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

„Z TROPŮ DO TROPŮ PO 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  
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Infrastruktura ZOO  
Dvůr Králové 
–  na co se můžete v 
ZOO těšit 

 
 

   

   

Africká savana 

Budova byla postavena na místě starého 
sloního pavilonu v listopadu roku 2005. 
Pavilon africké savany je od roku 2015 
domovem nejen afrických slonů, ale také 
jejich příbuzných z řádu damanů, a dokonce i 
hrabáčů kapských. Celková plocha je 887 m2, 
včetně vnitřní expozice slonů o rozloze 320 
m2. Můžete se zde setkat mimo jiné se 
zvířaty jako: slon africký (samice Umbu a 
Saly), damani či hrabač kapský. 

 

Lví safari 

12. července 2015 bylo oficiálně otevřeno Lví 
safari. Návštěvníci se mohou se svými auty 
nebo ve speciálně upravených vozidlech 
pohybovat po zoo mezi volně se 
pohybujícími lvy.Je to jediné takové místo ve 
střední Evropě. 

Lví safari je součástí klasického afrického 
safari Josefa Vágnera. Bylo postaveno na 
kopci nad bývalým pavilonem lvů a 
zastávkou Safaribusu. Výběh Lvího safari má 

rozlohu přes 1,5 ha, výběh pak protíná 
půlkilometrová cesta. Vjezd a výjezd hlídá 
stráž ze strážní věže, která díky kamerovému 
systému dohlíží na celý výběh. 
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Galerie Zdeňka Buriana. 

V hlavní administrativní budově ZOO Dvůr 
Králové se nachází Galerie Zdeňka Buriana, 
kde si můžete prohlédnout unikátní obrazy 
Zdeňka Buriana zobrazující pravěk. Jedná se 
o největší stálou výstavu Burianových obrazů 
na světě. Tato sbírka v ZOO Dvůr Králové 
zahrnuje celkem 147 děl a byla uznána za 
národní památku. 

.

 

Jihoafrická vesnice Gwanda 

Na území zoo byla v létě 2015 vybudována 
jihoafrická vesnice Gwanda, která 
představuje model života a kultury 
Jihoafričanů. Tato atrakce je určena 
především dětem. K dispozici je tu opuštěný 
zlatý důl se skutečnými důlními vozíky a 
dráhami, větrný mlýn s vodní nádrží, hliněná 
pec, několik stánků či zoologická zahrada pro 
děti s domácími mazlíčky.Uprostřed obce 
stojí typická jihoafrická škola s dřevěnými 
lavicemi a tabulí.Je zde možné pozorovat 
například tato zvířata: kamerunská ovce, 
kamerunská koza, zebu, osel nebo jihoafrický 
dikobraz. 

 

Vnitřní expozice nosorožců 

V září 2016 byla během Světového dne 
nosorožců poprvé otevřena vnitřní expozice 
nosorožců. Návštěvníci zde mohou vidět 
zvířata po celý rok, a to bez ohledu na počasí. 
Domov to našli nosorožci černí. 

 

Městečko Tiébélé 

Na základě inspirace vesnicí Tiébélé 
nacházející se v západoafrické Burkině Faso 
bylo v ZOO Dvůr Králové v roce 2016 
založeno malé stejnojmenné městečko, 
které se vyznačuje charakteristickou 
výzdobou domů a typickou architekturou 
kmene Kassena. V domech se nacházejí malé 
výstavy afrických zvířat a sbírky domorodých 
předmětů. K vidění jsou zde například: 
komba ušatá či africký dikobraz. 

 

Pavilon goril 

Původní pavilon byl postaven v letech 1972–
1984.Zoo dlouho vybírala peníze na 
generální rekonstrukci, která nakonec 
proběhla až v roce 2011. Přestavěný pavilon 
zdvojnásobil výběhy a zázemí pro zvířata. 
Primáti jsou zde prezentováni v atraktivním 
prostředí s velkým venkovním 
výběhem.Nacházejí se zde zvířata jako: 
gorila nížinná (samec Tadao), šimpanzi 
(samec Dingo a samice Bonie, Babeta, 
Chispi, M, Susi). 

 

Pavilon hrochů 

Pavilon byl postaven na počátku 70. let jako 
budova nepřístupná pro návštěvníky. V roce 
2002 byla provedena rekonstrukce, na jejímž 
základě byla vytvořena imitace afrického 
tropického pralesa. Výběhy byly také 
rozšířeny o vodní nádrže napodobující jezera. 
Tento pavilon obývá skupina trpasličích 
hrochů. 

 

 

Pavilon okapi 

V roce 2004 přibyla do pavilonu antilop 
bongo chovatelská stanice okapi. Pavilon se 
skládá z vnitřní a vnější části. ZOO Dvůr 
Králové je jedinou zoologickou zahradou v 
České republice, která okapi chová. 

 

Pavilon dravých savců 

Pavilon dravých savců obývají převážně 
dravé kočky a psi. Nachází se na území 
zoologické zahrady v tzv. přechodech a 
sousedství venkovních výběhů. Nejstarší 
částí je expozice psovitých z roku 
1970.Pavilon byl díky štědrému daru paní 
Blaženy Zedníkové modernizována 
rekonstruovaný pavilon byl uveden do 
provozu v roce 1995.Najdete zde zvířata jako: 
levhart perský (chovný pár Arkhyz a Jackie), 
gepard, karakal, pes hyenový (dvě 
samostatné smečky), pes ušatý(chovný pár), 
šakal čabrakový (chovný pár), hyena skvrnitá 
(chovný pár), mangusta jižní či cibetka. 

 

Pavilon surikat 

Výběh pro surikaty je jeden z největších v 
Evropě z hlediska rozlohy a věrně 
napodobuje jejich přirozené prostředí. 
Můžete se zde setkat se surikatami a 
veverkou kapskou. 
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Safari pro pěší – letní výběhy  

Safari pro pěší začíná za pavilonem goril, 
vede dřevěnou lávkou velkého výběhu žiraf, 
nosorožců a antilop kolem lanového centra, 
letního výběhu pro hrochy až ke lvímu kopci. 
Najdete zde taková zvířata jako: žirafa 
Rothschildova, zebra Grévyho, nosorožec 
dvourohý, nosorožec tuponosý, antilopa 
koňská, velbloud jednohrbý, osel somálský, 
hroch obojživelný, impala, voduška velká, 
pelikáni či nyala nížinná. 

 

Pavilon světa ptáků 

Svět ptáků představuje jedinečný tropický 
pavilon, který byl otevřen v roce 1998. Větší 
sál pavilonu ukazuje tropický les. Je zde 
možné pohybovat mezi stovkami volně se 
pohybujících ptáků. Součástí pavilonu jsou 
také expozice orangutanů a talapoinů, které 
vznikly při rekonstrukci v roce 2008. Můžete 
se zde potkat zvířata jako turako chocholatý, 
bulbul zahradní, vlha núbijská, bukáček malý, 
mandelík hajní, hrdlička senegalská či 
orangutan bornejský. 

 

Tropické bažiny a velká voliéra pro ptáky 

Tento pavilon je místem zimování ptačích 
populací. V blízkosti tropické bažiny se 
nachází velká voliéra, kde se návštěvníci 
mohou volně pohybovat mezi mnoha druhy 
ptáků. Lavičky umístěné ve voliéře jsou 
ideálním místem pro klidný 
odpočinek.Můžete zde potkat tyto druhy: 
čáp simbil, kladivouš africký, volavka 
stříbřitá, volavka červená či plameňák malý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilon a voliéra plameňáků 

Zde naleznete plameňáka růžového, 
kolpíka bílého či husičku vdovku.  

 

Vodní svět a expozice Jedovatá 
Afrika 

Základem pavilonu je původní budova 
terária, která slouží návštěvníkům od roku 
1964. Ve druhé polovině 80. let se koncept 
expozice postupně měnil. Některá menší 
terária hlavní hale pavilonu byla přestavěna 
na tzv. tropickou řeku – integrovaný systém 
sedmi různě velikých sladkovodních bazénů s 
rybami a tropickými obojživelníky, jehož 
největší chloubou je dvojice krokodýlů – 
samec Kraken a samice Penelopa. Kraken je 
asi 4,5 m dlouhý a patří k největším 
krokodýlům v českých zoologických 
zahradách. 

V roce 2014 byla provedena regulace, která 
vytvořila expozici Jedovatá Afrika s rozsáhlou 
sbírkou jedovatých hadů. 

V těchto pavilonech najdete zvířata jako: 
hadi (bojga africká, zmije útočná, kobra 
kapská, mamba černá, kobra černá, krajta 
tygrovitá), krokodýli (krokodýl čelnatý, 
tomistoma úzkohlavá), ještěrky, chameleon 
obrovský či různé druhy ryb. 

  


