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VÝZNAMNÁ OSOBNOST ZOO - DR. VL. ŠTILL

ÚVODNÍ SLOVO

Letošní rok je pro děčínskou zoo jubilejním.
Je to totiž už neuvěřitelných šedesát let, co
pro návštěvníky otevřela svoje brány a nabízí
jim pohled do říše zvířat. Její tvář se léty postupně měnila a dnes můžeme říci, že z ní
vyrostla krásná moderní zoologická zahrada, která splňuje všechny trendy, které si
moderní zoo žádají. Toto vydání našeho zpravodaje si proto dovolíme z větší části věnovat
historii zoo, ale nezapomeneme ani na některé z novinek, které zoo v souvislosti se 60.
výročí pro své návštěvníky připravila.
ZOO DĚČÍN V MINULOSTI
Zoologická zahrada byla otevřena na jaře roku
1949. Založena však byla již o rok dříve. Vznikla
z iniciativy skupiny milovníků zvířat, kterou kolem sebe soustředil 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 společnost
lesní divadlo, a kde v roce 1936 vystavěl Horský
spolek 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 ale 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.
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.
Alegorický vůz se zvířaty v prvomájovém průvodu....

50. léta v - zvířata i móda byly trochu odlišné...

Zakladatel děčínské zoo Ludvík Grác se svou manželkou

ŘEDITELÉ DĚČÍNSKÉ ZOO
Ludvík Grác
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. Do ředitelského křesla
zoo usedl 1. 7. 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.
Ing. Jan Kočí
1966 – 1973
Ing. Jan Kočí přichází do děčínské zoo po smrti Ludvíka Gráce v roce 1966. Ve snaze pořídit
něco nového zrušil zaběhnutá akvária a terária a jedinou zateplenou expozici věnoval chovu šimpanzů. Zoo se podařilo získat samici
pumy a rozšířil se i chov lvů. Chovali se sumatránští tygři, černí i skvrnití levharti, kočkodani Brazzovi, labutě černokrké,… Za jeho vedení se začalo také s chovem kamzíka horského.
V té době byla děčínská zoo jedinou v republice, kde byl k vidění.
Jiří Třebenský
1973–1975 a 1977–1992
Jiří Třebenský se stal ředitelem děčínské zoo
hned dvakrát. 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, nakupovaly se fotoaparáty, promítačky a stalo se tradicí, že vždy na 1. máje do ulic města vyjížděli
zaměstnanci zoo na alegorických vozech se
zvířaty.
Jiří Niedl
1975 – 1977
Jiří Niedl, syn úspěšného teraristy Niedla starMládě malpy na dobové technice...

šího z Chlumu u Třeboně, měl smělé plány na
vybudování exotária s rybami, plazy a drobnými savci. Nic z těchto plánů se však neuskutečnilo. Choval se například velmi vzácný velemlok japonský, krásný párek kakadu moluckých, krajty mřížkované a stromové, a dokonce i krokodýli Moreletti. Návštěvníci měli
možnost v zoo vi-dět také jaguáry, kočkodany
Brazzovi, zebry Hartmannové, gibony černé a
gibony lar.
Ing.
Lubomír
Moudrý
1992 – 2007
V roce 1992 se ředitelem stal Ing. Lubomír Moudrý a
zoo pozvolna měnila svou tvář v souladu s moderními
trendy.
V roce 1994 přišla Zoo Děčín s novým logem stylizovaným medvídkem, jehož autorem je
akademický malíř Michal Wein. Pod jeho rukou se změnila také tvář informačního systému zoo. Zoo chovala nejrůznější rekordmany
zvířecí říše a specializovala se především na
chov ohrožených a méně známých zvířat. Byli
to například kamzíci běláci, klokani parma,
anoa horští, psouni prérioví, čája chocholatá,
makakové tmaví nebo hoholové severní. Otevřelo se hned několik nových expozic a mezi
nimi i oddělená expozice v centru města zvaná Sulawesi, která v roce 2006 prošla velkou
rekonstrukcí, vystoupala do 4 pater a návštěvníci ji dnes znají jako Rajské ostrovy.
Další ojedinělá expozice vzniká v zoo v roce
2000, jde o pavilon s volně poletujícími
vzácnými opeřenci - „Ptačí dům“. Ve stejném
roce se také představuje rozsáhlá Expozice
fauny Českosaského Švýcarska, která seznamuje návštěvníky s původní faunou, florou,
ale i architekturou našeho regionu.
Kateřina
Majerová
2007 - …
Kateřina Majerová
je první ženou ve
vedení děčínské
zoo.
Jejím současným
cílem je pokračovat
v nastartované rekonstrukci.
Za dva roky Kateřiny Majerové v ředitelském
křesle se může zoo pochlubit mnohým zajímavým. Ať už se jedná o nově dovezená zvířata
(pásovci, mirikiny, kozorožci), vysokou návštěvnost, tak i zlepšování návštěvnického
servisu a informovanosti. Podařilo se taktéž
spustit nové webové stránky zoo a vytvořit
zcela nové pro Expozici Rajské ostrovy. Nejnovější její zásluhou je otevření nové venkovní
expozice pro největší chovnou skupinou vzácných makaků chocholatých v České republice.

Při vzpomínání na počátky děčínské zoo nesmíme zapomenout na jednu z velmi významných osobností děčínské zoo, kterou byl člověk se všestrannými zájmy, obrovský milovník
všeho živého i „chodící encyklopedie“ - Dr.
Vladimír Štill. Významně přispěl k rozkvětu
děčínské zoo a obětoval jí kus svého života. Do
děčínské zoo zavítal poprvé v padesátých letech a z první návštěvy zoo na Pastýřské stěně
se pak stala záležitost na 40 let. Nejvýznamněji se podepsal především na úspěšném rozvoji
terárií a akvárií. Právě jeho památce pak byla v
roce 2006 věnována Expozice Rajské ostrovy.
Z OSLAV 60. VÝROČÍ OBRAZEM

O přestřižení pásky se při slavnostním otevírání venkovní
expozice pro makaky chocolaté postaral krajský radní Radek
Vonka a děčínský zastupitel Miroslav Samler.

První pohledy návštěvníků z nové výhledové terasy do expozice
makaků po jejím otevření.

DÁREK K 60. VÝROČÍ
Pro návštěvníky jsme toho v rámci letošního
kulatého výročí přichystali opravdu hodně. Ať
už šlo o nejrůznější akce, nové tiskoviny, soutěže, výstavy či jiné bonusy. Dárek jsme se ale
rozhodli nadělit i tak trochu sobě. Konkrétně
našim zvířecím svěřencům. Soustředili jsme
se při tom na makaky chocholaté. Asi jen málokdo ví, že právě v naší zoo najdete největší chovnou skupinu těchto primátů. Dlouhá léta měli
k dispozici jen malý prostor těsně navazující
na vyhřívanou expozici. Nyní se radují z krásného přírodního výběhu, který na stávající
expozici navazuje tunelem nad hlavami návštěvníků. Makakové v něm mají k dispozici
spousty přírodních prolézaček, lanových drah
i pískovcovou skálu. Z jedné strany je od návštěvníků odděluje vodní příkop s Koi kapry a
jesetery.

Mnoho zajímavého z historie děčínské zoo se mohou návštěvníci
dozvědět z panelů výroční výstavy.

Jedním z dárků, který návštěvníci v rámci výročí dostali, bylo i vystoupení skupiny historického šermu s ohnivou show.
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