokou  základnu  svých  fanoušků 

a v neposlední  řadě  aby  návštěvníkům  nabídl  skutečně  užitečného  průvodce  na 

procházce po zoologické zahradě.

Kritickým  faktorem  úspěchu  je  pak  poměr  mezi  investovaným  časem  do  přípravy 

a realizace  projektu,  vynaloženými  finančními  prostředky  na  spuštění  a provoz 

Mobilního  průvodce  a na  straně  druhé  přínosem  podniku  v podobě  navýšení  počtu 

zaslaných  dárcovských  zpráv,  pozitivním  zvýšením  obratu  při  prodeji  suvenýrů 

a dalších doprovodných služeb, spokojeností návštěvníků a mediálním rozruchem, který 

přivede další zvědavce nebo přespolní výletníky.

K úspěšnému provozování této inovativní služby můžeme přispět několika faktory:

• správně nastavený rozpočet na provoz služby

• vhodně zvolený obsah Mobilního průvodce

• dobře zvolená komunikační strategie, jak lidem službu prezentovat

• profesionálně zpracovaná mediální komunikace

• pravidelné vyhodnocování výsledků a statistik
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Cenová politika
Na území naší republiky se nachází 15 subjektů, které můžeme řadit mezi tzv. Velké 

zoologické  zahrady.  Jsou  to  organizace,  které  se  obecně  zabývají  chovem  zvířat, 

botanickou  činností,  vzdělávací  a výchovnou  činností  a v neposlední  řadě  se  jedná 

o místo,  kam si  lidé chodí  odpočinout,  projít  se na procházku nebo strávit  příjemné 

odpoledne.

Ačkoli  se  pořád  bavíme  o jednom  typu  podniku,  můžeme  i zde  nacházet  plno 

rozdílných parametrů, o kterých pojednávají předchozí kapitoly.

Pokud uvažujeme o zprovoznění Mobilního průvodce v každém areálu,  nelze hovořit 

o jednom typu, který by uspokojil potřeby všech areálů. Tato služba sice zastává hned 

několik  funkcí  –  od  propagační  části  přes  navigaci  po  zahradě,  dále  pak  nabízí 

vzdělávací  složku,  informace  o zvířatech,  prezentaci  dalších  doprovodných  služeb 

v zahradě  a nasměrování  na  gastronomická  zařízení,  ne  každá  organizace  však  tyto 

funkce – nebo ne všechny tyto funkce využije.

Jeden  z hlavních  a nejdůležitějších  parametrů  je  pořizovací  cena  služby  a dále  pak 

náklady na její údržbu. Tato částka je porovnávána z několika hledisek:

• skutečný přínos pro zoologickou zahradu

• změna v cashflow zahrady (podpora prodeje služeb)

• velikost a zaměření zoologické zahrady

• osobní přístup zřizovatele k mobilním technologiím

Výsledky hospodaření

Obecně  vzato  zoologická  zahrada  nikdy  nemůže  být  výdělečnou  neboli  ziskovou 

organizací. Je to zcela logické, protože náklady na provoz budou vždy za každé situace 

výrazně vyšší, než samotné výnosy.

Hlavní důvod je vynakládání prostředků na chov zvířat, na jejich ubytovatelskou péči 

a zdravotní  stav,  dále  pak  zajištění  krmiva,  jeho  transport,  uskladnění,  finanční 
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prostředky  na  energetické  výdaje  (voda,  světlo,  zateplení  –  především  v zimních 

měsících provozu). Z toho pak vyplývá nutnost finančních výdajů na zaměstnance, kteří 

výše uvedené činnosti musí zastávat.  V porovnání s těmito výdaji je takřka nemožné 

věřit,  že  je  lze  pokrýt  ze  vstupného,  případně  z darů  a vlastní  doplňkové  činnosti 

a prodeje služeb.

Zásadní ekonomickou položkou na provoz je příspěvek zřizovatele, neboli příspěvek ze 

strany  města,  který  ze  svého  celoročního  rozpočtu  uvolňuje  nemalé  prostředky  na 

pokrytí rozpočtového schodku zoologické zahrady. Průměrně se tato částka pohybuje ve 

výši poloviny celkového hospodářského výsledku zahrady.

Další  příspěvek  poskytuje  Ministerstvo  životního  prostředí,  ten  se  již  pohybuje  jen 

v symbolických hladinách,  čítající  jednotky milionů  korun.  Poslední  příspěvek je  ze 

strany místního úřadu práce.

Následující statistika porovnává hospodářské výsledky všech zahrad za rok 2009 včetně 

údaje o příspěvku na provoz ze strany zřizovatele a dalších jmenovaných subjektů.

• Brno: výnosy celkem – 72.774 milionu, příspěvek na provoz 41.324 milionu

• Děčín: výnosy 19.439 milionu, příspěvek 13,827 milionu

• DK: výnosy 157.367 milionu, příspěvek 53.843 milionu

• Hodonín: výnosy 19.057 milionu, příspěvek 10.252 milionu

• Chomutov: výnosy 37.012 milionu, příspěvek 20.588 milionu

• Jihlava: výnosy 32.873 milionu, příspěvek 13.916 milionu

• Liberec: výnosy 75.197 milionu, příspěvek 39.243 milionu

• Ohrada: výnosy 31.348 milionu, příspěvek 19.509 milionu

• Olomouc: výnosy 52.565 milionu, příspěvek 26.052 milionu

• Ostrava: výnosy 73.620 milionu, příspěvek 39.013 milionu

• Plzeň: výnosy 107.342 milionu, příspěvek 62.847 milionu

• Praha: výnosy 328.842 milionu, příspěvek 113.813 milionu
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• Ústí nad Labem: výnosy 42.500 milionu, příspěvek 28.489 milionu

• Vyškov: výnosy 18.151 milionu, příspěvek 9.458 milionu

• Zlín: výnosy 69.944 milionu, příspěvek 23.971 milionu

Z výše  uvedeného  grafu  lze  vyčíst,  že  většina  provozovaných  zahrad  má  hranici 

soběstačnosti  kolem  50%.  První  dva  záznamy  jsou  výjimky,  jelikož  hospodářsky 

nejvýkonnější  zahradou  je  Zoo  Praha,  což  je  logické,  protože  hlavní  město  ČR 

poskytuje  největší  příspěvek na provoz vzhledem ke  své ekonomické síle,  dále  pak 
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zahrada uvítá velké množství cizinců díky čilému turistickému ruchu hlavního města 

naší republiky.

Druhý záznam poukazuje na silnou ekonomiku Zoo Dvůr Králové. Zde se však opět 

jedná  o odlišné  hospodaření  oproti  zbývajícím  třinácti  subjektům,  protože  se  jedná 

o akciovou  společnost,  která  má  možnost  vystupovat  ryze  komerčně  a není  svázána 

žádnými omezeními, která by tak limitovala ekonomický růst podniku.

Následující  graf  zobrazuje  soběstačnost  zahrad  vyjádřenou  v procentuálních  bodech. 

Zbývající  část  do  100%  provozního  kapitálu  získávají  z neinvestičních  prostředků 

formou dotací – především od zřizovatele organizace.
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Ilustrace 19: Soběstačnost zoologických zahrad. Pro srovnání: modrá barva zobrazuje  
3 zahrady s největším ročním rozpočtem, zelená barva další 4 zahrady s menším 
provozním rozpočtem, červená barva pak 3 zahrady s nejmenším ročním rozpočtem.



Můžeme  směle  odhadnout,  že  finanční  rozpočet  pro  pořízení  a provoz  Mobilního 

průvodce dokáží nejsnáze najít především zahrady, které disponují největším rozpočtem 

(tedy  Praha,  Dvůr  Králové,  Plzeň,  Liberec,  Ostrava,  Brno,  Zlín).  Pokud  bychom 

vycházeli  ze soběstačnosti,  můžeme konstatovat,  že to  budou především provozy ve 

Zlínu, Praze, Jihlavě a Olomouci. Přesto však soběstačnost je až druhořadá informace, 

jelikož se v každém případě jedná o prostředky, kterými zahrada disponuje a které se 

započítávají do rozpočtu.

Bližší  nahlédnutí  do  hospodaření  zahrad  nám ukáže  hlavní  položky,  ze  kterých  se 

skládají celkové výnosy a náklady.

Brno 2008 (částky jsou uvedeny v milionech korun)[10]

Celkové  výnosy  77,70m;  z toho:  příspěvek  zřizovatele  40,70m,  vstupy  15,65m, 

suvenýry 10,05m, další jsou účelové dotace MŽP 1,77m, dotace od úřadu práce 3,64m, 

nájmy 1,29m, restaurace 1,04m, vláček 0,26m, foto-video 0,19m, reklama 0,33m, další 

3,35m. (adopce 1,52m, DMS 0,008m, veřejná sbírka 0,17m)

Z toho návštěvníci utratili: občerstvení 7,26m, upomínkové předměty 3,70m

Celkové náklady 74,89m; z toho: materiál 8,93m, energie 5,32m, zboží 5,97m, opravy 

3,54m, reprezentace a cestovné 0,55m, ostatní 6,83m, mzdy 25,46m, zákonné odvody 

10,00m, ostatní 1,32m, odpisy 6,94m.

Brno 2009 (částky jsou uvedeny v milionech korun)[11]

Celkové  výnosy  72,77m;  z toho:  příspěvek  zřizovatele  41,32m,  vstupy  11,69m, 

suvenýry 7,68m, další jsou účelové dotace MŽP 1,65m, dotace od úřadu práce 3,48m, 

nájmy  1,46m,  restaurace  0,20m,  vláček  0,39m,  foto-video  0,11m,  reklama  0,55m, 

(adopce 0,94, DMS 0,009m, veřejná sbírka 0,11)

Z toho návštěvníci utratili: občerstvení 5,17m, upomínkové předměty 2,43m

Celkové náklady: 72,71m, materiál 8,01m, energie 5,43m, zboží 4,06m, opravy 1,60m, 

reprezentace a cestovné 0,97m, ostatní 5,97m, mzdy 27,25m, zákonné odvody 9,92m, 

ostatní 1,07m, odpisy 8,42m
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Ostrava 2008 (částky jsou uvedeny v milionech korun)[12]

Celkové výnosy 73,37m; z toho vstupy 22,40m, reklama 2,47m, zboží 1,51m, zřizovatel 

30,66m, mžp a úp 4,76m.

Celkové náklady 72,67m; z toho energie 8,00m, opravy 3,74m, osobní náklady 27,69m

Ostrava 2009 (částky jsou uvedeny v milionech korun)[13]

Celkové výnosy 73,62m; z toho vstupy 21,83m, reklama 2,34m, zboží 1,23m, zřizovatel 

32,74m, mžp a úp 4,6m.

Celkové náklady 72,85m; z toho energie 8,88m, opravy 5,01m, osobní náklady 29,94m

Praha 2009 (částky jsou uvedeny v milionech korun)[1]

Celkové  náklady  301,49m;  z toho  osobní  náklady  92,92m,  opravy  29,27m,  energie 

25,97m.

Celkové výnosy 328,84;  z toho vstupy 131,14m,  zřizovatel  105,42m,  zboží  16,15m, 

mžp 8,14m, reklama 17,69m

Obecně tak můžeme zjistit,  že vstupné dokáže pokrýt asi 25-35% celkových nákladů 

zahrady. Přerozdělením prostředků pro výdaje pak můžeme spočítat, že zahrada může 

každoročně investovat do projektu Mobilního průvodce pouze desetitisícové položky, 

a to pouze v případě, že projekt zajistí návratnost investice.

První rok provozu je tak chápán jako jisté  investiční  riziko,  které  lze diverzifikovat 

několika způsoby:

• Vyhledáním kvalitního dodavatele Mobilního průvodce.

• Provozováním  projektu  pouze  v průběhu  návštěvnické  sezony  (tedy  měsíce 

duben – říjen).

• Pořízením varianty Mobilního průvodce, který bude vystihovat potřeby zahrady, 

a tím se zamezí zbytečnému vynakládání finančních prostředků na funkce, které 

organizace nevyužije.
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• Propojení  Mobilního  průvodce  s dalšími  doprovodnými  službami,  které 

synergicky zajistí další příjem zoologické zahradě.

Podle rozpočtů můžeme uvažovat výši možné investice do projektu podle následujícího 

klíče: náklady se skládají z několika položek, které nelze žádným způsobem snížit, aniž 

by  se  toto  snížení  neprojevilo  na  kvalitě  poskytovaných  služeb  a kvalitě  života 

chovaných zvířat (zde se započítávají položky na energie, krmivo, provozní materiál, 

dopravu, skladování, náklady na lidské zdroje, opravy apod.). Tyto položky představují 

kolem 45-60% celkového rozpočtu zahrady. Další položky tvoří provozně-ekonomické 

položky,  mezi  které  můžeme  započítat  například  cestovné,  daně,  poplatky,  odpisy, 

kursové ztráty, škody, náklady na prodané zboží, spotřeba dalších materiálů apod.

Část rozpočtu se věnuje samotné propagaci a marketingové aktivitě zahrady. Mezi ni 

můžeme  zařadit  i Mobilního  průvodce,  který  je  veřejností  chápán  jako  zkvalitnění 

poskytovaných  služeb.  Jelikož  je  nabízen  bezplatně,  musí  si  na  sebe  vydělat 

sekundárními cestami – tedy aktivní propagací dalších doprovodných služeb.

Rozpočet na prezentaci a propagaci zahrady se pohybuje okolo 10% celkových nákladů 

zahrady pro daný rok.  Provozně-ekonomický  úsek tedy může  odsouhlasit  investiční 

riziko do prvního provozu Mobilního průvodce ve výši cca 1 – 2,5% z rozpočtu na tuto 

činnost. Zohlednit musíme i fakt, že v daný rok může být pořízena i další nová inovační 

služba,  další  poměrná  část  rozpočtu  je  investována  do  ověřených  komunikačních 

kanálů,  jakými  je  například  tištěná  reklama  (potisky  na  prostředcích  hromadné 

dopravy), mediální propagace (v rádiích nebo místní televizi) a pořádané doprovodné 

akce.

Následující roky může být investovaná částka do Mobilního průvodce poměrně vyšší 

v závislosti  na  zvýšení  zájmu  a  na navýšení  výnosů  z doprovodných  služeb,  které 

Mobilní  průvodce  propaguje.  V  případě,  že  provoz  bude  vyhodnocen  jako  úspěšný 

a přínosný, může být investovaná částka pro další roky navýšena v násobcích oproti 

sumě za první rok.

V absolutních výších se bavíme o následujících kategoriích,  které charakterizují,  jaké 

investiční riziko si mohou jednotlivé zahrady dovolit jaké investiční riziko na provoz 

nové služby:
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• Praha: 350.000 – 875.000 Kč

• Dvůr Králové: 150.000 – 400.000 Kč

• Plzeň: 100.000 – 250.000 Kč

• Liberec, Ostrava, Brno, Zlín a Olomouc: 65.000 – 150.000 Kč

• Ústí nad Labem, Chomutov, Jihlava a Ohrada: 40.000 – 100.000 Kč

• Děčín, Hodonín a Vyškov: 20.000 – 50.000 Kč

Částky jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši.
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Komunikační strategie projektu
Při  pořízení  nové  moderní  služby  je  vhodné  ji  prezentovat  všemi  možnými 

komunikačními kanály. Média, ale také samotní návštěvníci rádi slyší na neokoukané 

novinky, o kterých se dobře píše a které jsou určeny skutečně pro každého.

Každá  novinka  v zoo  láká  nejen  návštěvníky,  ale  také  novináře,  případně  reportéry 

televizí. Důvod je prostý: zahrady patří mezi populární místa lákající k návštěvě nejen 

svými příběhy zvířat,  která pak lidé mohou vidět na vlastní oči, ale také se zde píše 

historie samotné zoo, u které každý může být. Těmi významnými zlomy bývá například 

otevření  nového  pavilonu,  nové  expozice,  která  je  logicky  spojena  s představením 

nových zvířat,  která se tak v zoo zabydlí  na dlouhá léta.  Za poslední  dobu můžeme 

jmenovat například otevření expozice Etiopie v Zoo Lešná (u Zlína) v září roku 2010, 

otevření  zcela  nového pavilonu Beringie  v říjnu 2010 v Brně nebo narození  prvních 

živých mláďat slona v březnu 2011 v Ostravě.

Každá zahrada pořádá jednu až dvě pravidelné tiskové konference za měsíc, aby místní 

média měla stále čerstvé informace, které nabídne především obyvatelům města, kde je 

zoo provozována. Zde je vhodné místo představit také Mobilního průvodce, jelikož se 

tím dostane tato novinka do novin a také do místní televize.
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Ilustrace 20: Představení projektu Beringie Zoo Lešná v médiích[14]



Mediální  síla,  jakou  bude  tato  novinka  mít,  bývá  však  prací  tiskového  mluvčího 

organizace. Jeho úkolem je upozornit na tuto novinku a nalákat tak návštěvníky, aby se 

přišli na vlastní oči podívat, co nového je pro ně přichystáno.

Dalším vhodným nástrojem na prezentaci  projektu jsou internetové stránky,  které  se 

považují za samozřejmost při propagaci jakékoliv události. Zde je také možnost vložit 

samostatnou  stránku,  která  tuto  inovační  službu  nejen  představí,  ale  také  poskytne 

pomoc při nastavení přístroje i samotný postup pro spuštění služby.

Tuto technologickou novinku je možné spojit také s dalšími provozovanými službami. 

Jednou z nich je zasílání dárcovských DMS na podporu života zvířat nebo pro finanční 
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Ilustrace 21: Vizualizace představení Mobilního průvodce na webových stránkách 
zoologické zahrady s informacemi o možnostech získání služby a odkaz na nastavení  
telefonu při zájmu o službu.[8]



podporu na uskutečnění některých zamýšlených projektů. Díky Mobilnímu průvodci se 

výrazně zjednoduší celý proces zasílání zprávy.

U vstupu lidé často čekají ve frontě, aby si koupili lístek, to je další vhodná příležitost, 

jak jim sdělit všechny podstatné informace ohledně provozního a návštěvnického řádu 

a možnosti  doprovodných služeb. Zde získávají projekty největší  počet potenciálních 

zájemců, jelikož tímto místem projde každý návštěvník a pokud je zvolena dobrá forma 

komunikace, nelze zprávu přehlédnout a zůstat tak neinformován.

Službu je více než vhodné propagovat a nabízet přímo v prostorách pokladny. Jak je 

zmíněno výše, tímto místem, které bychom mohli nazvat úzkým hrdlem, prochází každý 

návštěvník. V případě, že by si s něčím nevěděl rady, může se ihned zeptat na pokladně, 

protože se jedná o první živý kontakt s organizací. Zaměstnanci pokladny mohou také 

aktivně  na  projekt  Mobilního  průvodce  upozorňovat,  tím  přispívají  ke  zvýšení 

celkového počtu odběratelů.
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Obsah Mobilního průvodce
Unikátnost je jednou ze základních vlastností každé zahrady. Tato podmínka není nijak 

vynucená,  vlivem okolností a historie však sama od sebe každá zoo vykrystalizovala 

v unikátní park, který nabízí pokaždé něco jiného.

Nejen vlastní  rozlohou a výši  operativního  rozpočtu  se  může  lišit  služba  Mobilního 

průvodce, ale také zájmem ze strany vedení a propagačně-vzdělávacích pracovníků.

Služba jako taková může vycházet z jednoho základního rozhraní – tím se sníží náklady 

na její pořízení vícero zahradami najednou. Je však nezbytně nutné, aby byla flexibilní 

na přání jednotlivých marketingových pracovníků.

Projekt  mobilní  aplikace  můžeme  rozdělit  na  tři  základní  varianty,  které  budou pro 

parky vzhledem k jejich parametrům nejvhodnější.

Katalog zvířat a služeb

Základní  schéma  projektu  vychází  z korporátních  barev  organizace,  kterými  se 

prezentuje  na  veřejnosti  (vychází  z nich  například  grafika  webových  stránek,  barvy 

tiskovin, propagačních materiálů, vizitek zaměstnanců, styl  a vzhled výročních zpráv, 

polepy na autech atd).

Hlavní obsah aplikace pak spočívá v prezentaci  areálu samotného v podobě hlavních 

položek v Průvodci, mezi které se řadí především:

• historie

• současnost a aktuální situace

• otevírací doba

• vstupné

• kontaktní údaje

• adresa, poloha a lokalita
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• zaměření zahrady a její expozice

• katalog zvířat a jejich bližší seznámení

• představení doprovodných služeb

• nasměrování návštěvníků na odběr doprovodných služeb a občerstvení

• podpora dárcovských DMS zpráv

Tato varianta je vhodná především pro zahrady s menší rozlohou a malým provozním 

rozpočtem (v uvedených  grafech  se  jedná  především o červeně  označené  provozy – 

konkrétně: Děčín, Hodonín, Vyškov a Ohrada).

Mobilní průvodce po zoologické zahradě

Další varianta služby v plném rozsahu nabídne nad rámec výše zmíněných bodů také:

• interaktivní mapu po areálu

• navigace po areálu pomocí GPS

• podrobný popis jednotlivých areálu, expozic a chovaných zvířat

• lokalizace ubikací zvířat na mapě areálů

• kalendář událostí

• časový interaktivní harmonogram komentovaného krmení

• soutěže, ankety a dotazníky

• další jazykové mutace

Tato  varianta  je  vhodná  pro  všechny  zbývající  provozy,  o kterých  je  v této  práci 

zmínka.
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Individuálně připravená mobilní aplikace

Poslední  varianta  je  spíše  individuálním  řešením  v případě  konkrétního  požadavku 

výchovně  –  propagačního  pracovníka.  V tomto  případě  bude  projekt  upraven  podle 

potřeb. Může se jednat o tyto příklady:

• Encyklopedie  zvířat  podle  druhů  nebo  podle  původu  (vhodné  pro  Zoo 

Olomouc).

• Podrobné  seznámení  s některými  vybranými  zvířaty  a jejich  osobní  příběh 

(vhodné pro Zoo Praha).

• Výchovně vzdělávací služba – procházka po areálu se soutěží o největší počet 

správně zodpovězených otázek týkajících se chovaných zvířat (vhodné pro Zoo 

Liberec a Zoo Lešná u Zlína).
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Provoz a propagace projektu
Každý areál má možnost zvolit si vlastní obsah, kterým se budou v případě pořízení 

inovační  propagační  služby  Mobilní  průvodce  prezentovat  veřejnosti.  Dopředu  není 

zřejmé,  v jakém rozsahu bude služba  realizována.  Předem je  však možné  definovat, 

jakými cestami se služba může ke svému odběrateli dostat.

Vzhledem k tomu,  že  celá  služba  je  koncipována  jako  mobilní  aplikace  připravená 

především  v programovacím  jazyce  JAVA  a jejích  úprav  pro  telefony  s odlišnými 

operačními systémy (například BlackBerry, HTC Android, Apple iPhone nebo Samsung 

Bada, Windows Mobile nebo Symbian), je možné tento soubor volně šířit.

Odběratel,  který má o něj  zájem, získá několik cest,  jak službu do svého mobilního 

telefonu nahraje:[15]

Bluetooth vysílač (65 - 75% všech doručení)

Největší počet kopií Mobilního průvodce bude rozesláno pomocí bezplatného přenosu 

dat  mezi  mobilními  zařízeními  Bluetooth.  U pokladny  při  vstupu  do  areálu  bude 

umístěn vysílač,  který po dobu 24hodin denně bude v okruhu cca 30metrů pokrývat 

plochu  signálem,  který  umožní  spárování  telefonu  a následné  vyslání  nabídky  na 

bezplatné stažení Průvodce. V případě aktivního potvrzení zájmu bude aplikace zaslána. 

Tím se eliminuje možnost nevyžádaného zasílání souborů do návštěvníkova telefonu.

U vstupu bude jasně označeno místo, kde si návštěvník svého Průvodce může stáhnout, 

také bude k dispozici podrobný návod, jak vlastní telefon nastavit a následně postup pro 

úspěšné stažení a spuštění služby.  Pokladní budou proškoleny v základní komunikaci 

a představení projektu těm návštěvníkům, kteří o tuto službu projeví zájem a budou se 

chtít na některé jeho parametry osobně zeptat.
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Webové stránky (10 – 20% všech doručení)

Každá zoologická zahrada má své vlastní internetové stránky, na kterých se prezentuje. 

Zde je vhodné místo také pro představení služby Mobilního průvodce. Stránkami tak 

může nejen službu představit, upozornit na její smysl a výhody, ale také umožnit přímé 

stažení služby.

Součástí  stránky  je  také  návod  na  stažení,  nastavení  přístroje  a postup  při  instalaci 

aplikace do telefonu.
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Ilustrace 22: Vizualizace pozemního poutače na službu Mobilního průvodce při vstupu  
do areálu zoologické zahrady



Stažení pomocí mobilního internetu (15 – 25% všech stažení)

Nejen  u vstupu,  na  internetových  stránkách,  ale  také  na  všech  doprovodných 

tiskovinách,  manuálech  a propagačních  letáčcích  a brožurách  může  být  uveden 

internetový  odkaz  na  stažení  Mobilního  průvodce  přímo  prostřednictvím  mobilního 

internetu, který již dnes používá pravidelně kolem 1/3 populace. Toto číslo vlivem tlaku 

mobilních  operátorů  a systémem  balíčků  služeb  poskytovatelů  telekomunikačních 

služeb stále narůstá. V nejbližší době lze očekávat,  že tento mobilní přenos dat bude 

využívat polovina populace.

Další  1/3  majitelů  mobilního  telefonu  využívá  připojení  k internetu  jen  sporadicky, 

především v situaci, kdy k tomu mají bezprostřední důvod – jako například připojení 

pouze  v souvislosti  se  stažením  aplikace,  nastavením  služby  nebo  okamžité 

a bezodkladné vyhledání potřebné informace.

Stažením z internetového obchodu s aplikacemi (5 – 10% všech stažení)

Stále populárnější internetové obchody s aplikacemi nabízí ke stažení velké množství 

aplikací,  které lze libovolně řadit a kategorizovat.  Základní rozdělení je na bezplatné 

a placené  mobilní  aplikace.  V případě  Mobilního  průvodce  se  jedná  o bezplatnou 

službu.  Je  ve  vlastním  zájmu  každé  zoologické  zahrady,  aby  se  o jejím  provozu 

dozvědělo co nejvíce lidí a aby měli motivaci ke stažení Průvodce. Zpoplatněním by 

zbytečně vznikla bariéra, kterou by část potenciálních odběratelů služby touto cestou 

neakceptovalo.

Nejpopulárnějšími  obchody  s aplikacemi  je  aktuálně  Nokia  Ovi,  Google  Android 

Market a Apple App Store.

Doporučení aplikace (5 – 10% všech stažení)

Přímo v Mobilním průvodci bude k dispozici v hlavním menu funkce: doporuč aplikaci 

kamarádovi.  Při  využití  této  funkce  uživatel  vybírá  ze  svého  vlastního  telefonního 

seznamu uložený kontakt nebo sám zadá číslo příjemce do příslušného políčka k tomu 

určenému,  následně  se  odesílá  obyčejná  SMS  zpráva  s obsahem,  který  informuje 

příjemce  o službě  Mobilního  průvodce,  o možnosti  jeho  získání  a hned  také  přímý 

odkaz ke stažení prostřednictvím mobilního internetu.
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Hospodářské výsledky projektu
Vedení  jednotlivých provozů má hlavní  slovo při  výběru vhodné varianty,  která  má 

formou Mobilního průvodce areál prezentovat a propagovat jeho služby. Podle výběru 

varianty lze také určit náklady na spuštění projektu. Pořízení vlastní mobilní aplikace je 

v současnosti možné několika způsoby.

Levná varianta

V dnešní době můžeme najít větší množství studentů a drobných podnikatelů, kteří mají 

schopnosti  připravit  mobilní  aplikaci.  Bez  profesionálního  firemního  řešení 

a dlouholetých zkušeností,  které se opět neobejdou bez spolupráce s více lidmi,  nebo 

s použitím systému,  který výrazně usnadní přípravu takového projektu,  není triviální 

záležitostí připravit řešení, které by dokázalo plně podporovat všechny typy telefonů. 

Taková aplikace je většinou provozuschopná pouze na konkrétních modelech telefonů 

jedné značky nebo několika málo značek. Nejen podpora, ale také doprovodné služby 

v podobě  uživatelské  administrace  a aktualizace  aplikace  je  v tomto  případě  značně 

limitovaná.

Takové řešení je však nenákladné a pohybuje se v řádech několika tisíc korun až desítek 

tisíc korun za přípravu. Otázkou však je, jak takový systém dále provozovat a zda-li se 

takovou prací může jakákoliv organizace skutečně prezentovat.

Provozní  a servisní  poplatky  na  další  období  jsou  dopředu  neznámé,  protože  nelze 

předem určit částku. V případě požadavku na aktualizaci nebo modernizaci aplikace je 

většinou nutné připravit  zcela  nové řešení,  které  může stát  v řádech tisíců korun až 

desítek tisíc korun. Některé požadavky ani nelze uspokojit vzhledem k technologickým 

a vývojářským limitům autora díla.

Středně nákladná varianta

Současný  trh  nabízí  několik  málo  firem,  na  které  je  rozumné  se  obrátit  v případě 

poptávky  po  mobilní  aplikaci.  Některé  z nich  dokáží  také  pomoci  se  samotným 

konceptem projektu,  ale  také s propagací  a způsobem prezentace  i distribuce.  Řešení 

sice  není  nízkonákladové,  ale  je  rozumným  poměrem  ceny  versus  kvality 
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a funkcionality. Dále může zaručit, že bude připraveno profesionálně s plnou podporou 

většiny ne-li všech mobilních platforem.

Mobilní  průvodce  je  aktualizovatelný  a editovat  ho  může  i sám  provozovatel 

prostřednictvím  internetové  administrace.  Zajištěna  je  nejen  správa,  ale  i servis,  při 

výběru takové firmy se nemusí žádná zoologická zahrada za pořízený produkt stydět.

Pořizovací  náklady  jsou  v řádech  deseti  tisíců  korun  až  v řádech  několika  jednotek 

statisíců korun. Investice se však vyplatí, jelikož na ni většina zahrad finance má a může 

mít jistotu, že při správné prezentaci služby se jí náklady vrátí.

Nákladná varianta

Obecně  můžeme  konstatovat,  že  tato  varianta  nabízí  vše,  co  výše  zmíněná  středně 

nákladná varianta. Rozdíl je především v renomé společnosti, jejích referencích a jistotě 

kvality dodání. Vzhledem k rozpočtu zahrad pro tento projekt je však velmi nerozumné 

volit variantu, jejíž pořízení a následný provoz vyžaduje investici ve výši statisíců korun 

až částky výrazně převyšující jeden milion korun.

Na rozdíl  od první varianty má však provozovatel  jistotu plné podpory a maximální 

profesionality  nejen  při  návrhu  projektu,  ale  také  při  jeho  provozování  a následné 

správě.

Při  pořízení  služby  Mobilního  průvodce  a při  splnění  očekávaných  přínosů  pro 

zoologickou  zahradu můžeme předem odhadnout  hospodářský výsledek  služby díky 

propagaci doprovodných služeb a zvýšení návštěvnosti zahrady.

• Zvýšení návštěvnosti zahrady alespoň o 2%, což je velmi reálná hodnota.

• Zvýšení  opakovaných  vstupů  o 12,5%.  Toto  číslo  se  projeví  v celkové 

návštěvnosti parku.

• Zvýšení  prodeje  suvenýrů  o 5%  (díky  vhodné  propagaci  zboží,  případně 

poskytnutou slevou na zakoupení zboží)

• Zvýšení  prodeje  občerstvení  na  základě  lepší  navigace  ke  stánkům 

s občerstvením o 5% z celkových tržeb.
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• Zvýšení počtu zaslaných dárcovských DMS zpráv o 750% (tato hodnota tvoří 

pouze 1% z celkového počtu návštěvníků).

Dárcovská DMS zpráva[9]

Projekt  DMS  zprávy  je  způsob,  jak  neziskové  organizaci  zaslat  finanční  pomoc 

prostřednictvím odeslané SMS zprávy, jejíž nominální hodnota je 30Kč. Z této částky si 

operátoři  nechávají  3Kč  jako  vlastní  zisk,  zbývající  částka  –  27Kč  –  se  vyplácí 

provozovateli služby. Lze ji použít k podpoře konkrétního projektu nebo pro navýšení 

sumy některé sbírky.

Palčivou  otázkou  však  zůstává,  jak  návštěvníky  zoo  požádat  o přispění  na  zvířata, 

případně jak jim jejich dobrou vůli přispět co nejvíce zjednodušit.

Současný  stav  je  takový,  že  si  návštěvník  musí  všimnout  místa,  které  odkazuje  na 

existenci projektu DMS zprávy (leták, stojan s informací, webová stránka atd.). Uživatel 

musí projevit vůli vytažením mobilního telefonu, vypsáním SMS zprávy v předepsaném 

formátu (například ZOO JI PANDA) a tu pak zaslat  na uvedené číslo (např 87777). 

Tento proces má několik překážek, které můžou mít pouze volní charakter.

Uživatel  musí  vytáhnout  telefon,  SMS  napsat  ve  správném  formátu,  který  si  musí 

pamatovat v případě, že se již nenachází před zdrojem s informací o DMS zprávě, pak 

musí vložit správné číslo a odeslat.

Na rozdíl od tohoto způsobu, nabízí Mobilní průvodce velmi jednoduchou a elegantní 

metodu,  jak DMS poslat.  Přímo v aplikaci  na konkrétním místě  (například  v profilu 

zvířete,  ke  kterému je  sbírka  DMS zřízena)  je  tlačítko,  jehož  stisknutí  za  uživatele 

vyplní text SMS zprávy a odešle na správné číslo. Velmi nenáročná operace tak výrazně 

zvyšuje vůli uživatele zprávu odeslat,  protože odbourává i poslední překážku, a to je 

potřeba držení mobilního telefonu v ruce – zde máme jistotu, protože uživatel tlačítko 

našel při prohlížení Mobilního průvodce. Telefon tedy v ruce má.

Kalkulace předpokládaných příjmů a nákladů

Z následující  tabulky  můžeme  odhadnout  nejen  vhodnou  variantu  inovační  služby 

Mobilního  průvodce,  ale  také  jeho výtěžnost  vyjádřenou  v penězích.  Nesmíme však 
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zapomínat  ani  jeho  neměřitelnou  hodnotu  v podobě  marketingového  nástroje, 

zkvalitnění poskytovaných služeb v areálu a ideální materiál pro PR tiskové zprávy.
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Ilustrace 23: Vizualizace letáku s návodem na nastavení telefonu a postupem stažení  
Mobilního průvodce. Vhodné umístění je u vstupu do areálu.



Zoo návštěv-
nost

navýšení
tržeb  z 
návštěvnosti

prodej 
suvenýrů

občerstve-
ní

DMS celkem 
navýšení 
tržeb

Praha 1 296 579 3 200 000 1 600 000 650 000 350 000 5 800 000
D.Králové 552 167 1 500 000 800 000 300 000 150 000 2 750 000
Zlín 507 330 1 100 000 350 000 150 000 140 000 1 740 000
Plzeň 457 879 1 000 000 550 000 200 000 130 000 1 880 000
Liberec 377 162 700 000 400 000 150 000 100 000 1 350 000
Olomouc 376 005 500 000 250 000 100 000 100 000 950 000
Ostrava 358 892 600 000 250 000 100 000 100 000 1 050 000
Jihlava 267 283 300 000 150 000 50 000 70 000 570 000
Brno 250 184 450 000 250 000 100 000 70 000 870 000
Chomutov 239 483 300 000 200 000 100 000 60 000 660 000
Budějovice 221 591 300 000 150 000 50 000 60 000 560 000
Vyškov 199 470 500 000 100 000 50 000 10 000 660 000
Ústí n.L. 167 864 250 000 300 000 100 000 40 000 690 000
Hodonín 151 112 200 000 100 000 50 000 40 000 390 000
Děčín 82 137 100 000 100 000 50 000 20 000 270 000

Podle  výše  uvedené  tabulky  můžeme  očekávat  navýšení  hospodářského  výsledku 

v průměru o 1,5% u každé zoologické zahrady. 

Po uhrazení nákladů na provoz Mobilního průvodce na jeden kalendářní rok ve výši cca 

150 000  Kč  u zahrad  s vyšší  návštěvností  můžou  tyto  organizace  stále  počítat 

s pozitivním navýšením výnosů v rozmezí 1,5% v prvním roce provozu.

Mobilní katalog zvířat a služeb s provozními náklady kolem 80 000 Kč za rok pozitivně 

přispěje k navýšení hospodářského výsledku o 1% v prvním roce provozu, což také není 

zanedbatelná částka.

Následující roky lze již do ověřeného projektu investovat větší částky (hlavně na jeho 

propagaci  a rozšíření  funkcionality),  aby  zajistil  minimálně  dvojnásobné  očekávané 

navýšení celoročního hospodářského výsledku, tedy u zahrad s větší návštěvností o 3% 

a u zahrad s nižší návštěvností o 2%.
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6. Harmonogram implementace
Na první pohled jednoduše realizovatelný projekt po hlubší analýze přestane být tak 

triviální. Důvodem je především velké množství individuálních schůzek s představiteli 

jednotlivých  zahrad.  Ačkoliv  všichni  tvoří  jednu  unii,  která  všechny  organizace 

sjednocuje, schvalování a realizace projektů řeší každý park zvlášť.

Ideální  je  hromadné  setkání  všech  členských  zahrad  UCSZ  (Unie  Českých 

a Slovenských zoologických zahrad), na kterém bude projekt představen. Bohužel toto 

setkání  není  veřejné  a vyžaduje  navázání  osobních  vztahů  s několika  zahradami 

najednou, aby pak tyto rozhodly o pozvání na toto setkání.

Další překážkou bývá individuální postoj k projektu ze strany vedení. Část zaměstnanců 

se může přiklánět na souhlasnou stranu, která je pro zavedení této služby (například 

provozně-ekonomický  úsek  a výchovně-vzdělávací  úsek),  pokud  však  ředitelství 

zahrady  nepreferuje  moderní  technologie,  může  se  stát,  že  je  realizace  projektu 

oddalována nebo zcela zamítnuta.

V neposlední řadě vznikají komunikační šumy napříč zahradami. Pokud má jedna z nich 

zájem o realizaci Katalogu zvířat,  který je za nižší provozní částky,  může se stát,  že 

některý zaměstnanec špatně interpretuje tuto zprávu zaměstnanci jiné zahrady a ten pak 

pochopí, že může získat plně zpracovaného Mobilního průvodce za nižší částku, což je 

logicky pro ekonomický úsek zahrady velmi příznivá informace. Opět tak může dojít 

k oddalování realizace projektu do doby, než je tato dezinformace vysvětlena.

Konečně rozhodnutí o obsahu mobilní aplikace a schválení vzhledu obsahu Mobilního 

průvodce může být poslední překážkou před spuštěním této inovační služby. Některé 

struktury  vyžadují  vložení  jedné  kategorie  informací  a nesouhlasí  s vložením jiného 

obsahu,  jiná  část  zahrady  je  právě  opačného  názoru  a nastávají  neshody  již  při 

samotném plnění propagačního materiálu organizace.

V případě, že tato omezení překonáme, máme volné pole působnosti a realizaci projektu 

již nic nestojí v cestě, pokud vedení zahrady schválí prostředky pro investici do tohoto 

projektu.
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Časový plán realizace projektu
Přípravy na vyjednávání začínají již v polovině přecházejícího roku, kdy má být projekt 

spuštěn. Je třeba zajistit  kontakty na odborné pracovníky všech zoologických zahrad 

a projekt  jim  představit  minimálně  elektronickou  formou  nebo  zasláním  základních 

informací. Tato činnost by měla proběhnout na konci letních prázdnin, tedy na začátku 

září, kdy kulminuje návštěvnost právě probíhající sezony.

Celorepublikové setkání pracovníků zahrad probíhá zpravidla na konci října. Do té doby 

je velmi vhodné několik z nich osobně navštívit, projekt představit, ukázat a společně 

začít přemýšlet nad jeho obsahem a realizací.

Na celorepublikovém setkání se projekt všeobecně představí, zároveň s ním proběhne 

diskuze, kterou můžeme směle označit také jako brainstorming nad obsahem a celým 

konceptem této technologické služby. Vzhledem k tomu, že zde zahrady vystupují jako 

celek, je představení projektu na této události více než vhodné.

Během zimního období  se  do konce roku připraví  a odsouhlasí  provozní  podmínky, 

výše investiční  částky,  vybere  se vhodný dodavatel  služby a s ním se vzápětí  sepíše 

smlouva.

Od začátku roku se začíná pracovat na formě, vzhledu, funkcích a obsahu Mobilního 

průvodce, které vyvrcholí  v průběhu měsíce března. Ke konci přípravné fáze se také 

zajistí distribuce služby (ať už lokálně prostřednictvím vysílače umístěného při vstupu 

do  areálu  nebo  umístěním  odkazu  na  webové  stránky  a aplikace  do  obchodu 

s aplikacemi jednotlivých výrobců).

Paralelně během měsíce března zoo začíná pracovat  na prezentaci  služby veřejnosti, 

přípravě PR článků a na tiskových zprávách. Je vhodné upozornit média, aby o projektu 

informovala veřejnost prostřednictvím rádia, novin a televize. Zoo připraví doprovodné 

tiskoviny, jakými jsou například návod na stažení nebo návod na nastavení telefonu.

Počínaje dubnem se projekt spustí a první návštěvníci si jej již mohou zdarma stáhnout 

do svého vlastního telefonu.
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Každý  měsíc,  ale  také  každý  den  v měsíci  mají  zahrady  přístup  do  individuálně 

zpracovaného administračního rozhraní na internetu, kde můžou zjistit důležité a cenné 

statistiky,  které  zachycují  počet  stažených  Průvodců,  počet  aktivních  odmítnutí 

Průvodců při vstupu do zoo nebo počet stažení prostřednictvím internetových obchodů 

s aplikacemi a stažení z webových stránek každé zoo.

Tyto informace jsou privátní,  takže každá zoologická zahrada vidí pouze své vlastní 

statistiky, na jejichž základě může na projektu dále pracovat.

Na konci návštěvnické sezony, na konci října může být projekt z hospodářských důvodů 

přerušen. Počet platících lidí výrazně klesá, proto se mohou některé zahrady odhodlat 

k přerušení  lokálního  doručování  aplikace  a přerušení  placené  aktualizace  kalendáře 

událostí (přes zimu tolik událostí stejně není).

Nastává období vyhodnocení projektu a diskuze nad jeho dalším provozem, případně 

nasazení  dalších funkcí a obsahu (například celorepubliková soutěž,  anketa,  dotazník 

nebo mobilní hra – v závislosti na popularitě projektu může být tato hra již zpoplatněna 

a bude pro zoo představovat další zdroj příjmů).
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Ganttův diagram realizace projektu
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Kritéria hodnocení úspěchu a dalšího rozvoje
Investovaná  částka  do  Katalogu  zvířat  nebo  do  Mobilního  průvodce,  případně 

individuální verze mobilní aplikace již byla vypočítána. Jedná se v závislosti na zvolené 

variantě  o 80  –  150 tisíc  korun za  rok.  Očekávaný  příjem by měl  několikanásobně 

převýšit investovanou částku.

Bod  zvratu  je  zde  obtížně  hodnotitelné  kritérium.  Dokážeme  porovnat  návštěvnost 

z minulého  roku  s návštěvností  roku  aktuálního,  avšak  jen  s obtížemi  můžeme 

vyhodnotit, zda je rozdíl způsobený právě pořízením Mobilního průvodce. 

Přesto však několik způsobů vyhodnocení máme:

• Diskuze  na  webových  stránkách  zahrady  –  zde  můžeme  sledovat  reakce 

návštěvníků na tuto mobilní službu a hodnotit je.

• Počet  PR  článků  médií  vztahující  se  k Mobilnímu  průvodci  konkrétní 

zoologické  zahrady  a k nim  přiloženým  diskuzím.  Opět  můžeme  sledovat 

především hodnocení, reakce a kvantitu a kvalitu článků.

• Počet stažení Mobilního průvodce. Toto kritérium může být nejprůkaznější pro 

celkové  hodnocení  projektu.  Dokážeme  zjistit  počet  stažení,  počet  odmítnutí 

stažení Průvodce přímo u vstupu do areálu a aktivně s těmito hodnotami nadále 

pracovat.  Také  dokážeme  zjistit  počet  stažení  aplikace  prostřednictvím 

webových stránek a počet stažení z obchodů s mobilními aplikacemi.

• Dalším  měřitelným  kritériem  je  navýšení  počtu  zaslaných  DMS  zpráv. 

V průběhu  let  se  tato  čísla  příliš  nemění.  Meziroční  nárůst  je  maximálně 

v rozmezí 5 – 15%. Jakékoliv vyšší hodnoty vykazují úspěšnost projektu.

• Vyšší  zájem  o suvenýry  a doplňkový  sortiment  služeb  lze  měřit  například 

generováním  unikátního  slevového  kuponu  přímo  v Průvodci,  který  si 

návštěvník zajistí u vstupu nebo doma a následným prokázáním tohoto kuponu 

při nákupu zboží. Prokázáním se zapíše do statistik, které pak lze považovat za 

průkaznou hodnotu navýšení obratu prodeje doplňkového zboží.

• Poptávka po znovunasazení Mobilního průvodce při přerušení provozu během 

zimní pauzy je dalším měřítkem úspěšnosti tohoto projektu.
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• Komunikace  a hledání  názoru  na  projekt  Mobilního  průvodce  mezi  uživateli 

sociální sítě Facebook – na fanouškovských stránkách zoologické zahrady.

Můžeme nalézt i další kritéria a měřítka, bude se však již jednat o nepřímá měřítka nebo 

kritéria, která nelze brát jako 100% průkazná pro zjištění úspěšnosti projektu.
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7. Závěr
Mobilní aplikace mají před sebou bezpochyby velkou budoucnost. Technologický vývoj 

se  pomalu  dostává  do  stádia,  kdy  se  zaměřuje  především  na  software,  než  na 

vylepšování hardware. Jaký je pro to důvod? Fyzické součástky se již pomalu dostávají 

k samotným limitům svých parametrů. Pokud bychom je chtěli dále vylepšovat, museli 

bychom  investovat  nemalé  prostředky  do  jejich  vývoje.  Softwarové  vybavení 

a programy však nabízí stále dostatek prostoru, jak zaujmout potenciálního zákazníka či 

odběratele, aniž by se musely tak vysoké částky do vývoje investovat.

V zahraničí  podobné služby fungují již řadu let.  V naší zemi si lidé již také pomalu 

zvykají na standard, kdy můžou svým vlastním telefonem ovládat nejen svůj život, ale 

i své  okolí  (především  to  neživé  –  ovládač  k televizi,  otevírání  dveří  u garáže, 

přehrávání hudby, natáčení videa, přístup na internet a další).

Nastává  období  kdy  pořízením  mobilní  aplikace  bude  pro  jakoukoliv  organizaci 

nejdříve konkurenční výhoda, poté nutnost. Tuto situaci jsme již několikrát mohli sami 

zažít.  Možná  jsme  si  to  ani  neuvědomili.  Poslední  takovou  zkouškou  z dospělosti 

v oblasti  moderní  propagace  a sebeprezentace  byla  příprava  vlastních  internetových 

stránek. Dnes už je bereme jako nutnou samozřejmost.

Věřím,  že  podobně  samozřejmě  budeme  během několika  málo  let  brát  i Mobilního 

průvodce  po  zoologické  zahradě,  budeme  si  podle  něj  vybírat,  na  které  zvíře  se 

podíváme, průvodce nám sám podle našich preferencí vybere optimální prohlídkovou 

trasu,  nabídne  nám  vhodný  sortiment  doprovodných  služeb,  místa  k zastávce 

a občerstvení. Stále nás bude informovat, kde se právě nacházíme, kam se zaběhly naše 

děti, protože i ty budou mít u sebe mobilní přístroj s navigací a lokalizací, a po návštěvě 

se  budeme  moci  doma  podívat,  kteří  známí  v nejbližší  minulosti  (případně 

i budoucnosti)  absolvovali  podobnou návštěvu  a kam se,  opět  za  pomocí  hodnocení 

výletů našich známých, podíváme v nejbližších dnech.

Realizace  projektu  Mobilního  průvodce  pro  zoologické  zahrady  je  zcela  jasně 

rozumným krokem, který navíc zahradě přinese nejen prestiž, ale i zkvalitnění služeb 

a v neposlední řadě také navýšení hospodářského výsledku.
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Další možnosti využití projektu
Na základě míry úspěchu při první sezoně provozu Mobilního průvodce můžeme dále 

uvažovat o jeho rozšíření nebo propojení s dalšími moderními službami.

Mezi rozšiřující funkce patří realizace celorepublikové mobilní hry. Návštěvníci sbírají 

body  za  návštěvu  své  vlastní  „domovské“  zoologické  zahrady,  ale  také  body  za 

návštěvu  jakékoliv  jiné  zahrady.  Tím  se  zvyšuje  návštěvnost  přespolních  zahrad. 

Majitelé Mobilního průvodce se navíc můžou svým „skóre“ pochlubit také na internetu, 

jelikož své bodové hodnocení můžou zaslat do celkového hodnocení zveřejněného na 

internetu.

Vzhledem  k rostoucí  popularitě  geografické  hry  Geocaching[16] můžeme  odhadovat 

úspěch také při získávání bodů za každou navštívenou zoo. Tato hra má však výchovně-

-vzdělávací  kontext,  jelikož  se  hráč  každou návštěvou  zahrady něčemu  přiučí  a tím 

naplní účel hry samotné.

Po stránce technologické lze uvažovat o propojení s technologiemi QR kódů[17], kdy si 

návštěvník může stáhnout doplňující informace,  které již Průvodce nenabízí z mnoha 

důvodů. Další možnost je využití funkce NFC[18], kdy přiložením telefonu k umístěnému 

čipu může svoji  aplikaci  obohatit  o další  obsah. Věřím,  že možností  bude postupem 

času stále přibývat, protože člověk je tvor hravý a jak se říká:

Kdo si hraje, nezlobí.
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9. Příloha – vizualizace Mobilního průvodce
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