
IDEA NÁVRHU

Návrh řeší plán rozvoje zoologické zahrady akciové společnosti ZOO Dvůr Králové nad Labem. Současně jsou navrženy nové
nových expozice lvů, hyen, dravců, africké pouště a objekt občerstvení pro návštěvníky.
 Architektonická studie řeší návrh objektů - expozičních pavilonů pro lvy, hyeny, pavilon s voliérou pro dravce - ptačí svět,
pavilon terárií africké pouště a v neposlední řadě objekt s kavárnou a toaletami pronávštěvníky zoologické zahrady. Navržená je
také koncepce výběhů u jednotlivých pavilonů, tedy výběhy pro lvy a hyeny, v návaznostina výběhy kopytníků africké pouště a
sezónních výběhů.
 Navržené řešení chápe prostor ZOO jako místo pro chov široké druhové skladby zvířat, vzdělávání návštěvníků, jako
místo setkávání, odpočinku a relaxace.
 Zoologická zahrada je park se specifickou živou expozicí, s vyváženými nároky člověka - návštěvníka na straně jedné a
chovaného zvířete na straně druhé. Navržené řešení ZOO citlivě reaguje na okolní krajinu, stávající urbanistické a
architektonické řešení místa i na veškeré požadavky zadání.
 Z provozního hlediska byly při návrhu akceptovány všechny požadavky budoucího uživatele.
 Plochy a prostory určené veřejnosti, servisní prostory, výběhy a ubikace zvířat jsou navzájem přesně vymezeny a
důsledně prostorově i provozně odděleny. Jsou respektovány optimální podmínky pro pohyb zvířat mezi ubikacemi i výběhy.
 Navržené řešení je velmi bohaté na pestrost prostorů, což se kromě cíleného všestranného využití zvířaty projeví i v
bohatosti flóry i fauny a přispěje tak k ekologicky vyšší hodnotě místa. Všem prostorům je společná potřeba dostatečné míry
denního světla a přímého oslunění.
 Jako vybavení venkovních komunikačních ploch pro návštěvníky jsou kromě očekávaných skupin zeleně a běžného
městského mobiliáře navrženy plochy aktivního vyžití. Na snadno přístupném místě se zajímavými vizuálními kontakty s výběhy
jsou navržena dětská hřiště.
 Celý prostor expozic i okolních přístupových cest je navržen zcela bezbariérově a umožní přístup osobám se sníženou
mobilitou.
 Navržené řešení citlivě rozvíjí stávající místa, je docíleno lepší, snažší a přehlednější dostupnosti.  Je tu navrženo
opětovné využití bývalého hlavního vchodu, který dnes slouží jen jako sezónní vstup.
 Poloha hlavního vchodu je důležitá ze i strany zoologické zahrady. Od hlavního vchodu se do celé zoologické zahrady
rozbíhá síť cest. Vstupní prostory tak dobře a funkčně navazují na stávající i navržené pěší komunikace, jakož i na vjezd do
nejrozsáhlejší expozice Africké safari, která je pro ZOO Dvůr Králové charakteristická a díky níž je celá ZOO proslavená.
Navržené objekty hlavního vstupu mají charakter chýší africké vesnice. V návštěvníkovi tak hned evokují dojem, že vstupuje do
jiného vzdáleného exotického světa Afriky.
 Výraz navrženého řešení pavilonů, výběhů a přístupových cest vychází z motivů africké vesnice. Drobné architektonické
měřítko a vzájemná prostorová kompozice jednotlivých hmot nových pavilonů do vzájemně provázaných celků reflektuje typické
hmotové členění urbanistických struktur v původních lokalitách chovaných druhů.
 Nové objekty jsou navrženy jednopodlažní, a tak svou architektonickou formou, relativně drobnými nepřevýšenými
hmotami a přiměřeným architektonickým měřítkem respektují přírodní ráz prostředí. Současně splňují veškeré provozní a
technické požadavky uživatele.
 Pavilony i ubikace zvířat vhodně využívají a doplňují daný prostor v areálu zoologické zahrady a dotvářejí celkový ráz
místa v souvislosti se současným urbanistickým řešením ZOO.  Drobné architektonické měřítko a vzájemná prostorová
kompozice jednotlivých hmot nových pavilonů do navzájem provázaných celků reflektuje typické hmotové členění urbanistických
struktur podle původních lokalit chovaných druhů.
 Podobně jsou podle předlohy deštného lesa koncipovány i navržené výběhy, které jsou stejně jako přirozené prostředí
zvířat charakteristické množstvím zeleně, vzrostlých stromů, vodních ploch – jezírek a vodním příkopem. Řešením výběhů se
vytváří množství různých prostorů odlišného charakteru pro pestřejší život zvířat, podmiňujících jejich přirozené chování. Výběhy
jsou navrženy tak, aby měl návštěvník dojem, že se setkává se zvířetem v bezprostřením kontaktu. Řešení expozice odstraňuje
optické bariéry mezi expozicemi a prostory určenými pro návštěvníky. V navržené expozici návštěvník sleduje zvířata v jejich
přirozeném prostředí, kde má příležitost je hledat a nenalézat. Zvířata a návštěvník jsou si zde rovni. Zvířata mají možnost být
viděna, když chtějí.
 Expozice jsou koncipovány tak, aby pozorovatel - návštěvník měl dojem, že se se zvířetem může setkat v bezprostřením
kontaktu. V návrhu jsou aplikovány četné stavebně technické prostředky (různé formy oplocení, bezpečnostní příkopy, prosklené
stěny, elektrický ohradník) tak, aby účinně plnily svůj účel a současně nerušily vizuální výraz expozic.
 Vjezd do Afrického safari je navržen v bezprostřední blízkosti hlavního vstupu. Podobně jako vjezd k objektům veteriny a
veterinární nemocnice, které tak mohou sloužit i vně areálu ZOO. Tento provoz je důsledně oddělen od pěších komunikací ZOO.
Do safari budou jezdit menší safaribusy, nejlépe na elektrický pohon a je zde možnost otevřít areál veřejnosti ve vlastních
vozidlech. Lidé jedoucí do safari budou už cestou projíždět kolem zajímavých velkých výběhů a u vstupních bran do vlastního
safari, u obležení lvů, uvidí i africkou vesnici. Výjezd ze safari je navržen další branou, severněji položenou, aby  v těchto
místech nedocházelo k jakýmkoli dopravním kolizím, aby se zvířata nedostala ven. Ve vlastním safari jsou navrženy vyhlídky,
bezpečně oddělené od fyzického kontaktu se zvířaty, kde mohou návštěvnící opustit vozidlo.
 Veškeré prostory “dětské ZOO“ jsou orientovány na východní části zoologické zahrady. Expozice “Babiččin dvoreček“
přechází k jízdě na ponících, ta je navržena na stávajícím místě. Vše tu dotváří dětská hřiště. Dětská hřiště i expozice jsou
navrženy s možností bezbariérového přístupu.
 Vzdělávací centrum s přednáškovými místnosti s audiovizuální technikou a prostory pro možnou klubovou činnost a další
vzdělávání jako laboratoře a potřebné zázemí pro pořádané vědecké workshopy jsou navrženy v rekonstruovaném objektu na
severovýchodním okraji ZOO a jsou tak přístupné celoročně i z městské komunikace, nejen z areálu ZOO.
 Stávající objekt historické, bávalé továrnické vily ve východní části ZOO bude sloužit i nadále jako administrativní budova.
Na tento objekt pak postupně navazují prostory hospodářského zázemí, služební vchod a vjezd. Vše je patřičně propojeno s
prostory vlastní ZOO. Tento celek tak logicky a funkčně vytváří zázemí celé zoologické zahrady.
 Navržené řešení propojuje parkovací a odstavné plochy s hlavním vstupem a  funkčně navazuje na stávající komunikace
okolí. Je navrženo i menší parkoviště v bezprostřední blízkosti muzea a botanické zahrady, avšak i tyto objekty jsou v dostupné
vzdálenosti od hlavního parkoviště ZOO.
 Parkovací stání pro handicapované osoby jsou v bezprostřední blízkosti vstupu do ZOO samozřejmostí.
 Jsou tu navrženy i autobusové zastávky, u vstupu do ZOO a v blízkosi ústí přístupové komunikace k muzeu a botanické
zahradě.
 Před celým areálem ZOO je z východní strany navrženo nové využití bývalé zchátralé slévárny, která bude po
rekonstrukci sloužit jako muzeum s tématikou ekologie a aktuálních afrických otázek a problémů. Např. deštné pralesy, jezero
Čad, …, ale i sociální tématika daných oblastí. Muzeum tak dále rozvine a podloží informativní a vzdělávací poslání ZOO, jakož i
řešení dané problematiky.
 V bezprostřední blízkosti muzea je navržena botanická zahrada. Ta svým vzdělávacím charakterem podpoří celistvost
tématiky, kterou se ZOO zabývá a napomůže nejen k sezónnímu rozšíření zeleně po areálu ZOO. Zázemí navržené botanické
zahrady bude situováno do dalších zrekonstruovaných objektů bývalé slévárny a je navržena i funkční návaznost na stávající
skleníky v hospodářské části ZOO.
 Afrika byla inspirací i pro vlastní formu návrhu pavilonů. Ve své podstatě jde o živý atak přírody na každém kroku.
 Různé úrovně předstupující fasády (konstrukce střechy) vytváří dojem členitosti a rozehranosti celé stavby. Zárověň je
místy konstrukce navržená porostlá zelení a dochází tak k velice blízkému sepětí přírody vlastního výběhu a pavilonu, zeleň
živým způsobem “útočí“ na pavilon.
 Zároveň se ve velké části okolí navržených pavilonů návštěvník pohybuje na vyvýšené terase mezi expozicemi a výběhy
a je tak obklíčen přírodou doslova ze všech stran.
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41 Kavárna, občerstvení, toalety

Stávající plochy
Afrického safari

Legenda:

Nově navržené objekty

Rekonstruované
objekty

Navržená zeleň
- travnatý, nízký porost

Navržená zeleň
- vysoký porost, les

Stávající objekty
- expoziční pavilony,
zimoviště

Stávající objekty
- zázemí, provoz ZOO,
veterina, objekty TZ

Stávající zeleň
- vysoký porost, les

Stávající zeleň
- travnatý, nízký porost

Hranice ZOO,
hranice řešeného území

Vymezení návrhu řešení expozic
okapi, bongo, hrošíků a slonů,
řešeno v projektu ze ZS 2009

Bývalé objekty,
sbor

Navržené i stávající
vodní plochy, vodní příkopy

Navržené i stávající
plochy výběhů, příkopy

Plochy dětských hřišť

Prvky mobiliáře
osvětlení, lavičky, stolky,
odpadkové koše

Navržené
pěší komunikace

Stávající
pěší komunikace

Navržené silnice
a pojízdné komunikace
k safari

Stávající silnice
a pojízdné komunikace
safari

Navržená
parkovací stání

Stávající
parkovací stání

Plochy pro manipulaci
a zásobování

Vnitroblok hotelu,
parková úprava

Vstupy
zaměstnanci, zásobování

Vjezdy
zaměstnanci, zásobování

Vstupy - veřejnost

Vjezdy do safari - veřejnost

Vstupy
do navržených pavilonů

Navržená autobusová
zastávka

1 Budovy hlavního vstupu do ZOO,
 zooshop, suvenýry, café, WC,
 nástupiště na safari bus
2 Budova sezonního vstupu,
 restaurace
3 Pohotovostní vstup
4 Hotel ZOO Dvůr králové
5 Hotel ZOO Dvůr králové - bungalovy
6 Vila - administrativa,
 výstava pro veřejnost
7 Ubytovna
8 Budovy veteriny, nemocnice
9 Zimoviště ptáků
10 Budovy zázemípro provoz ZOO,
 sklady, dílny, objekty TZ

11 Pavilon lvů s výběhem
12 Pavilon pouštních zvířat, WC
13 Pavilon Bongo lesní,
 s přilehlým výběhem
14 Pavilon Okapi pralesní,
 s přilehlým výběhem
15 Pavilon Hrošík liberijský,
 s přilehlým výběhem
16 Pavilon "Africká savana",
 s přilehlým výběhem slonů
17 Pavilon "Vodní svět"
18 Pavilon "Ptačí svět"
19 Psinec a šelminec,
 drobné šelmy
20 Orangutani

21 Lori
22 Svět bažin
23 Poníci a kozy, dětská ZOO
24 Plameňáci
25 Vzdělávací centrum
26 Amfiteátr
27 Muzeum, expozice
 aktuální problematiky Afriky,
 ekologické problémy,
 přednáškové sály, audioviz. tech.,
 zooshop, restaurace, WC
28 Zimoviště kopytníků
29 Zimoviště nosorožců
30 Pavilon Goril
31 Voliéra
32 Lemuři
33 Safari lodge, s oplocením
34 Surikaty

Legenda objektů:

Okolní zástavba

Navržená
botanická zahrada

35 Průchozí voliéra
36 Africká vesnice s restaurací
 s africkými domorodými specialitami,
 WC
37 Zázemí botanické zahrady
38 Altán, možnost Café
39 Voliéra, dravci, ptačí svět
40 Pavilon hyen, s výběhem

43 Nástupiště Safaribus

Navržené plochy
Afrického safari

Stávající oplocení
Afrického safari

Navržené oplocení
Afrického safari

42 Pavilon terárií - Africká poušť

Vymezení návrhu řešení
expozic lvů, hyen, dravců,
pouštních terárií


