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Partnerem Palmiarni w Wałbrzychu jest 
czeskie ZOO Safari w Dvůr Králové. Ten, 
mający ponad siedemdziesięcioletnią 
tradycję, ogród zoologiczny jest nie tylko 
atrakcją turystyczną, ale także istotną 
instytucją dla ochrony wielu zagrożonych 
wyginięciem zwierząt afrykańskich. 
Obecnie w parku można zobaczyć ponad 
374 gatunki. Zwiedzający poruszają się 
busami, samochodami lub pieszo po 
wyznaczonych trasach wśród stad, 
chodzących wolno w środowisku 
imitującym warunki ich naturalnego 
występowania. Jest to jedyne Lwie Safari 
w Europie Środkowej oraz miejsce, gdzie 
występuje największa grupa żyraf 
hodowanych poza Afryką. 
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Historia ZOO 
Ogród zoologiczny powstał na terenie 
kompleksu pałacowo-parkowego, przed 
nacjonalizacją należącego do Richarda 
Neumanna. Po 1945 r. początkowo 
przeniesione tam zostało muzeum historii 
miasta Vlastivědné, a z czasem dodano także 
klatki z różnymi gatunkami europejskich 
zwierząt. Oficjalne otwarcie ZOO miało 
miejsce 09.05.1946 r., a jego kierownikiem 
został Josef Fabián, za którego kadencji 
budowano klatki i wybiegi oraz 
przekształcono szklarnię w tropikalny 
pawilon, w którym pojawił się, między innymi 
pierwszy lew - Remus . Następcy Fabiána 
rozbudowywali i unowocześniali ogród, 
a w latach 70. XX w. dyrektor ogrodu Józef 
Vagner przywiózł do ówczesnej 
Czechosłowacji około 2000 zwierząt ze 
swoich wypraw do Afryki. Dalszy rozwój 
ZOO zaowocował otwarciem Afrykańskiego 
Parku Safari. Wydarzenie to miało miejsce 
08.05.1989 r. . Obecnie jest to jeden 
z największych ogrodów zoologicznych 
w Czechach, posiadający największą 
w Europie liczbę gatunków afrykańskich. 

Niechlubna przeszłość 
i szczytne cele teraźniejszości 
Od czasów działalności Józefa Vagnera wiele 
się jednak zmieniło. Dziś świadomość na 

temat ochrony zwierząt i środowiska jest 
o wiele większa i obecni właściciele oraz 
pracownicy czeskiego Safari dawno zdali 
sobie sprawę, że muszą naprawić błędy 
dawnego dyrektora. Obecnie ZOO nie tylko 
oferuje zwierzętom humanitarne warunki, 
które mają zastępować im naturalne 
środowisko, ale ma też swój ogromny udział 
w ochronie zagrożonych gatunków. 
Doskonałym przykładem mogą być 
nosorożce. Od 2009 r. z ZOO 
przemieszczono do Tanzanii cztery 
nosorożce czarne, które doczekały się już 
czwórki potomstwa. Ponadto jest to jedyna 
na świecie instytucja, której udało się 
rozmnożyć nosorożce białe północne. 
W podobny sposób Safari walczy 
o przetrwanie także wielu innych gatunków. 
Projekt ochrony finansowany jest 
z rachunku, który swoimi wpłatami zasilają 
darczyńcy. W ten sposób każdy może 
przyczynić się do poprawy sytuacji 
zagrożonych zwierząt afrykańskich. 

 

Atrakcje dla odwiedzających 
Najpopularniejszą i najbardziej 
charakterystyczną atrakcją tego parku jest 
Safari, po którym turyści mogą poruszać się 
pieszo, własnymi samochodami lub 
udostępnianymi przez ZOO SafariBusami 

i Africa Truckami. W zależności od wyboru 
środka transportu, zmienia się trasa, jaką 
zwiedzający mogą przebyć, a dwie ostatnie 
opcje są połączone z opowieściami 
kierowców, którzy zatrzymują pojazdy przy 
zwierzętach i przybliżają wycieczkowiczom 
szczegóły z ich życia. W wiele miejsc można 
dostać się wyłącznie samochodami lub 
busami i truckami należącymi do ZOO ze 
względu na niebezpieczeństwo, które 
wyklucza pieszą wycieczkę. Goście Safari 
muszą także pamiętać o zachowaniu 
ostrożności i przestrzeganiu zasad, takich jak 
szczelne zamykanie okien oraz 
nieopuszczanie pojazdów. Poza Safari, ogród 
zoologiczny oferuje także liczne tropikalne 
pawilony, na przykład Ptasi czy Wodny 
Świat. Istnieje tu też wiele atrakcji dla 
najmłodszych, na przykład place zabaw czy 
zagrody, gdzie dzieci mogą nakarmić kozy. 
Na terenie parku znaleźć też można wiele 
restauracji, oferujących także dania 
afrykańskie oraz miejsc wypoczynku. 
Zwiedzający mają szansę, między innymi, 
zjeść posiłek w towarzystwie ciekawskich 
lemurów. Tych, którzy chcieliby zostać 
w ZOO na dłużej, z pewnością zainteresuje 
hotel oraz możliwość noclegu w luksusowych 
namiotach „w koronach drzew”, z których 
można podziwiać zwierzęta. 

 

Na zakończenie 
Safari Parku Dvůr Králové to niezwykłe 
miejsce, kładące most między Afrykańskim 
i Eropejskim światem przyrody. Jest to nie 
tylko interesujący ogród zoologiczny, ale 
także obiekt, przybliżający zwiedzającym 
naturalne warunki życia zwierząt 
afrykańskich. Ponadto Safari Park dokłada 
starań, by chronić zagrożone gatunki 
i prowadzi działalność charytatywną na ich 
rzecz. Jest to ZOO z długą historią, którego 
pracownicy wyciągnęli wnioski z błędów 
przeszłości i obecnie oferują wyjątkowe 
warunki nie tylko turystom, ale także swoim 
zwierzęcym podopiecznym. 
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