
V pr vých letech existence chovala zoo medvědy ušaté 
(himálajské) a dokonce i medvěda ledního, který pocházel 
z cirkusu, jmenoval se Herkules a byl velmi starý. Zoo jej 
po několika letech (1972) prodala do plzeňské zoo. 
Medvědům hnědým se mláďata rodila pravidelně vždy v 
zimě po Novém roce. V letech 1954 – 1963 jich odchovali 
celkem devatenáct. Bývalo zvykem, že se s medvíďaty 
chodilo na vodítku po zoo a návštěvníkům bylo dovoleno se 
s nimi fotit. Druhým rokem se pak všechna medvíďata 
stěhovala do cirkusů i do jiných zoo. Při jednom z odchytů 
se stalo, že jedno z mláďat uteklo. Od června až do jara 
příštího roku žilo venku mimo zahradu. Bylo pozoruhodné, 
že toto medvídě vychované mezi lidmi bylo v přírodě velmi 
plaché a kontaktu s lidmi se vyhýbalo. 
Krátkodobě byli chováni také medvědi malajští. Chyběly 
však finance na vyhovující ubikace a tak byl chov brzy 
ukončen. Zoo se k němu vrátila až v roce 2008, kdy pů-
vodně jen na přechodnou dobu ubytovala samici medvěda 
malajského jménem Cindy z ústecké zoologické zahrady. 
Zoo Ústí nad Labem ji potřebovala přesunout do klidnější-
ho prostředí, neboť u nich probíhala velká rekonstrukce 
pavilonu šelem a medvědice se v důsledku zvýšeného po-
hybu těžké techniky začala stresovat. Cindy nakonec v Dě-
číně dožila a po jejím úhynu ji nahradila další samička ze 
Zoo Ústí nad Labem Baerbel a tu pak samec Imro.  
Nejvýznamnějším chovem byl bezesporu chov medvědů 
grizzly. Jejich historie se začala v děčínské zoo psát roku 
1983, kdy do zoo přišel pár malých chlupatých medvídků 
ze Zoo Lipsko. Samec Siegfried byl tehdy roční, samička 
Helga o rok starší. Tento pár nás v roce 1993 odměnil 
prvními potomky a postaral se tak o národní prvoodchov 
tohoto druhu v ČR. Celkem přivedli na svět 5 mláďat (1x 
dvojčata, 1x trojčata). Po čtrnácti letech se pro tento pár 
podařilo vybudovat krásnou prostornou přírodní expozici, 
která byla slavnostně otevřena v roce 1997. V roce 2018 
byl chov medvědů grizzly po 35 letech ukončen. Důvodem 
byl úhyn zvířat v důsledku vysokého věku a s ním spoje-
ných zdravotních komplikací a také doporučení koordináto-
ra věnovat se chovu jiného ohroženějšího druhu medvěda. 
Do zoo tak na jaře 2019 přišel medvěd kamčatský, kte-
rého zoo získala z brněnské zoologické zahrady a který se 
rázem stal miláčkem všech návštěvníků. Jmenuje se Bru-
no a jsou mu tři roky. Společně s brněnskou zoo je Zoo 
Děčín jedinými chovateli tohoto druhu napříč celou Evro-
pou.     
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Prvním ze lvů pustinných, kterého mohli 
návštěvníci děčínské zoo obdivovat, byl 
stařičký lev, jehož zoo získala výměnou 
za buvola indického z cirkusu. Dlouho 
však nežil. Druhým byl panem Grácem 
velmi oblíbený mladý lev Pluto. Také 
přišel do zoo z cirkusu a byl velmi krotký. 
Špatně ale chodil na zadní nohy. Po jeho smrti do zoo 
přišla z Lipska mladá lvice Gita, žila zde 
společně s párem lvíčat ze zoo 
v Drážďanech. V roce 1959 přibyl 
pěkný statný samec Selim ze Zoo 
Dvůr Králové. Tomuto páru se brzy narodilo donošené, 
avšak mrtvé mládě. Od té doby se nikdy v budoucnu 
žádný odchov nepodařil. Na vině prý byly nezdravé 
ubikace v suterénu budovy a také vleklý zánět rodidel 
samice. Posledního lva pamatuje jistě mnoho našich návš-
těvníků. Jmenoval se Alíšek.

Tygrům sumaterským se zde nevedlo. Zoo Děčín chovala 
pár z pražské zoo, který získala v roce 1975. Samička Cela 
zašla na „tygří“ nemoc, samec Ceasar dospěl a byl pro-
dán. O dva roky později přišel do zoo pár tygrů ussurijs-
kých z Lipska Uruscha a Utschur, kocour uhynul po jede-
nácti letech a nahradil ho samec King z Prahy. Krátce zoo 
chovala olomouckou samici Octavii (1991). Uruscha ode-
šla v roce 1993 do Irska. S jejím odchodem chov tygrů v dě-
čínské zoo skončil.  
Za ředitele Ing. Kočího byly chovány pumy, které pravidel-
ně odchovávaly mláďata. Kočí je údajně získal z frankfurt-
ské zoo výměnou za výry. 
Úspěšně se v minulosti množili levharti perští (příchod v 
roce 1988), od roku 2006 mohli návštěvníci v zoo vidět 
vzácného levharta mandžuského, a o několik let později 
začala zoo chovat také levharta obláčkového. Oba ale byli 
pouze expozičními zvířaty, z důvodu nevyhovující ubikace k 
nim nikdy koordinátor chovu nepřidělil samici. V současné 
době se ale levhartům začalo blýskat na lepší časy. V plá-
nu je výstavba zcela nového levhartince.
Ředitel Niedl dopřál návštěvníkům pohled na jaguára. 
Z menších koček se podařilo odchovat servaly a kočky di-
voké. V pozdějších letech se pak v zoo objevily druhy jako 
rys ostrovid, jaguarundi, margay, manul a kočka rybářs-
ká. Chov koček rybářských se v děčínské zoo v poslední 
době nejen velmi daří, ale nabral na významu i z toho dů-
vodu, že Zoo Děčín vede plemennou knihu těchto šelem a 
řídí tak chov v celé Evropě.  
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3. 2. lev pustinný         tygr sumaterský        puma4. 
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Jelenovit�Jelenovit�Jelenovit�

Z psovitých šelem byli v minulosti za-
jímaví šakali a kojoti. Samec kojota 
měl se samicí šakala celkem deset 
mláďat. Tito kříženci se dále úspěšně 
množili. Dříve se na křížení nepříbuz-
ných druhů hledělo jiným způsobem, 
než je tomu dnes. Mnoho mláďat při-
vedla do zahrady také kojotí samice 
z Norimberku. Zoo chovala také vlky – 
evropské a kanadské. Návštěvníky 
i zaměstnanci zoo byla také velmi ob-
líbená hyena skvrnitá. Byla již bezzu-
bá, ale velmi přítulná a krotká. Význam-
ný byl i chov psů dingo. Nechyběly ani 
lišky obecné, ať už v ranné minulosti, 
tak v současné Expozici Českosaské-
ho Švýcarska. Tradiční je i chov eurasij-
ských vlků. Zajímavým druhem, který 
mohli návštěvníci v děčínské zoo vídat, 
byl i vlk hřivnatý. 

1. 2. 3. 

4. 

1. 2. 3. kojot        vlk černý       vlk sibiřský

rok 1955 - pionýři s liščaty

4. 

Jelenovití patřili k děčínské zoo již od počátku. 
Jejich přehlídku odstar tovali jelenci virginští 
z dobříšských lesů, daňci v bílé i skvrnité formě, 
velmi krásní sikové tchajwanští ze Zoo Lešná, 
jeleni axis, jeleni karpatští. Na krátkou chvíli 
zde mohli návštěvníci vidět také šest sobů po-
lárních. Zoo je získala výměnou za muflony 
z tehdejšího Sovětského svazu. Obávala se ale 
obtíží s krmením a proto je zoo brzy vyměnila 
s pražskou zoo za klokany. V novodobější kolek-
ci zvířat se pak objevily druhy jako nejmenší je-
línek světa - kančil menší, muntžak malý, sam-
bar skvrnitý nebo kabar pižmový. 

5. 

6. 7. 8. 

5. sob polární        sika tchajwanský        daněk        jelenec virginský6. 7. 8. 
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Turovití patřili k děčínské zoo hned od počátku. Zajímavá je historie koz 
bezoárových. Nejdříve byl do zahrady přivezen kozel z bývalého SSSR. 
V uzavřené expozici se mu ale nelíbilo, brzy prorazil pletivo a několik 
týdnů si užíval svobody na skalách Pastýřské stěny, než jej zastřelil 
myslivec. Po něm přišla z Prahy mladá samička. I jí se podařilo přeskočit 
plot a zabydlet se na skalách v okolí. Dokonce prý lehala v okapu domu 
na Labském nábřeží, později byla také zastřelena. I kozorožci alpští z 
Helsinek a Zürichu žili v zoo pouze krátkou dobu. I jim bylo hrazení příliš 
nízké a neustále se vydávali na průzkum okolí. Stihli ale v roce 1977 od-
chovat dvě mláďata, která byla prvními narozeními kozorožci alpskými v 
rámci republiky. Chov kamzíků horských v děčínské zoo začal v roce 
1969, kdy zoo přijala dvě samice odchycené v Chřibské, samec k nim 
přibyl až o tři roky později a pocházel z lesů od Vranova nad Dyjí. Spo-
lečně přivedli na svět deset mláďat, první vrh přišel v roce 1973 a stal se 
národním prvoodchovem. Zajímavými druhy, které byly v minulosti k vi-
dění, byl například nilgau, paovce hřivnatá, bizon, jak, buvol domácí 
nebo skot domácí (parkový). 
V novodobější historii chovala zoo od roku 1995 kamzíka běláka, u kte-
rého zaznamenala v roce 2000 národní prvoodchov a stejně tak i od ro-
ku 1997 anoa horského, kde přišel národní prvoodchov v roce 1999. 
Další úspěch následoval v chovu serau malých, jež začala zoo chovat v 
roce 2003 a kteří první potomky přivedli na svět už o rok později. 

Dva zástupci turovitých se svého času také stali tvářemi celé zoo. Čest-
né místo v logu zoo zaujali krátce po sobě kamzík horský a přímorožec 
jihoafrický. V devadesátých letech je pak nahradilo stylizované „med-
vědí„ logo z dílny akademického malíře Michala Weina, které zoo po-
užívá dodnes.       

1. 

2. 3. 

4. 

5. 

6. 4. 1. 2. 3. kamzík horský       muflon      paovce hřivnatá      antilopa vraná

5. mláďata nilgau       přímorožec jihoafrický6. 



Opic�Opic�Opic�
V šedesátých letech minulého století se návš-
těvníci mohli v děčínské zoo setkávat s velmi ob-
líbeným druhem primátů – šimpanzem učenli-
vým. Pamětníci si jistě vzpomenou na samečka 
Děčana. Tento druh bohužel v zoo dlouho nevy-
držel. Podle zápisků Dr. Štilla všichni uhynuli na 
nemoc, která by se dala přirovnat k dnešnímu 
AIDS. Okolo sedmdesátých let to pak byli giboni 
lar, giboni černí a hulok. 

Z opic Starého světa mohli návštěvníci obdivovat makaky jávské, kteří ve skrom-
ných podmínkách dokázali odchovat tři mláďata. Nejvýznačnějšími z paviánů byli 
vždy mandrilové. Jejich chov v Děčíně odstartovala samice Madlenka z pražské zoo. 
Společně se samcem též ze Zoo Praha zplodili jedno mládě (1962 – národní prvo-
odchov), samec však brzy uhynul. Odchované mládě vyměnila děčínská zoo za 
krásného samce Péťu z ostravské zoo. O další četné přírůstky se pak postaral právě 
on. Pamětníci si jistě vzpomenou na samce Pegina. Bylo to prý velmi krásné a hodné 
zvíře. Pegin zemřel na nádorové onemocnění. Jeho poslední potomek samice Ště-
pánka žila v zoo až do roku 1993, pak byla prodána. Z dalších můžeme jmenovat 
například mangabeje kouřové (1970 – národní prvoodchov), mangabeje rudohlavé, 
mangabeje černé a kočkodany Brazzovy. Z opic Nového světa byli vždy velmi popu-
lární kotulové veverovití. První kotul pocházel z pražské zoo a byl velmi krotký. Tento 
druh opiček chová zoo dodnes. Dalšími chovanci byly i malpy kapucínské. 
V současné době je významný především chov makaků chocholatých, kdy se 
děčínská zoo pyšní největší chovnou skupinou v rámci zoologických zahrad v celé 
České republice, a také chov chápanů středoamerických mexických, které chová 
společně se Zoo Praha jako jediná v rámci celé Evropy.
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1. chápan středoamerický mexický       kočkodan Brazzův       gibon lar2. 3. 

4. gibon hulok       mandril       šimpanz učenlivý       makak medvědí5. 6. 7. 



Opakovaně chovala děčínská zoo emu. Vždy pocházeli ze Zoo Lešná, která je jejich chovem pověstná. 
Zajímavostí těchto opeřenců je, že péči o mláďata obstarává po nakladení vajec samec. On je ten, který 
sedí na vejcích a zahřívá je. Děčínská zoo byla úspěšná hned v několika odchovech. V sedmdesátých 
letech pak zahájila i chov nandu pampových. Jeřábi byli zastoupeni jeřáby popelavými (v roce 1965 – 
národní prvoodchov) a po mnoho let zde žili také jeřábi panenští a jeřábi Antigonini. 
Za ředitelování Ludvíka Gráce získala zoologická zahrada například chřástala vodního nalezeného 

na Sněžníku, kulíka bledého, čejky a samici jespáka bojovného. V sedmdesátých letech, kdy vedl 
zoo Jiří Niedl, pak mohli návštěvníci obdivovat zajímavé kladivouše, pelikány růžové a kormorány. 

Draví ptáci byli chováni vždy, jejich odchov však začal být úspěšnější až po roce 1965, 
kdy se přistoupilo ke změně krmení, a začala se dravcům podávat jednodenní 

kuřata. Zoo chovala orla mořského (jako mladého jej lidé donesli ze Sněžníku), 
orla skalního, orla křiklavého, dále pak supa bělohlavého, 
supa himálajského i kondora jihoamerického. Z menších 

supů byli k vidění supi mrchožraví. Byli chováni také 
včelojedi a luňáci hnědí. Ze sov opakovaně hnízdily sovice 
sněžné, výři velcí a puštíci. Na krátký čas zde našly domov 

také labutě černokrké, hnízdily i husice nilské. 
V roce 2001 vyrostla v děčínské zoo 1. vytápěná průchozí 

expozice „Ptačí dům”, kde létají opeřenci návštěvníkům 
přímo nad hlavou. Zabydlelo se v něm mnoho zajímavých 

druhů, mimo jiné i sbírka papoušků kakadu – kakadu žlutolící 
sumbský, kakadu šalamounský a kakadu brýlový. K vidění byla například

 slípka zelenonohá, bulbul rudoocasý, sojkovec zrcadlový, majna 
Rothschildova nebo kraska rudozobá. V roce 2018 zahájila 

zoo chov exotických rajek. Prozatím se věnuje chovu rajek 
královských a spiráloocasých. Navázala spolupráci 

s odborníky z americké Zoo San Diego a německého 
ptačího parku Walsrode, kteří poskytli spoustu cenných 
informací a rad, jaké zajistit rajkám podmínky, aby bylo 

možné je do budoucna úspěšně rozmnožovat.    
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sup hnědý               

sup mrchožravý

4. 

jeřáb Antigonin      

6. 

kakadu žl. sumbský

3. 

7. 

8. 

labuť černá

páv korunkatý

kondor velký

nandu pampový
6. 
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    Velbloudy chovala děčínská zoo ve dvou variantách. Oba, jak dvouhr-
bého, tak jednohrbého, přivítala v roce 1956 a vždy pocházeli ze Zoo Pra-
ha.     Velbloudi dvouhrbí přivedli už rok po svém příjezdu na svět zdravé 
mládě, které po odchovu putovalo do Zoo Drážďany výměnou za dva mladé 
lvy.   S dvouhrbými velbloudy se zkoušelo chodit do pr vomájového 
průvodu, ale byla s nimi údajně potíž. Báli se chodit po tvrdé dlažbě a ne-
vyhovoval jim prudký svah ze zoo a zpět. 
Z dalších velbloudovitých chovala zoo už v padesátých letech lamy 
guanako a     lamy krotké. Oba druhy se dařilo úspěšně množit. Chovaly 
se ale také lamy alpaky (1975 a znovu 2013).      V roce 1998 začala zoo 
s chovem vzácných lam vikuní. Vikuňa je divoce žijící druh lamy z oblasti vy-
sokých And jižního Peru a Bolívie a ze severních oblastí Argentiny a Chile. 
Její rouno se považuje za nejkvalitnější na světě. V roce 2004 se vikuně po-
dařilo v děčínské zoo úspěšně rozmnožit a zoo si tak na své konto připsala 
další národním prvoodchov. Vikuním se v Zoo Děčín daří dodnes. 
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    Terária a akvária v děčínské zoo byla návštěvníky velmi oblíbena. Ta původní se nacházela v přízemí 
správní budovy, kde jim byla vyhrazena poměrně malá místnost. Původně byla akvária a terária 
umístěna na stolech volně v místnosti, brzy ale došlo k jejich zabudování do stěny. Uvolněním prostoru 
tak vzniklo místo ještě pro další dvě velká a tři menší terária. Celkem se tak expozice chlubila deseti 
akvárii a stejným počtem terárií. Vzniklo tak velmi pěkné prostředí nejen pro zvířata, ale také pro 
návštěvníky, kteří se sem mohli uchýlit při dešti a chladném počasí. 
Tato expozice měla svého času dobrou pověst a milovníci exotických r yb a plazů ji rádi vyhledávali. 
Vůbec po válce nastal v Děčíně rozkvět akvaristiky a teraristiky. Zajímavostí bylo, že v Děčíně na Teplické 
ulici již podobná expozice fungovala. Byly zde vystavovány především 
exotické ryby. Obě expozice si navzájem nekonkurovaly, lidé je rádi navště-
vovali obě. V expozici na Pastýřské stěně byla chována poměrně vzácná 
zvířata. Například varani píseční, zmije levantské, užovkovití hadi Ptyasi, 
kobry, kajmani, krajta tmavá a písmenková i leguáni. Na své si přišli i mi-
lovníci želv. Byly zde vystavovány druhy Chrysemys, Podocnemis, Pelu-
sios a Cuora. Z menších plazů pak nejrůznější ještěrky a agamy. Později se 
v expozici zabydlela také malá jihoamerická opička – krotký kotul veve-
rovitý a na krátký čas také skupina nejmenších opiček kosmanů zakrs-
lých, které zoo získala výměnou za mláďata koček divokých. 
Návštěvníci zde vždy našli něco nového, protože zvířata bylo možné získat 
poměrně levně. Nejvíce jich bylo tehdy dováženo z pražské zoo, kdy hlav-
ním dovozcem byl SSSR. Expozice hravě plnila základní podmínky pro chov 
těchto zvířat. Zvířata měla dostatek tepla i světla, velmi se jim tedy dařilo. 
Místnost byla využívána také k osvětovým účelům, návštěvníci se zde 
mohli dozvědět mnoho zajímavostí o chovaných zvířatech. Vzhledem k ob-
libě zařízení uvažovala zoo o tom, že by se nechala zasklít terasa před 
teráriem. Expoziční prostor by se tak zvětšil a lépe by se zvládaly návaly 
návštěvníků v této malé místnosti. Veškeré plány ale padly s příchodem 
nového ředitele Kočího, který terária a akvária nechal přemístit do chodby 
a do expozice umístil mladé šimpanze. Na chodbě bylo jednak málo místa 
a také chladno a tak expozice 
postupně zanikla. Příchozí měli 
možnost terarijní a akvarijní zvířata 
obdivovat až do sedmdesátých let. 
Nejvíce zásluhy za jejich fungování 
patří Dr. Vladimíru Štillovi. Právě 
jeho památce proto byla v roce 
2006 věnována Expozice Rajské 
ostrovy, která vyrostla v centru 
města na místě bývalé Noční zoo Sulawesi 
a zaměřuje se především na chov 
terarijních a akvarijních zvířat.  
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Zvířat, které za 70 let prošly děčínskou zoologickou zahradou, je nespočet. Každá doba byla něčím 
specifická, každá měla své kouzlo. Vývoj Zoo Děčín od zookoutku, přes zamřížovaný zvěřinec, až k mo-
derní zoo, dává tušit, že jde správným směrem a čeká ji ještě spoustu dalších krásných výročí. Zoo Děčín 
je čtvrtou nejstarší zoo v České republice. V současné době chová cca 400 zvířat ve 160 druzích. 
Zavzpomínejte s námi i na další zajímavé druhy, které tu kdy návštěvníci mohli potkat. Kulani, zebry da-
marské, poníci a osli, mývali, axolotl mexický, nosálové bělonosí a červení, pásovec štětinatý, mirikina 
bolivijská, kynkažu, fosa, burunduk, dikobraz srstnatonosý, hutie kubánská, kapybara vodní, mraveneč-
ník velký, pekari páskovaný, prase visajanské, babirusa celebeská, ledňák obrovský, orlície bornejská, 
psoun prériový, tapír jihoamerický, leguán nosorohý, lezec obojživelný, veverka Prévostova…                    
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mládě osla domácího         mládě nosála červeného         ocelot velký        

kapybara vodní         mýval severní         mangabej černý       kulan       páv korunkatý       želva mapová   

pekari páskovaný         mara stepní         zebra Chapmanova        

klokan parma         fosa        dikobraz srstnatonosý        lvíčata lvů pustinných        
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Drív� � nyn�... Drív� � nyn�... Drív� � nyn�... 
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