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Afrykańska Sawanna 

Budynek został zbudowany na miejscu 
starego pawilonu słonia w listopadzie 2005 
roku. Pawilon afrykańskiej sawanny jest 
domem nie tylko dla słoni z Afryki, ale 
również i ich krewnych góralkowców, a od 
2015 roku nawet mrówników. Łączna 
powierzchnia wynosi 887 m2, w tym 
ekspozycja wewnętrzna słoni wynosi 320 m2. 
Można tu spotkać m.in. takie zwierzęta jak: 
słoń afrykański (samice Umbu i Saly), 
mrównik afrykański, góralik przylądkowy. 

Lwie safari 

12 lipca 2015 roku zostało oficjalnie otwarte 
Lwie Safari. Zwiedzający swymi 
samochodami lub w specjalnie 
przystosowanych pojazdach mogą poruszać 
się po zoo wśród swobodnie poruszających 
się lwów. Jest to jedyne takie miejsce 
w Europie Środkowej.  

Lwie safari jest częścią klasycznej trasy po 
afrykańskim safari Josefa Vágnera. Lwie 
safari zostało wybudowane na wzgórzu, nad 
byłym pawilonem lwim i przystankiem na 

safaribus. Wybieg Lwiego Safari ma 
powierzchnię ponad 1,5 ha, wewnątrz 
prowadzi droga o długości około pół 

kilometra. Wjazdu i wyjazdu pilnuje straż 
z wieży strażniczej nadzorując cały zakres 
wybiegu dzięki systemowi kamer.  
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Lwy można zobaczyć także i bez samochodu. 
Cały kompleks został zaprojektowany tak, 
aby go mogli obserwować także turyści 
zwiedzający pieszo, którzy mogą utwardzoną 
drogą dojść do lwiego pawilonu, gdzie od 
drapieżników dzieli ich tylko szkło. Dzisiaj w 
ZOO Dvůr Králové można zobaczyć osiem 
lwów.  Budowa Lwiego Safari została 
zrealizowana przy wsparciu regionu Hradec 
Králové.

 

Galeria Zdeňka Buriana. 

W głównym budynku administracyjnym ZOO 
Dvůr Králové mieści się Galeria Zdeňka 
Buriana, gdzie można obejrzeć unikatowe 
obrazy Zdeňka Buriana o tematyce 
prehistorycznej. Jest to największa stała 
ekspozycja obrazów Buriana na świecie. 
Kolekcja ta w ZOO Dvůr Králové, obejmująca 
łącznie 147 prac, została uznana za narodowy 
zabytek.

 

Południowoafrykańska wioska Gwanda 

Na terenie zoo latem 2015 roku rozwinęła się 
południowoafrykańska wioska Gwanda 
pokazująca model życia i kulturę 
Południowoafrykańczyków. Atrakcja ta jest 
przeznaczona głównie dla dzieci. Znajduje się 
tam opuszczona kopalnia złota 
z prawdziwymi wózkami górniczymi i torami, 
wiatrak ze zbiornikiem na wodę, piec 
gliniany, kilka kiosków, zoo dla dzieci ze 
zwierzętami domowymi. W centrum wsi stoi 
typowa południowoafrykańska szkoła 

z drewnianymi ławkami i tablicą. Można tu 
spotkać takie zwierzęta jak: owca 
kameruńska, koza kameruńska, zebu, osioł, 
jeżozwierz południowoafrykański. 

 

Ekspozycja wewnętrzna nosorożców 

We wrześniu 2016 roku, podczas imprezy 
Światowego Dnia dla nosorożców, po raz 
pierwszy otwarto wewnętrzną ekspozycję 
nosorożców. Zwiedzający mogą zobaczyć 
zwierzęta przez cały rok, niezależnie od 
pogody. Występują tu tzw. Nosorożce 
czarne. 

Miasteczko Tiébélé 

Idąc za przykładem wioski Tiébélé w Afryce 
Zachodniej w Burkina Faso powstało w ZOO 
Dvůr Králové w 2016 roku małe miasteczko o 
tej samej nazwie, charakteryzujące się 
charakterystyczną dekoracją domów 
i typową architekturą plemienia Kassena. 
W domkach znajdują się małe wystawy 
zwierząt afrykańskich i kolekcje rodzimych 
artefaktów. Można tu spotkać takie 
zwierzęta jak: galago senegalski, jeżatka 
afrykańska. 

Pawilon goryli 

Oryginalny pawilon został realizowany 
w latach 1972 - 1984. Zoo przez długi okres 
czasu zbierało pieniądze do ogólnej 
rekonstrukcji, którą przeprowadzono dopiero 
w 2011 roku. Przebudowany pawilon 
dwukrotnie powiększył swoje wybiegi 
i ekspozycje dla zwierząt. Naczelne są dzisiaj 
tutaj przedstawione w atrakcyjnym 
otoczeniu z dużym wybiegiem odkrytym. 
Występują tu takie zwierzęta jak: goryl 
nizinny (samiec Tadao), szympanse (samiec 
Dingo, samice Bonie, Babeta, Chispi, 
M, Susi). 

Pawilon hipopotamów 

Pawilon został wybudowany na początku lat 
70-tych XX wieku jako budynek niedostępny 
dla zwiedzających. W 2002 roku by 
przeprowadzony remont w ramach którego 
stworzono tu imitację tropikalnego lasu 
z Afryki. Rozbudowano także wybiegi wraz 

z utworzeniem zbiorników wodnych 
imitujących jeziora. Pawilon ten zamieszkuje 
grupa hipopotamów karłowatych. 

 

Pawilon okapi 

Nowy zakład hodowlany dla okapi został 
dobudowany do pawilonu dla antylop bongo 
w 2004 roku. Pawilon składa się z części 
wewnętrznej i zewnętrznej. ZOO Dvůr 
Králové jedynym zoo w Czechach, które 
hoduje okapi.  

Pawilon ssaków drapieżnych 

Pawilon ssaków drapieżnych zamieszkują 
głównie drapieżne koty i psy. Znajduje się on 
na terenie ogrodu zoologicznego w tzw. 
przejściu i sąsiedztwie wybiegów 
zewnętrznych. Najstarszą częścią jest 
ekspozycja psowatych z 1970 roku. 
Modernizację pawilonu przeprowadzono 
dzięki hojnej darowiźnie pani Blaženi 
Zedníkovej. Odnowiony pawilon został 
oddany do eksploatacji w 1995 roku. Można 
spotkać takie zwierzęta jak: lampart perski 
(hodowla pary Arkhyz i Jackie), gepard, 
karakal, likaon pstry (dwa oddzielne stada), 
otocjon wielkouchy (para hodowlana), szakal 
czaprakowy (para hodowlana), krokuta 
cętkowana (para hodowlana), mangusteczka 
karłowata, wiwer. 

Pawilon surykatek 

Wybieg dla surykatek ze względu na 
powierzchnię należy do jednych 
z największych w Europie i bardzo realnie 
naśladuje ich naturalne środowisko. Można 
tu spotkać surykatki szare oraz namibii 
afrowiórka. 
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Safari dla pieszych – wybiegi letnie 

Safari dla pieszych rozpoczyna się za 
pawilonem goryli, dalej prowadzi przez 
drewnianą kładkę dużego wybiegu żyraf, 
nosorożców i antylop, poprzez ścieżkę wokół 
centrum linowego, letniego wybiegu 
hipopotamów, aż na wzgórze lwie. Można tu 
spotkać takie zwierzęta jak: żyrafa 
Rothschilda, zebra pręgowana, nosorożec 
czarny, nosorożec biały, antylopowiec 
koński, wielbłąd jednogarbny, osioł 
somalijski, hipopotam nilowy, impala 
zwyczajna, kob śniady, pelikany, niala 
grzywiasta. 

 

Pawilon świata ptaków  

Świat ptaków to unikatowy tropikalny 
pawilon, który został otwarty w 1998 roku. 
Większa hala pawilonu pokazuje las 
tropikalny i można tam swobodnie poruszać 
się wśród setek wolnych ptaków. Do części 
pawilonu należą ekspozycje orangutanów 
i koczkodanowate, które powstały w trakcie 
przebudowy w 2008 roku. Można tu spotkać 
takie zwierzęta jak: turak zielonoczuby, bilbil 
ogrodowy, żołna szkarłatna, bączek 
zwyczajny, kraska zwyczajna, synogarlica 
senegalska, orangutan borneański. 

Bagno tropikalne i duża woliera dla ptaków 

Pawilon ten jest miejscem podczas 
zimowania dla populacji ptaków. 
W sąsiedztwie tropikalnego bagna znajduje 
się duża woliera, gdzie zwiedzający mogą się 
swobodnie poruszać wśród wielu gatunków 
ptaków. Ławki znajdujące się w wolierze są 
idealnym miejscem na spokojny 
wypoczynek. Można tu spotkać: bociana 
białobrzucha, waruga, czaplę nadobną, 
czaplę purpurou, flaminga małego. 

 

Pawilon i woliera flamingów 

W tym miejscu znajdują się takie 
zwierzęta jak: flaming różowy, 
warzęcha zwyczajna, drzewica 
białolica. 

 

Świat wodny i ekspozycja 
Trującej Afryki 

Podstawą pawilonu jest 
oryginalny budynek terraria, 
który służył zwiedzającym już od 

1964 roku. W drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych stopniowo zaczął zmieniać 
się charakter ekspozycji. Niektóre mniejsze 
terraria w głównej sali pawilonu zostały 
przebudowane w tzw. rzekę tropikalną - 
zintegrowany system siedmiu basenów ze 
słodką wodą o różnej wielkości z rybami 
i płazami tropikalnymi, których dumą jest 
para krokodyla gawialowego – samiec 
Kraken i samica Penelopa. Kraken o długości 
około 4,5 m jest jednym z największych 
krokodyli znajdujących się w czeskich 
ogrodach zoologicznych. 

W 2014 roku została przeprowadzona 
regulacja, dzięki której powstała ekspozycja 
„Trującej Afryki“ z obszerną kolekcją 
trujących węży.  

W pawilonach tych można spotkać: węże 
(bojga africká, żmija syklis, kobra 
przylądkowa, mamba czarna, kobra 
czarnobiała, pyton tygrysi), krokodyle 
(krokodyl krótkopysk, krokodyl gawialowy), 
jaszczurki, kameleona olbrzymiego, różne 
odmiany ryb. 


