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Podpora záchranných projektů ex- situ a in-situ v plzeňské zoologické a 

botanické zahradě 

Plzeňská zoologická a botanická zahrada aktivně podporuje několik záchranných projektů, některé 

dlouhodobě, již od roku 2006. V této činnosti ji pomáhají donoři, jako je firma ICE’N’GO,  nadšené 

školní kolektivy, ochranářské organizace a mnoho dobrovolníků. 

Zoo a BZ se rozhodla pomáhat spravedlivě, a to jak doma v České republice, tak venku za hranicemi. 

V rámci svých možností se také snaží chránit, pěstovat, chovat a v lepším případě i rozmnožovat 

ohrožené druhy přímo v ex-situ zoologické a botanické zahrady. Tyto možnosti jsou však závislé na 

prostoru a především na péči jednotlivců. Zahrada pak plní roli jakési „ Noemovy archy „ pro případ 

krize v přírodě, kdy mohou následně být zahájeny repatriační či reintrodukční procesy. 

Mnohem důležitější se v poslední době jeví  pomoc či podpora záchranných projektů přímo v místě 

ohrožení, tedy in-situ. Pokud se dostaví pomoc včas, je možné zabránit nebo alespoň zpomalit 

katastrofám v podobě mizení ohrožených druhů a především jejich přirozeného prostředí.  

Plzeňská zoologická a botanická zahrada takto v zahraničí pomáhá od roku 2006. Podporuje tyto 

projekty: 

1) Talarak – Filipíny 

2) AEECL - Madagaskar 

3) Derbianus – Afrika 

4) Latifi – Írán 

5) Saola – Vietnam/Laos 

6) Pesisir Balikpapan /Borneo 

 

 



 
 
 

Doma, v České republice podporuje: 

1) Ochrana chřástala polního v Plzeňském kraji 

2) Odchov a repatriace sýčka obecného v Plzeňském kraji 

3) Ochrana ohrožených druhů rostlin v Plzeňském kraji 

4) Žabí transfer Plzeň Valcha 

 

Další informace: www.zooplzen.cz/Podporujeme 

 

Ochrana chřástala polního v Plzeňském kraji 

Od roku 2010 se Zoo a BZ města Plzně aktivně podílí na projektu Výzkum a praktická ochrana chřástala 
polního v Plzeňském kraji. V posledních letech je vážným problémem zemědělské krajiny rychlý pokles 
početnosti většiny druhů ptáků v České republice i v celé západní a střední Evropě. Chřástal polní je 
zajímavým a chráněným původním druhem české přírody. Obývá zejména rozsáhlé extenzivně obdělávané 
louky a podmáčené plochy, v současnosti převážně v příhraničních oblastech. Je také zároveň významným 
druhem EU, která na ochranu jeho hnízdišť nabízí pro zemědělce dotační program ptačí lokality na 
travních porostech. Populaci nejen chřástalů ohrožuje nešetrné sečení travních porostů - kosení luk 
v době hnízdění chřástalů, vysoká pojezdová rychlost a široký záběr žacích strojů, hlukové a světelné 
znečištění okolí tokanišť, likvidace mokřadů a souvisejících biotopů, urbanizace krajiny, zemědělské 
monokultury, především řepkové, chemizace zemědělství, intenzivní pastva dobytka, nárůst populace 
toulavých koček v krajině, zalesňování pastvin a zarůstání sukcesí či špatně nastavená dotační politika 
v zemědělství. 

 

Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin 

Od roku 2010 Zoo a BZ města Plzně pracuje  na projektu Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin 
Plzeňského kraje v kultuře (ex-situ) Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Cílem tohoto projektu je 
rozmnožení některých zvláště chráněných druhů rostlin v kultuře za účelem následného znovu vysazení 
a posílení populací na lokalitách původního výskytu rostlin. Nejprve bylo vybráno sedm druhů v různých 
stupních ohrožení. Ve spolupráci s odborníky z KÚ PK Odboru životního prostředí a z CHKO Český les byly 
rostliny odborně přestěhovány do Zoo a BZ města Plzně, kde bylo zahájeno pěstování ex 
situ. V popředí ochranářských snah stojí především zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata) – 
kriticky ohrožený druh, mochna duryňská (Potentilla thuringiaca) – silně ohrožený druh, smil 
písečný (Helichrysum arenarium) – silně ohrožený druh, hořec křížatý (Gentiana cruciata) – ohrožený 
druh, jetel žíhaný (Trifolium striatum) – není zvláště chráněný druh, ale dle mezinárodního Červeného 
seznamu patří mezi kriticky ohrožené druhy, vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides) – kriticky ohrožený druh 
či rosnatka prostřední (Drosera intermedia) – kriticky ohrožený druh. 

 

http://www.zooplzen.cz/Podporujeme


 
 

Odchov a repatriace ohrožených druhů 

Plzeňská zoo společně s Krajským úřadem Plzeňského kraje podporuje záchranný projekt ZO ČSOP ve 
Spáleném Poříčí, která se snaží o chov a repatriaci této kriticky ohrožené sovy na Klatovsku. 
Z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje přesnou lokaci, kde byly vytvořeny podmínky nejen pro chov, 
odchov, ale i pro repatriaci sýčků do volné přírody. Výsledky následného monitoringu však jen potvrzují již 
známá a dříve popsaná rizika. 

Sýček obecný (Athene noctua) je u nás kriticky ohroženým druhem zemědělské krajiny. S intenzivním 
obděláváním krajiny zaniká její pestrost a s ní mizí i jeden živočich za druhým. Drobná sova považovaná 
dříve v některých kulturách za předzvěst smrti, je teď sama v ohrožení. Osudnými se jí mohou stát 
například i člověkem vytvořené pasti, jako jsou sudy s vodou, odstavené roury nebo komíny. Mnohem 
závažnější je však změna hospodaření, úbytek nízko travnatých ploch s výskytem hmyzu, silná silniční 
doprava a nadměrné používání pesticidů. 

Odchovaní sýčci obecní, ale také sovy pálené z mnoha zoologických zahrad, včetně plzeňské, posilují 
populace také na Moravě, kde se o repatriaci už léta snaží ZO ČSOP v Bartošovicích.  

 

Žabí transfer 

Od roku 2017 se Zoologická a botanická zahrada společně s nadšenými dobrovolníky aktivně podílí na 
monitoringu žabího transferu v Plzni v katastrálním území Valcha, městského obvodu Plzeň 3. Krajský úřad 
Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí v této lokalitě reagoval na podnět veřejnosti a vytýčil úsek, 
kde migrují obojživelníci ze zimoviště skrze velice frekventovanou silnici do níže položeného rybníku. 
Jedná se o kritický úsek, kde periodicky umírá stovky žab pod koly aut. Krajský úřad operativně zajistil 
lokalitu mobilními oplůtky a zabudovanými pastmi, kde se daří obojživelníky shromažďovat. O jejich další 
osud se starají někteří zaměstnanci zoo a dobrovolní nadšenci. Dvakrát denně monitorují celý úsek 
a přenášejí zvířata do přilehlého rybníku přes silnici. Cílem tohoto snažení je ochránit zvířata trvale. Velice 
reálnou možností je stavba žabího podchodu, která se již připravuje. 

  

Talarak 

Talarak je domorodé jméno, v přírodě kriticky ohroženého, zoborožce Waldenova (Rhabdotorrhinus 
waldeni), endemického druhu v západních Visayas na Filipínách. Stejně tak se jmenuje Záchranné centrum 
na ostrově Negros, které se snaží o záchranu nejen tohoto druhu zoborožce, ale i dalších ohrožených 
druhů zvířat. Hlavní příčina ohrožení filipínských druhů tkví v silném odlesňování ostrovů a v nezákonném 
lovu zvířat pro obchodování a pochoutky na trhu. Vše také souvisí se stále rostoucí lidskou populací. 
Plzeňská zoo podporuje činnost centra od roku 2008. O vznik a fungování centra i všech aktivit mimo něj 
se zasloužil Čech, bývalý ošetřovatel plzeňské zoo, Pavel Hospodářský. 

 

 



 
 

Latifi 

Plzeňská zoologická a botanická zahrada začala v roce 2016 pracovat na projektu, jehož cílem je ochrana 
unikátního území, údolí v povodí řeky Lar ve stejnojmenném Národním parku v Íránské islámské republice, 
kde se vyskytuje endemická zmije rodu Montivipera latifii. Projekt je realizován zaměstnancem plzeňské 
zoologické a botanické zahrady, Janem Dohnalem, během většinou čtyřměsíčního pobytu na vytýčené 
lokalitě. Íránským partnerem je Pars Herpetologist Institut v Teheránu. Hlavní hrozbou populace zmije 
Latifiovy je kromě ilegálního obchodu, také ztráta životního prostředí, z důvodu vytvoření vodního 
rezervoáru v celém údolí, vychytávání místními lovci pro Razi Institut (Institut na výrobu sér a léčiv ve 
městě Hessarak v oblasti Karaj, který vykupuje veškeré jedovaté hady od místních chytačů) a také zabíjení 
místními pasáky ovcí z důvodu neznalosti a strachu z hadů a jejich uštknutí. Razi Institut začal vyrábět 
antivenin v roce 1958, první sérum pro terapeutické účely bylo použito o dva roky později. Jed byl tehdy 
extrahován z 9397 zmijí. Následovaly další a další odchyty. 

 

Derbianus 

Plzeňská zoologická a botanická zahrada se stala v roce 2010 partnerem Občanského sdružení Derbianus 
CSAW na projektu Ochrana antilopy Derbyho v Senegalu. Prostřednictvím členských příspěvků a nákupem 
propagačních materiálů přispívá na tento projekt. Antilopa Derbyho, jedna z největších a nejkrásnějších 
antilop na světě, je také jednou z nejohroženějších. Její západní poddruh žije v přírodě pouze v Národním 
parku Niokolo Koba v Senegalu v počtu menším než 200 kusů. V lidské péči žije jen několik desítek jedinců 
v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu. Záchranný program pro tuto kriticky ohroženou antilopu vede 
již od roku 2000 tým odborníků, nadšenců a studentů Institutu tropů a subtropů České zemědělské 
univerzity v Praze. Program byl dosud financován z prostředků České rozvojové pomoci, z vědeckých 
grantů, podporován univerzitou a řadou dalších institucí i soukromých osob. Poslední velký projekt byl 
úspěšně uzavřen v roce 2009. V roce 2010 se podařilo udržet práce v Senegalu na odpovídající úrovni, ale 
cesta k záchraně živočišného druhu je během na dlouhou trať. Zvířata je třeba pravidelně sledovat, 
zajišťovat optimální složení chovných stád, stavět nové obory a věnovat se dalším činnostem, které jsou 
pro úspěšnou záchranu nezbytné. Občanské sdružení Derbianus CSAW při České zemědělské univerzitě 
v Praze se svým založením v roce 2010 stává hlavním nástrojem záchrany západního poddruhu antilopy 
Derbyho. Našim cílem je maximálně podpořit osvětu tohoto projektu pořádáním interaktivních akcí 
v areálu zahrady. 

 

Samahalaza 

V roce 2008 se plzeňská zoologická a botanická zahrada stala členy organizace AEECL (Association 
Européenne pour l’Étude et la Conservation des Lémuriens) a prostřednictvím členských příspěvků, každý 
rok přispívá na projekt s názvem Samahalaza. Hlavním úkolem tohoto projektu je ochrana kriticky 
ohroženého lemura Sclaterova žijícího přímo na poloostrově Sahamalaza, na severozápadě Madagaskaru. 
Největším úspěchem asociace je vyhlášení biosférické rezervace Sahamalaza – Iles Radama v roce 2001. 
Vláda Madagaskaru 26. 1. 2005 vydala dekret a vyhlásila okamžitou ochranu klíčových oblastí, celkem 260 
km² lesů, korálových útesů a mangrovových porostů. Tyto práce vedly až k vytvoření Národního parku, 
jeho otevření se uskutečnilo v červenci 2007. Tento Národní park je první chráněnou oblastí, která byla 
vytvořena jako součást vládního programu ochrany přírody. 



 
 

Saola 

Teprve v roce 1992 byl objeven sudokopytník z řádu turovitých, který dostal jméno saola (Pseudoryx 
nghetinhensis). Zřejmě podle domorodého kolovrátku, jehož nohy vypadají podobně jako rohy tajemné 
antilopy. Stalo se tak v blízkosti vietnamských hranic s Laosem, když tým z vietnamského Ministerstva 
lesnictví a Světového fondu na ochranu přírody (WWF) prohledával oblast Vu Quang v Anamitském 
pohoří. Tušili, že narazili na něco výjimečného. Popsali totiž pro vědu nového velkého savce po víc než 
padesáti letech. Už před dvaceti lety bylo jasné, že jde o jeden z nejpozoruhodnějších zoologických objevů 
20. století. Zvířata obývají poměrně omezenou oblast, přesto se je dosud nepodařilo zahlédnout žádnému 
vědci. Žijí mimořádně vskrytu a lidé je zahlédnou jen velmi zřídka. Saoly, které se lidem podařilo chytit 
(bylo jich jen několik), vždy v zajetí uhynuly. Proto se Zoo a BZ města Plzně v roce 2018 připojila 
k podporovatelům toho projektu a prostřednictvím členských příspěvků přispívá nejen na záchranu saol. 

Pesisir Balikpapan 

Balikpapanský záliv, zvaný také Zátoka nosatých opic, je místo, kde proti sobě stojí jedinečné přírodní 
hodnoty a nekontrolovaný bezohledný průmyslový rozvoj. Zdejší vody jsou domovem delfínů a dugongů, 
pobřežní mangrovy obývá jeda z největších populací opic kahau nosatých a navazující nížinný deštný 
prales je domovem orangutanů, levhartů obláčkových, medvědů malajských a bezpočtu dalších druhů 
zvířat a rostlin. To vše je k vidění ani ne dvě hodiny cesty z mezinárodního letiště. Jenže právě to 
představuje i velký problém. Zátoka se totiž nachází v bezprostřední blízkosti půlmiliónového města 
Balikpapanu. Zdejší přírodní ekosystém se tak dostává do bezprostředního střetu s postupující civilizací. 
Bohatnoucí Balikpapan se stává centrem zpravování uhlí, dřeva a palmového oleje a bouřlivě se rozvíjející 
průmysl nebere jakékoli ohledy. Pobřežní mangrovy jsou zavážené hlínou, pralesy jsou vypalované, 
nádherné pobřeží dnes hyzdí továrny, moře je znečištěné a korálové útesy odumírají pod vrstvou 
usazenin. Indonésko-český tým pod vedením primatologa Stanislava Lhoty se snaží této zhoubě zamezit. 
Tým místních rybářů každý měsíc patroluje podél pobřeží zátoky a sbírá důkazy o všech ničivých lidských 
aktivitách. Tým aktivistů předává veškeré informace odpovědným úřadům a vytrvalým vyjednáváním 
s vládou i korporacemi se snaží sjednat náhradu. Další tým se snaží o šíření povědomí o problematice 
životního prostředí mezi místními komunitami a na školách. Cílem celého programu je prohlásit zbývající 
přírodní části Balikpapanského zálivu mořskou přírodní rezervací a zajistit tak nejen přežití kahau nosatých 
a jiných ohrožených druhů, ale i to, že obyvatelé i návštěvníci města Balikpapanu nepřijdou o poslední 
možnost kontaktu s divokou přírodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 


