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5Zoo Děčín v minulosti...

Zoologická zahrada byla otevřena na jaře roku 
1949. Založena však byla již o rok dříve. Vznikla z inicia-
tivy skupiny milovníků zvířat, kterou kolem sebe soustře-
dil podmokelský obchodník a zoolog Ludvík Grác. 
Vybralo se pro ni úžasné místo v překrásném prostředí 
lesoparku na Pastýřské stěně, kde v letech 1919 - 1925 
provozovala podmokelská Pilzova divadelní společ-
nost lesní divadlo, a kde v roce 1936 vystavěl Horský spo-
lek pro České Švýcarsko mládežnickou  ubytovnu. Ta se 
později stala sídlem správy zoo i několika teplomilných 
druhů zvířat.

Zřízení zoo předcházelo podání návrhu na městský národní výbor. Návrh byl přijat a děčínští občané se s 
nadšením pustili do budování. Vše se stavělo převážně brigádnicky, mnohdy ale chyběly finanční prostředky a 
také zkušenosti. V době vzniku děčínské zoo totiž byly v Československu jen čtyři zoologické zahrady, pouze dvě z 
nich pak byly založeny už před válkou. 

Prvními stavbami byly těsně vedle sebe umístěné volné voliéry s přední stěnou z pletiva určené pro drobné 
exotické ptactvo a naproti nim podobné pro dravce. Postavila se stáj pro koně a se zvyšujícím se počtem zvěře 
postupně vznikaly další klece, ohrady a rybník pro vodní ptactvo. Ve správní budově, která byla jedinou vytápěnou 
stavbou v zoo, vznikla terária a akvária a také prostory pro opice. I když byl rozvoj v prvních letech existence zoo 
poměrně rychlý, vždy vadil nedostatek budov a ubikací pro přezimování zvířat. Nově získaná zvířata byla velmi 
často umisťována pouze provizorně, což se projevovalo na úmrtnosti i nízkých odchovech.   

Takto vypadala správní budova zoo přibližně
ve 30. letech 20. století. Tehdy fungovala jako 
mládežnická ubytovna.  

 
Teraristika patřila k děčínské zoo již od počátků. 
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Pro zoo byla původně vyměřena plocha zhruba 8 ha, při vzniku ale byly využity jen 2 ha. V prvých letech 
existence zoo bylo chováno přibližně 50 druhů zvířat. Nejpočetněji bylo zastoupeno ptactvo a drobní savci 
převážně z fauny Československa. Postupně se ale skladba chovaných zvířat rozšiřovala. Z nejvýznamnějších 
zvířat v počátcích historie zoo můžeme jmenovat například medvědy malajské, v té době jediné v naší republice, 
opice rhesus, paviány, medvědy hnědé, karpatské vlky, kteří se pravidelně rozmnožovali, thajvanského jelena siku 
z přímého importu, muflony, daňky, supa bělohlavého, bažanty, čápy, volavky a další.          

Nejstarší dochovaný orientační plánek 



 

7Legenda o Pastýřské stěně...

Byl zamlžený podzimní večer, 
jaké bývají často v labském údolí a 
purkrabí děčínského hradu, pán z 
rodu Berků z Dubé, se vracel 
vyčerpán po několikadenním lovu na 
svém již klopýtajícím koni domů. 
Konečně stanul před branou svého 
pevného sídla. Stráž mu chvatem 
otevřela, služebnictvo se ujalo koně a 
divokých loveckých psů, načež rytíř 
vystoupil do své příjemně vytopené 
jizby, kde ho očekával chutný pokrm. 
Sotva však vstoupil, zdvihl se venku 
prudký vítr a vzápětí se burácející 
bouře hnala údolím. Purkrabí se 
obrátil na svou ženu, která jsouc nemocná, odpočívala u plápolajícího krbu a nyní se právě probudila. "myslím, že 
dnes bude boží dopuštění", pravil, "již tam nahoře v lese jsem ujížděl před mraky černými jako noc". 

A vskutku! 

Vichr rval šindele ze střech a v hradním nádvoří zlámal větve stromů jak stébla slámy. Pan Berka z Dubé 
odešel zneklidněn pozorovat běsnění živlů do hradní věže, kde se posadil na lavici a s úžasem hleděl ven, na 
nekonečné proudy vod, jež vítr malým oknem chvílemi zaháněl až k jeho nohám. Dlouhým lovem však byl příliš 
utrmácen, protože brzy usnul. Spal velmi tvrdě na nepohodlné dubové lavici, a když se konečně probral z 
hlubokého spánku, bylo všude kolem ticho. Bystře vyskočil a přistoupil k oknu, aby se přesvědčil, jakou spoušť 
bouře nadělala. Labe se dole valilo těžkým proudem v rozšířeném korytu a celá okolní krajina vydechovala 
šedivými párami. Tu najednou rytíř spatřil na skále proti hradu podivné zelenavé světlo a brzy poté zaslechl 
nezvyklé dunění. Se vzrůstajícím vzrušením hleděl na známé obrysy protější skály a náhle málem zapomněl 
dýchat. Nad skalní stěnou se zvolna vynořilo stádo zářivě bílých oveček, za nimi rozvážně kráčel obrovitý pastýř se 
zeleně zářící holí a kolem něj se pohybovali černí ovčáčtí psi s velikýma planoucíma očima. Na temeni mocného 
kamenného útvaru se zjevení zastavilo, ovečky jej zastřely jako bělostná mlha, ovčák si sedl k nim, nohama se 
takřka dotýkaje Labe, vyňal flétnu a začal z ní vyluzovat čarokrásné, dojímavé tóny, které si zcela podmanily 
rytířovu duši. Po kratší době neobyčejný průvod zmizel, ale od té doby se pak na protější skále objevil každé 
bouřlivé noci. Zvuky kouzelné flétny těšily nejenom hradního pána, nýbrž i všechen lid v okolí. Asi po stu letech se 
však jakási mladá žena vrhla v zoufalství dolů, do propasti a od toho okamžiku již pastýře a psy s ovečkami nikdo 
nespatřil.

Legenda O Pastýřské stěně



 

8 Pastýřská stěna...

Pastýřská stěna -  její geologie, rostlinný kryt a zvířena

Pastýřská stěna je mohutnou pískovcovou skálou, která shlíží na Děčín z 288 m n. m. Nad 
hladinou Labe ční prudkým srázem, kde můžeme dobře sledovat geologické vrstvy. Výškový rozdíl od 
vrcholu skály, kde se nachází restaurace Pastýřská stěna, ke hladině Labe je 150 m. Obecně lze říci, že 
rostlinný porost je celkem chudý, jen v nižších polohách se daří náročnějším druhům. Zápisky MUDr. 
Vladimíra Štilla ze sedmdesátých let hovoří o tom, že na vrcholku skály rostla borovice lesní, bříza a 
jeřáb, spolu s dubem letním i zimním, v podrostu byl hojný bez černý i hroznatý a ostružina. V nižších 
polohách se dařilo buku  hlavně u vchodu do zoo, kde se několik statných exemplářů zachovalo až 
dodnes. Většina jilmů již vyhynula na grafiosu - jilmovou nemoc. Dříve hojné smrky zde již moc 
nerostou. U rybníčku bývalo několik starších třešní ptáčnic, ve vlhčích místech pak vrba jíva. V místech 
s lepší půdou se dařilo maliníku. Z bylin bývaly na jaře nápadné porosty vonných konvalinek a 
pstročku dvoulistého. Na suchých místech prospíval kakost holubičí, z trav pak třtina křovištní. Na 
vlhkých lokalitách se vyskytovaly mechy a trsy kapradí. 

Těžko posoudit, co rostlo na Pastýřské stěně původně a co bylo zavedeno člověkem. S jistotou 
však víme, že se lidé postarali o vysazení například amerického dubu červeného, lilku černého a 
knotovce červeného. Podobně tomu bylo i s borovicí hedvábnou, které se dařilo velmi dobře, a 
rozmnožovala se na stráních směrem k Červenému vrchu.
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Bystré oko pozorovatele zde mohlo dle poznatků MUDr. Štilla potkat i mnoho zajímavých 
živočichů. Žila zde užovka hladká a ještěrka obecná. Žáby se zde příliš nevyskytovaly. Vlivem zoo na 
Pastýřské stěně žilo mnoho druhů ptáků, kteří zde nacházeli místa ke hnízdění a dostatek potravy. Byl 
to například krahujec, ze sov puštík, hojnost potravy zde nacházely hrdličky zahradní, z datlů bylo 
možné potkat velkého datla černého, strakapouda i žluny. Zpěvné ptactvo zastupovali kos černý, 
brávník a drozd zpěvný, na jaře se ohlašovaly zpěvem pěnice černohlávek, hnědokřídlá i pokřovní, 
skrytě zde žil střízlík, pěvuška modrá a šoupálek krátkoprstý. Samozřejmě zde poletovaly a hnízdily i 
sýkorky. U zvířat se přiživovali strnadi obecní, červenky, a rehci domácí a dokonce i vzácní rehci 
zahradní. Pravidelně se objevovaly i sojky a vrány. Občas do zoo zalétávali i krkavci a družili se s krkavci 
v expozicích. Ze savců se zde vždy zdržoval zajíc polní, srnčí zvěř a zacházela sem i divoká prasata. 
Pravidelnými hosty byly i kuna skalní a liška. Na večerním nebi je i dnes možné zahlédnout netopýry. Z 
myšovitých hlodavců se vyskytovali myšice křovinná, myšice lesní a norník rudý.
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„…pamatuji si toto místo jako lesní 
restauraci. Prodávala se zde káva, čaj, párky… 
Restaurace na Pastýřské stěně byla třikrát tak 
dražší. 

Před válkou jsme chodili s rodiči za zvířátky 
do hájovny Immenheim na Popovickém vrchu. 
Chovala se tu zvěř žijící v okolních lesích. Místní 
hajný zde vybudoval výběhy a ustájení pro 
srnky, jeleny, divočáky, veverky, zajíce, kuny, ale 
i domácí zvířata jako jsou koně, kravky, ovce, 
kozy nebo králíky.

Doma jsme měli vždy alespoň dvě andulky. 
Vzpomínám si, jak zde paní hajná podávala 
dětem mléko a domácí pečivo, rodičům pivo, 
víno i jídlo. Právě tady se zrodil můj zájem o vše 
živé…“

 

Vzácné a zajímavé druhy rostlin 
na území děčínské zoo

Již odedávna a hlavně v posledních asi sto letech 
lidé vysazovali na Pastýřské stěně různé stromy a keře. Z 
té doby pocházejí statné americké duby červené, 
borovice hedvábná čili vejmutovka a třešně ptáčnice. 

Ve větším množství byly vysazovány okrasné stromy 
a keře za ředitelování Ing. Kočího např. jedlé kaštany, 
jírovce, pajasan žláznatý, topol bílý, americká katalpa a 
smuteční forma jilmu. Ze všech těchto stromů během 
třiceti let vyrostly statné exempláře. Ve výsadbách bylo 
pokračováno i v dalších letech. Mnoho z nich se v 
zahradě dochovalo dodnes. Návštěvníci se zde mohli 
setkávat například s cypřiškem nutkajským, borovicí 
černou, borovicí klečí a vzácnou kryptomerií. Listnaté 
stromy byly zastoupeny různými javory, korkovníkem 
amurským, aralií japonskou. Z našich stromů to pak byly 
babyka, hloh kuří noha a ruj vlasatá.

Z keřů bylo vysázeno mnoho hlohovců, dřišťálů, 
šeříků a zlatic a různé druhy skalníků. V době květu byly 

nápadné štědřence a měchýřník, dále pak několik druhů hortensií, nápadně žlutý čimišník, Weigelie a 
několik druhů pustorylu - nepravého jasmínu. Růže byly zastoupeny jak zahradními, tak i botanickými druhy. 
Exoticky působil v květu ibišek syrský. Z rodu Prunus byl k vidění statný, tmavolistý myrobalán. Z křovin se 
dařilo zajímavému jeřábníkovi. Z drobných okrasných 
keřů byly zajímavé Stephanandra tanake z Japonska, 
křovité mochny a různé druhy zimolezů. Z pnoucích 
rostlin stály za povšimnutí bujně rostoucí Wistarie, 
zajímavé Actinidie, Akebie a břečťan, který porůstal zdi 
i stromy. Na mnoha místech rostlo také „psí víno“- 
přísavník. Ozdobné trávy byly zastoupeny žlutě 
pruhovaným Miscathus zebrinus a nemrznoucími 
druhy bambusu. Na vlhkých místech se dařilo velkolisté 
bergenii, bohyšce a našemu domácímu devětsilu.

Přirozené osázení se v zoo mění i v současnosti 
dle možností a také dle roční doby. Návštěvníci si ale 
mohou být jisti, že při každé návštěvě najdou nejen 
mezi zvířaty, ale i mezi rostlinami vždy něco nového a 
zajímavého. 
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Žluté koberce tařice u expozice vlků eurasijských.



 

Ředitelé zoo

1949 - 1966 Ludvík Grác
1966 - 1973 Ing. Jan Kočí
1973 - 1975 Jiří Třebenský
1975 - 1977 Jiří Niedl
1977 - 1992 Jiří Třebenský
1992 - 2007 Ing. Lubomír Moudrý
2007 - … Kateřina Majerová

12 Ředitelé...

Ludvík Grác
První ředitel 
1949 - 1966

Obchodník a milovník zvířat Ludvík Grác. Právě tento člověk stojí za vznikem děčínské zoo. Ačkoliv se 
původně vyučil knihkupcem, se svou ženou si po válce otevřel na nábřeží v Podmoklech obchod s chovatelskými 
a sportovními potřebami. Prodával zde andulky, papoušky, morčata, štěňata, koťata i krmení pro zvířata. Do 

ředitelského křesla zoo usedl 1. července 1949. Stálo v 
přízemí správní budovy hned naproti vchodu k teráriím. 
V jeho kanceláři bylo vždy živo. Vedle několika klecí s 
naším i exotickým ptactvem tu pobíhali domácí psi a 
kočky. Pamětníci si jej pamatují jako velmi aktivního 
člověka. S jeho prací v zoo mu velmi pomáhala také jeho 
manželka. Měl svá oblíbená zvířata. Fotografie u tohoto 
textu zachycuje prvního ředitele s mladým lvem jménem 
Pluto. Vzniklo mezi nimi zvláštní pouto, pan Grác k němu 
běžně chodil do klece. Zvíře mu nikdy neublížilo.

Ludvík Grác se svojí manželkou před jejich 
obchodem na děčínském nábřeží. 
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Ing. Jan Kočí
Druhý ředitel
1966 - 1973

Ing. Jan Kočí přichází do děčínské zoo po smrti Ludvíka Gráce v roce 1966. Svou práci v zoo začíná po boku 
své první manželky, která pocházela z Ruska. Po rozvodu s ní pak ve vedení zoo pokračuje s druhou ženou, která 
měla biologické vzdělání a velmi jej proto podporovala. Ve snaze pořídit něco nového zrušil zaběhnutá akvária a 
terária a jedinou zateplenou expozici věnoval chovu šimpanzů. V době jeho ředitelování fungoval při zoo 
jezdecký kroužek, ale provozování jízdárny se po čase projevilo jako velmi nákladné a pracné a bohužel bez 
žádného velkého finančního přínosu. Zoo se podařilo 
získat samici pumy a rozšířil se i chov lvů. Významná 
změna v té době nastala v krmení drobných šelem, 
dravých ptáků a sov. Krájené hovězí maso bylo 
nahrazeno jednodenními kuřaty z drůbežáren. 
Nastalo pronikavé zlepšení stavu zvěře, po „hovězí 
dietě“ vždy zvířata brzy uhynula. Chovali se 
sumatránští tygři, černí i skvrnití levharti, kočkodani 
Brazzovi, labutě černokrké,… Významné bylo naro-
zení mangabeje kouřového, tato samička musela být 
tři dny po porodu od matky odebrána a vyživována 
uměle. Plodní byli také medvědi hnědí, v zoo byli v tu 
dobu již šestnáctým rokem a narodilo se jim celkem 
devětatřicet mláďat. Sedmdesátá léta byla význam-
ná především začátkem chovu kamzíka horského, 
který se stal na čas také erbovním zvířetem. V té době 
byla děčínská zoo jedinou v republice, kde byl k 
vidění. Úspěšně se odchovávala i antilopa přímoro-
žec.   

Ve výroční zprávě z roku 1970 informuje ředitel 
o tom, že zoo nebyly přiděleny žádné investice a 
většinu staveb a zvelebovacích prací si proto prová-
děli zaměstnanci sami, menší část byla zajišťována 
brigádnicky v akci „Z“. Ing. Jan Kočí se ve své práci 
snažil především o cílevědomou změnu skladby 
zvěře, při zachování zhruba stejného počtu. Upravuje 
se řada výběhů a klecí a postupně se ruší nevyho-
vující ubikace, které nahrazují nové.  



Jiří Třebenský
Prozatímní ředitel

1973 - 1975
1977 - 1992 

Po odvolání Jiřího Kočí z funkce (údajně kvůli problémům v 
účetnictví) zasedl na ředitelské křeslo prozatímně Jiří Třebenský. 
Přestože šlo o dočasný záskok, vydržel ve funkci dva roky, kdy pak 
byl ředitelem oficiálně jmenován Jiří Niedl. V roce 1977 se však 
Třebenský stává ředitelem znovu. Dostává to jako stranický úkol a 
zoo vede až do roku 1992. Z ekonomických výkazů, které Jiří 
Třebenský každoročně psal, jsme se dočetli, že v zahradě 
neustále panoval čilý ruch. Ať už šlo o práci kolem zvířat, exporty a 
importy, tak o úpravy stávajících expozic a generální opravu 
správní budovy. Zahrada se dočkala nového oplocení v akci „Z“. 
Ředitel se snažil také o lepší propagaci zoo, investoval do 
nejrůznějších propagačních předmětů, nakoupily se fotoaparáty, 
promítačky a stalo se tradicí, že vždy na 1. máje do ulic města 
vyjížděli zaměstnanci zoo na alegorických vozech se zvířaty. 
Rozjela se také kulturně-výchovná činnost. Při zoo v tu dobu 
fungovala Stanice mladých přírodovědců. 

S chovem kakadu žlutolících sumbských 
začal v roce 1988 právě ředitel Jiří 

Třebenský. 

Na alegorické vozy se zvířaty si jistě ještě 
dnes vzpomíná mnoho obyvatel Děčína.

14 Ředitelé...

 



Jiří Niedl
Čtvrtý ředitel
1975 - 1977

Jiří Niedl, syn úspěšného teraristy 
Niedla staršího z Chlumu u Třeboně, přebírá 
zoo ve značně zmateném stavu. Má smělé 
plány na vybudování exotária s rybami, 
plazy a drobnými savci. Nic z těchto plánů 
se však neuskutečnilo, naopak prý dochá-
zelo ke zbytečným ztrátám. 

Déle než rok zde žil například velmi 
vzácný velemlok japonský. V létě byl 
umístěn v nekrytém rybníčku. Hrozilo tedy 
nebezpečí, že buď uteče, nebo jej někdo 
ukradne. A skutečně jednoho dne mlok v 
rybníčku nebyl. Zvíře vylezlo ven a putovalo 
lesem dolů k viaduktu u mototechny. Tam jej 
našly děti a ve špatném stavu přinesly do 
zoo. Toto dobrodružství nakonec nepřežil. 
Podobně to dopadlo s krásným párem 
kakadu moluckých, s krajtami mřížkovaný-
mi a stromovými, jakož i s mladými krokodý-
ly Moreletti. 

Návštěvníci měli možnost v zoo vidět 
například krásné jaguáry z olomoucké zoo, 
ale zůstali jen expozičními zvířaty, neboť se 
jednalo o sourozenecký pár a mláďata nik-
dy neměli. Zoo obohacují zebry Hartma-
nnové, kočkodani Brazzovi, giboni černí a 
gibon lar. Také tu získal nový domov pár 
mangabejů černých. 

Za ředitelování Jiřího Niedla přišly 
vniveč všechny záznamy o zvířatech, které 
dlouhá léta vedl Dr. Vladimír Štill. Odchod 
Jiřího Niedla údajně nebyl příliš slavný. 
Stejně jako v případě Jana Kočího, byl i on 
odvolán. Za jeho odchodem prý stály prob-
lémy s transakcemi zvířat.             

Zebra Hartmannové 
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16 Ředitelé...

Ing. Lubomír Moudrý
Ředitel moderní zahrady
1992 - 2007

V roce 1992 se ředitelem stává Ing. Lubomír Moudrý a zoo pozvolna mění svou tvář v souladu s moderními 
trendy. K atraktivním obyvatelům zoo patřili tou dobou například ocelot velký, kolekce překrásně zbarvených 
papoušků lori, lamy guanako a lamy krotké, satyr Temminckův. Nesmíme zapomenout na medvědy grizzly, kteří 
zde odchovali i svá mláďata. Děti s nadšením uvítaly také nové poníky shetlandské, zoo ve městě propagovali 
chovatelé na procházkách se samci lam krotkých -  bílým Ronem a černým Montym. Oblíbenou podívanou se 
staly ukázky sokolnického výcviku dravců, sov a krkavců. Rozběhly se také tzv. adopce zvířat a také setkání s 
adoptivními rodiči jako výraz poděkování za jejich ochotu pomáhat tímto způsobem děčínské zoo. 

Rok 1994 přivítala návštěvníky Zoo Děčín zbrusu novým logem - stylizovaným 
medvídkem - jehož autorem je akademický malíř Michal Wein. Tvář změnil i infor-
mační systém zoo. Postupné přetváření popisných informačních tabulí v zoo v hravé 
piktogramy je také dílem „dvorního“ grafika. 

V roce 1995 získala zoo horské akrobaty - kamzíky běláky a „kapesní“ klokany 
parma. Chovají se psouni prérioví (první v České republice), čája chocholatá, vzácní 
makakové tmaví z ostrova Sulawesi nebo „potápěči“ hoholové severní. Postavil se 
nový lesní amfiteátr a dětský prolézací hrad, ale hlavně medvědi grizzly se začali těšit 
na nový velký přírodní výběh. Následující rok se návštěvníkům zoo poprvé 
představila bleskurychlá šelmička norek evropský, pár prazvláštních prasátek 
babirus celebeských a také stromový dikobraz urson kanadský. Původní logo Zoo Děčín

Medvěd hnědý grizzly                                                         Babirusa celebeská                                             Kamzík bělák

Rok 1997 obohatil kolekci děčínské zvířeny zejména o vzácného nejmenšího žijícího tura na světě - anoa 
horského a dětem pro radost byla přivezena do kontaktní dětské zoo pro změnu nejmenší ovečka na světě  ovce 
ouessantská. 



 

Ptačí dům                                                         Dětský průlezový hrad                                    Občerstvení U kamzíka

Nejvýznamnější událostí roku se stalo 31. srpna 
otevření nového výběhu pro pár medvědů grizzly  Siegfrieda 
a Helgu. Ten den navštívilo Zoo Děčín přes 2000 návš-
těvníků. Koncem roku se narodila také první babirusa 
celebeská v Čechách a další prvenství v odchovech přibylo v 
roce 1999, kdy se narodilo první mládě anoa horského, v 
roce 2000 mládě kamzíka běláka a v roce 2001 mládě u 
kančilů menších. V témže roce byl také otevřen pavilon 
"Ptačí dům" s volně poletujícími vzácnými opeřenci 
(například s majnou Rothschildovou) a rozsáhlá Expozice 
fauny Českosaského Švýcarska, která seznamuje návš-
těvníky s původní faunou, ale i architekturou našeho re-
gionu. Z nejvzácnějších obyvatel děčínské zoo v těchto le-
tech můžeme uvést půvabnou lamu vikuňu s nejjemnější 
srstí na světě, otužilé jelínky kabary pižmové a velice vzácné 
filipínské jelínky sambary skvrnité. 

Přímo ve městě otevřel Ing. Lubomír Moudrý v roce 
1998 pobočku Sulawesi, která kromě expozice plazů a Noč-
ní zoo sloužila i jako informační centrum. V roce 2006 zde 
pak byla slavnostně otevřena Expozice Rajské ostrovy (více 
na str. 36). Rozjíždí se také projekt ZooŠkola, která do dneš-
ního dne do zoo nalákala spousty dětí z mateřských, zák-
ladních i středních škol, ale také klientů ústavů sociální péče.  
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Makak chocholatý



Kateřina Majerová
První žena ve vedení děčínské zoo
2007 - …

Kateřina Majerová je první ženou ve vedení děčínské zoo. Osud ji do Zoo Děčín 
zavál už v roce 1997. Po studiu na obchodní akademii v Děčíně, obor podniková 
ekonomika, se přihlásila do výběrového řízení na asistentku ředitele děčínské zoo a 
vyšlo to. Nastupovala tehdy jako asistentka, později byla zástupkyní ředitele. Nyní 
studuje na České zemědělské univerzitě v Praze provoz a ekonomiku. 

V zoo by zásadně nic měnit nechtěla. Jejím cílem je naopak pokračovat v 
nastartované rekonstrukci. Připravuje se několik nových expozic a rekonstrukcí, 
například expozice zvířat z chladných lesů. V tomto komplexu budou rosomáci, kamzík 
bělák, severské sovy. Chystají se pro ně výběhy s využitím lesů a skal na Pastýřské stěně. V plánu je také 
kompletní rekonstrukce expozice Zvířata u vody, kde se v areálu vodních ptáků postaví nové rybníčky a lávky pro 
návštěvníky. Přibýt by měly i opičí ostrovy, tedy celoročně otevřené pavilony gibbonů a gueréz, kde budou dva 
ostrovy ve volné přírodě chráněné jen vodními příkopy. Počítá i se stavbou volně přístupného historického statku 
plného domácích zvířat.

Za dva roky Kateřiny Majerové v ředitelském křesle se může zoo 
pochlubit mnohým zajímavým. Ať už se jedná o nově dovezená 
zvířata, vysokou návštěvnost, tak i zlepšování návštěvnického servisu a 
informovanosti. Návštěvníci nyní mají možnost se v děčínské zoo vídat 
například s vlky hřivnatými, kozorožci kavkazskými, medvědem 
malajským, pásovci štětinatými, mirikinami bolivijskými, levhartem 
mandžuským a spoustou dalších. Podařilo se taktéž spustit nové 
webové stránky zoo a vytvořit zcela nové pro Expozici Rajské ostrovy. V 
souvislosti s tím vzniklo i DVD jako průvodce expozicí, vylepšil se 
informační systém a návštěvníci se dočkali i tištěného průvodce. 

Jako bonus k 60. výročí otevření zoologické zahrady přichystala 
zoo dárek pro makaky chocholaté. Děčínská zoo se může pochlubit 
největší chovnou skupinou těchto vzácných opic v České republice, 
proto se rozhodla vystavět jim krásný přírodní výběh plný prolézaček a 
pískovcových skal. Od návštěvníků je z jedné strany odděluje pouze 
vodní příkop.         
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Vlk hřivnatý

Ředitelé...

Pásovec štětinatý
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Nespočet interaktivních zařízení láká do děčínské zoo 
především rodiny s dětmi.  



Fauna děčínské zoo aneb Jaká zvířata zde byla k vidění?

Medvědi v děčínské zoo

 V prvých letech existence chovala zoo medvědy 
ušaté (himálajské) a dokonce i medvěda ledního. 
Pocházel z cirkusu a byl velmi starý. Zoo jej po několika 
letech prodala do plzeňské zoo. Medvědům hnědým se 
mláďata rodila pravidelně vždy v zimě po Novém roce. V 
letech 1954 - 1963 jich odchovali celkem devatenáct. 
Druhým rokem se pak všechna 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 původně jen na přechodnou dobu ubytovala samici medvěda malajského Cindy z ústecké 
zoologické zahrady. Zoo Ústí nad Labem ji potřebovala přesunout do klidnějšího prostředí, neboť u nich 
probíhala velká rekonstrukce pavilonu šelem a medvědice v důsledku zvýšeného pohybu těžké techniky začala 
stresovat. Nakonec se vedení obou zoo dohodla, že Cindy v Děčíně již zůstane a aby jí nebylo smutno, přibude k 
ní ještě sameček. 

Nejvýznamnějším chovem byl a stále je chov medvědů grizzly. Jejich historie se začala psát roku 1983, kdy 
do zoo přišel párek malých chlupatých medvídků ze Zoo Lipsko. Samec Siegfried byl tehdy roční, samička Helga o 
rok starší. Po čtrnácti letech se pro tento pár podařilo vybudovat krásnou prostornou přírodní expozici, která byla 
slavnostně otevřena v roce 1997. Více o nich v sekci Zvířecí osobnosti.   

„Vzpomínám si na nedůstojné umístění dvou 
nebo tří medvědů ve sklepení pod terasou 
restaurace Pastýřská stěna opatřeném mříží. 
Často jsme se na ně chodili dívat.“

 
Z vyprávění děčínského rodáka a pamětníka 

pana Karla Malého, 
který se podílel na vzniku děčínské zoo.  

Lední medvěd

Chovu medvědů hnědých se 
v děčínské zoo dařilo.

 Za ředitelování Ing. Kočího 
 se mohla zahrada pochlubit již 

devětatřiceti  mláďaty. 

Fauna děčínské zoo... 20
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Kočkovité šelmy v děčínské zoo

Lvi, tygři, pumy, servali, kočky divoké…
Prvním ze lvů, 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 Dvora Králové. Tomuto páru se brzy narodilo donošené, avšak mrtvé mládě. Od té doby tito lvi mláďata 
již neměli. Ani nikdy v budoucnu se žádný odchov nepodařil. Na vině prý byly nezdravé ubikace v suterénu 
budovy a také vleklý zánět rodidel samice. Posledního lva pamatuje jistě mnoho našich návštěvníků. Jmenoval se 
Alíšek. 

Tygrům sumatránských se zde nevedlo. Zoo Děčín chovala pár z pražské zoo. Samička zašla na „tygří“ 
nemoc, samec dospěl a byl prodán. Za ředitele Ing. Kočího byly chovány pumy, které pravidelně odchovávaly 
mláďata. Úspěšně se množili také levharti. Z menších koček se dvakrát podařilo odchovat servaly, kočky divoké 
byly zastoupeny pěkným párem a mláďata odchovávaly každý rok.

 Psovité šelmy v děčínské zoo
Z psovitých šelem byli v minulosti zajímaví šakali a kojoti. Samec kojota měl se samicí šakala celkem deset 

mláďat. Tito kříženci se dále úspěšně množili. Mnoho mláďat přivedla do zahrady také kojotí samice z 
Norimberku. Zoo chovala také vlky  evropské a kanadské. Návštěvníky i zaměstnanci zoo byla také velmi 
oblíbená hyena skvrnitá. Byla již bezzubá, ale velmi milá a krotká.

Jelenovití v děčínské zoo
Jelenovití patřili k děčínské zoo již od počátku. Jejich přehlídku odstartovali jelínci viržínští z dobříšských lesů, 

daňci v bílé i skvrnité formě, velmi krásní sikové thajvanští ze Zoo Lešná, jeleni axis, jeleni karpatští. Na krátkou 
chvíli zde mohli návštěvníci vidět také šest polárních sobů. Zoo je získala výměnou za muflony ze SSSR. Obávala 
se ale obtíží s krmením a proto je zoo brzy vyměnila s pražskou zoo za klokany. 

Ovce a kozy v děčínské zoo
Historie koz bezoárových je více než zajímavá. 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 odchovat dvě mláďata. Chov kamzíků 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. Společně vyvedli na svět deset mláďat.



 

Opice v děčínské zoo
V šedesátých letech minulého století se návštěvníci mohli v děčínské zoo setkávat s velmi oblíbeným 

druhem primátů - šimpanzem. Pamětníci si jistě vzpomenou na zvláště učenlivého samečka Děčana. Tento druh 
bohužel v zoo dlouho nevydržel. 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 skromných 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, samec však brzy uhynul. Odchované mládě 
vyměnila děčínská zoo za krásného samce Péťu z ostravské zoo. O další dávku přírůstků 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 Štěpánka žila v zoo až do roku 1993, pak byla prodána. Z 
dalších můžeme jmenovat například mangabeje kouřové, mangabeje rudohlavé a kočkodany Brazzovy. Z opic 
Nového světa byli vždy velmi populární kotulové veverovití. První kotul pocházel z pražské zoo a byl velmi krotký. 
Dalšími chovanci byly malpy kapucínské.

Velbloudovití v děčínské zoo
Velbloudy dvouhrbé přivítala zoo v roce 1956. Byli dovezeni z pražské zoo a hned o rok později se jim 

podařilo na svět přivést zdravé mládě, které později putovalo do Zoo Drážďany výměnou za dva mladé lvy. Z 
dalších velbloudovitých chovala zoo lamy guanako a lamy krotké. Ty se dařilo na rozdíl od lam guanako úspěšně 
množit. Chovaly se také lamy alpaky. Dnes se může zoo pochlubit chovem vzácných vikuní. 

Opeřenci v děčínské zoo
Opakovaně chovala děčínská zoo pštrosy 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 jednom případě ale 
muselo být mládě odchováno uměle. Jeřábi byli zastoupeni jeřáby popelavými a po mnoho let zde žili také jeřábi 
panenští a jeřábi Antigona. 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 jihoame-
rického. Z menších supů byli k vidění supi mrchožrouti. Byli chováni také včelojedi a luňáci hnědí. Ze sov opako-
vaně hnízdily sovice sněžné, výři velcí a puštíci. Na krátký čas zde našly domov také labutě černokrké, hnízdily i 
husice nilské.   
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Další zvířata…
Kulani, zebry damarské, poníci 

a osli, antilopy nilgau, jihoafriční 
oryxové, bizon, anglický parkový skot, 
mývali, nosálové bělonosí a červe-
ní,…                    

Terária a akvária
Terária a akvária v děčínské 

zoo byla návštěvníky velmi oblíbena. 
Nacházela se v přízemí správní bu-
dovy, kde jim byla vyhrazena poměr-
ně malá místnost. Původně byla ak-
vária 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 ryb 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 navštěvovali 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 milovníci želv. Byly zde vystavovány druhy Chrysemys, Podocnemys, Pelusios a Cuora. Z menších 
plazů pak nejrůznější ještěrky a agamy. Později se v expozici zabydlela také malá jihoamerická opička  krotký 
kotul veverovitý a na krátký čas také skupina nejmenších opiček kosmanů zakrslých, které zoo získala výměnou 
za mláďata divokých koček. 

Návštěvníci zde vždy našli něco nového, protože zvířata bylo možné získat poměrně levně. Nejvíce jich bylo 
tehdy dováženo z pražské zoo, kdy hlavním 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 
oblibě 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 
ředitele Ing. Kočího, který terária a akvária nechal přemístit do chodby a do expozice umístil mladé šimpanze. Na 
chodbě bylo málo místa a také chladno, a tak expozice postupně zanikla. Ani s šimpanzi nebylo moc velké štěstí. 
Z Afriky odkud byli dovezeni, si dovezli neléčitelnou chorobu a brzy uhynuli. Příchozí měli možnost terarijní a 
akvarijní zvířata obdivovat až do sedmdesátých let. Nejvíce zásluh 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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Zleva nahoře: lev pustinný, mandril rýholící,
 osel domácí, jelen sika, pštros emu, 

kočkodan bělozelený, dikobraz, 
tygr ussurijský, vlk kanadský černý   

Zleva nahoře: velbloud dvouhrbý,krajta mřížkovaná, 
kočkodan bělozelený,serval, gibon černý, nilgau
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Rozlučka lva Alíška

Mezi největší oblíbence dospělých a dětí patřil v naší zoologické zahradě lev pustinný pojmenovaný 
Alíšek. Zabydlel se u nás od března roku 1989, kdy byl zakoupen ze Zoo Jihlava. 

Psal se pátek 25. května roku 1999 a Alíšek už nějakou dobu odmítal jíst. Výrazně zeslábl a kvůli úbytku 
svalové hmoty přestal chodit.  Nastala nutnost vyhledat pomoc u veterináře. Ten, aby mohl říci blíže, co králi 
zvířat schází, požadoval odebrání krve. 

Jak se ale takovému lvu bere krev? Věděl, že kočkám se nejlépe nabírá ze zadní packy. Ošetřovatelé tedy 
otevřeli klec, přitáhli lva k mřížím, prostrčili mu packu skrz a mohlo se začít s odběrem. Když si představíš, že 
otevřeli klec a lva přitáhli, můžeš si lehce promítnout, v jak špatném stavu se nacházel. Vůbec se nebránil, byl 
apatický.

Veterinář packu oholil a začal s odběrem. Z tohoto místa však nevytekla skoro žádná krev. „Musíme zvolit 
jiné místo,“ pronesl doktor a začalo další bádání, odkud se mu nabere tělesná tekutina potřebná k rozboru. 

Velkým kopytníkům se krev odebírá z kořene ocasu, zkusilo se 
toto místo. Zde už jsme byli úspěšnější. Veterinář okamžitě 
odvezl krev do děčínské nemocnice s tím, že se pokusí, aby měl 
výsledky ještě tentýž den. V nemocnici měli ale zrovna moc 
práce a verdikt tudíž přivezl až druhý den v sobotu. 

Co se mezitím dělo v zoo?
Tichá rozlučka! Loučení se zvířetem, o které se staráte 

mnoho let, není vůbec lehké. Chovatelka Zuzana věděla, že dny 
Alíškova žití se nezadržitelně krátí. Odpoledne otevřela klec, 
sedla si vedle něj, hladila ho, a tiše se loučila. Po tvářích jí tekly 
slzy. Lev ještě žil. „Moc dobře věděl, že tam jsem. Střihal ušima a 
občas smutně zvednul oči,“ zavzpomínala Zuzana, která s 
umírajícím lvem proseděla celé odpoledne. 

Druhý den Alíšek zemřel. 
Veterinář dojel se zprávou o akutním selhání ledvin. Vše 

způsobil vysoký věk, kterého se lev dožil. V divočině se tyto 
kočkovité šelmy běžně dožívají deseti až čtrnácti let, v zajetí to 
může být pak až dvacet. Alíškovi bylo úctyhodných pětadvacet!

Když na všechny ostatní zaměstnance padl v sobotu 
smutek, nevěřícně se všichni chovatelky Zuzany ptali: „Ty ani 
nebrečíš?“ 

„Já už jsem se s Alíškem rozloučila včera,“ odpovídala tiše a 
jen ona dnes ví, jaký je to pocit, být v bezprostřední blízkosti 
takového zvířete a dotýkat se ho…

Jeden z příběhů z chystané knihy povídek z naší zoo
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Prvenství děčínské zoo…
 
                                                     …v odchovech mláďat v konkurenci ostatních českých zoologických zahrad

• 1962  mandril, srnec obecný 
• 1963  sika thajvanský 
• 1965  jeřáb popelavý 
• 1970  mangabej kouřový, přímorožec jihoafrický 
• 1972  axolotl mexický 
• 1973  kamzík horský 
• 1977  kozorožec alpský 
• 1987  kapybara vodní
• 1993  medvěd hnědý grizzly 
• 1995  psoun prériový 

Záznamy pocházejí z dostupné dokumentace Zoo Děčín. Údaje z prvých let existence zoo se bohužel 
nezachovaly. 

…v pořádání neobyčejné akce  Noc snů

Noc snů je speciální akce pro handicapované a chronicky 
nemocné děti, která se koná ve stejný den i čas na mnoha místech 
světa. Tento den připadá vždy na první červnový pátek. Cílem noci snů 
je přichystat výjimečným návštěvníkům netradiční zážitky, které by v 
běžném životě kvůli svému postižení neměli možnost prožít. Myšlenka 
uspořádat Noc snů pro chronicky nemocné a handicapované děti se 
zrodila v roce 1996 v Zoo Rotterdam. Věnovali ji tenkrát dětem z 
onkologické kliniky. Nikdo z organizátorů tehdy netušil, že právě 
položili základ celosvětové kampani ve prospěch nemocných a 

opuštěných dětí. Postupně se totiž tato akce rozšířila do západní Evropy a Tichomoří. V roce 2009 se konala už 
na téměř dvou stech místech. 

Na Českou republiku se Noc snů snesla poprvé v roce 2004 a prvenstvím v jejím pořádání se může 
pochlubit právě děčínská zoo. Postupem času se rodina českých pořadatelů této ojedinělé akce rozrostla na 
deset zoologických zahrad. 

Brány všech zahrad zůstávají v tento den otevřené ještě dlouho po zavírací době, účastníci mají možnost 
nahlédnout do zákulisí zoo, dostanou se do bližšího kontaktu s vybranými zvířaty, čekají je veselé soutěže, 
divadelní představení i zajímaví hosté z řad celebrit. Krédem děčínské zoo je, aby se tu děti cítily jako V.I.P. hosté 
a domů odcházely s tím, že v tento den patřila zoo jen a jen jim. Každoročně si tento večer v zoo na Pastýřské 
stěně užije v průměru od tří do pěti stovek dětí se svými rodinami.

• 1997  babirusa celebeská
• 1999  anoa horský 
• 2000  kamzík bělák 
• 2001  norek evropský 
• 2001  kančil menší
• 2002  jaguarundi
• 2004  lama vikuňa
• 2004  sambar skvrnitý
• 2007  makak chocholatý
• 2008  kakadu žlutolící sumbský

Prvenství děčínské zoo...



 

Osobnosti zoo

Dr. Vladimír Štill

Člověk se všestrannými zájmy, obrovský milovník všeho živého i „chodící encyklopedie“. Tak nejen to byl Dr. 
Vladimír Štill. Významně přispěl k rozkvětu děčínské zoo a obětoval jí kus svého života. I když jeho rodiče o živou 
přírodu vyslovený zájem neměli, jeho láska ke všemu živému ho doprovázela už od dětství. Mnoho snad zdědil po 
svém dědečkovi Vilému Štillovi, který byl velkým milovníkem zahrady, keřů, stromů a květin. Od útlého dětství jej ale 
ovlivňovala také otcova sestra -  teta Líba. Dobře znala rostliny, ptáky a hmyz. Během svého života se zvířaty ale 
potkal i mnoho dalších zajímavých lidí. I přes chovatelskou vášeň si ale jako své budoucí povolání zvolil medicínu. V 
té době totiž přežíval názor, že zoologické zahrady jsou něco podobného jako zvěřince a cirkusy. Medicína ho 
bavila a také se v té době ještě respektovalo přání a představy rodičů. 

Do děčínské zoo zavítal poprvé v padesátých letech, pracoval tehdy na zámku na ošetřovně, a z první 
návštěvy zoo na Pastýřské stěně se pak stala záležitost na čtyřicet let. 

„Pamatuji se na mlhavý a smutný den, kdy jsem tam přišel poprvé, bylo to koncem prosince nebo začátkem 
ledna. Vedoucí zoo Grác mne přijal celkem nevlídně, ležel v posteli. Ale postupně jsme se poznali a sblížili a já jsem 
do zoo docházel, vždy pokud jsem se dostal z kasáren. Pomáhal jsem hlavně v péči o akvária a terária,“ vzpomíná 
ve svých zápiscích Vladimír Štill. 

Později pracoval v děčínské nemocnici na interně. Ani zde se mu zvířata nevyhnula. S kolegou Jaroslavem 
Holým zde chovali v malých akváriích bojovnice, které se dobře množily. V tu dobu již byla akvária v zoo 
uspořádána do stěny, ve dvou řadách nad sebou bylo deset akvárií a pod nimi pět terárií. Pravidelně do zoo 
docházel, čistil akvária a terária a krmil zvířata. Jen co trochu povyrostli, brával do zoo i své syny. Zatímco on se točil 
okolo zvířat, hráli si s nejedovatými hady a se želvami.

V roce 1954 podnikl s ředitelem Grácem výpravu na Slovensko do Podunajských Biskupic. Z volné přírody se 
pokoušeli odchytit kormorány a volavky. Získávat zvířata vlastním odchytem bylo velmi náročné, ale v tomto 
případě se podařilo děčínskou zoo obohatit o šest kormoránů a čtyři volavky.

„Během návštěv v zoo jsem přirozeně navázal různá přátelství se zvířaty. Rád jsem se bavíval s houserem 
kanadské bernešky. Jednou jsem ve spěchu odcházel ze zoo, abych stihl odpolední ordinaci. V místech, kde je nyní 
parkoviště aut, uslyšel jsem husí pokřik a tlukot křídel. Houser doletěl za mnou až sem, a tak mi nezbylo, než vzít jej 
pod paží, donést ho do zoo, zavřít do chlívku a teprve pak pokračovat v cestě do práce.“       

28 Osobnosti zoo... 
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Bezpočet zajímavých příběhů by jistě dalo na samostatnou knížku. Jednou například našel v hlubokém 
bazénu zdánlivě utopeného kulíka. Usušil jej, úspěšně rozdýchal z úst do zobáčku a kulík pak žil v zoo ještě mnoho 
let. Zvláštní vztah si vytvořil s medvědicí Fatmou (medvěd malajský).  Ráda se nechávala drbat skrz mříže na 
zádech. Po čase se musela odstěhovat do Liberce a odtud pak do zoo v Erfurtu, kde Vladimíra po dvou letech bez 
problému poznala a s chutí se opět nechala podrbat. Se samcem mandrila jménem Petr z ostravské zoo, který byl 
velkým a dobrosrdečným zvířetem, měl také zajímavou vzpomínku. Jednou si Petr nadzvedl strop venkovní klece, 
které tvořilo jen zakytované drátkové sklo, a vyšel ven. Po chvíli se nechal vzít za ruku a odvést zpět do vnitřní klece. 
Zajímavá příhoda se udála i se starou hyenou skvrnitou Maxíkem. Noční hlídač chodil v noci po zoo s bernardý-
nem. Když se mu zdálo, že pes má jaksi jinou srst, přihlédl blíže a zjistil, že s ním nechodí bernardýn, ale hyena. Ne, 
že by hyena psa sežrala, ale ten před ní prostě utekl. Po procházce se Maxík nechal odvést do klece. Byl hodný, rád 
se nechával hladit a dožil se mnoha let.

Nebyl by to Vladimír Štill, kdyby zůstal jen u jedné oblíbené zoo. Blízkost ústecké i liberecké zoologické 
zahrady jej zavála proto i tam. Mnoho let ale spolupracoval i s pražskou zoo, Zoo Zlín Lešná a například si se 
Dvorem Králové. Také v zahraničí navštívil bezpočet zoologických zahrad.

V posledních letech ředitelování Ludvíka Gráce, začal Vladimír Štill děčínskou zoo oficiálně zastupovat. Pan 
Grác už nerad cestoval. 

„Grác často sto-
nal, byl dlouho veden 
jako TBC pozitivní a 
užíval, i když s odpo-
rem, často léky. Nako-
nec zemřel v roce 1966 
na zánět ledvin. Často 
na něj vzpomínám, a 
ač k jeho činnosti je 
možné mít připomínky, 
zoo v Děčíně založil, 
vedl ji podle tehdejších 
možností a znalostí, 
jak nejlépe uměl a zví-
řata měl po svém způ-
sobu rád.“      

Vladimír Štill jako člen  
Brigády socialistické 

práce odvedl v děčínské 
zoo obrovský kus práce.
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Petr Korda

Ačkoliv Petr Korda působil v děčínské zoo jen několik let, pokaždé když zazní jeho jméno, vybaví se všem, 
kdo ho pamatují, usměvavý člověk s obrovskou láskou ke zvířatům a úctou k lidem. V děčínské zoo působil tři roky 
jako vedoucí zooúseku a technického oddělení. Přešel sem z ústecké zoologické zahrady, kde platil za 
uznávaného odborníka na slony. „Vzpomínám si, že to byl právě Petr, kdo mě do zoo přijímal. Rád na něj 
vzpomínám, byl to člověk, za kterým bylo možné s čímkoliv přijít. Pokaždé mě vyslechl a byl přístupný 
diskuzi. Měl spoustu nápadů, jak zoo vylepšit. Získal si všechny v zoo svým přístupem jak ke zvířatům, tak 
lidem,“ vzpomíná bývalý ošetřovatel Oldřich Rajchl. 

Petrův život předčasně ukončila těžká a zákeřná nemoc. Petr Korda se narodil 26. října 1963 a zemřel 26. 
července 2001. Na snímku ho vidíte se slonicí Kalou z ústecké zoo. Když toto slůně přišlo do tamní zoo, Petr projevil 
zájem o ně pečovat. Kala nemohla dostat lepšího a starostlivějšího „tátu“. Postupně mezi nimi vzniklo silné pouto.   

Jak jsem se na chvíli stal pštrosím žokejem

„…a také nás dnes čeká kroužkování nandu pampových. Ujmu se toho já s Oldou,“ 
rozděloval na ranní poradě práci zoolog Petr Korda. Nandu pampoví jsou velcí nelétaví 
opeřenci, příbuzní pštrosů. Bylo čerstvě na začátku jara a ptáky jsme měli ještě zazimované v 
jednom z volných koňských boxů na konírně. Měli jsme je tedy k odchytu připravené v relativně 
malém prostoru a doufali, že nebude žádný problém. 

Nebyl. Tedy jen u prvního menšího ptáka. Při kroužkování těchto zvířat jsou potřeba dva 
páry silných rukou. První opeřence drží, druhý pak kroužkuje. Zatímco první nandu tento zákrok 
poslušně snesl, druhému se kroužkování vůbec nelíbilo. Bránil se, rozhazoval křídly, kopal 
nohama. Bylo tedy potřeba ptáka znehybnit. Jak to udělat nejjednodušeji? „Sednu si na něj a ty 
ho okroužkuješ,“ řekl Petr k Oldovi. Jak známo nandu a ostatní příbuzní pštrosů mají v zadních 
končetinách obrovskou sílu. Vzpurnému opeřenci tedy stačila jen vteřinka, vzepjal se a i se 
zoologem začal křepčit po konírně. Petr se ho statečně držel. Posazený na zádech pštrosa 
připomínal žokeje na závodech. Nandu využil otevřených dveří boxu a povozil Petra i v chodbě 
konírny. Po jednom okruhu ale ztratil stabilitu, podklouzly mu nohy a svalil se i se zoologem na 
zem. Oldovi se tak naskytl zajímavý a dnes přiznává, že i vtipný pohled na zoologa ležícího na 
zádech, který mezi stehny “zuby nehty” svírá velkého samce, rukama se snaží „uklidnit“ zakrnělá 
křídla. Rychle přiskočil a ptáka, který v této zvláštní pozici už jen bezmocně kopal svýma nohama, 
pomohl zpacifikovat. V mžiku se podařilo nasadit kroužek a nandu mohl zanedlouho i se svým 
menším kamarádem putovat do venkovního výběhu.

Jeden z příběhů z chystané knihy povídek z naší zoo
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Zaměstnanci zoo

Takovými historickými unikáty (samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu) by mohli být i mnozí zaměstnanci 
děčínské zoo. Pracují zde lidé, kteří zoo věnovali desítky let života. 

Další krásné jubileum oslavila letos v zoo 
také Eva Fiegerová. Eva se již dvacet let stará o to, 
aby si návštěvníci ze zoo odnášeli pěkný dojem 
nejen z fauny, ale také z flory v zahradě. Prostředí 
lesoparku jí dává velký prostor pro realizaci a Eva 
dokáže svých dlouholetých zkušeností náležité 
využít. Návštěvníci si tak mohou vychutnávat 
krásné pohledy na vkusně upravenou zahradu, 
kvetoucí záhonky i zajímavé sezónní dekorace.    

Inventární číslo jedna by mohla nosit „krotitelka 
šelem“ Zuzana Slouková. V zoo pracuje nejdéle z nás 
všech. Úctyhodných pětadvacet let! Za tu dobu si vyzkou-
šela práci u všech zvířat, ale brzy zjistila, že nejlépe jí je u še-
lem. Se spoustou svých svěřenců má zvláštní nezapome-
nutelný vztah. Medvědi grizzly ji poznají na dálku, vítají ji 
zvednutými čumáky, kočka rybářská se nechá podrbat za 
uchem, liška přiběhne na zavolání… Čas od času si nosí 
práci domů. Jako náhradní mamina už odchovala spousty 
zvířat. Posledním z nich byla samička hutie kubánské, která 
krátce po narození přišla o svou matku. 
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Odchovaná samička hutie kubánské - Maňána
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Zoo Děčín dnes

V současné době zaujímá děčínská zoo plochu 6 ha. Chová přibližně 450 kusů zvířat ve více než 150 druzích. 
Hlavním záměrem je chov vzácných a málo známých druhů zvířat, se kterými se v naší zemi jinde nesetkáme. 
Třebaže se od svého vzniku významně rozšířila, patří k menším, ale díky svému umístění v lesním prostředí také k 
nejkrásnějším zoologickým zahradám v republice. Zoo je zapojena v patnácti programech EEP (Evropské 
záchovné programy) je členem UCSZ (Unie českých a slovenských zoologických zahrad), IZE (Mezinárodní 
asociace zoo-pedagogů), WAZA (Světová asociace zoo a akvárií), EAZA (Evropská asociace zoo a akvárií), ISIS 
(International Species Information System) a také FFI  (Fauna & Flora International). 

Příjemné prostředí lesoparku je ideálním místem pro rodinný výlet. Právě na tuto cílovou skupinu se 
děčínská zoo v poslední době zaměřuje nejvíce. Návštěvníkům nabízí netradiční pohled do světa zvířat, ale také 
netradiční hry pro děti i dospělé. Na první pohled si vás jistě získají mohutní medvědi grizzly v dokonalém přírodním 
výběhu a svou bělostnou krásou určitě zapůsobí i stádo horských akrobatů - kamzíků běláků. U křehké vikuni byste 
asi neuhádli, že se díváte na zvíře s nejjemnější srstí na světě. A obří kapybary? Věřte nebo ne, jsou to vlastně 
příbuzné vašich domácích morčat. Na své si v Zoo Děčín přijdou i milovníci ptactva - drobní a pestře zbarvení pěvci 
Indonésie vám v Ptačím domě budou volně poletovat nad hlavou. Nejsou to jediní obyvatelé tohoto pavilonu, dělí 
se o něj se vzácnými velkými papoušky kakadu nebo se zoborožci vrásčitými. 

Další obyvatelé děčínské zoo: babirusa celebeská, levhart mandžuský, medvěd malajský, kočka rybářská,  
jeřáb mandžuský, kabar pižmový, kozorožec kavkazský, ara vojenský, vlk hřivnatý, norek evropský,… 

Zoo Děčín je rájem pro děti. K vydová-
dění zde mají velký dětský areál s průle-
zovým hradem a opičí lanovou dráhou a 
horolezeckou stěnou. Velkou zábavu si užijí 
také v dětské kontaktní zoo ale i při samotné 
prohlídce. Areál zoo zdobí spousta interak-
tivních zařízení, díky nimž mohou zoo vnímat 
všemi smysly. K dispozici je i několik nauč-
ných stezek. Nově například Ptačí stezka, 
která hravou formou mapuje ptačí říši našich 
lesů, luk a polí. 

Pro školní kolektivy má Zoo Děčín v na-
bídce několik interaktivních výukových prog-
ramů. V místní ZooŠkole najdou zábavu i po-
učení jak žáci základních a středních škol, tak 
předškoláci nebo klienti ústavů sociální pé-
če. V jednotlivých programech děti pracují se 
živými zvířaty, spoustou přírodnin i zvuko-
vými nahrávkami.   
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Zleva nahoře: vlk hřivnatý, kotul veverovitý, kapybara vodní, ara vojenský, 
kočka rybářská, levhart mandžuský, babirusa celebeská, kamzík bělák



 

Zoo Děčín dnes... 36

Rajské ostrovy

Bonusem pro každého návštěvníka je od roku 2006 
Expozice Rajské ostrovy. Po předložení vstupenky ze zoo je 
totiž možné se na plavbu po Rajských ostrovech vydat zcela 
zdarma. Pro veřejnost byly Rajské ostrovy slavnostně otev-
řeny 17. října 2006. 

Expozice vznikla na místě bývalé Noční zoo Sulawesi 
v centru města na Teplické ulici. Příchozí se zde setkají s 
mnoha exotickými živočichy a největším mořským akvá-
riem v Ústeckém kraji. Z původních dvou místností se expo-
zice rozrostla do mnohem větších rozměrů. Vystoupala do 
čtyř pater a návštěvníkům nabízí unikátní pohled na 
vybrané světové oblasti a druhy živočichů a rostlin. Poznáte 
zde faunu i flóru mořského korálového útesu, živočichy 
tropických pralesů, polopouští či mangrovových pobřeží. 
Čekají na vás zvířata jako... klaun očkatý, perutýn ohnivý, 
krevety, lezci, varan mangrovový, želva černavá, agama 
vodní, strašilky, leguán kubánský, krajta mřížkovaná,… a 
spousty dalších! 

Po více než třicetileté nucené přestávce tak může Zoo 
Děčín návštěvníkům opět ukázat různé druhy bezobratlých, 
ryb a plazů. Úplnou novinkou je tzv. ZooKlub - klubová 
místnost se stylizovaným nábytkem, která slouží pro 
setkávání milovníků přírody i cestování, pořádání besed, 
výstav i výukových programů.

E X NÍČP O O  D ĚO   ZZ I C E

Pohled na expozici z Teplické ulice.

Při stavbě Rajských ostrovů bylo snahou co 
nejvíce napodobit přirozené prostředí živočichů. Umělé 
skály v celé expozici jsou dílem zkušeného teraristy a 
chovatele Ing. Jiřího Gábriše. Zakladatelem akvárií je 
brněnský akvarista Ing. Jiří Berka. Nástěnné kresby, 
které provázejí návštěvníky od úvodního patra 
expozice, jsou dílem akademické malířky a výtvarnice 
animovaných filmů Šárky Zikové, která je známá 
například díky pohádkovým večerníčkům o kocouru 
Damiánovi. Celá expozice je věnovaná památce Dr. 
Vladimíra Štilla († 2003), protože právě on byl ten, díky 
němuž v děčínské zoo začal chov bezobratlých, ryb, 
obojživelníků a plazů. 
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Zleva nahoře: velké mořské akvárium, orlície bornejská, perutýn ohnivý, přednáška v ZooKlubu, úprava akvária, 

přípravna krmení, agama filipínská, sasanka, klaun očkatý, leguán  kubánský, expozice Fidži
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Zvířecí osobnosti

Siegfried a Helga - medvědi hnědí grizzly
 
Samice Helga a samec Siegfried, kterému naši chovatelé 

neřeknou jinak než Míša, byli do Děčína dovezeni ze Zoo Lipsko v 
roce 1983. Samec Siegfried byl tehdy roční a jeho partnerka Helga 
o rok starší. Původně našli domov v nepříliš prostorné expozici, 
která nyní patří psounům prériovým. Po čtrnácti letech se pro tento 
pár podařilo vybudovat krásnou prostornou přírodní expozici, 
která plně vyhovuje nárokům chovu těchto mohutných zvířat. Byla 
slavnostně otevřena v roce 1997. V současné době je zmiňovaný 
pár jediným zástupcem tohoto krásného medvědího druhu v 
České republice. Medvědi jsou na sebe zvyklí odmalička a žijí po 
celou dobu spolu v páru. Dvakrát přivedli na svět potomky - poprvé 
v roce 1992, kdy se narodil párek medvíďat a podruhé v roce 1994, 
kdy se narodila tři krásná medvíďata. Bohužel mezi zoologickými 
zahradami není o medvíďata zájem, proto bylo v minulosti přistou-
peno ke kastraci samce. Příčin nezájmu je hned několik - medvědi 
potřebují rozsáhlé expozice, mají vysokou spotřebu potravy a po 
narození medvíďat se musí otec přemístit jinam, protože medvědí 
samci nejsou zvyklí žít s potomky. Do dvou až tří let musí být 
potomci odděleni i od matky, protože v této době se medvíďata v 
přírodě osamostatňují. I přestože ve volné přírodě se tento druh 
medvěda dožívá přibližně 20 let, našim „drobečkům“ už pomalu 
táhne na třicítku. Pevně doufáme, že nám budou dělat radost ještě 
další řádku let. 

Svou krásou, mohutností a zdánlivě mírumilovným vzhle-
dem si naši medvědi grizzly od návštěvníků vysloužili titul nejoblí-
benějších zvířat v zoo. V roce 1994 dokonce získali čestné místo v 
novém logu zoo. Navrhnul jej dvorní grafik akademický malíř Mi-
chal Wein, stejně tak jako zcela novou tvář informačního systému.
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Stavba nového přírodního výběhu.
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Satu - makak chocholatý

Satíka znají snad všichni... Připomeňme si 
příběh tohoto uměle odchovaného opičího kluka…

Dětské lahvičky, sunar, vlhčené ubrousky, 
plínky, vstávání kvůli krmení každé tři hodiny, 
rostoucí zoubky. Přesně takhle vypadal před časem 
běžný den ošetřovatelky Sabiny Glöcknerové. 
Nestarala se však o vlastního potomka, ale stala se 
náhradní mámou tvorečkovi, který se jí sotva vešel 
do dlaně. Malého samečka makaka chocholatého. 
Vlastní matka se o něj neuměla postarat, a proto 
musel putovat do náhradní rodiny.

Opičí kluk byl už čtvrtým mládětem samice 
Princezny. Samička však v péči o své potomky zcela 
pohořela. “Dvě mláďata kvůli jejímu nešetrnému 
zacházení zemřela, třetí potratila,“ vzpomíná Sabi-
na. Kdybychom nechali péči o mládě opět na ní, 
malý sameček by určitě nepřežil. Matka jej už první 
den tahala po výběhu za ruce i za nohy, neuměla ho 
správně držet. Z jejího zacházení si odnesl spoustu 
šrámů. Byl odřený, pomlácený a neuvěřitelně 
podchlazený. „Trvalo nám pěkně dlouho, než jsme 
ho zahřáli. Nejdřív jsem to zkoušela vlastním tělem, 
pak láhví s teplým mlékem. Na té se ale neudržel,“ 
popisuje ošetřovatelka. Nakonec pomohla metoda, 
která se při prokřehnutí používala dříve i u dětí. Tu 
správnou barvu vrátila promodralé kůži, věřte nebo 
ne, rozehřátá trouba. „Vyhřála jsem jí na příjemnou 
teplotu, vypnula, vystlala pekáč měkkými ručníky a 
to byste koukali, jak to pomohlo. Během 15 minut 
malý pěkně zrůžověl a začal reagovat,“ vzpomíná 
ošetřovatelka.

Dnes už je malý opičák zpět ve své biologické 
rodině. Stalo se to o mnoho měsíců dříve, než 
ošetřovatelé očekávali a přijetí ostatních členů tlupy 
bylo více než skvělé.

Jméno Satu pochází z oblasti Indonésie, 
která je domovem tohoto druhu primátů. V jazyce 

Indonésanů znamená Satu - jednička.

 "O jeho zařazení do skupiny jsme se chtěli pokusit 
až v období kolem jeho prvních narozenin.  Malý Satík nás 
ale všechny překvapil. O to, že chce do tlupy, si řekl úplně 
sám," říká náhradní maminka Sabina Glöcknerová. 
Prvním sig-nálem byla změna v opičákově chování. 

Zvířecí osobnosti... 
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Satu měl své místo v kleci vedle expozice celé tlupy, s 
ostatními udržoval pouze vizuální a čichový kontakt. Při naší 
práci v pavilonu jsme si ho brali k sobě, hráli jsme si s ním, krmili 
ho, asistoval nám při přípravě potravy pro ostatní opice. 
Najednou ale nastala změna. „Jednoho dne po nakrmení mi 
jako obvykle neběhal pod nohama, ale vytratil se z kuchyňky, 
sedl si do své klece a přes mříže koukal na tlupu. To se nikdy 
nestalo. Pak už šlo vše rychle,“ popisuje Sabina. Ošetřovatelka 
nejprve od skupiny oddělila samce Charlieho, bála se totiž, že 
by ho mohl napadnout. Malého Satíka pak pustila pouze mezi 
samice.

„Holky na něj byly zvědavé, okukovaly ho, ale zároveň 
byly nervózní z toho, že tam s nimi není Charlie. Proto jsem se 
rozhodla, že vůdce jejich tlupy pustím mezi ostatní zpátky. Pro 
jistotu jsem ale nechala pootevřený šubr na pár centimetrů tak, 
aby se před ním mohl Satu případně schovat do své klece,“ 
vzpomíná ošetřovatelka. I s Charliem cloumala zvědavost. 
Obavy z jeho případné agresivity ale byly úplně zbytečné. Satu si 
od něj sám držel odstup.

„Dojemný byl první kontakt s mámou Princeznou. Prvních 
pět minut se jen okukovali, ona pak k němu přišla, sedla si vedle 
něj a dala mu ruku kolem ramen. Nikoho jiného z tlupy si k sobě 
malý Satu nepustil, máma byla jediná,“ usmívá se chovatelka. 
„Obrečela jsem to,“ přiznává. „Ale jsem šťastná, že jeho návrat 
do skupiny proběhl tak lehce a doufám, že žádné další 
problémy už nenastanou. Bála jsem se, aby se nestal 
otloukánkem. Během dne jsem celou tlupu pozorovala, máma 
se k němu chovala hezky. Navzájem si probírali srst, táta Charlie 
ho dokonce bránil, když mu jedna ze samic chtěla vzít piškot.“

Podle zoologa Romana Řeháka je návrat do skupiny pro 
malého samečka tím nejlepším, co ho mohlo potkat. Zásahem 
člověka do této opičí rodinky se stal dokonce malý zázrak. Satu 
se dnes může pochlubit dvěma nádhernými sestřičkami. 
Samice „okoukaly“ od ošetřovatelek, jak se správně starat o své 
potomky, a s další péčí již neměly sebemenší problém. 

I když Satu už nyní dává přednost své pravé rodině, na 
ošetřovatelky nezapomíná, občas se chodí pomazlit, ale v tlupě 
je mu lépe. 

S výchovou malého opičáka pomáhala 
i fenka Nessie.



 

Když přišel na svět, vážil jen pár gramů, růžové tě-
líčko mu krylo krapet žlutých prachových peříček a více 
než krásného ptáka připomínal ošklivé káčátko. Už 
tehdy se ale stal obrovskou chloubou děčínské zoolo-
gické zahrady. O kom je řeč? O historicky prvním odcho-
vaném mláděti papouška kakadu žlutolícího sumb-
ského v České republice. "S chovem těchto papoušků 
jsme v Zoo Děčín začali už v roce 1988. Prvního odchovu 
jsme se dočkali až  po dlouhých dvaceti letech. S vylí-
hnutím tohoto mláděte se mi splnil životní sen," říká 
zoolog Roman Řehák.

 
Příchod malého papouška na svět nebyl vůbec 

jednoduchý. "V minulosti jsme vždy nechávali sezení na 
vejcích i následnou péči pouze na rodičích, k úspěšnému 
odchovu to ale nikdy nevedlo. Stávalo se totiž, že kvůli 
neopatrnosti rodiče vejce v hnízdě nakřápli a ta pak 
začala vysychat," vysvětluje zoolog. Proto se rozhodlo 
vejce rodičům odebrat. Ve snůšce byla čtyři. Dvě z nich 
objevili ošetřovatelé už naprasklá, třetí bylo neoplozené. 
Poslední se zdálo být v pořádku. "Vzal jsem ho a odvezl 
domů, kde mi na vejcích právě seděl pár papoušků žaků 
kongo. Přidal jsem jim ho do hnízda a pravidelně pod 
žárovkou kontroloval vývoj zárodku. Samice žaka je zcela 
krotká, proto jí kontrola hnízda nevadila," popisuje 
chovatel. Její mláďata přišla na svět o osm dní dříve než 
malý kakadu. "Z hnízda jsem je odebral a začal je 
dokrmovat ručně, protože jsem chtěl, aby zůstala sedět 
na posledním nejdůležitějším vejci." Den D nastal 7. 
června 2008. Vylíhnutí ptáčete zjistil zoolog při ranní 
kontrole.

 Péče o takového drobečka byla v prvních dnech 
velmi náročná. Zoologa čekalo každé tři hodiny krmení i 
v noci, hlídání správné teploty v inkubátoru.  

“Z počátku jsem ji udržoval na šestatřiceti 
stupních Celsia, postupně jsem ji ale začal snižovat. 
Později stačilo čtyřiadvacet stupňů," vzpomíná. Při 
krmení používal zoolog injekční stříkačku. Zprvu bylo 
nutné papouška krmit po malých dávkách přímo do 
volete, poté stačilo speciální kašovitou směs 
vstříknout přímo do zobáku. 

 
Pohlaví mláděte určily testy DNA, které nechala 

zoo udělat. Z unikátního přírůstku se vyklubal kluk. 
Své jméno ale dostal ještě před potvrzením pohlaví. 
Návštěvníci pro něj vybrali takové, aby bylo použi-
telné i v případě, že by to byla samice. Nejvíce se jim 
líbilo: Charlie.

Papoušci kakadu žlutolící sumbští patří do tzv. 
Evropských záchovných programů. Jde o speciální 
programy, které řídí chov ohrožených druhů zvířat a 
právě jejich koordinátoři rozhodnou, zda Charlie 
zůstane v děčínské zoo nebo poputuje jinam. 
prozatím je stále v zahradě. A protože vyrůstal v péči 
člověka, naučil se také mluvit. Třeba budete mít i vy 
při své návštěvě děčínské zoo štěstí a uslyšíte ho, jak 
si povídá s ošetřovateli… 

Charlie - papoušek v péči zoologa

Zoolog: Splnil se mi sen!
Na odchov vzácného papouška čekala děčínská zoo dlouhých dvacet let
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1988
První papoušek tohoto druhu 
v děčínské zoo - jde o sameč-
ka jménem Artur, kterého 
dnes znají především před-
školáci a školáci, neboť se 
stal živým exemplářem, který 
dělá radost dětem při výuko-
vých programech a propa-
gačních akcích. 
1988 - 1992
Zoo Děčín se k Arturovi snaží 
sehnat samičku. Daří se to až 
v roce 1992. Samička pochází 
od soukromého chovatele. 
Arturovi však nepadla do 
oka, napadl ji a zabil.
1994
Děčínské zoo se opět daří 
dopárovat chov kakadu žlu-
tolících sumbských. Radost 
však netrvá dlouho. Artur se 
opět projevuje jako "nepo-
slušný manžel", napadá sa-
mičku, v boji jí utrhává zobák 
a samička kvůli tomuto zra-
nění umírá.
2001 - Do Zoo Děčín přichází třetí samička jménem Hellou. S Arturem fungují bezproblémově přibližně jeden rok. Hellou dokonce 
několikrát snáší vejce, pozdější zkouška ale ukazuje, že jsou neoplozená. Velmi náladový Artur opět útočí. Hellou přichází o 
spodní část zobáku, útok ale přežila. Zoolog uvažuje o plastice zobáku, nakonec se od ní ale ustupuje. Samička dokáže fungovat 
i bez spodní čelisti. Jednou za dva měsíce však musí na zabroušení vrchní části zobáku. Artur v té době putuje do vyhnanství do 
expozice k papouškům vlnkovaným. K dalšímu chovu se nehodí, a protože je fixovaný na člověka, nachází své místo na 
propagaci. 
2006 - Hellou se dočkala nového partnera. Přicestoval za ní až z Dublinu. Do děčínské zoo jej přiřadila koordinátorka chovu. S 
jeho příchodem se konečně začíná blýskat na lepší časy. Papoušci si okamžitě padnou do oka a v následujícím roce se chlubí 
několika snůškami. Některá vejce jsou neoplozená, jiná stihli rodiče poškodit při střídání na hnízdě. 
2007 - Jedno vejce ze snůšky se daří vysedět, po dvou dnech však mládě umírá. Ošetřovatelé jej nacházejí nenakrmené. 
Neschopnost nakrmit mládě pravděpodobně zapříčinila absence spodní části zobáku samice. Samci se na krmení mláďat 
nepodílejí. 
2008 - Poslední snůška čítá čtyři vejce. Dvě jsou naprasklá třetí neoplozené. Poslední odebírá zoolog. Jeho osud už je příběhem, 
který je v úvodu tohoto čtení.          

Historie chovu kakadu žlutolících sumbských v Zoo Děčín

Zoolog Roman Řehák 
s několikadenním mládětem.
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Týdenní mládě

Zvířecí osobnosti... 
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Kakadu žlutolící submský
dvouměsíční
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Ochranářské projekty in-situ

Tarsius
Projekt zaměřený na ochranu a výzkum nártouna filipínského (Tarsius 
syrichta)

Nártoun filipínský patří mezi nejmenší primáty na světě. Jeho drobné 
tělíčko se vejde do dlaně, ovšem to, co nás upoutá nejvíce, jsou jeho obrovské 
oči, které váží víc než mozek tohoto zvířátka. Takto velké oči jsou nezbytné při 
jeho nočním způsobu života. Nártouni jsou jediní striktně masožraví primáti, 
nártouni filipínští se živí pouze hmyzem. Tento druh obývá poslední zbytky 
filipínských pralesů. Věda o něm dosud mnoho neví, v Červené knize 
ohrožených druhů je zařazen v kategorii Data Deficient (=nedostatečné údaje). 
Málokdo si však uvědomuje, jak jsou tito tvorové ohroženi zejména úbytkem 
přirozeného prostředí na Filipínách, ale také lovem pro černý obchod se zvířaty. 
Projekt Tarsius si klade za cíl zapojit se do ochrany těchto nesmírně zajímavých 
a okouzlujících tvorů a také odborný výzkum, který nám odhalí tajemství jejich 
života. 

 Hlavní koordinátorkou projektu je RNDr. Milada Petrů, která pracuje již několik let pro děčínskou zoo a má 
také dlouholeté zkušenosti s terénním výzkumem primátů. Proto se děčínská zoo rozhodla tento projekt podpořit a 
stala se tak jeho oficiálním partnerem. Chystá se rozvinout program sponzoringu projektu formou adopce na 
dálku. 

Více informací se dozvíte na www.tarsiusproject.org. Informace o průběhu projektu se pravidelně objevují 
na stránkách Zoo Děčín - www.zoodecin.cz, Českého rozhlasu Leonardo - www.rozhlas.cz/leonardo a také na 
stránkách Hedvábné stezky - www.hedvabnastezka.cz, kde tento projekt nedávno získal ocenění Expedičního 
fondu.

Ochranářské projekty... 
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Nártoun filipínský



Nahlédněte s námi do archivu…

Za šedesát let existence děčínské zoo vzniklo mnoho tiskovin, nejrůznějších propagačních a upomínkových 
předmětů, vydalo se nespočet novinových článků, bylo odvysíláno mnoho reportáží v rádiích i televizích… 
Sběratelům historických zajímavostí by na všechny výstupy z naší zoo jistě nestačila jedna krabice, a proto i my vám 
nyní nabízíme jen malou ochutnávku toho, s čím jste se mohli v děčínské zoo setkat… 

…Zavzpomínejte s námi!  
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