
Environmentální centrum 
Hanácký statek
Součástí ZOO Parku Vyškov je Environmentální centrum 
Hanácký statek. Je tak jako zoo otevřeno celoročně. 
Vstupné do Hanáckého statku je součástí vstupenky 
do zoo. Zveme vás na prohlídku repliky stavení z konce 
19. století i do modernější části – environmentálního 
střediska.

Hanácký statek
Replika statku z konce 19. a začátku 20. století byla 
dokončena v červnu 2011. Na dvorečku uvidíte chlívek, 
holubník, králíkárnu, hnojiště, dobovou kadibudku. Pod 
stříškou si můžete prohlédnout zemědělské stroje a nářadí. 

Podzemí

V podzemí stavby (kam se opět dostanete i výtahem) 
naleznete terárium a sladkovodní akvárium a také 
informace o přírodě Vyškovska. WC. Výukový sál.
V prostorách Hanáckého statku probíhají během školního 
roku výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ (např. Od 
semínka k chlebu, Život v úlu, Ptačí příběhy atd.). Také 
cestovatelské přednášky a víkendové vzdělávací či zábavné 
akce pro všechny generace (Masopust, Vánoce na statku, 
Velikonoce…). 

Informace o akcích naleznete na www.zoo-vyskov.cz. 

Nevyšší patro stodoly 
je věnované krajině…

Expozice louka – zde si můžete lehnout do salaše a pustit 
vzdělávací animaci. V příbězích vám nastíníme, jak starost 
člověka o louku ovlivní život zvířat.

Expozice les – čeká na vás „opravdový“ lesík s lesními 
zvířátky, ptáčky a další edukační prvky (zvuky dřeva, 
dřevěné pexeso věnované potravě a pelíškům lesních 
zvířat atd.).

Další expozice je zaměřená na chráněné druhy zvířat v blízkých 
lokalitách města Vyškova.  Projekt se věnuje dopadu lidské 
zemědělské činnosti na život zvířat v polích a mezích.



Replika stavení

Ze dvorku vstupujete do výminku – světnice a kuchyňky. 
Druhým vstupem můžete nahlédnout do dalších prostor 
statku – kuchyně, světnice, černé kuchyně, spíže. Vybavení 
statku je dobové. Nejsme muzeum, tudíž se u nás můžete 
věcí dotýkat a s opatrností je užívat. Ve světničce si mohou 
děti pohrát s dobovými hračkami.  Kamna jsou postavena 
z původních kachlů a jsou při akcích a výukových 
programech využívána. 

Po prohlídce statku se dostanete do prostor 
environmentálního centra.  

Přízemí

Voda – v této expozici si vyzkoušíte princip fungování 
vodní elektrárny na modelu přehrady. Seznámíte se také       
s organismy žijícími ve vodě a jejím okolí, s principy čištění 
odpadních vod a úpravy vody na pitnou, s možnostmi, jak 
vodou šetřit a oběhem vody v přírodě. 

Environmentální středisko I.patro

Stodola – ve stodole jsou k prohlídce staré zemědělské 
stroje (mlátička, fukar, povříslovač atd.) ale také kočáry 
a traktor Zetor.   

Výtahem či po schodišti se dostanete do mezipatra (nad 
statkem) kde se dozvíte něco o dalších tématech:

Člověk využívá zvířata – expozice se věnuje využití 
domácích zvířat a produktům hospodářských zvířat. Velká 
část je věnovaná významu a chovu včel. V proskleném úlu 
můžete sledovat práci našich včeliček po celý rok.

V zadní části (u dětského koutku) se seznámíte s tvory, 
kteří s námi bydlí v našich domovech, aniž bychom je 
pozvali (myši, potkani, vlaštovky, holubi, moli, pavouci, 
mouchy). Zde naleznete také vstup na půdu.


