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Vzpomínky na zoo v Perninku
Martin Vobruba, Zoologická a botanická zahrada Plzeň

Ochrana zvířat prováděná formou zoologických zahrad 
je již dlouhou dobu součástí naší kultury. Hledáme-li 
dnes zoologickou zahradu v  jednotlivých krajích, pak 
neuspějeme ve dvou – Pardubickém a Karlovarském. 
Přitom západočeský lázeňský region měl skutečnou 
zoo, jako jeden z  prvních, ve  stejný rok jako Praha! 
Nacházela se v  Mariánských Lázních a  jmenovala se 
Zoo Am Berg. Její historií se zabýval Richard Švandrlík. 
Zpracoval téměř vyčerpávající článek, včetně prame-
nů, který je umístěn na internetu. Nebyla to však jediná 
a  poslední zoo, která v  karlovarském regionu existo-
vala. A  protože rok 2015 bude smutným 50. výročím 
ukončení činnosti jedné z  nich, podívejme se, jak asi 
vypadala.
Přibližně 10 let mělo poměrně prosperující malou zoo-
logickou zahradu horské město Pernink. Plzeňská zoo 
odtud v  letech 1961–1966 přivezla třeba pár makaků 
rhesusů (září 1966), samce velblouda, poloponyho či 
muflony, opačným směrem putovaly například kozy ka-
merunské nebo nepálští bažanti. Smluvním partnerem 
byl národní výbor, zoo tedy byla zahradou městskou. Dá 
se předpokládat, že i další zvířata pocházela z okolních 
zoo. Díky pátrání přítele Petera Janča z  Nitry u  kroni-
káře města Perninku, pana Vítězslava Bartoše (a  jeho 
zájmu a ochotě), víme, že zoo ležela uprostřed Pernin-
ku v místě vymezeném Karlovarskou a Meinlovou ulicí 
a musela ustoupit nákupnímu středisku. Datace založe-
ní zoo se rozcházejí mezi polovinou 50. let a počátkem 
60. let. Periodikum Perninský zpravodaj datuje její zánik 
na rok 1965. Tehdy zde zůstával ještě sedmiletý sibiřský 
medvěd, jehož export byl nejsložitější, dále liška uhlířka, 
bažanti „páví“ nebo fretka. Předtím byl prodán například 
jelen, stříbrné lišky apod. Zahrada přes drsné klimatické 
podmínky obce byla populární a  vykazovala roční ná-
vštěvnost kolem 5 000 osob. Zoo určitě nehostila stovky 
druhů zvířat, autorovi však jich je jmenovitě známo pou-
ze 15. Autor i redakce proto uvítají jakékoliv vzpomínky 
či fotodokumentaci na zoo v Perninku.
Z  několika malých zoologických zahrad založených 
v minulosti na Karlovarsku (karlovarská zoo na Anděl-
ské Hoře, ptačí park v Nejdku, nebo zmíněná zoo v Ma-
riánských Lázních) se bohužel do  dnešní doby žádná 
nezachovala, a tak zůstává otázkou, zda se Karlovarský 
kraj přece jen dočká vlastní zoologické zahrady.


