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Help Nature, 3 Kč přírodě 

Rok 2021 navždy zůstane pro ochranářskou činnost v Zoo a BZ města Plzně rokem důležitých posunů. 
Po mnohaletém úsilí (od r. 2014) a inspirace ze světa zavedla zahrada tzv. Ochranářské vstupné. 
Návštěvník si může dobrovolně vybrat tarif vstupného s názvem Help Nature s tříkorunovým 
příspěvkem na podporu záchranných projektů. Tento model již funguje všude kolem nás. Nejedná se o 
odčerpávání financí zahradě, nýbrž o dobrovolný příspěvek od návštěvníků. Vstupenku Help Nature si 
zakoupila téměř polovina všech hostů, kteří zahradu v roce 2021 navštívili. Tříkorunové příspěvky 
z ochranářského vstupného putují na speciální účet aktuální Veřejné sbírky. Vždyť, co jsou to 3 Kč 
z osobního rozpočtu každého z nás? Ale i tak malá částka může nakonec podpořit velké věci. Proto 
patří velký dík všem, kteří si tento tarif zakoupili. Poděkování však patří především vedení Zoo a BZ i 
všem kolegům, kteří tuto agendu zajišťují. Díky tomuto rozhodnutí je možné pomáhat přírodě více. 

 

Přímé dary 

Záchranné projekty je možné podpořit také rovnou, odesláním finanční částky na stejný speciální účet 
aktuální Veřejné sbírky u ČSOB Plzeň, číslo: 269309764/0300; všeobecný VS 200599. Variabilní symbol 
určuje, který projekt dárce podporuje. Pokud použije všeobecný VS, finance se v závěru roku rozdělují 
dle vnitřní směrnice č. 105 na aktuální potřeby projektů. Variabilní symboly projektů nalezne dárce na 
www.zooplzen.cz/jak pomahat, nebo na cedulích v areálu zoo. Tuto možnost využily především firmy, 
spolky a organizace, tradičně ICE´N´GO, Rozběháme Česko, Pražírna kávy Palasio, ale také individuální 
dárci. Všem patří obrovský dík.  

       

http://www.zooplzen.cz/jak


Příspěvky do zapečetěných kasiček 

V průběhu roku se při mnoha ochranářských aktivitách objevují přenosné zapečetěné kasičky, do 
kterých dárci mohou také přispívat. Často si zakoupí propagační předměty nebo lístky do tomboly, 
určené k podpoře záchranných projektů. Loni dárci přispívali při Ochranářském dni, u sezónního 
infokiosku „Záchranářské středisko“ naproti restaurace Kiboko, při Retroběhu zahradou, při oslavách 
95 let založení zahrady, při akci Bosou nohou, ale také při Strašidelné zoo a o Vánocích na zimním 
stanovišti infokiosku v pavilonu žiraf a při zdobení ochranářského vánočního stromu. Mimo území 
zahrady pak byly kasičky plněny finančními dary na akci Tonda obal, Komise in situ v Zoo Hluboká a 
Ptačí komise v Zoo Praha. Přímo v areálu zoo se nachází také skleněná kasička na vyhlídce u hrošíků 
liberijských, do které je také možné přispívat. V mezidobí, kdy je Veřejná sbírka uzavřena a probíhá 
vyúčtování, návštěvník do skleněné kasy přispívá přímo Zoo a BZ. Všem kolegům zajišťujícím tyto 
možnosti a přispěvatelům děkujeme za spoluúčast na podpoře záchranných projektů. Bez nich by byly 
možnosti výrazně omezené.  

Příspěvky prostřednictvím členství v organizaci 

Členství v ochranářské organizaci není jen propagační a prestižní záležitost. Logo Zoo a BZ města Plzně 
reprezentuje zahradu na mnoha místech po celém světě. Finanční příspěvky jsou vítaných zdrojem 
pomoci záchranných projektů, především, pokud jsou hrazeny pravidelně. Je to okamžitá pomoc. Takto 
plzeňská zoo pomáhá v Africe, na Borneu a na Madagaskaru. 

Ochranářské propagační předměty 

Na tomto místě chci velice poděkovat také tvůrcům propagačních předmětů, které jsou nesmírně 
důležité nejen pro šíření povědomí o záchranných projektech, ale také pro získání finančního budgetu 
na jejich podporu. Stoprocentní zisk z jejich prodeje se zase vrací do zapečetěných kasiček. Novou 
kolekci triček a plátěných tašek bylo možné vytisknout díky originálním kresbám Bc. Lucie Pešové ve fy 
ERB PRODUCTION s. r. o. Tiskoviny zajistila TISK Dragon Print a iMi Partner v Plzni. Anglické mutace by 
nemohly být vytištěny bez překladů od Bc. Františka Tischlera. Poděkovat chci také vedení a studentům 
Stavebního učiliště v Plzni, kteří pro zahradu vyrábějí dřevěné budky i krmítka pro ptáky. Nemohu však 
zapomenout na novou extérní posilu oddělení PVO, velkého nadšence a inovátora, Radku Larsson. 
Přinesla do naší ochranářské práce nový náboj a spoustu dobrých nápadů, včetně vlastních dárkových 
předmětů. Smluvní extérní kolegové tak mohou pracovat ve dvou dvojicích, a to Ing. Jan Hrabě s panem 
učitelem Pavlem Tomanem a Radka Larsson s Václavem Stroleným. Účinnost této práce je rázem 
dvojnásobná. Děkujeme Vám. 

 

 

 



Pomoc kolegiální 

Závěrečná zpráva roku 2021 nemůže zapomenout na jedince, kteří se podílejí nebo pracují přímo na 
akcích či aktivitách organizovaných na podporu záchranných projektů. Často je na ně zapomínáno, 
přestože by bez nich nebylo vůbec nic! Mám na mysli kolegy na oddělení, kolegy v zahradě, kolegy 
z ochranářských organizací zajišťujících záchranné projekty, kolegy učitele a studenty na školách, kteří 
se účastní našich aktivit, ať už v terénu či v zahradě. Právem mezi ně patří také administrativní 
pracovníci, publicisté a ekonomové. Mnoho z nich si také zakoupilo propagační předměty, aby mohli 
přispět. Poněvadž je Vás velká spousta, hromadně Vám děkuji touto cestou! 

 

Příjmy Částka  Celkem 

   

Ochranářské vstupné Help 
Nature, 3 Kč příspěvek 

544 794 Kč  

Přímé dary na účet 182 709,73 Kč  

Vklady z přenosných kasiček 280 568 Kč  

  1 011785,67 Kč 

 

 

Zapečetěné, přenosné kasičky 
podrobněji 

Částka  Celkem 

   

Pražírna kávy Palasio 4536 Kč  

Retro stánek Olavy 95 let 8041 Kč  

Ochranářský den, Bosá noha, 
tombola, příměstský tábor 

9801 Kč  

Ochranářská den, mýdlo 4801 Kč  

Záchranářské středisko 15409 Kč  

Záchranářské středisko 15029 Kč  

Záchranářské středisko, Tonda 
obal 

14095 Kč  

Kancelář PVO, Komise In situ 
Zoo Hluboká 

16333 Kč  

Záchranářské středisko 10973 Kč  

Strašidelná zoo, malování na 
obličej 

4358 Kč  

Strašidelná zoo, tombola 7260 Kč  

Ptačí komise Zoo Praha 3380 Kč  

Záchranářské středisko 16069 Kč  

Vánoční čas u žiraf 2290 Kč  

Vánoční ochranářský strom 9828 Kč  

  142 203 Kč 

 



 

Sbírková skleněná kasička 
u hrošíků liberijských 

Částka  Celkem 

   

V průběhu roku 5x pečetěná 29438 Kč  

- dary od návštěvníků 30169 Kč  

 26906 Kč  

 30500 Kč  

 21352 Kč  

  138 365 Kč 

 

Členské příspěvky Částka  Celkem 

   

Pesisir Ballikpapan, Insdonésie 20 000 Kč  

Derbianus, Afrika 5000 Kč + nákup kalendářů 
5240 Kč 

10240 Kč 

Sahamlaza, Madagaskar 2000 euro (25 Kč/euro) 50000 Kč 

   

  97 740 Kč 

 

 

Rozdělení financí na 
projekty 

Podíl v % Částka Celkem 

    
Odchov a repatriace 
ohrožených druhů – sýček 
obecný, ČR 

45 % 483273,60 Kč *  

Ochrana chřástala polního, 
ČR 

3 % 30044,29 Kč  

Ochrana zvláště 
chráněných druhů 
rostlin, ČR 

8 % 75451,43 Kč  

Talarak, Filipíny 18 % 169765,72 Kč  

Tanduk Satu, Indonésie 5 % 47157,15 Kč  

Derbianus, Afrika 15 % 141471,44 Kč  

Pesisir Balikpapan, 
Indonésie 

6 % 56588,57 Kč  

   1 003 752,19 Kč 

*částka je složena z nákladů na projekt (256004 Kč) a z nákladů na propagační materiály na podporu 
všech projektů (227270 Kč). Více v jednotlivých zprávách z projektů. 

Akce na podporu záchranných projektů 

Den pro přírodu aneb pozdní May Day 

Tradiční May Day nemohl být z důvodu pandemie Covid-19 prvního května organizován, ale proběhl 
až 27. srpna. Zoo a BZ navštívili kolegové z AOPK ČR s prezentací činností státní ochrany přírody v CHKO 
Český les a CHKO Slavkovský les. Přidala se ZO ČSOP ve Spáleném Poříčí, i férová pražírny kávy PALASIO 
z Plzně. Aktuality ze záchranných projektů – největší antilopy světa, antilopy Derbyho a sýčka obecného 
se dozvěděli návštěvníci od samotných vedoucích projektů. Připraveny byly také ukázky o ochraně 



migrujících obojživelníků, o životě včel i o hrozbách a pomoci volně žijícím ptákům. Vyrábělo se také 
přírodní mýdlo s bylinnými přísadami vypěstovanými v Zoo a BZ. Připravena byla i oblíbená tombola. 
Mladí táborníci z příměstského zoo tábora si připravili aktivity na téma evropské kampaně Which 
Fisch? Aneb, Kdyby ryby nebyly … Kampaň poukazuje na nešetrný a nadměrný rybolov, znečištění 
oceánů a vodních toků, změny klimatu a lidské aktivity, které ohrožují a mnohdy nenávratně přetváření 
celé vodní ekosystémy. Děti také upozornily na potřebu ochrany, v České republice dříve hojného 
karase obecného, kterého z našich vod téměř zcela vytlačil, u nás nepůvodní karas stříbřitý. 
 

Celá akce je vždy charitativní a má za cíl nejen sdělit důležité skutečnosti, ale také vybrat finanční 
prostředky na realizaci záchranných projektů. Na některých stanovištích tedy bylo moci přispět 
a podpořit tak velmi potřebné aktivity ochránců přírody. Poprvé přispíval už každý návštěvník, který si 
zakoupil tarif vstupného s názvem Help Nature, a to částkou 3 Kč. 
Příroda je křehký organismus a my svou činností často nezvratně příliš zasahujeme do jejích zákonů. 
Následkům v podobě pohrom, epidemií a nepředvídatelných jevů se divíme. Zkusme žít udržitelně 
a přírodě také dávat, nejen z ní stále těžit. Je to důležité pro náš vlastní zdravý život a život naší další 
generace. Pojďme dát přírodě šanci společně, to si všichni přejeme! 

 

Retro běh 

Baví nás spolupráce s neziskovou organizací Rozběháme Česko z. ú., jejíž hlavní filosofií a cílem je 
rozběhat co nejvíce lidí a zároveň je i vzdělávat v oblastech, jako je zdravé běhání a zdravý životní styl. 
Ukazuje veřejnosti cestu k pohybu, pořádá charitativní běhy, výzvy ve městech po celé republice na 
pomoc těm, kteří to potřebují. Zoo a BZ má také podobnou filozofii a snaží se s podobně naladěnými 
subjekty spolupracovat. Ohleduplně a udržitelně k sobě, svému okolí a především k přírodě. Vše je 
propojeno a vzniká tak pestrý svět. Čím pestřejší bude, tím bude naše planeta i my zdravější. Na tyto 
důležité věci měl upozornit RETRO BĚH pro ZOO PLZEŇ. 
Běh srdcem setmělé zahrady proběhl 22. listopadu. Akce měla dvě části, živý běh a následně běh 
virtuální, a to v následujících 14 dnech. Běžci v zoo měli trasu zpestřenou o interaktivní stanoviště, kde 
se například dozvěděli, jak vidí zvěř v noci a co je to tapetum lucidum, jaké stopy zanechává na svých 
migračních  trasách, probíhali pavučinami, ale i přes překážky na trase. Svůj hmatový smysl si prověřili 
v prohmatání předmětů v zavřených krabicích. Hořící svíce na trasách přispěly nejen k úspěšnému 
návratu závodníků do cíle, ale také k netradiční atmosféře celého závodu. 
Nádherný výtěžek 54 462 Kč vyběhalo více než 300 běžců. Výtěžek byl podpořen také organizováním 
oblíbené tomboly. Všem, kteří se na této krásné akci podíleli patří velké poděkování. 

 

 



 

 



 

 


