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 Safari Afryki w ZOO Dvůr Králové 
to całożyciowy projekt Josefa 
Vágnera, który został jej 
dyrektorem w 1965 roku. Myśl 
o założeniu safari pojawiła się 
w jego dziennikach już w drugiej 
połowie lat 60-tych, kiedy udał się 
do pierwszej ekspedycji 
afrykańskiej. W sumie ze swych 
wycieczek do zoo przywiózł 
powyżej dwóch tysięcy zwierząt. 
Właśnie stada afrykańskich zwierząt 
kopytnych są główną atrakcją 
safari. 

Pierwszym etapem przed 
rozpoczęciem budowy safari było 
wybranie przez Josefa Vágnera 
odpowiedniego terenu, który miał 
charakteryzować się odpowiednim 
zalesieniem i naturalnym źródłem 
wody. Budowa safari trwała wiele 
lat, zostało ono otwarte w 1989 
roku, w czasie, kiedy Josef Vágner 
już nie pracował w ZOO. Ideę 

tworzenia safari kontynuowali jego następcy 
między innymi Jiří Svoboda, Pavel Suk, Ivan 
Pojar i Dana Holečková.  

Safari Afryki Josefa Vágnera 
w Dvůr Králové zostało uznane za zabytek 
kultury jesienią 2016 roku. Zgodnie z decyzją 
Ministerstwa spełnia warunki do 
deklarowania zabytku kultury jako „znaczący 
dowód historii rozwoju i sposobu życia ludzi, 
jako przejaw zdolności twórczych i pracy 
człowieka.” Ważne, według Ministerstwa, są 
również jego wartości historyczne 
i „odnoszenie się do znaczących osobistości 
i wydarzeń historycznych.” 

Kim był Josef Vágner słynny 
podróżnik, miłośnik muzyki, człowiek, dzięki 
któremu dziś funkcjonuje jeden z najbardziej 
znanych ogrodów zoologicznych 
w Czechach? 

Josef Vagner urodził się 26 maja 
1928 r. w Ždírnici w dzielnicy Trutnov. Po 
ukończeniu Szkoły Przemysłowej 
Chemiczno-Tekstylnej w Dvůr Králové nad 
Labem, ukończył Wyższą Szkołę Leśną 
w Trutnovie oraz Szkołę Rolniczą w Pradze. Fot. 1 - Josef Vágner (http://www.zoo-safari.cz) 
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Fot. 3 Josef Vágner (http://www.zoo-safari.cz) 

Otrzymał wykształcenie przez całe swoje 
życie i dlatego kontynuował studia 
podyplomowe nt. lasów tropikalnych, które 
ukończył w 1965. Mówił po rosyjsku, 
niemiecku, angielsku, francusku i suahili. 

Wraz z żoną Zdenką wychowali 
trzech synów i dwie córki. Pracował jako szef 
Administracji Leśnictwa Wojskowego 
w Mirošovie, jako nauczyciel w szkole leśnej 
w Svoboda nad Úpou, w 1965 roku został 
dyrektorem ZOO w Dvůr Králové nad Labem. 
Całe życie realizował swoje marzenia 
z dzieciństwa - by poznać Afrykę. Stąd też 
narodził się pomysł, aby stworzyć ZOO Safari 
specjalizujące się w afrykańskim życiu 
zwierząt. Do założonego ZOO Safari w Dvůr 
Králové nad Labem z siedmiu dużych i dwóch 
małych wypraw do Afryki i Azji przywiózł 
prawie 2000 zwierząt. Podczas tych wypraw 
szesnaście razy został ranny, nie ominęły go 
także choroby tropikalne, w tym malaria. 

Dziś jest wspominany nie tylko jako 
inicjator projektu Safari Zoo w Dvůr Králové, 
ale także jako znany naukowiec i zoolog. 
Jako naukowiec pracował w Ugandzie, 
Sudanie, Kenii, Tanzanii, Zambii, Kamerunie, 
Mozambiku, Egipt, RPA, Namibiku, Indiach, 
Sri Lance, m.in. dla rządu indyjskiego 
opracował projekt ratowania nosorożców 
indyjskich w Parku Narodowym na rzece 
Brahmaputra. 

Jako wykładowca i członek 
sympozjów naukowych wykładał w Polsce, 
na Węgrzech, w Rosji, Holandii, Austrii, 
Niemczech, Belgii, Francji, Szwecji, Danii, 

Anglii i Włoszech. Jego 
działalność w ZOO 
Safari trwała aż do 1983 
roku, kiedy z uwagi na 
stan zdrowia 
kontynuował już jedynie 
działalność literacką 
i wydawniczą. W swych 
książkach pisał nie tylko 
o zwierzętach, ale także 
o filozofii, naturze 
i o relacji człowieka do 
natury i do innych ludzi. 
Najbardziej znane jego 
książki to: „Animals of 
Africa, Lew nie jest 
królem zwierząt”, 
„Afrique, paradis et 
enfer des animaux”, 
„Afrykańskie zwierzęta“. 
Natomiast za książkę 

„Safari pod Kilimandżaro“ na Światowej 
Wystawie w Lipsku zdobył nagrodę „Złota 
księga” za najpiękniejszą książkę świata 
(1979). Jego książki zostały przetłumaczone 
na siedem języków. Publikował wiele 
artykułów w prasie, często  pojawił się 
w telewizji i radiu. 

Otrzymał szereg nagród za 
działalność naukową i wydawniczą: od 
srebrnej plakietki CSAV GJ Mendla (1978), 
honorowego medalu Instytutu Rolnictwa 
Tropikalnego i Subtropikalnego w Pradze, 
Akademii Rolniczej w Pradze (1978), 

Uniwersytetu Weterynarii w Brnie (1984). 
Osobowość Josefa Vágnera, dzięki 
projektowi ZOO Safari, była zawsze mocno 
związana z miastem Dvůr Králové n. L. 
Prywatnie Josef Vágner lubił życie i ludzi, 
muzykę (zwłaszcza skrzypce), obrazy 
artystyczne (Burian, Židlický) i dobre 
morawskie wino. Był także zapalonym 
myśliwym i zawsze towarzyszył mu wierny 
przyjaciel - pies myśliwski. Starał się stale 
wypełniać swoje credo - aktywnie walczyć ze 
złem i dawać dobro i miłość. Poza rodziną, 
jego wielką miłością była natura. Związek 
z lasem wyrażały słowa: "Las jest moją 
świątynią, drzewa spowiednikami, 
a zwierzęta powiernikami". 

 

  

 

 

Fot. 2 Josef Vágner (http://www.zoo-safari.cz) 

Fot. 4 Josef Vágner (http://www.zoo-safari.cz) 


