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ÚKOL JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU S NÁZVEM „Z TROPIKU DO TROPIKU NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU”/  

„Z TROPŮ DO TROPŮ V ČESKO-POLSKÉM POMEZÍ” (ČÍSLO PROJEKTU: CZ.11.2.45 / 0.0 / 0.0 / 15_003 / 0000300), 

SPOLUFINANCOVANÉHO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A  

ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO  
 

 

 

Zoo ve Dvoře 
Králové je 
partnerem 
Palmového 
domu v 
polském 
Książi 
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Partnerem Palmového domu ve 
Wałbrzychu je česká ZOO Dvůr Králové. 
Tato zoo s více než sedmdesátiletou tradicí 
je nejen turistickou atrakcí, ale také 
důležitou institucí pro ochranu mnoha 
ohrožených druhů afrických zvířat. V 
současnosti je v parku možné vidět přes 
374 druhů. Návštěvníci se zde po určených 
trasách pohybují autobusy, auty nebo 
pěšky mezi pomalu kráčejícími stády, a to 
v prostředí, které napodobuje podmínky 
jejich přirozeného výskytu. Je to jediné lví 
safari ve střední Evropě a místo, kde se 
vyskytuje největší skupina žiraf chovaných 
mimo Afriku. 
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Historie ZOO 
Zoo byla vytvořena v palácovém komplexu, 
který před znárodněním patřil Richardu 
Neumannovi. Po roce 1945 se sem 
přestěhovalo Vlastivědné muzeum a 
postupně byly přidávány klece s různými 
druhy evropských zvířat. Slavnostní otevření 
ZOO se konalo dne 9. 5. 1946 a jejím 
ředitelem se stal Josef Fabián, během jehož 
funkčního období byly vystavěny klece a 
mola a skleník byl přeměněn na tropický 
pavilon, ve kterém se objevil první lev, 
Remus. Fabiánovi nástupci zahradu rozšířili a 
modernizovali a v 70. letech 20. století její 
ředitel Josef Vágner dovezl do tehdejšího 
Československa ze svých cest do Afriky asi 
2000 zvířat.  Další rozvoj zoo vyústil v 
otevření afrického safari parku, a to 8. 5. 
1989. V současné době je jednou z největších 
zoologických zahrad v České republice a zoo 
s největším počtem afrických druhů v Evropě. 

Problematická minulost a 
současné ušlechtilé cíle 
Od dob Josefa Vágnera se ale hodně 
změnilo. V dnešní době je povědomí o 

ochraně zvířat a životním prostředí mnohem 
větší a současní majitelé a zaměstnanci 
českého safari si uvědomují, že musí napravit 
chyby bývalého ředitele. V současné době 

tak zoo nejen nabízí zvířatům důstojné 
podmínky, které napodobují jejich přirozené 
prostředí, ale má také obrovský podíl na 
ochraně ohrožených druhů. Nosorožci jsou 
skvělým příkladem. Od roku 2009 byli ze zoo 
do Tanzanie přemístěni čtyři černí nosorožci, 
kteří se dočkali již čtyř potomků. Kromě toho 
je to jediná instituce na světě, které se 
podařilo rozmnožit severní nosorožce bílé. 
Safari bojuje o přežití i mnoha jiných druhů. 
Projekt ochrany je financován z bankovního 
účtu, na který přispívají dobrovolní dárci. 
Tímto způsobem může každý přispět ke 
zlepšení situace ohrožených afrických zvířat. 

 

Zajímavosti pro návštěvníky 
Nejoblíbenější a nejcharakterističtější atrakcí 
tohoto parku je safari, po kterém se turisté 
mohou pohybovat pěšky, vlastními 
automobily nebo Safaribusy a Africatrucky, 
které jsou v zoo dostupné. V závislosti na 
výběru dopravního prostředku se mění trasa, 
kterou mohou návštěvníci absolvovat, 
přičemž poslední dvě spojují zážitek s 
příběhy řidičů, kteří zastavují vozidla u zvířat 
a přinášejí turistům podrobnosti o jejich 
životě. Na mnoho míst se lze dostat pouze 
auty, autobusy a trucky, které patří zoo, a to 
kvůli nebezpečí, které vylučuje pěší výlety. 
Hosté safari musí opatrní a dodržovat 
pravidla, jako je těsné zavírání oken a 
neopouštění vozidel. Kromě safari nabízí zoo 
také řadu tropických pavilonů, například 
Ptačí či Vodní svět.  Existuje zde také mnoho 
atrakcí pro děti, jako jsou dětská hřiště a 
ohrady, kde děti mohou krmit kozy. V parku 
najdete také spoustu restaurací, které 
nabízejí africká jídla a místa pro odpočinek. 
Návštěvníci mají i možnost najíst se ve 
společnosti zvědavých lemurů. Ti, kteří by 
rádi zůstali v zoo déle, mohou využít hotel a 
možnost přespat v luxusních stanech „v 
korunách stromů“, ze kterých je možné 
zvířata obdivovat. 

 

Na závěr  
Safari Park Dvůr Králové je úžasné místo 
spojující africký a evropský přírodní svět. 
Není to jen zajímavá zoologická zahrada, ale 
také objekt, který návštěvníky seznamuje s 
přírodními podmínkami života afrických 
zvířat. Kromě toho se Safari Park snaží 
chránit ohrožené druhy a provádí pro ně 
charitativní činnost. Jedná se o zoologickou 
zahradu s dlouhou historií, jejíž zaměstnanci 
se poučili z chyb minulosti a v současné době 
nabízejí jedinečné podmínky nejen turistům, 
ale i zvířatům. 

 


