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UWAGA !
Materiał dotyczy ZOO Dvůr Králové a.s. znajdującego się pod adresem: ul.Štefánikova
nr 1029, 544-01 Dvůr Králové nad Labem (Republika Czeska). Ogród powstał w 1946
roku. Obecnie ogród używa nazwy Safari Park Dvůr Králové w nawiązaniu do
stworzonego na terenie ogrodu Parku Safari.
Firma cateringowa GASTRO-ZOO s.r.o. funkcjonuje na terenie ZOO Dvůr Králové od
1998 roku.

Niżej w tabelce podano dane dotyczące ilości odwiedzających ZOO w latach 2008 – 2017.

Kolorem niebieskim oznaczono w treści tłumaczenia przypisy tłumacza. Numeracja
stron została zmieniona w stosunku do oryginału na potrzeby publikacji.
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WSTĘP
Nowoczesne ogrody zoologiczne nie są wyłącznie miejscem dla wypoczynku i rozrywki
odwiedzających. Obecnie bardzo ważne dla każdego ZOO są również jego cele ochronne oraz
edukacyjne.

Ogród zoologiczny Dvůr Králové należy do światowych liderów, biorąc pod uwagę sukcesy na polu
hodowli zagrożonych gatunków zwierząt. Jako jedyne na świecie wyhodowało rzadkie nosorożce
białe (podgatunku północnego - Ceratotherium simum cottoni). Niestety aktualnie żyje pod ludzką
opieką ostatnie pięć osobników tego gatunku. Wszystkie są własnością „królewsko-dworskiego”
ZOO, które faktycznie wydłużyło pobyt tego niezwykle rzadkiego gatunku na naszej planecie i
umożliwiło tym samym jego ochronę.

Niektóre z wyhodowanych w ogrodzie zwierząt trafiają z powrotem na wolność. Oprócz antylop
końskich, oryksów szablorogich, adaksów nubijskich, antylop szablorogich i bawołów
południowych są to przede wszystkim nosorożce czarne, które udało się przywrócić do Tanzanii,
gdzie z powodzeniem się już rozmnażają na wolności. Prowadzi to do połączenia projektów "in
situ", czyli działań konserwatorskich realizowanych w miejscu pierwotnego występowania gatunku,
z programem "ex situ", czyli hodowli zwierząt pod opieką człowieka, która służy również jako pula
genowej rezerwy.

Ogrody zoologiczne obok działań ochronnych, mają ogromny potencjał w zakresie edukowania
społeczeństwa. Należy pamiętać, że bramy czeskich ogrodów zoologicznych witają rocznie ponad
6 milionów odwiedzających. Oprócz zaangażowanie w globalne kampanie ochrony także ZOO
Dvůr Králové organizuje w tym zakresie kampanie własne. Niektóre z nich, takie jak "Burn Horns"
(palenie rogów nosorożców) z 2014 roku, są znane na skalę światową. Innym ważnym aspektem
funkcjonowania ogrodów zoologicznych są konkretne działania związane z ochroną środowiska.
Nie wystarczą pisemne informacje czy  propozycje działań w różnego typu programach
edukacyjnych ale konieczne jest także podjęcie konkretnych czynności w tym zakresie.

I tak na przykład Zarząd ZOO Dvůr Králové oraz firma Gastro-ZOO s.r.o. uzgodniły, że od roku
2013 zaczną stopniowo ograniczać używanie oleju palmowego w punktach gastronomicznych
ogrodu. W tym miejscu należy wspomnieć, iż pozyskiwanie tego oleju ma bardzo negatywny wpływ
na różnorodność biologiczną w krajach trzeciego świata. W ZOO w pierwszym etapie zaprzestano
używania tego produktu w celu przygotowania żywności bezpośrednio na miejscu. Rok 2015
stanowi rok przejściowy, w ciągu którego przebiega stopniowa eliminacja dostaw produktów
zawierających olej palmowy, sprzedawanych na terenie ogrodu. Ewentualna sprzedaż tego
produktu jest uwarunkowana podaniem informacji na opakowaniu o certyfikacji organizacji
międzynarodowej RSPO (www.rspo.org). W roku 2016 ZOO Dvůr Králové będzie funkcjonować
całkowicie bez użycia oleju palmowego.
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Innym przykładem z wpływem na
środowisko naturalne, a także ważnym
d z i a ł a n i e m e d u k a c y j n y m j e s t
w p r o w a d z e n i e n a t e r e n i e Z O O
segregacji odpadów. Ogród zoologiczny
w pełni wykorzystuje w ten sposób swoją
„afrykańską” koncepcję a zbiórce
materiałów do recyklingu nadał również
odpowiednio stylowy wygląd (patrz
zdjęcie obok).
Towarzyszy temu jednak świadomość,
że prawidłowy proces edukacyjny
związany z gospodarką odpadami nie
może się ograniczyć wyłącznie do ich
segregacji. 



Główny nacisk należy położyć bowiem na profilaktykę czyli zapobieganie produkcji śmieci.
Realizacja projektu „Chombo kelimky” (ekokubki zwrotne Chombo) - ponownie we współpracy z
firmą Gastro-ZOO s.r.o. - poszła najdalej w porównaniu z podobnymi projektami w innych
miejscach u innych instytucji.

1. CEL PROJEKTU

1.1 Główny cel projektu:

A) Zmniejszenie produkcji śmieci na terenie ogrodu zoologicznego Dvůr Králové.

1.2  Cele poboczne projektu:

A) Wpływ edukacyjny na odwiedzających.
B) Zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami.
C) Zysk finansowy ze sprzedaży ekokubków.
D) Reklama marek ZOO Dvůr Králové oraz firmy GASTRO-ZOO.
E) Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla – transport plastikowych
     kubków jednorazowych do ZOO, transport odpadów.
F) Wsparcie dla krajowego producenta.
  Przypis tłumacza: W Polsce nie ma „krajowego” producenta ekokubków
                                w tego typu technologii). Rozwinięcie tematu w pkt.4F
                                niniejszego opracowania.

 

2. OPIS PROJEKTU

Od roku 2014 ZOO Dvůr Králové oraz firma GASTRO ZOO s.r.o. odstąpiły od używania
kubków jednorazowych na napoje. W ich miejsce pojawiły się ekokubki (zwrotne –
wielokrotnego użytku) z graficznymi motywami zwierząt z miejscowego ZOO (patrz zdjęcie
na stronie tytułowej oraz załączniki). Taki ekokubek otrzymuje odwiedzający wraz z
zakupionym napojem. Kaucja za ekokubek w kwocie 30 CZK stanowi też cenę brutto
sprzedaży ekokubka. Przy zakupie pierwszego napoju odwiedzający jest informowany, że
wysokość kaucji jest też ceną zapłaty za ekokubek i może sobie go zostawić jako pamiątkowy a
także praktyczny przedmiot albo będzie mu za oddany ekokubek zwrócona zaliczka. Następnie
informuje się odwiedzającego, że ekokubek może używać w czasie całego pobytu w ramach
systemu cateringowego ZOO i zawsze może wymienić taki ekokubek na czysty. Ekokubki są
oferowane w dwóch pojemnościach: 0,5l i 0,3l. Dlaczego nazwą ekokubka jest „CHOMBO”?
Nazwa „CHOMBO” - w języku swahili „naczynie” - jest hołdem dla projektu "Chombo"
organizowanym w ramach kampanii "Woda dla Afryki" jako wspólny projekt czeskiego
stowarzyszenie obywatelskiego KwaAfrika, Chombo Primary School (Chombo Village, Moshi,
Kilimanjaro region, Tanzania) i Water Department (Moshi, Kilimanjaro region, Tanzania). Projekt
„Chombo” dał wodę pitną szkole podstawowej, odwiedzanej przez ponad 500 dzieci w Tanzanii.

Aby zmaksymalizować efekt - w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów - ZOO Dvůr
Králové w roku 2015 zakończyło współpracę z firmą, która prowadziła na terenie ogrodu
sprzedaż napojów w automatach. Okres czynnej sprzedaży wynosił w przypadku tych
automatów 200 dni na rok i sprzedało się w ten sposób rocznie 4.844 sztuk plastikowych butelek
0,5l (PET).

Bilans projektu "Ekokubki Chombo” w ZOO Dvůr Králové został opisany w poniższych
tabelkach. Mamy nadzieję, że będzie służyć jako projekt modelowy dla każdego, kto chce
uczynić rzeczywisty krok w kierunku poprawy wizerunku współczesnego świata, na który
my, ludzie, niestety często mamy bardzo negatywny wpływ.
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3. ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTU

TA CZĘŚĆ MATERIAŁU JEST OBJĘTA TAJEMNICĄ HANDLOWĄ.
Ewentualne przesłanie pełnego tłumaczenia pdfa - wraz z wynikami finansowymi
wdrożenia projektu - jest możliwe za zgodą ZOO Dvůr Králové a.s. znajdującego
się pod adresem: ul.Štefánikova nr 1029, 544-01 Dvůr Králové nad Labem
(Republika Czeska oraz firmy cateringowej GASTRO-ZOO s.r.o. 

4. NASTĘPSTWA WDROŻENIA PROJEKTU

     4.1.1  Główny cel projektu:

Zmniejszenie produkcji śmieci na terenie ogrodu zoologicznego.

Roczna produkcja odpadów spadła o 1,25 tony.

4.1.2  Cele poboczne projektu:

A) Wpływ edukacyjny na odwiedzających.

Projekt w atrakcyjny sposób zwraca uwagę odwiedzających na potrzebę zmniejszenia produkcji
odpadów i konieczność ich segregacji.

B) Zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami.

Całkowite roczne oszczędności w gospodarce odpadami wyniosły xxxxx CZK netto

C) Zysk finansowy ze sprzedaży ekokubków.

Na zwrot całkowitej inwestycji na projekt potrzeba półtora roku.
W latach następnych szacuje się czysty zysk z projektu w kwocie od xxxxx do xxxxx CZK netto 

D) Reklama marek ZOO Dvůr Králové oraz firmy GASTRO-ZOO.

Ze względu na wysoką jakość i atrakcyjne wykonanie oraz możliwość praktycznego wykorzystania
ekokubków Chombo (np. w domu, w podróży itp.) pełnią one też - w skuteczny sposób - funkcję
długoterminowej delikatnej reklamy za pośrednictwem korzystających z nich użytkowników.

E) Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla – transport plastikowych kubków
jednorazowych do ZOO, transport odpadów.

Doszło do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przy transporcie od producenta kubków
jednorazowych do klienta. Spadła też częstotliwość zbierania odpadów i ograniczona została
potrzeba ich zagospodarowania (składowanie, prasowanie, recykling itd.).
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F) Wsparcie dla krajowego (w tym przypadku czeskiego) producenta.

Produkcję ekokubka, jego projekty graficzne oraz proces brandowania zapewniają czeskie firmy
czyli tym samym projekt wspiera powstawanie miejsc pracy w Czechach.

Przyp. tłumacza: W Polsce nie ma krajowego producenta ekokubków w takiej technologii (tj.
ekokubek PP z klipsem mocującym z technologią brandowania photo IML). 

Czeską firmę producenta ekokubków Nicknack s.r.o. reprezentuje w Polsce polski podmiot –
„Interpretor” spółka z o.o. z/s w Rybniku. Współpraca z polską firmą gwarantuje wspieranie
polskiego rynku pracy oraz polskie inwestycje. Te ostatnie planowane są na lata 2019-2020 w
postaci budowy przemysłowej myjni ekokubków oraz linii produkcji ekokubka Nicknack.

Projekty graficzne ekokubków na rynek polski już w chwili obecnej tworzą z kolei polscy graficy. 

5. PODSUMOWANIE

Projekt wypełnił zakładany jego cel główny a także cele drugorzędne. W ten sposób spełnił też
warunki udanego projektu pilotażowego. O sukcesie projektu świadczy również to, iż chęć jego
realizacji wykazały inne podmioty, co może w następstwie spowodować wzrost frekwencji w ZOO
Dvůr Králové z obecnej - czyli pół miliona - do prawie dwóch milionów odwiedzających.

ZOO Jihlava (Igława), ZOO Olomouc (Ołomuniec) i ZOO Zlín już rozpoczęły wdrażanie tego
projektu. 

W międzyczasie - oprócz wymienionych – system ekokubka zwrotnego wdrożyły jeszcze
następujące ogrody: ZOO Brno, ZOO Liberec, ZOO Pilzno oraz w roku 2016 ZOO Ostrawa.
Zaawansowane rozmowy dot. wdrożenia projektu trwają obecnie z kolejnym dużym czeskim ZOO.

Sporządzono dnia 27 kwietnia 2015 roku

MVDr. Přemysl Rabas – Dyrektor Dvůr Králové ZOO a.s.
(reditelstvi@zoodk.cz, +420 499 311 225)
obecnie: reditelstvi@zoodvurkralove.cz nr tel. bez zmian

Igor Mašín – Prezes Zarządu GASTRO-ZOO s.r.o. 
(imasin@gastro-zoo.cz, +420 499 622 261) 
obecnie: imasin@safarigastro.cz tel. +420 491 616 396
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6. ZAŁĄCZNIKI

6.1. W roku 2015 kolekcja ekokubków została wzbogacona o dalszy motyw

graficzny - „BIG 5” z dorosłymi osobnikami zwierząt wielkiej piątki oraz „BABY 5” z

ich młodymi. 
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6.2 Kolekcja z roku 2014.

7. POST SCRIPTUM

Dla dopełnienia informacji przedstawiamy grafiki innych ekokubków zwrotnych
„CHOMBO”, używanych w ZOO Dvůr Králové oraz informacje dot. prezentacji
systemu ekokubka zwrotnego oraz innych rozwiązań proekologicznych
stosowanych w ZOO, na oficjalnej stronie jego cateringu, tudzież samego ZOO.

7.1 Jeden z motywów graficznych dotyczył promocji LWIEGO SAFARI, które
znalazło się w ofercie ZOO Dvůr Králové w roku 2016.
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Uwidocznił się zatem trend corocznego wprowadzania nowych
wzorów graficznych ekokubków, które są przy okazj i
elementem reklamy np. oddanej do użytku nowej inwestycji, jak
wspomniane LWIE SAFARI (zdjęcie na nast. stronie).

Dodatkowo na ekokubku pojawiło się logo (napis) o treści „MYŚLIMY
ZOOLOGICZNIE” (w sensie „ekologicznie”). Wspomnianego hasła
nikt w Polsce - jak na razie – marketingowo jeszcze nie wykorzystał.
Grafikę ekokubka uzupełnia praktyczny QR kod.



7.2 Grafiki ekokubków z edycji 2016. Pojemności odpowiednio: 0,5l i 0,3l. Kaucja 30 CZK
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W roku 2016 pojawił się również w obiegu nowy wzór
ekokubka dot. promocji odbywającego się corocznie na
terenie ZOO specjalnego wydarzenia  „Africa Live Festival”
(zdjęcie z prawej).

7.3 Grafiki ekokubków z edycji 2017 

Pojemności odpowiednio: 0,5l i 0,3l. Kaucja 30 CZK. 

Reprodukcje ręcznie malowanych podobizn zwierząt
stanowią znak firmowy serii ekokubków ZOO Dvůr Králové.



7.4 Grafiki ekokubków z edycji 2018. Promują m.in. nowe gatunki piwa powstającego
w browarze na terenie ogrodu, oddanego do użytku w roku 2018. Nazwy piw: Biały i
czarny nosorożec mają zwracać uwagę na problem ginących gatunków.

7.5 Niżej informacja o systemie ekokubka zwrotnego zamieszczona na
oficjalnej witrynie cateringu ZOO: (źródło: www.  gastro-zoo.cz/?page_id=299)
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- TŁUMACZENIE Z KOMENTARZEM -

MYŚLIMY ZOOLOGICZNIE
Nie wiecie, co to pojęcie oznacza?
Ekologicznie
Ekokubki „Chombo” – kaucja zwrotna 30 CZK – ekokubek możecie zwrócić za 30 CZK w
jakimkolwiek punkcie gastronomicznym w Safari Parku, gdzie można go także wymienić
za dobrą ziarnistą kawę (cena specjalna) albo zbierajcie nasze ekokubki Chombo jako
pamiątkę z super wypadu do naszego Safari Parku.

Drewniane sztućce - wymieniliśmy za sztućce plastikowe (kompletnie aż wykorzystamy
zasoby),

Segregacja odpadów – Z Waszą pomocą bezpośrednio do pojemników na terenie parku a
ostateczne sortowanie w gospodarczej części Safari Parku.

Elektryczne samochody – staramy się zwiększać ilość tych „samochodzików”.

Pojęcie myślenia zoologicznego rozwinięte zostało również na stronie ZOO:(źródło:
https://safaripark.cz/cz/naplanuj-si-navstevu/stravovani )

Chodzi o przygotowywanie potraw za pomocą nowych technologii pomagających
oszczędzać energię elektryczną oraz całkowity zakaz używania oleju palmowego
(Certyfikat Lestari Protecting Rainforest z dnia 26.06.2017)
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7.6 Poniżej lista 12 punktów gastronomicznych, znajdujących się na terenie
ogrodu zoologicznego według spisu z mapy ZOO dostępnej na jego oficjalnej
stronie. (źródło: https://safaripark.cz/cz/naplanuj-si-navstevu/mapa-zoo ) . Warto
zwrócić uwagę również na zamieszczone tam - w stosunku do odwiedzających -
podziękowanie za... nie palenie na terenie ogrodu.

Tłumaczenie oraz przypisy:

Jarosław Bem
tłumacz języka czeskiego
jarekbem@gmail.com

Rybnik, dnia 31.12.2018 roku +48 883 858 500
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7.7 Jak ludzie reagują na
ekokubki? 

18 l i p c a 2 0 1 8 r o k u - n a
oficjalnym profilu fb ZOO -
pojawił się post z informacją o
nowych grafikach ekokubków.
Efekt? 274 polubienia oraz
wyłącznie dobre komentarze.
Więcej pod linkiem:

https://www.facebook.com/zoodv
urkralove/photos/a.23266179543
9/10160604374510440/?
type=1&theater

W sumie w ZOO Dvůr Králové
na przetrzeni lat 2014-2018
w p r o w a d z o n o d o o b i e g u
ekokubki o 14 różnych wzorach
graficznych. Stały się najczęściej
zbieraną pamiątką z ZOO.
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