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Organizační struktura Nadace Zoo Plasy
Provozovatel:
Nadace ZOO Plasy, Plzeňská 37, 331 01 Plasy, IČO: 09227296

Předseda správní rady:
Petr Neuman

Členové správní rady:
Tomáš Neuman, Jana Neumanová

Členové dozorčí rady:
Martina Neumanová, Lucie Vondráková, Radek Vondrák

Zaměstnanci:
Veterinární lékař: MVDr. Sebastian Franco
Zoolog: Monika Malichová
Ošetřovatelé: Lucie Němečková, Hana Štochlová, Šárka Korecká,
Natálie Naujocková
Údržba: Zdeněk Neuman, Martin Nezbeda
Florista: Pavel Nový
Ekonom: Markéta Vlková
Manager správy budov: Radek Vondrák
Pokladní: Aleš Vlk
Zpracovatelé výroční zprávy: Monika Malichová, Aleš Vlk
Celkový počet zaměstnanců (k 31.12.2021) – 12

Základní ekonomické údaje, hlavní údaje:
Počet druhů zvířat: 87 (k 7.6.2020: 72)
Počet jedinců: 310 (k 7.6.2020: 288)
Návštěvnost: 93 374
Příjmy: 10 137 965,-Kč Z toho dotace: 970 504,-Kč
Náklady: 8 432 596,-Kč

Důležité kontakty:
Styk s veřejností: Petr Neuman +420 602 342 883, reditel@zooplasy.cz
Zoolog: Monika Malichová +420 728 036 250, zoolog@zooplasy.cz
Pokladna: Aleš Vlk +420 607 876 265, info@zooplasy.cz
Internetové stránky: www.zooplasy.cz
Facebook: ZOO a Fantasy Golf Plasy
Instagram: zoo_a_fantasy_golf_plasy

HLAVNÍ ČINNOST:
•
•
•
•
•
•
•
•

Provoz zoologické zahrady
Chov exotických zvířat, ohrožených a vzácných druhů zvířat
Zachování a ochrana ohrožených druhů zvířat
Podpora ochranářských programů a zapojení se do nich
Výměna a prodej zvířat
Osvětová činnost, přednášky, semináře
Chovatelský kroužek – práce s dětmi a mládeží
Zážitkové programy – komentované prohlídky, krmení, na den
ošetřovatelem atd.
• Gastronomické služby
• Prodej suvenýrů

Slovo ředitele:
Vážení návštěvníci,
na úvod této výroční zprávy mi dovolte několik vět, týkajících se
chodu naší ZOO v roce 2021. Ač nerad, musím opět zmínit
Covid-19, který i v letošním roce negativně ovlivnil naše životy.
Znovu bych chtěl poděkovat všem zdravotníkům, jak si se situací poradili a
dávali nám naději, že toto období překonáme, což se nakonec také povedlo. Stále
si také myslím, že mnohem hůře pracovali naši politici, ale to raději rozebírat
nebudu. Přeci jen píši výroční zprávu ZOO Plasy, takže k nám. První tři měsíce
jsme měli, z již zmiňovaného důvodu pandemie, nuceně zavřeno a vůbec nám
nebylo do smíchu. Ekonomická situace byla již více než kritická a byli jsme
vděčni za každou korunu, kterou jsme dostali. Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem institucím, které nás podpořili, všem mecenášům, Plzeňskému magistrátu,
a především obyčejným lidem, kteří nám jakoukoliv formou darovali tolik
potřebné prostředky. Kompletní poděkování a další informace o partnerech,
sponzorech a adoptivních rodičích si můžete přečíst na jiném místě výroční
zprávy.
Nyní již k těm hezčím a příjemnějším záležitostem. I přes ono uzavření jsme
nakonec zaznamenali historicky druhou nejvyšší návštěvnost, čehož si nesmírně
vážíme. Lidé byli, po několika měsíční izolace, natěšeni na výlety a zážitky.
Mnozí nás přišli podpořit a podívat se, jak jsme vše zvládli a do jisté míry nám
také nahrála skutečnost, že bylo omezeno cestování do zahraničí. Ve výsledku se
tak můžeme pochlubit nádherným číslem 93374 návštěvníků, což z nás udělalo
třetí nejnavštěvovanější destinaci v plzeňském kraji! Na druhou stranu mohla
být návštěvnost ještě daleko vyšší, díky dětem. Každoročně jich k nám na jaře
přijíždí několik tisíc, v rámci školních výletů, které byly ovšem letos velmi
omezené. Mnoho škol nemohlo, nebo z preventivních důvodů nechtělo, tyto
výlety pořádat. Ale nebudu si stěžovat, přes všechny problémy jsem
s návštěvností nadmíru spokojený.
V samotné říši zvířat došlo i letos k mnoha změnám, přírůstkům, nákupům, ale
také prodeji a bohužel i úhynům. Podrobný servis najdete na dalších stránkách
zprávy, tak ode mě jen tak v rychlosti několik vět. Velké věci se děly u ptáků,
kde jsme se soustředili hlavně na dopárování jednotlivých druhů. U savců pak
dokonce proběhly hned dvě změny celých skupin, konkrétně se jednalo o lemury
kata a surikaty. Z různých příčin došlo také, bohužel, k několika úhynům, což
nás vždy velmi mrzí.

Pomalu, ale jistě se také pouštíme do teraristiky, které jsme se zatím téměř
nevěnovali. Pořídili jsme dvě nová terária pro korálovky, jedno pro chameleona a
další pagekonům. Spatřit je můžete v budově pokladny, ve své kanceláři pak
mám dočasně hroznýše královského. Také letos jsme areál rozšířili o nové
výběhy a voliéry, budujeme další a snažíme se vylepšovat stávající, a to jak pro
pohodlí zvířat, tak našich návštěvníků. Pro hráče minigolfu jsme kompletně
vyměnili povrch na sedmi jamkách. Umělá tráva na nich již byla v dezolátním
stavu a mantinely otlučené.
Stále také spolupracujeme s několika organizacemi, zabývajících se ochranou
zvířat, zapojujeme se do nových projektů a jsme aktivní ve vzdělávání veřejnosti.
Velkými změnami prošel chovatelský kroužek, jenž jsem si vzal letos osobně na
starost a společně s naší zooložkou pro děti připravujeme týden, co týden pestré
programy plné nových informací o zvířatech, jejich životech a potřebách, ale také
o ekologii a ochraně planety, jako celku.
Ještě, než budete pokračovat ve čtení, rád bych vám popřál především pevné
zdraví, pohodu, klid, spoustu nezapomenutelných zážitků a mnoho spokojenosti,
třeba při návštěvě ZOO Plasy.
Petr Neuman, předseda správní rady Nadace ZOO Plasy

Provoz zoologické zahrady
Areál byl vystavěn v roce 2012, udělení licence proběhlo v roce 2016 pro firmu
Neuman food s.r.o. A poté 8.6.2020 převzala zoologickou zahradu Nadace zoo
Plasy.
Zoologickou zahradu neustále,
dle finančních možností, rozšiřujeme,
budujeme nové výběhy, opravujeme
původní expozice i areál zoo.
Zaměřujeme se především na
welfare, enrichment chovaných
zvířat, věnujeme se osvětě
veřejnosti různými přednášky,
ač i v tomto roce nám toto značně
omezila pandemie Covid-19.
Snažíme se v rámci možností
Zapojovat do ochranářských
programů, které podporujeme
především finančně. Za poslední
rok jsme se rozšířili o několik
výběhů a obsadili je novými druhy
zvířat. Můžete zde spatřit 20 druhů
papoušků, kolekci sov o 11-ti
druzích, 18 druhů savců a mnoho
dalších. Kromě zvířat areál disponuje také botanickou zahradou, kde je možné
vidět japonskou zahradu, bonsaje, několik druhů palem, olivovník, fíkovník,
endemit blahočet chilský, stromové kapradiny, kaktusy a mnoho dalšího.

Co se dělo v zoo
ZVÍŘATA:
Ptáci:
V dubnu 2021 jsme ze zoo Dvůr Králové přivezli mladý pár pelikánů bílých.
Bohužel v prosinci téhož roku jsme přišli o samce, kde pitva potvrdila příčinu
úmrtí a to perforaci střev. Jelikož jsme nechtěli, aby byla naše samice sama
(jakožto hejnové zvíře) a odchovy ani jedince aktuálně nikdo neměl k dispozici,
rozhodli jsme se dát samici do zoo Dvorec, kde na ní už čekal nový pelikání
kamarád k dopárování. Samozřejmě jsme ani nechtěli, aby naši zoo tito krásní
ptáci přestali zdobit, a tak jsme si předběžně zamluvili nová zvířata na další
sezonu. Začátkem roku 2022 by se měli malý pelikáni líhnout, moc se na ně
těšíme.
Všeobecně jsme se zaměřili na dopárování všech druhů. K našemu mladému,
ručně dokrmenému samci Amazonka bělobřichého jsme našli vhodnou samici,
líhnutou přirozeně pod rodiči, což by mělo jednou napomoci i pro zdárný odchov
od tohoto páru. Tito papoušci jsou velice oblíbení kvůli jejich hravosti, chytrosti a
kontaktnosti s lidmi.

Ani u sov jsme nezaháleli a u sovice sněžní (Bubo scandiacus) jsme dopárovali
krásnou samici.
Kolekci sov neustále rozšiřujeme, a tak jsme v květnu pořídili další dva nové
druhy. Jedná se o pár sýčků králičích (Athene cunicularia) a výrečků
indických(Otus bakkamoena).

U jeřábů královských jsme v listopadu dokončili další samostatné zimoviště a
mohli tak pořídit 10 kusů ibisů posvátných ze zoo Dvorec. Venkovní voliéru
obývají společně. Díky MŽP jsme získali vzácné jednotlivce druhu loriů. Jedná
se o samce lori čárkovaný a o samici lori žlutozelený, který je mimo to mezi lori
opravdu vzácný unikát! V Evropě se již nechová.

V neposlední řadě musíme zmínit odchovy od našich opeřenců. V tomto roce se
jako v každém jiném velice dařilo v Australské voliéře, kde se vylíhlo několik
mladých rosel pestrých, rosel penantových a korel chocholatých.
Zadařil se nám také odchov latamů vlaštovčích (Lathamus discolor) od tří
rodičovských párů, kde bylo hned několik mláďat. Patří mezi kriticky ohrožené
druhy. Domovinou tohoto druhu je jihovýchodní Austrálie a ve volné přírodě je
jich bohužel velice málo. Podle mezinárodní organizace BirdLife International
čítá divoká populace pouhý jeden až dva a půl tisíce jedinců. Jsou to ptáci dosud
málo známí mezi chovatelskou veřejností, málo chovaní a zřídka zastoupeni
v chovech.
Z dalších mláďat jsme se radovali u
Alexandrů čínských (Psittacula derbiana),
kde se vylíhla dvě krásná mláďata.
Také na rybníčku se vybatolila kachňata
od kachniček mandarínských a kachniček
karolínských.
U sov jsme se těšili z mláďat od výrů
velkých (Bubo bubo), puštíků hnědých
(Strix leptogrammica) a puštíků
brýlatých (Pulsatrix perspicillata).

Savci:
V tomto roce jsme udělali pár zásadních změn, aby chov některých zvířat měl
smysl a posunuli jsme se tím i dál.
Vyměnili jsme náš chovný pár lemurů kata za novou skupinu. Původní samice se
neuměla postarat o svá narozená mláďata a ta posléze hynula. Nového samce
společně se dvěma samicemi jsme získali deponačně ze zoo Ústí nad Labem.
Vybudovali jsme jim novou expozici z části bývalého výběhu makaka
červenolícího, u kterého jsme chov již ukončili minulý rok. Druhá část tohoto
výběhu bude sloužit pro ary ararauny.
Také u surikat jsme udělali velké změny a vyměnili celé chovné skupiny. Pořídili
jsme 3 nové nepříbuzné mladé páry a začali s rekonstrukcí jejich výběhu.
Postupně se bude opravovat celá duna, vymění se kompletně písek a upraví se
vnitřní ubikace.
Po delší době se nám konečně
podařilo sehnat vhodného
samce malpy hnědé (Cebus
apela) ze zoologické zahrady
na Slovensku. Tím se naše
samičí trio rozšířilo o dalšího
člena a velmi rychle si na sebe
zvykli. Do budoucna by se
snad mohli podařit nějaké
odchovy těchto krásných
primátů. Oblíbeným novým
výběhem, hlavně pro děti se stala expozice, kam jsme pořídili zakrslé králíky,
které si mohou návštěvníci pohladit.
V zadní části zoo jsme v červnu obsadili nově vybudovaný výběh, dlouho jsme
přemýšleli, jaký druh zvířete zde umístíme, aby vyhovoval jak velikostí, tak
strukturou a osazením zeleně. Rozhodli jsme se pro lišky korsak…Jde o malé
plemeno lišky, vážící v dospělosti pouhý 2 – 3 kg. Roztomilé trio jsme získali ze
zoo Zájezd, jde o jednu samici a dva samce.
V červenci jsme dokončili další nový výběh pro servaly stepní
a rozrostli se tak o další druh kočkovité šelmy. Pořídili jsme
dvě samice a k nim nepříbuzného mladého samce.
V této zadní části zoo jsme začali s realizací výběhu pro
vlky euroasijské.

Nejen dobré zprávy se v tento rok udály, a proto musíme zmínit i to smutnější.
Náš odchovanec, čtyřletý samec tygra indického, měl vrozenou vadu a trpěl
problémy s pohybovým aparátem. Po neúspěšné léčbě a z důvodu zhoršujícího se
stavu až do stádia nevyléčitelnosti, neslučujícího se se životem, byla v září
provedena veterinárním lékařem euthanasie.

Plazi:
Terarijní zvířata jsou v naší zoo prozatím nejméně zastoupena. Letos jsme do
budovy pokladny pořídili několik terárií a dali do nich expoziční druhy plazů,
konkrétně korálovku sedlatou, korálovku kalifornskou, dále chameleona
jemenského a pagekona řasnatého, u nichž se nám po krátké době zadařil
odchov a na svět se vylíhly dvě malé ještěrky.
Pořídili jsme také krásného samce hroznýše
královského, ale při jeho délce dvou metrů jsme
mu vybudovali zázemí, vestavěné terárium,
v budově kanceláře, neboť by jinak zabral celou
pokladnu.
Nejvíce chovaných plazů máme v kolekcích želv,
kde aktuálně chováme 6 druhů. Nově jsme
vybudovali výběh mezi Mexikem a Afrikou, do
kterého jsme umístili nové druhy – želvy bahenní a
želvy žlutolící.

Co se dělo v zoo
BUDOVÁNÍ A OPRAVY:
Také letos jsme si pro návštěvníky připravili několik novinek, které jim přinesou
větší pohodlí, nové zážitky, samozřejmě další výběhy s krásnými zvířaty i
úpravu stávajícího zařízení.

Nové výběhy:
V zadní části areálu jsme vybudovali další výběhy,
které jsou již obsazené novými zvířaty. Ten pro
lišky korsak nebyl na výstavbu úplně náročný,
umístili jsme do něj podzemní noru, oplotili,
natáhli elektrický ohradník, zasadili několik
stromů a upravili terén. Jinak v něm převážně
zůstala vegetace, která zde přirozeně rostla.

Výběh pro servaly stepní vyžadoval více
práce a jeho výstavba tak byla o něco
složitější. Tato zvířata vyžadují teplo,
proto jsme museli postavit vnitřní ubikaci
s topnými tělesy. Potřebují také vyvýšená
místa a dostatek hraček. Ve vnitřním i
venkovním prostoru jsme rozmístili
několik lavic a pódií, v různých výškových
dimenzích a vznikla zde i menší skalka.
Celý prostor, včetně stropu, jsme pak museli
oplotit a samozřejmostí bylo vysázení trávy,
stromků a keříků.
V přední části jsme využili proskleného výběhu nosálů a mývalů jako jedné
stěny, před potůčkem, který okolo něj protéká, jsme postavili stěnu další, vše
pospojovali a vznikl z toho nový výběh pro želvy bahenní a žlutolící. Flóru jsme
opět nechali původní, pouze jsme zde vytvořili písčitou pláž, kam by mohli želvy
zahrabávat svá vejce.

Oprava jamek:
Součástí areálu je též minigolfové hřiště, které již nutně potřebovalo
rekonstrukci. Hlavně zelené koberce již byly totálně roztrhané a téměř se na
nich nedalo hrát. Pustili jsme se proto do kompletní přestavby, jelikož i mnoho
mantinelů bylo ve stavu minimálně havarijním. Navíc jsme se rozhodli některé
jamky zjednodušit, aby je dokázal každý pokořit a netvořily se u nich zbytečné
fronty. Stavební práce, zasazování nových překážek a strhávání starých koberců
jsme řešili svépomocí, na lepení nové umělé trávy jsme si již najali
specializovanou firmu. Proti prvotním odhadům jsme vše stihli v rekordním čase
a zájemci o hru se brzy mohli těšit na zbrusu nové dobrodružství.

Mimo těchto větších projektů jsme provedli spoustu menších úprav a oprav ve
stávající části a připravovali prostory pro další stavby v části nové. Probíhaly
různé terénní úpravy, výkopové práce, pokládání inženýrských sítí, vodovodního
potrubí a spousta dalších prací, aby mohli i v příštím roce vznikat nové výběhy a
zázemí jak pro zvířata a personál, tak pro naše návštěvníky. V plánu máme
dětské hřiště, nový kiosek s občerstvením a toalety, dále pak výběhy pro oceloty,
ledňáky obrovské a kamerunské kozy. Věnovat se také musíme opravě pirátské
lodi a ostrova, opravit chceme pravěkou jeskyni a připravit naučnou stezku.

Vzdělávací programy
Jako ve většině sfér, i nám komplikuje Covid veškeré činnosti, kterým se
věnujeme a nejinak je tomu i se vzdělávacími programy. Již další rok je všechno
mnohem složitější než v letech předchozích. Letos jsme tak přišli o celé čtyři
měsíce! A popravdě, vzhledem k existenčním problémům, jež postihly nejen nás,
ale také mnohem větší a ekonomicky silnější subjekty, nebylo na spoustu věcí
ani pomyšlení. Nicméně všeho jsme se vzdát nechtěli a v rámci možností jsme
pokračovali alespoň na dvou programech pro mládež a studenty.

PRAXE STUDENTŮ

Ani praxe studentů středních veterinárních škol z Plas a Rakovníka, s nimiž
dlouhodobě spolupracujeme neprobíhala standardně. Několik studentů svou
praxi stihlo, poznalo, jak to chodí v provozu a získalo cenné zkušenosti a
poznatky, které se jim budou jednou hodit při výkonu povolání nebo třeba k
získání zajímavého zaměstnání. Bylo jich ovšem opět málo, jelikož i praxe, které
probíhají venku, byly z počátku roku zakázány. Nutno říct, že studenty práce v
naší ZOO baví, chodí sem rádi a několik z nich jsme zaujali natolik, že k nám
poté docházeli o víkendech nebo osobním volnu a velmi nám pomohli, za což jim
patří velké díky. V létě pak v rámci brigády využíváme mnoho bývalých
praktikantů.
Praktikanti u nás nedostávají pouze podřadné práce jako mytí misek či kydání
výkalů, ale dáváme jim poměrně velký prostor v péči o zvířata. Samozřejmě nad
sebou mají zkušený dohled, nicméně je vedeme k samostatnosti, necháváme je

krmit, pouštíme je do výběhů, někteří jsou přítomni i při různých zákrocích
veterináře a celkově se snažíme, aby náplň jejich práce byla co nejpestřejší a
osahali si co nejširší spektrum úkonů a úkolů, které péče o zvířata obnáší. Týden
logicky nestačí k tomu, aby poznali, pochopili a vyzkoušeli si úplně vše, určitě
jim ale dá dobrý základ do budoucna.
Konkrétní smlouvu na hromadné praxe máme
pouze se dvěma subjekty, odkud k nám chodí
studenti pravidelně, ale individuální praxe si
zde domlouvá celá řada dalších, z jiných škol a
učilišť. Tyto praxe jsou, hlavně pro samotné
studenty, mnohem zajímavější. Trvají delší dobu,
někdy i v řádech týdnů a tím pádem je daleko
větší prostor a možnosti, naučit se již skutečnému
chovatelství. Výše zmínění brigádníci a v jednom
případě i budoucí zaměstnanec, se rekrutují
převážně z této skupiny. Kdokoliv by měl o praxi
v ZOO Plasy zájem, není problém se domluvit.

CHOVATELSKÝ KROUŽEK

Stále pomáháme místnímu DDM Kopretina Plasy s vedením chovatelského
kroužku, který letos prošel a nutno říci, že jednoznačně k lepšímu, zásadními
změnami. Několik let jej vedl jeden z našich zaměstnanců, který však dostal jiné
úkoly a nezbýval mu čas na kvalitní přípravu. A protože práce s dětmi je velmi
zodpovědná a vyžaduje spoustu času, vedení kroužku se ujal samotný majitel
Zoo, společně s hlavní zooložkou. Ve dvou se to lépe táhne, a hlavně je více
prostoru právě na přípravu, která je nesmírně důležitá. Oba odvádějí kvalitní a
kvalifikovanou práci, děti jsou nadšené, vedení DDM maximálně spokojené a
rodiče přihlašují další a další zájemce. Již tak velký počet dětí se během roku
téměř zdvojnásobil! Každá hodina je do detailu tematicky připravena, snažíme
se jí vést zábavnou formou, abychom děti co nejvíce naučili, ale abychom je
takzvaně neutavili a především neunudili. V rámci jednotlivých setkání probíhá
celoroční soutěž, na konci roku pak připravíme obsáhlý kvíz a rozdáme odměny.

Nevěnujeme se ovšem pouze zvířatům, ale také flóře a v poslední době klademe
velký důraz na ekologii a ochranu přírody. Odměnou nám pak je, když vidíme, že
naše děti „poučí“ dospělého člověka, který hodí odpadky do jiné popelnice, než by

mělo být a vysvětlí mu, proč má smysl odpad třídit. Řeknou mu například, že
viděli dokument o kdysi nádherném zálivu v Indonésii, kde nyní není přes
plasty, vysypané do moře, vidět pomalu ani kapka vody, o důsledcích pro vodní
živočichy ani nemluvě. Máme v areálu mnoho kontejnerů na třídění odpadů a ze
zkušenosti víme, že pokud dospělého člověka poprosíme, aby to či ono
nevyhazoval, kam to nepatří, často se setkáme s pohrdavým výrazem, někdy
dokonce i s ostřejší reakcí. Oproti tomu, pokud mu tuto chybu vytkne,
s vysvětlením proč, malé dítě, dotyčný se začervená a svůj omyl beze slova
napraví. I toto je smyslem našeho kroužku.

Akce pro veřejnost
Může to znít jako výmluva, ale opravdu není. Covid jednoznačně ovlivňuje naši
činnost, plány, nápady, jejich realizaci, ale hlavně pak ekonomiku a v neposlední
řadě s tím spojené emoční vypětí. Každoročně jsme pořádali několik akcí přímo u
nás v Zoo, nebo se podíleli na akcích jiných subjektů, mimo náš areál. Letos jsme
si nemohli dovolit investovat do nákupu různých cen a dalších propriet, ani
zaplatit reklamu na danou akci, takže jsme byli mnohem opatrnější. Dvě
nejoblíbenější jsme ale lidem dopřát museli a chtěli. Jednou je Vánoční nadílka a

v žádném případě jsme našim příznivcům nemohli odepřít Strašidelnou noc.
Nezapomněli jsme ani na přednášku pro místní klub důchodců. Velkou radost
nám udělal jeden z našich hlavních mecenášů, zápasník Karlos „Terminátor“
Vémola, jenž zde uspořádal charitativní den.

Přednášky
Pravidelně nás navštěvují členové seniorského klubu Plasy, pod vedením paní
Ivany Černé. Nejprve si prohlédnou areál, aby se poté posadili do Korunovačního
sálu a vyslechli samotnou přednášku. Letos si povídání připravili vedoucí
chovatelského kroužku a nutno říci, že bavilo i seniory. Tématem byly velké
kočkovité šelmy, přičemž první hodina byla odborná a týkala se všeobecného
chování těchto šelem. Ve druhé, již o něco uvolněnější části, se pak přednášející
soustředili přímo na naše konkrétní jedince a posluchači se příjemně bavili
historkami, které jsme s našimi zvířaty zažili. Dozvěděli se nejen, jak často a čím
zvířata krmíme, jakou péči potřebují, ale také že Tarzan je flegmatik, zatímco
César velmi dominantní, že bez sebe Caligula se Šeherezádou neudělají ani krok,
Samuel je velký mlsoun a podobné zajímavosti. Všichni odcházejí spokojeni a
těší se na další setkání.

Strašidelná noc
Jedná se o již tradiční den, v průběhu září, kdy přivítáme návštěvníky v
kostýmech, budova pokladny je plná pavučin a svíček, areál vyzdobíme
strašidelnými motivy a pohyblivými figurkami
různých příšer. Ráno se zaměřujeme hlavně na děti,
které procházejí Stezkou odvahy a plní různé úkoly
s pirátem, čarodějnicemi, duchem indiánského
náčelníka a samotným hrabětem Drákulou. Na každém
stanovišti dostanou drobnou sladkost a v cíli je pak čeká
odměna větší. Před setměním se vyrojí oživlá zombie,
plápolají ohně, hraje ponurá hudba a Drákulův hrad je
plný duchů.
Tato akce je velmi oblíbenou a navštěvovanou, lidé se
celý rok těší, stále více se zapojují tím, že sami přijdou
v kostýmech a všichni si den nesmírně užijeme.

Den s Karlosem
Jedním z našich největších mecenášů je zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola,
který nám výrazně pomáhal také letos, kdy si dokonce ve svém nabitém
programu našel celý den, který věnoval našim návštěvníkům. S každým
zájemcem se ochotně vyfotografoval, během dne měl několik kratších přednášek,
a především dražil osobní věci, ale také třeba návštěvu
jeho Vémolendu, aby pak celý výtěžek opět věnoval
ZOO Plasy. Jsme mu za pomoc opravdu zavázáni a
jako malé poděkování jsme po něm pojmenovali celou
část areálu, ve které se nacházejí velké kočkovité šelmy.
Od 15.5.2021 tak nese pavilon oficiální název
Království šelem Karlose „Terminátora“ Vémoly.

Vánoční nadílka
V pohodové, sváteční atmosféře se
každoročně 24. prosince před
polednem shromáždí návštěvníci
u hlavního vchodu, aby se jich ujal
majitel ZOO Petr Neuman, osobně
je provedl vánoční zahradou,
odpověděl na spoustu otázek či s
nimi jen nezávazně konverzoval.
Vrcholem zhruba hodinového setkání
je samozřejmě samotné předání dárků
našim zvířatům. Z rukou majitele
dostanou oblíbené pamlsky a od
ošetřovatelů zase různé hračky.
Všichni se na tento den těšíme, užijeme
si jej a vždy se příjemně naladíme na
svůj Štědrý večer.

Ochranné projekty
Pandemie nám opět nedovolila zapojit se do více ochranných projektů, takže
jsme členy nebo spolupracujeme stále se stejnými subjekty. Povedlo se nám
zahájit jednání s několika dalšími a věříme, že se v příštím roce zapojíme do
několika jiných. Vzhledem k tomu, že nemáme tolik možností, přispíváme na
tyto projekty převážně finančně a osvětou. Jsme velmi hrdí na každý úspěch,
kterého jednotlivé projekty dosáhnou, radujeme se z každého zachráněného
živočicha, z výzkumných expedic, jež přinesou nové poznatky a těší nás, že
můžeme být, alespoň tímto způsobem, jejich součástí.

CZAZA

Již několik let jsme aktivními členy a spoluzakladateli
této asociace, sdružující privátní zoologické zahrady, hájící
společné zájmy v legislativním procesu zákonů, ovlivňující
ZOO a ochranu přírody, podporující ochranu biodiverzity a
zvyšující odbornou úroveň členských ZOO.
Ve spolupráci s ostatními členy se podílíme na záchraně a
odchovu ohrožených druhů zvířat. V letošním roce došlo ke
změně stanov a nově tak mohou do naší asociace vstoupit také zájemci ze
zahraničí, čímž se i nám rozšíří možnosti spolupráce na nových, záchranných
projektech.

ČESKÁ ASOCIACE PRO CHOV A OCHRANU KROKODÝLŮ
Od roku 2016 jsme členy ČACHOK a jde o první záchranný projekt, do kterého
jsme vstoupili. Jejím významným členem je také předseda asociace CZAZA
Miroslav Procházka. Naše podpora je především finanční a osvětová a jsme rádi,
že alespoň tímto způsobem můžeme přispět kolegům, kteří se problematikou
krokodýlů zabývají.

CHRÁNÍME MOŘSKÉ ŽELVY
Nutno říci, že i mořské želvy podporujeme hlavně morálně (osvětou veřejnosti) a
finančně. Pořádáme veřejné sbírky na pomoc tomuto projektu a věnujeme na
jeho konto část zisku z prodeje suvenýrů. Jsme velmi rádi, že se projektu daří a
začíná dosahovat úspěchů. Jen v letošním roce se podařilo rozšířit počet
ochránců na 15 a dokáží tak zabezpečit před pytláky tři ostrovy. Zachránit se jim
podařilo na 13000 snůšek a téměř milion malých želv se tak dostalo úspěšně do
moře. Klobouk dolů před prací těchto nadšenců, pod vedením Mgr. Hany
Svobodové, které budeme podporovat i budoucnu.

ZÁCHRANNÁ STANICE ŽIVOČICHŮ KOŽLANY
Několik let také spolupracujeme s Jiřím Segečem, jenž vede samostatné
středisko v Kožlanech, spadající pod křídla Záchranné stanice živočichů Plzeň.
Záchraně zraněných živočichů se věnuje ve svém volném čase, z prosté lásky ke
zvířatům. Takovýchto lidí si nesmírně vážíme a snažíme se je podporovat a
pomáhat jim v jejich záslužné činnosti. Jen v letošním roce vyjížděli tito
dobrovolníci k více než 2000 případům zraněných živočichům, přičemž se jim
podařilo ošetřit 1988 zvířat ve 101 druzích. Pořádají také přednášky, navštěvují
školy a letní tábory, pro jejichž dětské posluchače mají připraveno spoustu
zajímavých lekcí s několika tématy i ukázkami například sokolnictví. Díky za
jejich práci.

Poděkování
Je na místě poděkovat všem, kteří nám pomohli překonat nejtěžší období v celé
historii provozu ZOO Plasy, pandemii Covidu-19. Nebýt této pomoci, s velikou
pravděpodobností bychom museli minimálně několik druhů zvířat umístit do
deponace či dokonce ukončit jejich chov nadobro. Velmi si vážíme každé koruny,
kterou nám soukromé firmy, státní správa, známé osobnosti a samotní lidé
věnovali.
Od Plzeňské teplárenské jsme dostali 100.000 korun, což byla pro přežití velice
významná pomoc. Jsme také rádi, že nás podpořil Plzeňský kraj, od kterého jsme
obdrželi 350 000,-Kč a pro nás důležitý příslib každoroční, pravidelné podpory.
Musíme též poděkovat Ministerstvu životního prostředí za příspěvek na krmení
v hodnotě 620 504,-Kč.

Během pandemie nám přicházely nezanedbatelné a životně důležité příspěvky
od anonymních dárců z řad široké veřejnosti a příznivců naší ZOO, kteří mají
náš velký obdiv a uznání. Někdy se jednalo o částky stokorunové, jindy vyšší,
dohromady jsme takto získali desítky tisíc korun, děkujeme.
Neskutečnou radost nám udělaly děti ze
2. základní školy v Hořovicích. Společně
se svými učiteli vymysleli úžasný projekt,
nazvaný „vysportujme si školního
levharta“. Děti běhaly, chodily, jezdily na
kole a jiných prostředcích, aby za každý
kilometr věnovali určitý finanční obnos do
společného fondu. Na konci školního roku
nás pak navštívili a předali nám
neskutečných 46.435 korun. Dokonce vytvořili koláž, kterou jsme rádi umístili
v budově pokladny ZOO. Ještě jednou velké díky. Hořovičtí ale nebyli jedinou
dětskou skupinou, jež nám věnovala finanční prostředky. Nemalé částky jsme
obdrželi také od 33. ZŠ v Plzni, studentů GaSOS Plasy, mladých hasičů
z Bdeněvsi, Kožlanské družiny a několika dalších. Pomoci od dětí si obzvlášť
vážíme.
Nesmíme zapomenout na seniory, kteří mnohdy mají prostředky sotva pro svou
potřebu, ale přesto se jich spousta rozhodla věnovat část našim zvířatům.
Například klienti Domova seniorů Pohoda a Oáza z Nového Strašecí, kteří mezi
sebou vybrali 18.000,- a přijeli nám je osobně předat. Opět velké díky.
Úžasný projekt vymyslelo několik dam na facebooku v podobě skupiny „Kamínky
pro ZOO“ a daly této zábavě zcela jiný rozměr. Malované kamínky jsou poslední
roky v módě, lidé na ně něco namalují, někde je nechají, jiní si je vezmou,
přenesou na další místo atd. V této skupině malířky vždy kamínek vyfotily a
poslaly do aukce s tím, že částka za nejvyšší nabídku poputuje na konto některé
zoologické zahrady, zooparku a podobných zařízení, kterou buď určí autor nebo
si vybere dražitel. Nutno říci, že některé výtvory byly opravdovými skvosty.
Podle našich informací se mezi jednotlivé zahrady rozdělilo přes milion!
Konkrétně nám vynesly aukce 51.197 korun, což je prostě nádherné a ještě
jednou velmi děkujeme.

Karlos Vémola nám i v letošním roce věnoval spoustu prostředků. Od začátku
pandemie již více než čtvrt milionu korun a je pro nás doslova dar z nebes. O
akci, kterou pro nás uspořádal jste si mohli přečíst v kapitole Akce pro veřejnost.
17.7. uspořádala firma NanoUltron s.r.o. charitativní
akci na fotbalovém hřišti v nedaleké Dýšiné, které se
zúčastnilo mnoho známých tváří. Celý den byl
připraven bohatý program, dětské soutěže, vystoupení
několika hudebníků, tanečníků, kouzelníků a dalších
umělců, vrcholem pak byl fotbalový zápas mezi
Realem Top Praha a hokejisty. Dražily se dresy a další
propriety osobností, jejich výtěžek se rozdělil mezi psí
útulek v Borovně, malého Honzíka, trpícího syndromem
náhlého úmrtí a naší ZOO. Za 20.000 korun také velmi
děkujeme.
Nezanedbatelnou částí našeho rozpočtu jsou pak dary od adoptivních rodičů.
Převážně v období nuceného uzavření se počet Adoptivních rodičů
zněkolikanásobil, za což jsme samozřejmě velmi rádi a všem ještě jednou
mnohokrát děkujeme.
Jako malé poděkování
umístíme cedulku s jejich
jménem a bydlištěm na
tabuli Adoptivních rodičů,
umístěnou při vchodu do
areálu a také k výběhům
jednotlivých zvířat. Těm,
kteří přispějí vyšší částkou,
pak rádi vytiskneme a
předáme originální certifikát.

Seznam chovaných zvířat
SEZNAM CHOVANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT – PLAZI/REPTILIA
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

PŘÍCHODY

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

HROZNÝŠ KRÁLOVSKÝ

BOA CONSTRICTOR

0

1

-

-

-

1

CHAMELEON
JEMENSKÝ

CHAMAELEO
CALYPTRATUS

0

1

-

-

-

1

KAJMANKA DRAVÁ

CHELYDRA SERPENTINA

1

-

1

-

-

0

KORÁLOVKA SEDLATÁ

LAMPROPELTIS
TRIANGULUM

0

2

-

-

-

2

PAGEKON ŘASNATÝ

CORRELOPHUS CILIATUS

1

-

-

1

1

3

UŽOVKA ČERVENÁ

PANTHEROPHIS
GUTTATUS

2

-

-

-

-

2

ŽELVA BAHENNÍ

EMYS ORBICULARIS

0

13

-

-

1

12

ŽELVA NÁDHERNÁ

TRACHEMYS SCRIPTA
ELEGANS

6

3

-

-

-

10

ŽELVA OSTRUHATÁ

GEOCHELONE SULCATA

3

-

-

-

-

3

ŽELVA STEPNÍ

TESTUDO HORSFIELDI

1

-

1

-

-

0

ŽELVA UHLÍŘSKÁ

CHELOMOIDIS
CARBONARIA

2

-

-

-

-

2

ŽELVA ZELENAVÁ

TESTUDO HERMANNI

11

-

-

-

-

11

ŽELVA ŽLUTOLÍCÍ

TRACHEMYS SCRIPTA
SCRIPTA

0

2

-

-

-

2

SEZNAM CHOVANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT – RYBY/OSTEICHTHYES
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

JELEC JESEN

LEUCISCUS IDUS

35

35

KARAS OBECNÝ

CARASSIUS CARASSIUS

18

18

KARAS ZLATÝ

CARASSIUS AURATUS

23

23

KAPR OBECNÝ

CYPRINUS CARPIO

20

20

KAPR KOI

CYPRINUS CARPIO
HAEMATOPTERUS

32

32

PŘÍCHODY

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

SEZNAM CHOVANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT – SAVCI/ANIMALIA
HLODAVCI/RODENTIA
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

DIKOBRAZ OBECNÝ

MACROPUS
RUFOGRISEUS
ORYCTOLAGUS
CUNICULUS
DOLICHOTIS
PATAGONUM

KRÁLÍK ZAKRSLÝ
MARA STEPNÍ

STAV
K 1.1.2021

PŘÍCHODY

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

2
0

STAV K
31.12.2021

2
3

3

2

2

PRIMÁTI/PRIMATES
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

PŘÍCHODY

ODCHODY

LEMUR KATA

LEMUR CATTA

2

4

2

MALPA HNĚDÁ

CEBUS APELLA

3

1

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

1

3
4

SUDOKOPYTNÍCI/ARTIODACTYLA
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

PŘÍCHODY

PEKARI PÁSKOVANÝ

PECARI TEJACU

1

1

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

2

ŠELMY/CARNIVORA
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

LEV JIHOAFRICKÝ

PANTHERA LEO

5

LEVHART SKVRNITÝ

PANTHERA PARDUS

2

LIŠKA KORSAK

VULPES CORSAC

0

MANGUSTA
TRPASLIČÍ

HELOGALE PARVULA

4

4

0

MÝVAL SEVERNÍ

PROCYON LOTOR

3

1

2

NOSÁL ČERVENÝ

NASUA NASUA

5

RYS OSTROVID

LYNX LYNX

2

SERVAL STEPNÍ

LEPTAILURUS SERVAL

0

3

SURIKATA

SURICATA

0

6

TYGR INDICKÝ

PANTHERA TIGRIS

3

PŘÍCHODY

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

1

1

5
2

3

3

5
2

2

2
3

1

1

4

1

2

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

2

1

VAČNATCI/MARSUPIALIA
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

PŘÍCHODY

ODCHODY

KLOKAN BENETTŮV

MACROPUS
RUFOGRISEUS

1

4

2

NAROZENI
V ZOO

SEZNAM CHOVANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT – PTÁCI/AVES
BRODIVÍ/CICONIIFORMES
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

PŘÍCHODY

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

IBIS POSVÁTNÝ

THRESKIORNIS
AETHIOPICUS

0

10

-

-

1

9

PELIKÁN BÍLÝ

PELECANUS
ONOCROTALUS

0

2

-

-

1

1

HRABAVÍ/GALLIFORMES
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

PŘÍCHODY

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

BAŽANT EDWARDSŮV

LOPHURA EDWARDSI

2

-

-

-

-

2

BAŽANT KRÁLOVSKÝ

SYRMATICUS REEVESI

3

-

-

-

-

3

BAŽANT PAVÍ

POLYPLECTRON
BICALCARATUM

2

-

-

-

-

2

BAŽANT STŘÍBRNÝ

LOPHURA NYCTHEMERA

2

-

-

-

-

2

BAŽANT VIETNAMSKÝ

LOPHURA HOTINHENSIS

2

-

-

-

-

2

BAŽANT ZLATÝ

CHRYSOLOPHUS PICTUS

2

-

-

-

-

2

KŘEPELKA ČÍNSKÁ

COTURNIX CHINENSIS

3

-

-

-

1

2

PÁV KORUNKATÝ

PAVO CRISTATUS

2

-

-

-

1

1

SATYR TEMMINCKŮV

TRAGOPAN TEMMINCKII

2

-

-

-

-

2

KRÁTKOKŘÍDLÍ/GRUIFORMES
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

PŘÍCHODY

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

JEŘÁB KRÁLOVSKÝ

BALEARICA
REGULORUM

2

-

-

-

-

2

SERIEMA RUDOZOBÁ

CARIAMA CRISTATA

2

-

-

-

-

2

MĚKKOZOBÍ/COLUMBIFORMES
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

PŘÍCHODY

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

HOLOUBEK
DIAMANTOVÝ

GEOPELIA CUNEATA

2

-

-

-

2

0

HOLUB GUINEJSKÝ

COLUMBA GUINEA

1

-

-

-

-

1

HRDLIČKA
CHECHTAVÁ

STREPTOPELIA
ROSEOGRISEA

3

-

-

-

3

0

SEZNAM CHOVANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT – PTÁCI/AVES
PAPOUŠCI/PSITTACIFORMES
LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

PŘÍCHODY

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

PSITTACULA DERBIANA

2

-

-

1

-

3

AMAZOŇAN
MODROČELÝ

AMAZONA OESTIVA

2

-

-

-

-

2

AMAZOŇAN
ŽLUTOLÍCÍ

AMAZONA
AUTUMNALIS

2

-

-

-

-

2

AMAZÓNEK
BĚLOBŘICHÝ

PIONITES LEUCOGASTER

1

1

-

-

-

2

ARA ARAKANGA

ARA MACAO

2

-

-

-

-

2

ARA ARARAUNA

ARA ARARAUNA

2

-

-

-

-

2

ARA HYACINTOVÝ

ANODORHYNCHUS
HYACINTHINUS

2

-

-

-

-

2

EKLEKTUS
RŮZNOBARVÝ

ECLECTUS RORATUS

2

-

-

-

-

2

KORELA
CHOCHOLATÁ

NYMPHICUS
HOLLANDICUS

2

-

-

1

1

1

LATAM VLAŠTOVČÍ

LATHAMUS DISCOLOR

0

5

2

2

1

4

LORI ČÁRKOVANÝ

EOS RETICULATA

0

1

-

-

-

1

LORI ŽLUTOZELENÝ

TRICHOGLOSSUS
FLAVORIDIS

0

1

-

-

-

1

PAPOUŠEK
ČERVENOKŘÍDLÝ

APROSMICTUS
ERYTHOPTERUS

2

-

-

-

-

2

PAPOUŠEK
KRÁLOVSKÝ

ALISTERUS SCAPULARIS

2

-

-

-

-

2

PAPOUŠEK
NÁDHERNÝ

POLYTELIS SWAINSANII

2

-

-

-

-

2

PAPOUŠEK
VLNKOVANÝ

MELOPSITTACUS
UNDULATUS

6

-

1

-

1

4

PAPOUŠEK ZPĚVAVÝ

PSEPHOTUS
HAEMATONOTUS

1

-

-

-

-

1

ROSELA
PENNANTOVA

PLATYCERCUS ELEGANS

2

-

-

-

-

2

ROSELA PESTRÁ

PLATYCERCUS EXIMIUS

2

-

-

3

-

5

ŽAKO ŠEDÝ KONŽSKÝ

PSITTACUS ERITHACUS

2

-

-

-

-

2

ŽAKO ŠEDÝ
LIBERIJSKÝ

PSITTACUS TIMNEH

2

-

-

-

-

2

ČESKÝ NÁZEV

PĚVCI/PASSERIFORMES
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

AMADA GOULDOVÁ

ERITHRURA GOULDIAE

AMADA
DIAMANTOVÁ

STEGANOPLURA
GUTTATA
LONCHURA STRIATA
F.DOMESTICA

CHŮVIČKA JAPONSKÁ

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

1

1

0

2

2

0

3

3

0

PŘÍCHODY

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

PÁSOVNÍK
DLOUHOOCASÝ

POEPHILA ACUTICAUDA

1

1

0

ZEBŘIČKA PESTRÁ

TAENIOPYGIA GUTTATA

4

4

0

SOVY/STRIGIFORMES
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

PŘÍCHODY

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

PUŠTÍK BRÝLATÝ

PULSATRIX
PERSPICILLATA

2

-

1

1

-

2

PUŠTÍK HNĚDÝ

STRIX LEPTOGRAMMICA

PUŠTÍK REZAVONOHÝ

STRIX RUFIPES

PUŠTÍK VOUSATÝ

STRIX NEBULOSA

SOVÁ PÁLENÁ

TYTO ALBA

SOVICE SNĚŽNÍ

BUBO SCANDIACUS

SÝČEK KRÁLIČÍ

ATHENE CUNICULARIA

1
2

BUBO BUBO

VÝR VIRGINSKÝ

BUBO VIRGINIANUS

VÝREČEK INDICKÝ

OTUS BAKKAMOENA

2
1
4
-

1
4
-

1
-

VÝR VELKÝ

2
2
2
1
2
0
2
2
0

3
1
2
1
2
2
2
2
0

ODCHODY

NAROZENI
V ZOO

2

2

VRUBOZOBÍ/ANSERIFORMES
ČESKÝ NÁZEV

LATINSKÝ NÁZEV

STAV
K 1.1.2021

BERNEŠKA
RUDOKRKÁ

BRANTA RUFICOLLIS

1

ČÍRKA OBECNÁ

ANAS CRECCA

HUSA INDICKÁ

ANSER INDICUS

1
2

AIX SPONSA

4

AIX GALERICULATA

2

LABUŤ ČERNÁ

CYGNUS ATRATUS

1

POLÁK
CHOCHOLAČKA

AYTHYA FULICULA

2

KACHNIČKA
KAROLÍNSKÁ
KACHNIČKA
MANDARÍNSKÁ

PŘÍCHODY

ÚHYNY

STAV K
31.12.2021

1
1
1

0
1

2

1

5

4

3

3

1

2
1

POČET CHOVANÝCH DRUHŮ/JEDINCŮ
CELKEM

STAV K 1.1.2021

STAV K 31.12.2021

POČET DRUHŮ

76

82

POČET JEDINCŮ

291

333

1

