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Petru Adamcovi je 29 let, je ženatý a má jednu dcer  
 

  





    
  íležitostn
             
           
 

Petr Krása je ženatý, má 2 d   
       stování masožravých rostlin, a dalším 
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2.2 Odborné rozvržení projektu ..................... 

2.2.1 Zoologické požadavky ......................... 
    

   
   
  
  
    
   
   
   

     
   

   
     
    
  ní a odborné požadavky kladené na zam   

   
  
   
     analýzy kalkulace hlavních nákladových položek .... 
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 chov ohrožených druh  živo 

    

    

   

            
        sijského (bez jižní  
   že p 

     všechny skupiny živo     
       ptáci, plazi, obojživelníci, ryby i 
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   ohrožených druh  živo         
  

  
                
    na ochranu ohrožených druh  



  


            
              


 Odborné rozvržení projektu 

   Zoologické požadavky  
 

rozvrženy v terénu a umož      
    edí. Plocha zoo je rozvržena 
              
        oužící jako zázemí pro návšt 
              
  m s maximálním využitím moderní techniky. 

             
             
                  
 ístupna a umož uje tak vhodné rozmnožování chovaných druh 
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 ní možnosti získání dota   
  
   ených institucí (MŽP, UCSZ, 
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zoologické zahrady prodlužuje pr   

 
             
              

                
 vnost (146 tisíc Zoo Hodonín až 1 290 tisíc Zoo Praha) než nejnavšt  
 
     nižší návšt 
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   ekávat, že z   
         
než jsou dv          
 

 ležité je také zmínit, že oproti jiným turistickým  
   

  
   
          evážnou 
              
   znorodé je i složení návšt     
     íci, že zoologické zahrady p   
  

 

 

           
               
          
soukromých ekofarem (Kozodoj, Ekofarma Ležnice, Mot   
            
   že tyto instituce vhodn         


Za nejbližší konkurenci lze tedy považovat menší zo   
      v útlumovém režimu). Pro v   
    

  ímou konkurenci lze považovat zejména Zoologickou a     
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založena zoo v plze    
 
    koncipována jako zoogeografický biopark, tzn. že j 
            
     
               
množství je však také dáno tím, že jedno ze zam  ské zoo jsou tzv. nižší obratlovci 
(ryby, obojživelníci a plazi) a bezobratlí. Velká s  chto živo    
            
   íží, jejímž cílem je chovat zví  
                 
   at, tj. životní pohodu zví at, což znamená, 
že výb    sobovány životním pot     
    
        adí. Tento objekt a jeho okolí slouží k po 
         považovat 
pár vzácných nosorožc  indických, stádo žiraf Rothschildových, hrošíky li  
    


Podkrušnohorský zoopark byl založen v roce 1975. Hl    
    y a Asie bez nejjižn 
            at. Jak již 
        
    
       
              
 estože žijí na evropském kontinentu, jsou dnes ve   známá než zví 
               
      tší atrakce zooparku lze považovat skupinu 
        kuželozubých, expozice dravých pták   
      již vyhynulé 
  

    
   
           
       
                  
jejímž hlavním zam          
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  vnosti slouží propagace na veletrzích cestovního vr  
          
      

    
kroužky. Prostor pro spolupráci dostávají neziskové
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k názoru, že po    v navrhované zoo se bude pohybovat mezi 30 až 50. 
  

 nosti (p.o.) dohlíží odborná dozor  

  
  
tak, aby byly postiženy všechny oblasti, kterými se

  ní a odborné požadavky kladené na zam 



  
   
 

 editele – standartní požadavky na asisten 
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Údržba (cca 5 osob) 
  



 




 




 



 
 













 

 

 


 












Údržba 
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  považujeme za vhodné využít bu  
   nevyužitelné (nap    
       
nabízejí k podobnému využití (historické parky a ze  

         
   
 
  

   
lesa. Lokalita umož  i plánování rozvržení prostoru zoo pracovat s prost 
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množství turistických možností, m  
služby. Výhodné vlastnické pom 
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ubytovacích aktivit – Statek Bernard. Vhodné využit

uhelné, a.s. Lokalita umož uje využívat stávající modelace terénu i provád 
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programu – Severozápad – PO 4 Udržitelný rozvoj ces 
programu Životní prost  
     
Karlovarský kraj. Další možnosti financování p   


    
položek 

            
  

 

 
 

  ibližné náklady na realizaci tohoto projektu.  
                
specifické skupiny živo  . Vzhledem k tomu, že hlavní 
  
              
 

           
 

      
                  

 

 

   
   
  
  

          kolik složek. Výnosy zoologických zahrad se 
 edevším z tržeb ze vstupného, p     
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MŽP. 
   
energie a na údržbu. 

 ibližné procentuální zastoupení jednotlivých polože 

 ibližné procentuální zastoupení jednotlivých polože 
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 domujeme si, že s realizací takto rozsáhlého projektu souvisí celké množství 


  jší rizika považujeme tato: 

 
  
 
  
 nutnost využití moderních a náro 
  
    
 složitý legislativní proces pro z ízení zoo a chov ohrožených druh 

 esto si myslíme, že tato a další potenciální rizika ekonatelná a potýká se s nimi každý 
  edpokládáme, že tato rizika jsou daleko p eváženy mnoha p 
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Každý projekt podobného rozsahu pot   
 
  
 ležit jší považujeme: 
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pro ohroženou faunu 
   
 



 
  
 nutnost využití moderních a náro 


  


   

 
 složitý legislativní proces pro z 

chov ohrožených druh

 ÍLEŽITOSTI HROZBY 
 využití dota  
  

 
 prodloužení  pobytu v kraji o 1 den u 

 
  
  


 možnost spolupráce s uvažovanou pobo 

Fakulty ŽP p    
   
  íležitost pro místní firmy p 
  íležitost pro místní firmy p   žném 
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