
 

 

Safari  park Dvůr Králové   

karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 1029, 544 01     

GPS: N 50.432278, E 15.796895  

 +420 499 329 515 

 info@zoodk.cz 

 https://safaripark.cz/  

Popis  

Zoologická zahrada byla založena v roce 1946. Co do počtu chovaných zvířat (téměř 2500) jde  

o největší ZOO v ČR. Specializuje se na africká zvířata, proslavila se chovem nosorožců. Od jiných 

zoologických zahrad se odlišuje hlavně safari parkem, ve kterém mohou návštěvníci na trase dlouhé 

cca 5 km zblízka pozorovat volně se pohybující zvířata – zebry, antilopy, žirafy, pelikány aj. Projížďky 

probíhají buď upravenými turistickými safaribusy nebo Afrika trucky s průvodcem nebo vlastními 

auty. Nabízí také lví safari. Projížďka africkým a lvím safari trvá ve vlastním voze okolo 50 minut 

v safaribusu 20 munut a v Africa trucku 50 minut. 

Přístupnost  

Vstup  

❖ Vstup do areálu ZOO je bezbariérový, široký min. 80 cm, bez prahu.  

❖ Přístup k pokladně je bez bariér.  

 

Vnitřní prostory – interiéry pavilónů  

❖ Vstupy do všech pavilónů jsou bezbariérové. 

❖ Komunikační cesty v pavilónech jsou široké min. 150 cm a je v nich dostatečná manipulační 

plocha pro pohyb osoby na vozíku (otáčení vozíku) a dětského kočárku. 

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm.  

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.  

❖ Na komunikačních cestách nejsou prahy/schody vyšší jak 2 cm. 

❖ V pavilonech jsou odpočinková místa k sezení. 
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❖ Informační panely a popisky exponátů jsou dobře čitelné jak z pozice osoby sedící/osoby 

malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící.  

  

Venkovní prostory    

❖ Zahrada se nachází v rovinatém terénu (s podélným sklonem do 6 %) a výrazně nekomplikuje 

pohyb osoby na vozíku nebo přístup s kočárkem. 

❖ Trasy mají zpevněný a rovný povrch (bez větších defektů).   

❖ Šířka tras je min. 150 cm. 

❖ Na trase se vyskytují informační a orientační tabule a jsou dobře čitelné a srozumitelné. 

❖ Ve venkovním areálu jsou odpočinková místa k sezení. 

 

 

Bezbariérová toaleta 

❖ V areálu se nachází bezbariérové WC – všechna WC v areálu mají bezbariérový přístup a stejné 

parametry (mimo WC v Galerii Z. Buriana). 

❖ Vstupní dveře kabiny jsou široké min. 80 cm, otevírají se směrem ven z kabiny.  



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

 

❖ Rozměry kabiny jsou min. 160 x 160 cm. 

❖ Vedle WC mísy je volný prostor pro vozík (široký min. 90 cm), do kterého nezasahuje žádné 

vybavení (odpadkový koš, umyvadlo, přebalovací pult aj.). 

❖ K dispozici je přebalovací pult. 

  

Služby a vybavení  

❖ V areálu se nachází: obchod se suvenýry (bezbariérový přístup), restaurace, kavárny, kiosky  

s občerstvením (bezbariérový přístup). 

❖ Návštěva ZOO je možná bez předchozí domluvy. Návštěvník může vstupné zaplatit kartou, 

hotově nebo si je koupit levněji online. 

❖ Možnost vstupu se psem (s výjimkou lvího safari). 

❖ Po celém areálu jsou rozmístěny pítka a misky pro psy.  

❖ Možnost zapůjčení invalidního vozíku pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

kočárku/golfových holí. Na pokladnách jsou k zapůjčení 4 vozky bez domluvy. 

❖ Dětské hřiště (dřevěné hřiště v africkém stylu) a dětský koutek (bez služby hlídání dětí). 

❖ K dispozici je parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy. 

❖ Ubytování v hotelu nebo kempu – nutná online rezervace 

Datum zpracování: 11/2022 


