
infokiosky

suvenýry

lanové centrum

dětské hřiště

toalety

místo pro kuřáky

02.  Kočkodan husarský

04.  Medvěd malajský, 
Hrošík liberijský,  
Mýval severní

05.  Expozice dravců

06.  Obří voliéra

07.  Plameňák růžový

08.  Želvy 

09.  Adax

10.  Nosál červený 

11.  Žirafa Rothschildova, 
Zebra Chapmanova

16.  Dikobraz srstnatonosý

17.  Sovice sněžní

18.  Koza zakrslá

19.  Kamzík horský

20.  Vyhlídková věž

21.  Gepard štíhlý

22.  Rys karpatský

23.  Obří voliéra

25.  Klokan rudý,  
Emu hnědý,  
Psoun

26.  Velbloud dvouhrbý

27.  Kozy a ovce

28.  Nandu pampový

29.  Pakůň běloocasý

30.  Lama alpaka, 
Lama vikuňa

31.  Koza šrouborohá

33.  Pižmoň severní

34.  Sob polární

35.  Sova pálená, 
Sýček obecný

40.  Exotičtí ptáci

41.  Papoušci

42.  Mangusty 
Surikaty

43.  Serval stepní

44.  Orel stepní

45.  Kočka rybářská

46.  Charza žlutohrdlá

47.  Kočka divoká, 
Kočka krátkouchá

48.  Vlk arktický

49.  Sova pálená

50.  Makak červenolící

51.  Vlk Hudsonův

52.  Medvěd baribal

55.  Kozorožec sibiřský

56.  Kozorožec sibiřský

57.  Jeřáb bělošíjí

14.  Žirafa Rothschildova

15.  Oryx jihoafrický

36.  Kozorožec kavkazský

37.  Los evropský

38.  Zubr evropský

39.  Sika vietnamský,  
Daněk mezopotámský 
Koza bezoárová, Muflon

01.  Lemur kata, pokladny

03.  Pavilon opic

12.  Pavilon žiraf a terárium

13.  Pavilon Kalahari

24.  Pavilon šelem a akvárium

32.  Jihoamerický pavilon

53.  Levhart mandžuský

54.  Pavilon netopýrů

obchůzkové cesty

vodní plochy

ostatní plochy (les)

občerstvení

nástupiště safarivláčku

trasa vláčku

safari pavilony

expozice a výběhy
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DUBEN 9.00 – 17.00
o víkendech a svátcích,  
ve všední dny jen za příznivého počasí

KVĚTEN – SRPEN 9.00 – 17.00
denně za příznivého počasí

ZÁŘÍ 9.00 – 17.00
o víkendech a svátcích,  
ve všední dny jen za příznivého počasí

ŘÍJEN 9.00 – 16.00
o víkendech a svátcích jen za příznivého počasí

provozní doba safarivláčku

AUTOMATICKÝ EXTERNÍ 
DEFIBRILÁTOR

Automatický externí 
defibrilátor je v naléhavých 
případech k dispozici 
na pokladně zoo. 

Telefon: 585 310 411



PAVILONY 
A ZAJÍMAVÉ 

EXPOZICE

  1.   BISTRO U LEMURŮ 
(panini z grilu, ovocné,  
zeleninové a mléčné koktejly, 
káva, nealko, pivo)

2.   RESTAURACE pod věží 
(polévky, saláty, dětské menu, 
hlavní jídla, poctivé hovězí 
burgry, káva, nealko, pivo)

3.   GRIL u lvů 
(grilované a uzené speciality, 
káva, nealko, pivo, 
vařená kukuřice, zmrzlina)

4.   palačinky u lanáčku 
(francouzské palačinky, káva, 
zmrzlina)

5.   pizza u medvěda 
(pizza pečená z čerstvého 
těsta, točené nealko, pivo)

6.   Letní stánek 
u KOZIČEK 
(mléčné koktejly, ledová káva, 
zmrzlina)

7.   Točená zmrzlina 
U Plameňáků 
(točená zmrzlina, ledová káva, 
ledová tříšť)

TOČENÁ  
ZMRZLINA

U PLAMEŇÁKŮ

5.

7.

6.

1.

2.

3.

4.

BISTRO
U LEMURŮ

LETNÍ STÁNEK
U KOZIČEK

V olomoucké zoo najdete 
řadu pavilonů a unikátních 
výběhů.

V nové budově vstupu do zoo žije 
skupina lemurů kata. Nedaleko 
se nachází PAVILON OPIC, kde 
chováme lemury, drápkaté opice 
z Jižní Ameriky a tři druhy gibonů.

PAVILON ŽIRAF umožňuje tato 
krásná zvířata pozorovat z očí 
do očí ve vnitřní části pavilonu 
i na terase ve venkovním výběhu.

Na vyhlídku do pavilonu žiraf 
přímo navazuje TERARIJNÍ 
EXPOZICE s mnoha zajímavými 
druhy plazů.

U nástupiště safarivláčku 
vzniká nový pavilon KALAHARI 
věnovaný živočichům z jižní Afriky, 
zpřístupněn bude v průběhu roku 
2017.

KOMENTOVANÁ KRMENÍ

Komentovaná krmení vám nabízíme 
v květnu, červnu a září o víkendech 
a svátcích, v červenci a srpnu pak 
každý den. Přináší zajímavosti 
ze světa zvířat, probíhají od 10 
do 15 hodin u deseti výběhů a mezi 
zvířata s veřejnou svačinkou patří 
například žirafy, velbloudi, lemuři, 
ale nesmějí chybět ani klokani, 
plameňáci či šelmy. Kompletní 
seznam vybraných druhů zvířat 
s rozpisem časů naleznete u vchodu 
do zoo a u vybraných zvířat.

SafarivláčEK

Nabízíme vám možnost projet si 
zahradu safarivláčkem, který vyjíždí 
v 10 - 15 minutových intervalech 
ze zastávky vedle pavilonu žiraf. 
Vláček jezdí za příznivého počasí 
od dubna do října, jízdní řády najdete 
u zastávky, jízdenku je možné 
zakoupit přímo ve vláčku.

PAVILON ŠELEM obývají lvi 
berberští, jaguáři, binturongové, 
krokodýli čelnatí a tygři ussurijští. 
Druhou část expozice tvoří MOŘSKÁ 
AKVÁRIA s mnoha pestrobarevnými 
druhy korálových ryb, mezi nimiž 
vyniká obří akvárium pro žraloky 
černoploutvé a lagunové i akvárium 
Karibik se sibami atlantskými 
a trnuchou modroskvrnou.

JIHOAMERICKÝ PAVILON je 
domovem dvou druhů mravenečníků, 
lenochodů, jsou zde i zástupci 
primátů – kotuli veverovití a kosmani 
zakrslí a další zvířata z této oblasti.

PAVILON NETOPÝRŮ je 
přizpůsobený chovu nočních 
živočichů. Žijí v něm velmi vzácní 
kaloni zlatí, fenci, mirikiny a ještě 
několik dalších druhů živočichů 
s noční aktivitou.

Ve zvlněném terénu poblíž výběhu 
medvědů a vlků je umístěn PAVILON 
PRO LEVHARTY MANDŽUSKÉ. 
Tato krásná a ohrožená zvířata 
můžete pozorovat jak přes skleněné 
průhledy umístěné v průčelí výběhů, 
tak i ze dvou jeskyní a vyhlídkové 
terasy umístěné na střeše jedné 
z nich. 

SAFARI V ZOO OLOMOUC začalo 
vznikat v roce 2012. Jeho areály jsou 
koncipovány do zoogeografických 
zón: Euroasie, Severní Amerika, 
Afrika, Austrálie a Arktida. Jako první 
se začalo budovat Safari Euroasie, 
druhé vniklo Safari Afrika. V současné 
době se připravuje Safari Amerika 
s vlky arktickými. Návštěvníci 
do safari mohou vjíždět pouze jako 
pasažéři safarivláčku. Takto se 
dostanou i do částí zoo, jež dosud 
nebyly veřejnosti přístupné.

PRŮCHOZÍ VÝBĚH MAKAKŮ 
mohou odvážnější návštěvníci projít 
nejprve přes visutý most a pak volně 
po stezce přímo mezi zvířaty. Výběh 
bývá přístupný od dubna do června 
a v září o víkendech a svátcích, 
v červenci a srpnu pak denně.

PRŮCHOZÍ VÝBĚH KLOKANŮ je 
místo, kde se můžete cítit trochu jako 
v australské buši. Přes výběh vede 
chodník a mimo zimní období je volně 
přístupný pro návštěvníky. Můžete 
zde vidět dva druhy klokanů, emu 
hnědé a psouny prériové.

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ 

Další raritou olomoucké zoo 
je vyhlídková věž. Stavba byla 
dokončena v roce 1974 a dodnes 
tvoří hlavní dominantu viditelnou 
z dalekého okolí. Celková výška je 
32 metrů, z vyhlídkové plošiny je 
možné pozorovat některá zvířata, 
obdivovat baziliku Navštívení 
Panny Marie, či sledovat pano-
ráma Olomouce a za jasného 
počasí je vidět i Praděd. 


