
OKO DO SVĚTA DIVOČINY 153

Mapa areálu zoo v roce 2016 
1. Vstup do zoo, 2. Kočkodan husarský, 3. Expozice dravců, 4. Pavilon hrošíků liberijských a medvědů malajských, 5. Pavilon opic, 6. Obří voliéra 
pro vodní ptáky, 7. Rybník pro vodní ptáky – expozice je zrušena, 8. Voliéra pro plameňáky a výběhy jeřábů, 9. Výběh nosálů, 10.–12. Zimoviště 
africké zvěře, pavilon žiraf, terária, výběhy žiraf a adaxů, 13. Safari Afrika, 14. Dikobraz, 15. Sovice sněžní, 16. Volný výběh zakrslých koz, 17. Vy-
hlídková věž, 18. Výběh kamzíků, 19. Medvědinec – expozice je zrušena, 20. Přírodní výběhy pro rysy, 21. Chovné zařízení pro gepardy, 22. Obří 
voliéra, 23. Pavilon šelem a mořská akvária, 24. Průchozí výběh pro klokany a psouny, 25. Velbloud dvouhrbý, 26. Kozy a ovce, 27.–28. Výběhy 
pakoňů běloocasých a nandu pampových, 29. Výběhy koz šrouborohých a lam alpak, 30. Jihoamerický pavilon, 31. Pižmoni, 32. Sobi, 33. Sovy, 
34.–37. Safari Euroasie, 38. Voliéry se zimovištěm pro ptáky, 39. Ubikace pro malé šelmy, 40. Surikaty a mangusty, 41. Serval stepní, 42. Orel 
stepni, 43.–45. Pavilony pro drobné šelmy, 46.–48. Výběhy psovitých šelem, 49. Sova pálená, 50. Volný výběh makaků, 51. Společné výběhy pro 
medvědy a vlky, 52. Pavilon levhartů mandžuských, 53. Pavilon netopýrů, 54.–55. Výběhy kozorožců sibiřských, 56. Výběh jeřábů

pROCháZKA pO ZOO 
V ROCE 2016

U každého výběhu či stavby je v závorce číslo, pod kterým si ji 
můžete najít v mapce na této straně. Na konci textů je uveden se-
znam zde chovaných zvířat. U většiny druhů najdete v další části 
této publikace jejich podrobný popis i s historií chovu.

Vstup do zoo (1)
Naši procházku začneme u vchodu do zoo. Ten původní byl 

umístěný o několik desítek metrů dál u nynější prodejny suvenýrů 
a přestal stačit potřebám zoo koncem sedmdesátých let. Proto byl 
v roce 1980 vybudován nový vstupní areál. Počet zájemců o prohlíd-


