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SLOVO ŘEDITELKY

Vážení přátelé,

rok 2019 byl pro vyškovskou zoo velmi úspěšný. Vážím 
si toho, protože v žádném případě nejde o automatic-
kou věc. Sejít se musí jak připravená a po všech stranách 
funkční zoo, tak příjemné počasí a dost návštěvníků, kte-
ří mají chuť a možnost navštívit právě vaši zoo. A když 
se to podaří, je výsledkem našich úžasných 200 636 ná-
vštěvníků.  Počasí i zájem se sešel na Velikonoce, školní 
děti k nám zavítaly v pěkných počtech a srpen patřil v ná-
vštěvnosti mezi ty historicky nejúspěšnější. V průběhu 
celého roku si také akce pro veřejnost, výstavy či vzdě-
lávání našly své zájemce. Na druhé straně při tradičně 
suchém a nedramatickém počasí ve Vyškově nás nemile 
překvapila větrná smršť první červencový den, jejímž 
následkem byly vyvrácené a popadané stromy v areálu 
Dinoparku. Poprvé za dobu jeho provozu tak musel být 
areál pro veřejnost úplně uzavřen. Úsilím kolegů nejen 
z údržby, ale i ošetřovatelů a externích pracovníků mohl 
být provoz obnoven již za 36 hodin. 

Již vloni jsem psala, že není u nás jednoduché přijít 
s překvapující novinkou v chovaných zvířatech s ohle-
dem na naši specializací na domestikovaná zvířata. Jsme 
tak alespoň pyšní, že se podařilo bonitovat samce osla 
poitouského, který je u nás od počátku našeho chovu. 
Tříčlenná komise, která přicestovala z Francie, ocenila 
jeho geny i exteriér a oficiálně potvrdila jeho budoucí 
potomky jako čisté zástupce tohoto krásného plemena 
oslů. Stejného ocenění se dostalo i jeho dceři, kde je na-
víc ceněn původ její matky. Ještě před bonitací jsme se 
dohodli se ZOO Moskva, že získají naše dvě roční osličky 
do nové části dětské zoo, kterou jsme si mohli se zoolo-
gem prohlédnout osobně na zasedání EARAZA, kterou 
právě ZOO Moskva pořádala. Že příprava převozu ne-
byl jednoduchý a krátký proces vědí všichni, kdo něco 
podobného zařizovali. Vedle toho se podařily odchovy 
nejen u skotu, lam, oslů, jaků či watussi. Zatím stále če-
káme na naše první velbloudě, ale děláme vše pro to, 
aby se i to povedlo. V nejnovější expozici Pod hladinou 

jsme prožili první zimu a pohled do vodního světa pod 
sněhem stál za to. Po delším ladění kvality vody na jaře 
jsme byli úspěšní navzdory odborným doporučením.    
  
Jak bylo naplánováno, pokračovaly v roce 2019 práce 
na dalším vylepšení celých horních stájí. Všechny výbě-
hy byly doplněny o vyhřívané napáječky, zpevněny byly 
jak terén, tak stěny stájí i dělících zdí. Doplněny byly 
přístřešky, které umožní celodenní pohodový pobyt zví-
řatům i ochranu jejich krmiva před srážkami. Investice 
předchozích let se týkaly především výstavby expozic 
pro zvířata, ta poslední naopak umožnila výstavbu skla-
dové haly. Vyřeší se tak nejen garážování techniky, ale 
především kapacitní a vybavený prostor pro krmiva. 
I tyto prostory jsou velmi důležité pro chod zoologické 
zahrady. 

Novinkou bylo zavedení vratných kelímků jak v zoo, tak 
v DinoParku. Systém, který funguje v mnoha zoo i jiných 
zařízeních, si u nás vyžádal nemalé změny a zapojení 



více pracovníků, než by se dalo očekávat. Veškeré úsilí 
ale mělo pozitivní výsledek v prudkém snížení objemu 
plastových obalů, lepším hygienickém prostředí u od-
padkových košů a minimálním výskytu bodavého hmy-
zu. Opravdu stojí za to ekologií žít a ne o ní jen mluvit 
nebo o ní jen učit. Každý máme možnost třídit, vědomě 
snižovat objem užívaných obalů, chovat se zodpovědně. 
A u nás v zoo bychom měli ukazovat přirozeně a pro ná-
vštěvníky pochopitelně jak na to, byť ne všichni to ocení 
hned. 

Že je život změna se ukázalo i u ošetřovatelů, kde do-
šlo k obměně nástupem dvou mladých kolegů, přičemž 
již dvě kolegyně máme naopak na mateřské dovolené. 
V našem malém kolektivu je spolupráce a kolegialita 
nutným předpokladem pro úspěšné zvládání denních 
úkolů. U zaměstnanců zoo se prostě předpokládá, že 
svou práci dělají s nadšením, profesionálně a zodpověd-
ně. Jsem moc ráda, že takové kolegy mám a že se na ně 
mohu spolehnout.

Ing. Dagmar Nepeřená  
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V uplynulém roce jsme se dočkali, jako každý rok, spous-
ty odchovů. Tradičně množíme plemena skotu, ovcí 
a koz. Co se týče koňovitých, máme množení zastave-
no. U oslů sicilských se nám narodila v březnu klisnička. 
V srpnu po dlouhém vyřizování transportu odjely dvě 
samičky osla poitouského do moskevské zoo, kde budou 
umístěny v nově budované části Dětské zoo a potěší i ty 
nejmenší návštěvníky. Na Babiččině dvorečku se zabyd-
lel mini osel domácí jménem Vilík, který k nám připuto-
val ze Zoo Zlín a záhy se stal velmi oblíbeným zvířetem 
v této expozici. 

U velbloudovitých množíme pravidelně lamy domácí. 
U velbloudů jednohrbých samec Paša páří, byl pozo-
rován i zdokumentován, ale stále bez výsledku. Proto 
příští sezonu zavezeme naše dvě samice na připouštění 
k plodnému samci a budeme doufat v úspěch. 

U dvouhrbých velbloudů jsme si ponechali jednoho ze 
dvou mladých samců a nyní čekáme na jeho pohlavní 
dospělost. 

V naší zoo jsme několikanásobně zvětšili venkovní vý-
běh pro lemury kata. Lemur není domácím zvířetem, ale 
dlouhodobě patří k našim chovaným druhům. Lemuři 
se vyskytují pouze na ostrově Madagaskar. Díky káce-
ní lesů a zvyšujícímu se počtu obyvatel nachází lemuři 
stále méně vhodného životního prostoru. Lemur kata 
patří mezi nejhojnější druhy lemurů chovaných v zajetí, 
a tak nebyl problém oslovit ostatní zoo a naše nová ex-
pozice se zaplnila mladými nadbytečnými samci ze Zoo 
Olomouc, Hluboká nad Vltavou, Jihlava a Praha. Většina 
samců v naší skupině stráví celý život, ale budou tvořit 
i genetickou zálohu při potřebě doplnění samců do cho-
vu v případě úhynu jiného samce v některé ze zoo. Na 
konci roku tvoří naši skupinu 11 samců. 

Kočka domácí je zastoupena v naší zahradě čistokrevný-
mi plemeny. Kočka domácí – bengálská a kočka domácí 
– sibiřská. Kočka bengálská původem z USA vznikla kříže-

ním kočky domácí a divoké kočky bengálské (Prionailu-
rus bengalensis). Jako plemeno byla uznána v roce 1988. 
Kočky bengálské 1,1 chováme od roku 2014, kdy jsme 
koupili nepříbuzná čistokrevná koťata od soukromých 
chovatelů. Chováme je odděleně a kocoura dáváme 
v únoru ke kočce na připouštění. Pravidelně každý rok 
odchováváme 3-5 koťat. Mimo dobu páření je kocour 
ve vedlejší expozici společně s vykastrovanými kočkami 
sibiřskými. Kočka domácí sibiřská, původem vyšlechtěná 
v Rusku, vznikla zřejmě křížením původních domácích 
koček s divokými kočkami. V současné době chováme 
0,2 (kastrované) od roku 2009, kdy k nám přišly od sou-
kromé chovatelky. V areálu zoo volně žijí další 3 kočky 
domácí, u kterých jsme provedli kastraci a které nám 
pomáhají s hubením hlodavců, kteří se u nás vyskytují.

ZPRÁVA ZOOLOGA



Pouze do pavilonu Austrálie mají volně pohybující se 
kočky vstup zakázán, i když by se jim papoušci vlnkovaní 
zamlouvali a rády je navštívily. 

U malp plačtivých se narodila dvě mláďata -  dva samci. 
Rodí se nám většinou mláďata samčího pohlaví a samič-
ky jsou velkou vzácností. 

Co se týče expozice Pod hladinou, měli jsme velké pro-
blémy s průhledností vody, proto jsme stávající filtraci 
doplnili dokoupením pískových filtrů. Údržba jezírka, 
a především průhledových skel není jednoduchá záleži-
tost. Museli jsme jednoho našeho ošetřovatele zaškolit 
coby potápěče. V brněnském potápěčském centru jsme 
zapůjčili potápěčskou výstroj, lahve s kyslíkem a po zá-

kladní instruktáži se podařilo našemu „potápěči“ jezír-
ko a skla vyčistit. I v příštím roce budete moci potápěče 
v jezírku opět spatřit. 

Na příští rok 2020 chystáme velice zajímavou expozici, 
která se týká psů dingo (Canis dingo) a věříme, že tato 
expozice svojí stavbou i novými přírůstky nadchne ná-
vštěvníky minimálně stejně jako nás. 

Budeme se těšit s Vámi

Jiří  Sekvenc
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SEZNAM CHOVANÝCH ZVÍŘAT

SAVCI
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Veterinární péče v naší zoo není jen v ošetřování nemoc-
ných zvířat, ale velký důraz klademe i na prevenci. Nej-
častější zdravotní problémy, které se vyskytují v našich 
zoologických zahradách, jsou onemocnění způsobené 
vnějšími nebo vnitřními parazity. Abychom předchá-
zeli parazitárním onemocněním v naší zoo, provádíme 
u všech druhů zvířat profylaktickou léčbu. Pravidelná 
profylaxe spočívá v odčervení zvířat, které provádíme 
dvakrát za rok – na jaře a na podzim. Všem sudokopytní-
kům, lichokopytníkům, exotickým ptáků, hrabavé a vod-
ní drůbeži podáváme preparáty na odčervení. Ošetření 
malých přežvýkavců proti ektoparazitům ještě potencu-
jeme jarní koupelí. Úspěšnost odčervení nám potvrdí 
pravidelné screeningové vyšetření trusu během roku. 
Stejně tak provádíme vakcinace jednotlivých druhů zví-
řat podle plánovaného vakcinačního programu.

Multifaktoriální onemocnění u papouška vlnkovaného 

• Anamnéza:
Začátkem roku 2019 jsme řešili zdravotní problémy ve 
společné expozici Austrálie, kde chováme několik dru-
hů australských papoušků. Zástupci malých papoušků 
jsou papoušek vlnkovaný, papoušek horský, papoušek 

nádherný a korela chocholatá. Jako zástupce velkých 
papoušků chováme kakadu růžového, který je umístěn 
v samostatné voliéře. Koncem roku 2018 jsme zazname-
nali vyšší úhyn u andulek. 

• Klinické příznaky:
Ještě před úhynem jsme u andulek pozorovali změny 
v jejich chování. Nemocné andulky nelétaly, pobíhaly po 
voliéře, byly načepýřené, u některých byl průjem. Výživ-
ný stav uhynulých andulek byl dobrý, výrazná vyhublost 
u nich pozorována nebyla. Dokonce některé kusy byly 
ve velmi dobrém výživném stavu. Andulky hynuly po 3-5 
dnech od projevů klinických příznaků.
Po konzultaci s MVDr. Hájkovou jsme provedli vyšetření 
uhynulých kusů na referenčním pracovišti, které se pro-
blematikou onemocnění exotických ptáků zabývá. Na 
pracoviště jsme poslali 20 ks uhynulých andulek.

• Výsledky vyšetření a komentář: 
Kampylobakterióza – bakteriální onemocnění trávicího 
traktu, u papoušků způsobuje fatální onemocnění, které 
může postupně napadat i játra. Jedná se o zoonózu! 
Chlamydióza – psitakóza, bakteriální onemocnění, nelé-
čené způsobuje u papoušků až 50 % mortalitu. Jedná se 
o zoonózu! 

ZPRÁVA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE

1. 1. 2019 31. 12. 2019
Species Specimens Species Specimens

Plazi (Reptilia) 3 14 4 16
Ptáci (Aves) 47 602 49 512
Savci (Mammalia) 59 231 57 236
Bezobratlí (Invertebrata) 1 37 1 37
Ryby (Pisces) 16 492 16 331
celkem 126 1376 127 1132

Stavy zvířat 2019
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Cirkoviróza /PBFDV/ - virové onemocnění s různým prů-
během a příznaky onemocnění
BWD /Budgerigar Wasting Disease/ - chronické, mykotic-
ké onemocnění 

• Diagnóza: 
Multifaktoriální infekční zátěž způsobena bakteriemi 
Campylobacter a Megabacter, viry a plísněmi.

• Léčba:
Po výsledcích vyšetření a další konzultaci s doktorkou 
Hájkovou jsme zahájili léčbu.
Začali jsme podávat Erytromycin 20 % plv. sol., v dávce 
0,2 g/1 litr pitné vody po 5 dní a přidávat do krmiva pro-
biotika Orodigest plv. 5 g /1 odměrka/ po dobu 5 dní. 
Za dva měsíce jsme rozšířili antibiotické spektrum a po-
užili jsme doporučený Doxygal plv.
/doxycyklin 50 mg/g/ v dávce 1 g do 1 dcl pitné vody 
nebo Ladoxyn plv. /doxycyclin 500 mg/g/ v dávce 1 g do 
1 litru pitné vody po dobu pěti dní a opět jsme přidávali 
probiotika Orodigest.

• Prevence:
Jako prevenci jsme podávali opakovaně každý měsíc 
Orodigest a vitamíny Omnivit po dobu
10 -ti dní v měsíci.

• Základní preventivní opatření z hlediska zoonózy:
Ošetřovatelé, kteří se pohybovali v prostorách pavilónu 
a voliéry, byli vybaveni dezinfekčními rouškami. Vstup do 
expozice Austrálie byl zabezpečen dezinfekčními roho-
žemi, stejně jako vstup do pavilónu hrabavé drůbeže. 

• Závěr:
Po terapii a preventivních opatření došlo k výraznému 
poklesu úhynu andulek.
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Na snímcích 1 a 2 = LM projekce pravého karpálního kloubu jsou viditelné
- formace novotvořené kosti na palmární ploše distálního radiu (ohraničeny zeleně)
- radiolucentní léze a nepravidelnosti na bázi os carpi accesorium (ohraničeny fialově)

Na snímku 3 = DP projekce pravého karpálního kloubu jsou viditelné
- drobné formace novotvořené kosti na abaxiálních plochách os carpi radiale, os carpale II, os carpi ulnare a os carpale IV

Na snímku 4 = DL-PM projekce pravého karpálního kloubu je viditelný
- masivní periartikulární osteofyt na dorzo-mediální ploše proximálního konce os carpi radiale

Na snímku 5 = DM-PL projekce pravého karpálního kloubu je viditelný
- také výrazný periartikulární osteofyt na palmaro-mediální ploše proximálního konce os carpi radiale

MVDr. Šterc

Chronická artróza u velblouda jednohrbého

• Anamnéza:
Každým rokem začátkem jara a na podzim pozorujeme 
u samce velblouda jednohrbého Paši poruchy pohybo-
vého aparátu.

• Příznaky:
Velbloud “těžce“ chodí a při chůzi výrazně kulhá, zejmé-
na na přední pravou končetinu a při stání končetinu vý-
razně odlehčuje. 

• Klinické vyšetření:
Při vyšetření jsme zjistili, oproti levé přední končetině, 
otok metakarpu a karpálního kloubu při palpaci s výraz-
nou bolestivostí.

• Léčba:
Přistoupili jsme k léčbě nesteroidním antiflogistikem 
a aplikovali jsme dlouhodobě přípravek Danilon plv. (su-
xibuzon) do odeznění otoku a příznaků kulhání.

• Diagnóza:
Vzhledem k tomu, že se příznaky onemocnění u vel-
blouda každoročně opakují a po celkové léčbě se jeho 
zdravotní stav výrazně zlepší, bolestivost a kulhání vy-
mizí, domníváme se, že příčinou kulhání bude chronické 
degenerativní onemocnění karpálních kloubů.

• Prevence: 
V průběhu roku podáváme přípravky, které obsahují 
chondroprotektiva.
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Licentace hřebce osla Poitou – štěstí nám přálo

Před šesti lety jsme dovezli do ZOO PARKU Vyškov čis-
tokrevné osly francouzského plemene Du Baudet Du 
Poitou – tříletého hřebce Clip Des Olivettes zapsaného 
v plemenné knize A a tři klisny zapsané v plemenné kni-
ze B. Abychom se mohli zapojit do záchovného progra-
mu chovu oslů Poitou, musel Clip absolvovat bonitaci 
plemeníků pro zařazení do registru plemenných oslů 
plemene Poitou. 

I v rámci ČR je zapotřebí ověření genetického původu, 
aby mohl být hřebec zapsán do registru plemeníků oslů. 
Proto jsme provedli odběr srsti a vzorky poslali do pří-
slušné laboratoře v ČR. Certifikace DNA byla v pořádku. 
Následovala návštěva bonitační komise, došlo k před-
vedení a posouzení jeho exteriéru (tělesného rámce) 
a nakonec i ke schválení a zapsání do českého registru 
plemeníků oslů. Ve Francii ovšem není tento postup 
(certifikace DNA v ČR), ani zápis do českého registru 
akceptován. Pokud jsme chtěli Clipa uchovnit jako ple-
meníka a zapsat do registru plemeníků francouzského 
plemene Du Baudet Du Poitou, museli jsme buď provést 
bonitační zkoušky ve Francii, kam bychom osla museli 
dovézt na svodné dny podle navrženého termínu (únor 
nebo říjen), nebo na vlastní náklady pozvat bonitační 
komisi (dva odborní komisaři) do ČR. Ještě před pří-
chodem komise bychom museli provést odběr vzorků 
krve a poslat je do laboratoře ve Francii na průkaz ge-
netického původu. V obou případech by mohlo nastat 
riziko, že by hřebec nemusel být ohodnocen, a licenci 
tak nezískal. Již v minulých letech jsme se snažili zapsat 
Clipa do záchovného programu, ale vyřizování licentace 
bylo odloženo. Koncem června jsme „oprášili“ kontakty 
s francouzskou stranou a pustili se do registrace. S paní 
ředitelkou jsme se rozhodli pro druhou alternativu, tedy 
pozvat komisi do ČR. 

Druhá strana, Ophélie Lecampion - ředitelka spolku Ani-
matrice Races Mulassières du Poitou, s návrhem souhla-
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sila a napsala nám souhrn předbonitačních požadavků, 
které musíme do příletu komise dodat, aby se komise 
mohla vyjádřit, zda hřebec splňuje požadované para-
metry (genetika a exteriér) pro zařazení do registru ple-
meníků. Toto jsme splnili, takže komise přiletěla, hřebec 
byl po prozkoumání formální dokumentace a výsledků 
genetiky schválen, ale ještě musel splnit úkoly, které 
byly zaměřené na pohybovou aktivitu neboli předvádění 
hřebce před komisí (chůze s vodičem mezi kužely, klus 
apod.). 

Málem k tomu všemu ale nedošlo, protože osel začal 
pět týdnu před příletem komise kulhat na levou přední 
končetinu. Vyšetřili jsme ho, ale přesnou příčinu kulhá-
ní jsme nenašli. Měli jsme podezření na zášlap kamene 
a s ním spojenou infekci kopyta. Preventivně jsme podá-
vali léky proti zánětu a bolesti, ale kulhání se zhoršovalo.  
Po týdnu osel ulehl a nechtěl se postavit. Dohodli jsme 
se na následném postupu: domluvit vyšetření na klini-
ce koní na VFU v Brně, odvézt osla na kliniku a podle 
výsledků vyšetření se rozhodnout, zda komisi odvolat. 
Výsledky vyšetření pro nás nebyly potěšující – hluboký 
absces ve škáře kopytní a náznak zlomeniny kopytní kos-
ti. Diagnóza pro nás i pro osla nepříjemná, ale prognóza 
léčby nadějná. Osel podstoupil operaci a po 14 dnech 
klidu na klinice a úspěšném hojení jsme ho přivezli zpět 
do zoo. Operace odstranila příčinu onemocnění, avšak 
bolestivost a kulhání po chirurgickém zákroku přetrvá-
vala. Po dohodě s ošetřující lékařkou jsme z klidového 
režimu přešli na pohybový režim. Clipa jsme „pohybo-
vali“ a postupně končetinu zatěžovali. Rekonvalescence 
probíhala úspěšně, bylo ale pro nás velkou pomocí, že 
by komise zranění při bonitaci zohlednila. 

Komise tedy provedla 2. 11. 2019 všechna odborná měře-
ní, hřebec byl pohybován v kroku mezi kužely a dokonce, 
po úspěšném trénování zvládl klus i bez kulhání. Komise 
vše zaznamenala a my čekali na výsledné resumé. Vyšlo 
to a náš hřebec Clip Des Olivettes byl zapsán do registru 
plemeníků francouzského plemene Du Baudet Du Poitou. 
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Chceme poděkovat ošetřující lékařce MVDr. Kristíně Žuf-
fové a jejímu kolektivu na klinice koní VFU Brno za od-
bornou péči a ošetřovatelům Oldřichu Letošovi, Nenadu 
Spasičovi a Drahomíru Zbořilovi, kteří Clipa trénovali 
a připravovali ho na pohybové zkoušky. Pomáhal i ve-
doucí technického úseku Vladimír Baláž, který přerušil 
dovolenou, abych zavezl osla akutně na kliniku v Brně, 
a který zajišťoval přesuny komisařů mezi Prahou a Vyš-
kovem. Velké poděkování patří i kolegyni Andree Krou-
tilíkové, která se celé komisi nadstandardně věnovala 
nejen překlady.

MVDr. Dana Hyláková, MVDr. Ivo Hylák
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Odborná činnost a vzdělávání u nás probíhá na několika 
úrovních a zahrnuje různé oblasti. Nejvíce se věnuje-
me přednáškám a umožnění praxí studentům. Dále se 
zúčastňujeme seminářů, které probíhají pod záštitou 
různých institucí. Publikujeme v odborných časopisech 
a v rámci vědeckého výzkumu spolupracujeme s Univer-
zitou Karlovou Praha. 

Přednášky a praxe

Jako v uplynulých letech spolupracujeme s vysokými 
a středními školami na Moravě. Provádíme odborné 
přednášky podle dohodnutého harmonogramu. Během 
roku umožňujeme studentům v rámci praktické výuky 
absolvovat praxe v prostorách naší zoo. 
 
• Veterinární a farmaceutická univerzita Brno studijní 
programy: 
- Veřejné veterinářství, ochrana zvířat a welfare
- Zootechnika a zoohygiena
- Zoologie potrvinových zvířat

• Agronomická fakulta VŠ Mendelovy Univerzity Brno 
studijní program
- Ekologické systémy chovu zvířat

• V roce 2019 se přednášky rozšířily i na dvě střední školy: 
- Gymnázium Jakuba Škody Přerov
- Gymnázium Nový Jičín

Přednášky jsou zaměřeny podle jednotlivých studijních 
oborů. V první, obecné části, jsou studenti seznámeni 
s historií vzniku, strategií chovu a provozním řádem naši 
zoo. Dále s obchodováním s ostatními zoologickými za-
hradami a soukromými chovateli v rámci přesunů, kte-
ré úzce souvisí s evidencí a značením zvířat. Druhá část 
přednášek je věnována evoluci, etologii a fyziologii zví-
řat zaměřenou na chov a ustájení, výživu a krmný režim, 
enrichment, welfare apod. 

V rámci praxí k nám v průběhu celého roku přichází 
studenti z níže uvedených SOŠ, SOU a VŠ  (5-10). Praxi 
studenti provádí podle pokynů zoologa a pod dohledem 
ošetřovatelů na jednotlivých úsecích zoo. Jejich náplní 
je úklid a vyvážení hnoje, podestýlání, krmení a úklidové 
práce: 

• TRIVIS Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s. r. o. 
•  Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž
• SOU Uherský Brod
• VOŠ a SŠ Boskovice, p. o.
• FVL a VFU Brno
• VŠ Mendelova Univerzita Brno

V roce 2019 se zúčastnilo odborných přednášek a praxí 
432 studenti.

PŘÍNOS KE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI
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Semináře

Odborná činnost byla zaměřena na vzdělávání prostřed-
nictvím komisí a seminářů, na kterých prezentovali svoje 
přednášky zástupci zoologických zahrad z řad zoologů, 
veterinární lékaři nebo externí pracovníci.

Semináře probíhaly pod záštitou:
• Komise Unie českých a slovenských zoologických za-
hrad (UCSZOO/)
• České asociace veterinářů zoo zvířat a volně žijících 
zvířat (CAZWV)
• Semináře MVDr. Táni Husákové, MVDr. Dany Hylákové 
(CAMELIDAE)
Přehled odborných akcí a prezentací pod záštitou jed-
notlivých institucí:

V rámci  UCSZOO  probíhala 
„Komise pro velbloudovité a vzácná plemena domá-
cích zvířat“
Místo a termín: ZOO Zlín, 5. – 7. 3. 2019 

Program: 
1. Přehled chovu velbloudovitých v ZOO ČR a SR v roce 
2018 – D. Hyláková
2. Lze ovlivnit intenzitu říje u velbloudích samců? – T. 
Fedorová, ČZU v Praha
3. Řízená reprodukce u velbloudích samic - D. Hyláková, 
ZOO Vyškov
4. Zpráva o činnosti založení Klubu velbloudů – T. Fedo-
rová, ČZU  Praha
5. Co nového u zubrů? Aneb různé pohledy na genetické 
linie zubra evropského – O. Kott,   ZOO Tábor

V rámci CAZWV probíhal 
„XX. seminář – Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata“
Místo a termín: SVÚ Praha, 5. – 6. 10. 2019 

Program: 
1. 50 let laboratorní diagnostiky u volně žijících zvířat 
a zoozvířat, K. Sedlák, SVÚ Praha 
2. Chirurgické řešení kožního novotvaru u velblouda 
a následná péče, J. Pokorný, Zoo Plzeň      
3. Přirozený a umělý odchov mláďat velbloudů, D. Hylá-
ková, Zoo Vyškov
4. Vyšetření reprodukčních orgánů samce oryxe beisy 
(Oryx beisa), R. Vodička, Zoo Praha 
5. Medvědice Ema, L. Pavlačík, Zoo dvůr Králové n. La-
bem
6. Metabolické problémy u přežvýkavců: biochemické 
a hematologické ukazatele, O. Huml 
7. Fecal mikrobiota transplant - cesta k úspěšnému umě-
lému odchovu zajíce polního, P. Hájková     
8. Candida tropicalis u papoušků lori, J. Tabery   
9. Výživa jako příčina zdravotních poruch u papoušků, V. 
Grymová   
10. Hypokalcemie mláďat ptáků, H. Vaidlová    
11. Rizika intoxikací u ptáků, V. Sochorcová, FVL VFU 
Brno
12. Welfare zvířat a welfare veterinárního lékaře, Z. Kno-
tek, FVL VFU Brno
13. Cirkusy a drezúra exotických druhů zvířat na území 
České republiky, D. Usvald
14. Úloha zoo zahrad v uchování genofondu ohrožených 
druhů zvířat, D. Nejedlo, Zoo Liberec
15. Uchování genofondu ohrožených druhů zvířat v pod-
mínkách in situ, L. Kadaně, Zoo Praha

V rámci „CAMELIDAE“

Místo a termín: Klepačov u Blanska, 19. 1. 2019

Program:
1. Výživa v různých věkových obdobích od mláděte až po 
zvířata stará, co je důležité a jak předcházet problémům, 
Prof. MVDr. Leoš Pavlata
2. Samice a jaké jsou nejčastější problémy se zabřezává-
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ním, dále v období březosti a kolem porodu a zda a jaká 
je možná prevence, MVDr. Husáková
3. Samci – na co si dát pozor při výběru plemenného 
samce, správné využití plemeníka v chovu, kdy a proč se 
rozhodnout pro kastraci u mladých samců, MVDr. Husá-
ková
4. Zdravotní problémy lam, alpak a velbloudů v roce 
2019, MVDr. Hyláková
5. K čemu ta zvířata jsou, cyklus přednášek a vystoupení 
na téma: Zajímavosti ze světa, Husáková, T., Alpaky, Rů-
žičková, L., Lamy, Okáčová, Y., Velbloudi, Krátošková, Ž.

Publikace

V loňském roce jsme byli osloveni firmou VVS Vermě-
řovice, která vyrábí granule a výživové doplňky pro jed-
notlivé druhy a kategorie domácích a exotických zvířat, 
o napsání článku do jejich odborného časopisu. Vybrali 
jsme si téma: 

„Výživa – základ úspěšného chovu a odchovu mláďat“, 
Hyláková. D., ZOO PARK Vyškov

Obsah článku:
1. Obecně - výživa zvířat, základní složení živin v potravě, 
sestavování krmných dávek 
2. KD-y velbloudů versus přežvýkavci
3. Rozdíly ve výživě velbloudů ve volné přírodě a v zajetí
4. Zásady krmení velbloudů pro správnou činnost ba-
chorové mikroflóry

Vědecký výzkum

Ve spolupráci se zástupci Přírodovědecké fakulty Univer-
sity Karlovy v Praze provádíme vědecký výzkum na exo-
tických papoušcích. Výzkum je financován Grantovou 
agenturou ČR.

Název projektu (CZ): Efekt složení mikrobioty na prozá-
nětlivou imunitu a výskyt klinických symptomů u socio-
ekonomicky významných papoušků

Doba řešení: 2019-2021

Hlavní řešitel: Michal Vinkler

Organizace: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
(PřF UK)

Abstrakt:
Statisíce papoušků, nejběžnějších ptáků v lidských do-
mácnostech, je každoročně předmětem mezinárodního 
obchodu na velké vzdálenosti, což přináší značný ekono-
mický zisk, ale také vysoké riziko přenosu chorob. Přes 
jejich vysokou cenu je ale u papoušků v porovnání se 
savci věnováno překvapivě málo pozornosti mikrobiolo-
gickému a imunologickému výzkumu, který by umožnil 
rozvoj ptačí veterinární medicíny. Tento projekt si klade 
za cíl pochopit vztahy mezi složením mikrobioty, prozá-
nětlivou aktivitou imunitního systému a fyziologickými 
znaky indikujícími zdravotní stav u papoušků. Za použití 
biodiverzitního interdisciplinárního přístupu popíšeme 
mezidruhovou a vnitrodruhovou rozmanitost ve slože-
ní mikrobioty, ukážeme variabilitu v imunitních genech, 
prozkoumáme regulaci cytokinových signálních drah ří-
dících zánět u papoušků a zjistíme vztahy mezi těmito 
znaky a diagnostickými znaky běžně používanými ve ve-
terinární praxi. Tento projekt tak poskytne nejen vhled 
do interakcí mezi ptačími hostiteli a jejich mikrobiotou, 
ale také vědecký základ pro řešení praktických terapeu-
tických otázek.  
 
Cíle projektu: 
1. popsat složení mikrobioty u významné skupiny ptáků, 
papoušků
2. charakterizovat imunologickou regulaci zánětu u pa-
poušků 
3. zhodnotit vliv mikrobioty a imunologických znaků na 
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klinické diagnostické znaky indikující zdravotní stav pa-
poušků

Náplň práce:

Náplní práce je odchyt papoušků, jejich evidence for-
mou kroužkování, měření, odběr trusu a krve, stěry a vý-
těry z dutiny ústí, kloaky a kůže.  

MVDr. Dana Hyláková 

 

fixace

odchyt

kroužkování
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odběr na další vyšetřeníuskladnění krve

odběr krveevidence

příprava na vyšetření
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vypuštění do voliéryměření

stěr z kůževýtěr

po odběrech
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Je dáno tím, že u nás chováme domestikovaná zvířata 
různých kontinentů světa.  Největší zastoupení v chovu 
tvoří malí a velcí sudokopytníci a lichokopytníci. Menší 
skupinu tvoří hrabavá a vodní drůbež, opice a drobná 
zvířata. Z výše uvedeného druhového zastoupení zvířat 
vyplývá, že největší podíl z celkového množství krmiva 
zaujímá objemné krmení a granulované doplňky (viz ta-
bulka). 

Koncem roku jsme řešili prodloužení smlouvy s dodava-
telem sena, které je pro nás zásadní položkou krmiva. 
I státní podnik Vojenské lesy zareagoval na nedostatek 
sena v posledních letech a cenu nám pro další rok zvýšil 
o 54 %. Vzhledem k objemu dodávek, dosavadním dob-

rým zkušenostem i skutečnému nedostatku sena jsme 
se rozhodli smlouvu prodloužit. 

Celkově se nám podařilo v roce 2019 snížit celkový 
rozpočet nákladů na krmení o cca 3,4 %. I v roce 2020 
bychom chtěli finanční rozpočet udržet. Proto připravu-
jeme opatření, abychom mohli zeleninu dlouhodoběji 
uskladňovat, plánujeme například vybudování krechtu 
na uskladnění krmné řepy a mrkve, domlouváme v okol-
ních zemědělských družstvech dodávku kukuřičné siláže 
apod.

VÝŽIVA A KRMENÍ

2018 2019 % nárůst % snížení
seno 447 580 352 935 21,15
sláma 78 191 126 295 61,25
granule velká zvířata¹ 401 704 390 495 2,79
minerální doplňky 19 369 12 166 37,19
granule opice 5 037 5 037
granule psi 5 000 5 000
jádro 49 800 25 000 49,8
ostatní² 29 028 32 616 12,36
směsi³ 5 137 7 623 48,39
ovoce a zelenina 155 464 192 523 23,84
maso /kuřata…/ 5 000 5 000
směsi andulky 53 115 57 380 8,03
celkem 1 254 425 1 212 070 3,38

Celkový přehled  spotřeby krmení v roce 2019 v Kč a % v porovnání s rokem 2018

35¹granule sudokopytníci, lichokopytníci     ²Zoophobas, Emco müsli     ³KPK,ČOS, A1, A2…



ZÁCHYTNÉ KOTCE PRO PSY

V roce 2019 prošlo záchytnou stanicí bezmála 72 psů. 
Nadpoloviční většina, a to přesně 39 psů, se vrátilo 
k původnímu majiteli a 26 psům se podařilo najít nový 
domov. Ke konci roku 2019 pobývalo v záchytné stanici 
ještě 7 pejsků bez domova. 

Rok 2019 nebyl nijak výjimečný oproti předchozím le-
tům. Začátkem roku se dokončily opravy stávajících kot-
ců a 2 boudy byly předělány tak, aby se v nich mohla dle 
potřeby zapínat výhřevná podložka, která by zimomři-
vým pejskům zahřála kožíšek. 

Za zmínku stojí také skvělá spolupráce s Majákem Vy-
škov. Již sedmým rokem funguje v naší stanici kroužek 
Přátelé 4 tlapek. Členové tohoto kroužku v doprovodu 
vedoucí navštěvují pravidelně každé úterý záchytnou 
stanici a společně s ošetřovatelkou se učí o psech, ple-
menech, jak se o pejsky starat, co vše péče o psy obnáší 
a společně také pejsky venčí. Tento kroužek se těší velké 
oblibě. 

V polovině prosince 2019 provedla Krajská veterinární 
správa kontrolu provozu a fungování záchytné stanice 
Vyškov. Tato kontrola neshledala žádné nedostatky. 

Stejně jako v předchozích letech proběhla i letos v prosin-
ci již 7. vánoční materiální sbírka pro pejsky bez domova. 
Opět nám s vybíráním dárků pomohlo Městské informač-
ní středisko Vyškov, které vybíralo a soustředilo všechny 
dárky na jejich pobočce v samotném srdci města Vyško-
va. Celý náš tým záchytné stanice opět pookřál nad srdeč-
ností a laskavostí našich spoluobčanů. Letošní sbírka byla 
úspěšná. Získali jsme velké množství krmiva (granule, kon-
zervy, paštičky, nejrůznější pamlsky), deky, pelíšky, hračky 
a další potřeby pro pejsky. Věříme, že takové množství 
bude zásobovat chod naší stanice minimálně na půl roku. 

Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, kterým není 
osud pejsků bez domova lhostejný. 

Ing. Michaela Malcherová
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Akce pro veřejnost

  Novoroční stodola
  Upeč třeba chleba
  Veselice na statku
  Vítání jara a Den ptactva
  Den Země
  Medový den 
  Noc v DinoParku 
  Sklizeň na statku
  Den zvířat
  Hororky
  Vánoce v zoo
  Sváteční zoo

Cestovatelské přednášky

  Michal Štěpánek: Gruzie 
  Dobromila Patáková: Norsko 
  – za polárním kruhem 
  David Švejnoha: Etiopie
  Pavel Bém a Rudolf Švaříček: 
  Afghánistán – nejvyšší hory
  Lenka Hrabalová: Írán
  Kateřina Chauveau: Zimbabwe a delta 
  Okavango
  Dominika Kobzová: Nepál, hory 
  a život Šerpů
  Milan Václavík: Extrémní a exotické   
  kuchyně ve světě
  Markéta Krafková: Kolumbie
  Sandra Špačková: Patagonie

Výstavy

Do 24. 1. Svět bez barev není černobílý 
Výstava fotografií studentů Gymnázia a Střední odborné 
školy zdravotnické a ekonomické Vyškov. 
Témata: I naše škola má svá tajemství…, Nejkrásnější 
dárek/přání, fotopříběhy studentů Q.A. Výtvarná dílna 
s fotografem Jiřím Foltýnem, Ivanou Burianovou
Školní projekt: Umělci ve škole, Projekt fotografa: Od 
cvakaření k tvoření ve fotografii

9. 2. až 31. 3. Fantastická zvířata 
Ladislav Pořízka pracuje jako galvanizér a je výtvarným 
samoukem. Námětem obrazů jsou jeho sny a fantazie. 
Ve svých obrazech se nesnaží prvoplánově zalíbit – dělá 
pouze to, co cítí. Vernisáž proběhla 8. února od 17 ho-
din.

 6. 4. až 31. 7. Ptactvo kolem nás 
Autor výstavy Jiří Bartl – je dlouholetým členem České 
ornitologické společnosti při Národním muzeum Praha 
a Českého svazu ochránců přírody v Rousínově. Ornito-
logií a kroužkováním ptáků se amatérsky zabývá již čtyři-
cet let. Za tu dobu okroužkoval cca 8 000 ptáků, z nichž 
mnozí byli zastiženi v nejrůznějších částech světa. Své 
bohaté zkušenosti s úspěchem předává hlavně mládeži, 
jednak formou praxe a jednak na videozáznamech, které 
za tímto účelem sám pořizuje.

1. 8. až 22. 9. Vážky a motýli
Výstava prací žáků ZUŠ Vyškov. Žáci se při své tvorbě in-
spirovali krásou křídel motýlů a jejich nádherným tře-
potavým letem. Zkoušeli namalovat housenku, z hlíny 
vytvořit vývoj motýla, namalovat babočku admirál bez 
dodržení barevnosti, prstem děti malovali zvětšená 
křídla motýlů, průsvitnou krásu křídel pomocí koláže 
z hedvábného papíru. Vyzkoušeli si i počítačovou grafi-
ku. U vážek jim byla inspirací kniha zpěváka Dana Bárty, 
který je rád fotografuje. Výsledkem je zvětšená malba 
těla vážky, vystřihovaná zvětšená křídla vážky vypadající 

AKCE PRO VEŘEJNOST

12. 1.         
23. 2.         
16. 3.         
  6. 4.         
27. 4.         
  9. 6.         
28. 6.         
21. 9.         
 5. 10.        
 8. 11.        

14. 12.       
od 21. 12.

17. 1.   
24. 1.   

31. 1.   
  7. 2.   

14. 2.   
21. 2.   

28. 2.   
  

7. 3.   

14. 3.   
21. 3.   



jako krajka, jednobarevná i barevná frotáž křídel, kresba, 
malba vážky, navržení tapety, látky s motivem vážky…

15. 10. až 30. 11. Krásy Madagaskaru 
Výstava fotografií z cest – autoři Ing. Monika Hrdinová, 
Karel Hrdina. Díky obrovskému stupni endemismu se 
Madagaskaru někdy přezdívá “osmý světadíl“ nebo také 
“laboratoř bohů“. Je to jediné místo na světě, kde se mů-
žete s lemury setkat ve volné přírodě, kde žije více než 
polovina všech druhů chameleonů a roste sedm z osmi 
druhů baobabů. A k tomu Malgaši – snad nejusměvavěj-
ší národ na světě. Takové místo stojí za návštěvu! Ma-
dagaskar je však také jednou z nejchudších zemí a jeho 
unikátní fauna a flora je pod silným tlakem ze strany 
místních obyvatel. Problémem je neúměrné kácení lesů, 
vypalování krajiny a ilegální lov zvířat. Zatím zde ještě je 
co obdivovat. Otázkou ale je, jak dlouho…

19. až 31. 12. 25 odstínů studentů
Projekt třídy 5.QA, fotografa Jiřího Foltýna a Ivany Buria-
nové. Fotografie 25 studentů, které zachycují rozmanité 
příběhy jejich školy a nejrůznější odstíny přání k novému 
roku.

Včelařský kurz

Součástí jsou včelařské přednášky pro předem přihlá-
šené účastníky v přednáškovém sále Hanáckého statku 
a na včelnici v Marchanicích

  Včely do každé rodiny – Pracovitá 
  včela, dělba práce v úlu 
  Včely do každé rodiny – Včelí obydlí,  
  včelí produkty
  Včely do každé rodiny – Anatomie   
  včely, včelí pastva 
  Včely do každé rodiny – Šlechtění   
  včelstev, chov matek 
  Včely do každé rodiny – Včely v zimě,  
  léčení včel a včelí nemoci

                                                                                                                                        
Andrea Kroutilíková, Dis.

                    

7. 4.  

28. 4. 

19. 5.  

26. 5. 

8. 9. 
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Vzdělávání:

20. - 22. listopadu: Komise vzdělávání a marketingu Unie 
Českých a Slovenských zahrad – Zoo Olomouc

Kroužky:
  
1. ZOO Action team 
(ve spolupráci se ZŠ Nádražní Vyškov)  - víkendové akce 
zooparku 

2. Zookroužek 
1x týdně (leden až červen), pro žáky ze ZŠ Nádražní 
Vyškov, 8.  - 9. ročník 

3. Přátelé čtyř tlapek 
(1x týdně celoročně kromě letních prázdnin) – ve spo-
lupráci s CEV Maják Vyškov 

Výukové programy

V areálu zooparku i vnitřních prostorách Hanáckého 
statku probíhají každoročně vzdělávací programy pro 
mateřské, základní, případně střední školy. Tematicky 
jsou zaměřené např. na domácí zvířata, hmyz, tradice 
atd. a přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím. 
Učitelům základních škol také nabízíme možnost spojit 
školní výlet do zoo a dinoparku s některým z nabízených 
výukových programů. 

V době od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 navštívilo celkem 
161 vzdělávacích programů 2924 dětí z mateřských 
a základních škol. Z toho 119 programů absolvovalo 
2308 žáků ZŠ, 29 programů 616 dětí z MŠ.

Objednání programu:

• Objednání výukového programu je možné telefonicky 
nebo emailem. V případě emailu je třeba vyčkat na po-
tvrzení zvoleného termínu.     
• Program je určen pro jeden třídní kolektiv optimálně 
15–25 žáků; vyšší počet žáků je nutné předem konzulto-
vat s lektorem.
• Na program uvnitř doporučujeme přezůvky.
• Prosíme vyučujícího přihlášené třídy, aby se 3 dny před 
konáním programu ozval a upřesnil počet účastníků.
• Objednávky na tel. č.:

Pevná linka: 517 346 356/klapka 4
Mobil: 608 771 016

Mgr. Hana Vymazalová  (MŠ a I. stupeň ZŠ)
hana.vymazalova@zoo-vyskov.cz  

Mgr. Marcela Kopřivová  (4., 5. třída a II. stupeň ZŠ)
marcela.koprivova@zoo-vyskov.cz 

VZDĚLÁVÁNÍ
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Mateřské školy:

Vzdělávací program probíhá formou interaktivní výuky 
založené na metodách výchovné dramatiky a učení pro-
žitkem. Dítě získává znalosti aktivním hraním. Program 
je vždy motivován pohádkovým příběhem, děti společ-
ně putují po příběhu, hrají si a povídají o zvířátkách.
Pro MŠ nabízíme dvě varianty výukových programů: 
    
1. Program v ZOOParku – cca 1,5 hodinový blok (kom-
binovaný program – část probíhá venku, část v budově 
ZOOParku, dle počasí). Cena programu je 60 Kč za dítě 
(jedná se o platbu za vstup do zoo, za program už není 
další poplatek), 1 pedagogický doprovod na 10 dětí 
zdarma, po programu je možná volná prohlídka zoo 
a environmentálního centra Hanácký statek.

2. Návštěva lektora v mateřské školce – cca 50-ti mi-
nutový program. Cena programu v mateřské škole ve 
Vyškově – 30 Kč na dítě. Lektor po dohodě dojíždí do 
vzdálenosti cca 20 km, cena programu je pak navýšena 
o cestovné.

1. Zvířátka a loupežníci 
(téma: domácí zvířátka, pro předškoláky)
Zvuky zvířat, čím jsou zvířata užitečná, rodinky zvířat – 
názvosloví, čím se živí, schopnosti zvířat, obydlí zvířat, 
život na statku. 

2. Jak koťátko zapomnělo mňoukat 
(téma: domácí zvířátka)
Zvuky zvířat, čím jsou zvířata užitečná, rodinky zvířat – 
názvosloví, čím se živí, schopnosti zvířat, obydlí zvířat, 
život na statku. 

3. Trampoty Ošklivého káčátka 
(téma: ptáčci)
Zvuky ptáků, stavba vejce, vývoj kuřete, základní stavba 
těla, ptačí obydlí, seznámení s nejznámějšími ptáky.

4. Lesní pohádka – lišák Emil 
(téma: lesní zvěř)
Život lesních a polních zvířátek. Způsob života, potrava, 
mláďata, pelíšky, jak zvířátka přežívají zimu.

5. Jak krtek uzdravil myšku 
(téma: rostliny a zvířata z různých částí světa) 
Známé rostliny naší země, jejich význam, rostliny a zvířa-
ta v různých klimatických podmínkách.

6. Žabka a počasí 
(téma: počasí, pro předškoláky)
Počasí ve čtyřech ročních obdobích, koloběh vody, pří-
činy vzniku bouřky, mlhy, duhy, dopady změn počasí na 
přírodu.

7. Příběhy v trávě
(téma: hmyz) 
Co dělá hmyz hmyzem, čím se odlišuje od jiných živo-
čichů. Děti se pomocí příběhu seznamují s různými zá-
stupci této živočišné skupiny, stavbou těla hmyzu i způ-
sobem života.

8. Život v úlu 
(téma: včely, pro předškoláky) pouze v ZOOParku
Program o včeličkách, jejich práci a životě; jak to chodí 
v úlu, práce včelaře, včelí produkty. Součástí programu 
je i prohlídka úlu na Hanáckém statku.

9. Zvířátka na statku 
(téma: domácí zvířátka) pouze v ZOOParku
Komentovaná procházka po ZOOParku s krmením 
a mazlením vybraných druhů domácích zvířat a drobný-
mi hříčkami.

PŘEHLED VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ V ROCE 2019
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Základní školy:

Doba trvání programu: nejčastěji 2 (případně 3 + pře-
stávka) vyučovací hodiny 

Cena programu: 60 Kč za žáka (jedná se o platbu za 
vstup do zoo, za program už není další poplatek), 1 pe-
dagogický doprovod na 10 dětí zdarma, po programu je 
možná volná prohlídka zoo a environmentálního centra 
Hanácký statek.

ZŠ – vzdělávací programy jsou určené pro 1. i 2. stupeň 
základní školy, vzhledem k jejich obsahu probíhají buď 
v předem daných měsících, nebo celoročně. Probíhají 
pouze v ZOO. 

1. stupeň

Od semínka k chlebu
(1. – 3. tř.), v předem vyhrazených termínech zpravidla 
listopad a únor (uvnitř)
Co všechno musí semínko zažít, než se z něho stane 
chléb? Jak se hospodařilo na polích za našich prapraba-
biček? Seznámení s různými druhy obilnin a jednotlivý-
mi pracemi vedoucími ke sklizni; pečení chlebánků. 

Zvířátka na statku 
(1. - 4. tř.), celoročně (venku) 
Rodinky zvířat, užitek domácích zvířat, péče o zvířata, ži-
vot na statku, potrava, základní stavba těla zvířat, zvuky 
zvířat... 

Jak zvířata zdomácněla
(5. tř.), celoročně (venku i uvnitř)
Pojmy ochočení, zajetí, domestikace, důvody a způso-
by domestikace, časové zařazení, centra domestikace, 
domestikovaná zvířata Evropy, Asie, Ameriky, Afriky, 
plemenitba, užitek domácích zvířat z hlediska historie, 
náboženská hlediska domestikace.

Ptačí příběhy 
(1. - 5. tř.), celoročně (venku i uvnitř)
Hlasy ptáků, stavba vejce, vývoj kuřete, tažní a stálí ptá-
ci, krmiví a nekrmiví, všežraví – semenožraví – dravci, 
hnízda, stavba ptačího těla... 

Voda a život v ní 
(4. - 5. tř.), květen, červen, září (venku i uvnitř)
Hydrobiologická pozorování živočichů a jejich určování 
pomocí obrázkového klíče, oběh vody v přírodě, znečiš-
tění a čistění vody, kde se bere pitná voda…

Ze života hmyzu 
(4. - 5. tř.), celoročně (uvnitř)
Co dělá hmyz hmyzem a čím se odlišuje od ostatních 
skupin živočichů, jak je přizpůsoben různým prostředím, 
vývoj a proměna hmyzu. Ukázka chovu brouků a jejich 
jednotlivých vývojových stádií. 

Život v úlu 
(1. – 5. tř.), celoročně (uvnitř)
Program o včelách, jejich práci a životě; jak to chodí 
v úlu, práce včelaře, včelí produkty. Součástí programu 
je i prohlídka úlu na Hanáckém statku. 

Zvířata v ohrožení 
(5. tř.), celoročně (uvnitř)
Putováním po kontinentech navštívíme přirozená pro-
středí ohrožených zvířat z celého světa. Co konkrétně 
druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich ochraně hrají zoolo-
gické zahrady? Čeká nás práce s mapou, spolupráce ve 
skupině a po programu je možná prohlídka ZOOParku. 
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2. stupeň

Ptačí příběhy 
(6. – 7. tř.), celoročně (venku i uvnitř)
Hlasy ptáků, stavba vejce, vývoj kuřete, tažní a stálí ptá-
ci, krmiví a nekrmiví, všežraví - semenožraví - dravci, ptačí 
biotopy, hnízda, stavba ptačího těla... 

Dřeviny v zooparku 
(6. - 9. tř.), květen, červen, září, říjen (venku i uvnitř)
Určování vybraných dřevin rostoucích nejen v zooparku, 
květy a plody dřevin, význam stromů pro člověka a ostatní 
organismy, fotosyntéza (program probíhá venku i uvnitř).

Voda a život v ní 
(6. - 7. tř.), květen, červen, září (venku i uvnitř)
Hydrobiologická pozorování živočichů a jejich určování 
pomocí obrázkového klíče, oběh vody v přírodě, znečiš-
tění a čistění vody.

Ze života hmyzu 
(6. - 7. tř.), celoročně (uvnitř)
Co dělá hmyz hmyzem a čím se odlišuje od ostatních sku-
pin živočichů, jak je přizpůsoben různým prostředím, vý-
voj a proměna hmyzu. Ukázka chovu brouků a jejich jed-
notlivých stádií. Hmyz v potravním řetězci. 

Ochrana přírody v ČR 
(8. - 9. tř.), celoročně (uvnitř)
Chráněná území ČR (maloplošná i velkoplošná), chráněné 
druhy rostlin a živočichů; péče o chráněná území, legis-
lativa (zákon na ochranu přírody), mezinárodní ochrana 
přírody – CITES (obchod s ohroženými druhy rostlin a ži-
vočichů).

Živočichové v lidských sídlech 
(6. – 7. tř.), celoročně (uvnitř)
Žijí s námi v bytech, domech, na dvorku či zahradě; někte-
ří jsou užiteční, jiní naopak nebezpeční, pojďme je společ-
ně poznat.

Obratlovci 
(8. – 9. roč.), celoročně (uvnitř)
Charakteristické znaky vybraných tříd obratlovců (ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci, savci) doplněné o ukázky částí 
těl (peří, srst, kůže…), zajímavosti ze života obratlovců 
a významné objevy obratlovců. 

Zvířata v ohrožení 
(6. – 7. třída), celoročně (uvnitř)
Putováním po kontinentech navštívíme přirozená pro-
středí ohrožených zvířat z celého světa. Co konkrétně 
druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich ochraně hrají zoolo-
gické zahrady? Čeká nás práce s mapou, spolupráce ve 
skupině a po programu je možná prohlídka ZOOParku. 

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině 
(6. – 8. třída), celoročně (uvnitř) 
V programu se prostřednictvím zážitkových aktivit a ak-
tivizačních metod seznámíme s úmluvou CITES. Vysvětlí-
me si její význam pro obchod s ohroženými zvířaty a její 
dopad na náš běžný život. Dozvíme se, jaké nekalé prak-
tiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v ob-
chodu se zvířaty hrají turisté. Společně budeme hledat 
možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování 
ohrožených druhů zvířat. 
 
Prales na talíři 
(7. – 9. třída), celoročně (uvnitř) 
Účastníci programu poznají dopady pěstování palmy 
olejné na ekosystém tropického deštného lesa. Uvědo-
mí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou 
důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zaklá-
dání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi 
řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému 
spotřebitelskému způsobu života. 

Poslední 3 programy jsou realizovány za finanční podpo-
ry SFŽP a MŽP a ve spolupráci se ZOO Liberec. 



Střední školy:

Doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny 
Cena programu: 60 Kč za studenta (jedná se o platbu za 
vstup do zoo, za program už není další poplatek), 1 pe-
dagogický doprovod na 10 dětí zdarma, po programu je 
možná volná prohlídka zoo a environmentálního centra 
Hanácký statek.

Ochrana přírody v ČR 
(1. roč.), celoročně (uvnitř)
Chráněná území ČR (maloplošná i velkoplošná), chráně-
né druhy rostlin a živočichů; péče o chráněná území, le-
gislativa (zákon na ochranu přírody), mezinárodní ochra-
na přírody – CITES (obchod s ohroženými druhy rostlin 
a živočichů).
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Večerní pozorování oblohy

Pozorovat noční oblohu kvalitními dalekohledy se sjíždě-
jí na vyškovskou hvězdárnu lidé z celé republiky. K dispo-
zici mají i největší dalekohled na Moravě určený pro ve-
řejnost. Pokud je obloha zatažená, návštěvníci zhlédnou 
prezentace o našem vesmírném okolí a pomocí progra-
mu Stellarium mohou vidět hvězdnou oblohu podobně 
jako v planetáriu. Oblíbené je také sledování meteorů 
a meteorických rojů, které je u nás možné kdykoli za ja-
kéhokoli počasí. Návštěvníkům se věnují vyškolení pra-
covníci, většinou studenti astrofyziky, rodinám s dětmi 
vedoucí hvězdárny.

Astronomický kroužek

Rodiče spolu s dětmi se učí jednak o vesmíru a kosmo-
nautice, ale také děti vedeme k praktické činnosti, hlav-
ně k pozorování a zapisování poznatků. Pracujeme s od-
bornou literaturou a spolehlivými informačními zdroji, 
na což ve škole nebývá čas. Členové se také zapojují do 
práce s návštěvníky hvězdárny. Jeden z našich členů, 
Vojta Urbanec, postoupil do krajského kola Astronomic-
ké olympiády. Krajské kolo jsme jako jediní na okrese 
uspořádali na naší hvězdárně. Jeho úspěch inspiroval 
i ostatní členy kroužku, takže v prosinci po pilné přípra-
vě absolvovali okresní kolo a všichni úspěšně postoupili 
do krajského kola. Opět budeme jediní na okrese, kteří 
budou organizovat krajské kolo Astronomické olympiá-
dy. Mohou se ho účastnit všichni postupující z okresu 
Vyškov.

Programy pro rodiny s dětmi

Na večerech pro rodiny s dětmi děti i rodiče pomocí na-
šich originálních pohádek poznávají nejvýraznější sou-
hvězdí. Večery s pokusy pro děti od 3 let jsou již osvěd-
čeným lákadlem. Pokusy děti provádějí samy, takže se 

ČINNOST HVĚZDÁRNY

mohou projevit jejich badatelské schopnosti. Novinkou 
je program Tvoříme planety, kterou vymyslel jeden z na-
šich pravidelných návštěvníků, pětiletý Tobias. Pomocí 
různých výtvarných technik děti (často za vydatné po-
moci rodičů) přeměňují svoji fantazii v nádherné výtvo-
ry. Planety jsou součástí výzdoby hvězdárny a těší se 
opravdu velké pozornosti.

Spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno

Pořádáme semináře a praktika pro studenty. Studenti 
pomáhají při provozu hvězdárny.

Vyškovská astronomická společnost

Velkým úsilím členů našeho občanského sdružení se 
daří udržovat v dobrém technickém stavu náš velký 
dalekohled Newton se sofistikovaným softwarem a slo-
žitou mechanikou tak, aby návštěvníkům poskytoval ty 
nejkrásnější pohledy do vesmíru. Členové se věnují od-
borné astrofyzikální práci, především fotografování, mě-
ření minim zákrytových dvojhvězd, a dokonce zkoumání 
exoplanet. Jsme zapojeni do celosvětové sítě radiového 
sledování meteorů a spolupracujeme s britskými kole-
gy. Meteory na monitorech mají možnost vidět i naši 
návštěvníci, a to za každého počasí. Naše hvězdárna je 
nejlepší mezi amatérskými hvězdárnami v počtu pozo-
rování zákrytových proměnných hvězd, kolega Ing. Jan 
Mazanec obdržel cenu Jindřicha Šilhána jako nejúspěš-
nější pozorovatel zákrytových proměnných hvězd. Další 
člen, Roman Ponča, byl oceněn Českou astronomickou 
společností za astrofotografii měsíce prosince za pano-
ramatickou fotografii Mléčné dráhy (je použita jako ob-
razový úvod kapitoly o činnosti hvězdárny).
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Pozorovací technika

• dalekohled Newton se zrcadlem o průměru 500 mm
• dalekohled Newton 250 mm
• dvojice dalekohledů na pozorování Slunce
• anténa a počítačové programy na sledování meteorů 

Expedice Mars 4. - 8.  listopadu 2019

Již tradiční spolupráce se společností Expedice Mars, 
která je podporována evropskými společnostmi a také 
Ministerstvem školství, spojuje mládež se zájmy nejen 
o kosmonautiku. Reportáže i přímé vstupy v celostát-
ních i regionálních médiích zviditelňují nejen naši hvěz-
dárnu, ale i město Vyškov. Simulovaný let na Mars absol-
vují kosmonauti ve věku 15–18 let z České a Slovenské 
republiky. Při náročné pětidenní cestě na rudou planetu 
a zpět si sáhli na dno svých sil. Vesmírná loď je ve spodní 
části budovy naší hvězdárny. V patře usilovně pracovalo 
řídící středisko, tzv. Houston. 

Školení učitelek mateřských a základních škol akredi-
tované Ministerstvem školství

Tato školení jsou zaměřena na přírodovědné vzdělávání 
předškolních dětí a žáků základních škol.
    
1. Přírodovědné pokusy  
2. Základy astronomie a kosmonautiky

Hvězdárna je členem České astronomické společnosti 
a Asociace hvězdáren a planetárií, jejichž akcí se aktivně 
účastní (26. - 28. 4. seminář o vzdělávání v Kašperských 
horách, 14. - 17. 10. seminář o nových poznatcích v ast-
ronomii a způsobech výuky na hvězdárnách, Rokycany).
Rádi organizujeme také večery pro kolektivy spolupra-
covníků nebo rodičů dětí z mateřských škol. Program 
přizpůsobíme zájmům kolektivu.

Pro mateřské školy, základní školy a pro střední školy po-
skytujeme desítku různých astronomických programů. 
Ty se uskutečňují jednak na hvězdárně, na Hanáckém 
statku v zoo nebo přímo ve školách. Motivujeme děti 
a mládež k zájmu o přírodní vědy a techniku.
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Přehled vzdělávacích programů:

Mateřské školy

• Ufounek poznává Zemi (děti poučují maňáska Ufounka 
o Zemi a samy se dozvědí nové informace: tvar, složení, 
vzhled, střídání ročních období, úkazy v atmosféře, život 
na Zemi, naši blízcí vesmírní sousedé)

• Cestování s Ufounkem po sluneční soustavě (inter-
aktivní povídání s maňáskem na téma toulky sluneční 
soustavou Slunce, blízké planety, Měsíc, komety, umělé 
družice)

• Ufounek a naši vesmírní sousedé (pojmy planeta, 
hvězda, Slunce, souhvězdí, legendy o souhvězdích)
Astronomické pohádky
Přírodovědné pokusy

Základní školy

1. Fyzika
• Toulky sluneční soustavou (Slunce, planety, Měsíc, ko-
mety, planetky, umělé družice), zajímavosti a nejnovější 
poznatky z našeho vesmírného okolí

• Jak poznáváme sluneční soustavu? (kosmonautika, po-
zorovací technika)

• Co najdeme ve vesmíru? (jak vypadá vesmír, jaké ob-
jekty v něm nalézáme, jak se vyvíjí, jaké síly v něm půso-
bí, jaké otázky stojí před astronomy)

• Co víme o Měsíci (fáze, zatmění, vzhled, pozorování, 
lety na Měsíc, slapové jevy, vliv Měsíce na Zemi)

• Vědci hledají život ve vesmíru (astrobiologie, nové po-
znatky)

2. Zeměpis a biologie
• Vesmír kolem nás (pojmy planeta, hvězda, Slunce, fáze 
Měsíce, galaxie, souhvězdí, kosmonautika)

• Podmínky pro život v našem vesmírném okolí (ekolo-
gie, astrobiologie), vědecké hledání mimozemského ži-
vota, život na ISS

• Země jako vesmírné těleso (vznik, tvar, složení, povrch 
planety, voda, teplota, střídání ročních období, polární 
záře, stavba atmosféry, nitro Země)

• Počasí (oblačnost, bouřky a jiné jevy v atmosféře)

• Měsíc (dějiny výzkumu Měsíce a co o něm zatím víme 
a co nevíme)

• Zvířata ve vesmíru (příběhy konkrétních zvířecích hr-
dinů, méně známé skutečnosti o vesmírném výzkumu)
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Cestovatelské prezentace z vlastních cest a fotografií, 
skutečný život v zemích: 

• Albánie
• Moldávie
• Severní Rumunsko
• Západní a jižní Ukrajina
• Rusko a poloostrov Kola – příroda a život lidí 
   za polárním kruhem
• Norsko, oblast Finmark, nejsevernější oblast 
   pevninské Evropy
• Ostrov Skye, skotský ráj
• Švýcarsko se stanem

Přehled akcí pro veřejnost:

  Večer pro rodiny s dětmi, Vesmír
  Zatmění Měsíce
  Měsíc a Mars, naše budoucí domovy
  Večer s pokusy pro rodiče s dětmi,   
  Ufounek cestuje po sluneční soustavě
  Večer pro rodiny s dětmi, Vesmír
  Večer pro rodiny s dětmi, Ufounek   
  poznává sluneční soustavu
  Seminář pro učitelky MŠ
  Večer pro rodiny s dětmi: Pokusy
  Večer pro rodiny s dětmi: 
  Astronomické pohádky
  Večer pro rodiny s dětmi, táborák 
  a Ufounek cestuje po sluneční soustavě
  Večer pro rodiny s dětmi: Tvoříme 
  planety
  Program pro seniory: Snídaně 
  na hvězdárně: Historie Marchanic
  Školení pro učitelky
  Cestovatelská přednáška: Švýcarsko
  Školení pro pedagogy základních škol 
  na ZŠ Tyršova
  

  Večer pro rodiny s dětmi: Zvířata ve   
  vesmíru
  Večer pro rodiny s dětmi: Sluneční  
  soustava
  Večer pro rodiny s dětmi, táborák,  
  Souhvězdí
  Zakončení školního roku, noční   
  DinoPark, pozorování oblohy, 
  astronomický program v klubovně, 
  táborák, stanování
  každodenní pozorování Slunce 
  speciálními slunečními dalekohledy
  Večer pro rodiny: táborák, Zvířata 
  ve vesmíru
  Večer pro rodiče s dětmi z MŠ Jarní
  Večer pro rodiny: Pokusy
  Večer pro rodiny: Ufounek cestuje po 
  sluneční soustavě
  Simulace letu na Mars se společností  
  Expedice Mars
  Večer pro rodiny: táborák, Souhvězdí
  Tvoříme planety
  Program pro dospělé a starší děti: Co  
  ohrožuje naši planetu?
  Večer pro rodiny: Pokusy 

 

 8. 1.
21. 1.
22. 1.
  3. 2.

14. 2.
21. 2.

  4. 3.
5. 3.

27. 3.

  2. 4.

  9. 4.

16. 4.

19. 4.
23. 4. 
  9. 4.

 14. 5.

30. 5.

11. 6.

28. 6.

červenec 
+ srpen

26. 9.

4. 10.
8. 10.

22. 10.

4. - 8. 10.

12. 10.
19. 10.

3. 12.

17. 12.



Před pár lety objevili američtí vědci hmatatelný důkaz, 
který podpořil jejich dosavadní teorii o výskytu „pra-
včel“ v období druhohor. V severní Barmě nalezli vče-
lu uvězněnou v jantarové pryskyřici starou 100 miliónů 
let. U nás chov včel sousedí právě s dinosaury, neboť je 
umístěn vedle DinoParku a hvězdárny. Včela medonos-
ná v podobě, kterou známe, je ovšem pouze 10 000 let 
stará. 
 
Ke konci roku 2019 jsme se starali o 51 včelstvo. Jed-
no z nich je umístěno v areálu ZOO Parku v Hanáckém 
statku. Prosklený úl je využíván k výukovým programům. 
Prodloužený výletový tunel ze skla umožňuje jedineč-
nou možnost pozorovat práci včel z opravdu nejbližší 
možné vzdálenosti. 
 
Chov včel však nabízí příležitost vzdělávat nejen žáky 
škol, ale také širokou veřejnost. Každoročně pořádáme 

dva kurzy včelaření – Pronájem včelstva (účastníci se 
seznamují se životem včel a na závěr kurzu si odnášejí 
7 kg medu) a Včelařský kurz (účastníci se naučí základní 
včelařské práce, získávají oddělek jako základ pro vlastní 
chov včel). V roce 2019 proběhlo v rámci kurzu 25 prak-
tických zaměstnání u včel a 5 teoretických přednášek 
(témata: anatomie včely, produkty, šlechtění včel, chov 
matek, léčení včel a včelí nemoci atd.) 
 
Vyvrcholením včelařské sezóny pro nás, pro účastníky 
kurzu i širokou veřejnost je Medový den. Ve spolupráci 
s Českým svazem včelařů Vyškov a s našimi absolventy 
kurzů nabízíme návštěvníkům ZOO PARKU možnost na-
hlédnout pod pokličku včelaření. K vidění je práce včela-
ře v úlu, vytáčení medu a práce s tím spojená. Nemůže 
chybět ochutnávka našeho medu vytočeného přímo na 
místě a další vzdělávací aktivity pro návštěvníky každého 
věku. Produkce medu v roce 2019 byla 500 kg medu. 

VČELY
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Hospodaření ZOO PARKU Vyškov dosáhlo na konci roku 2019 kladného hospodářského výsledku ve výši 3 372 tisíc Kč, 

z toho v hlavní činnosti 1 973 tisíc Kč a v doplňkové činnosti 1 399 tisíc Kč. 

EKONOMICKÁ ČINNOST 

hlavní činnost doplňková činnost celkem
Výnosy celkem (vlastní činnost + příspěvek na provoz)                28 502 2 493 30 995
Náklady 26 529 934 27 303
Daň z příjmu                                                                                                      160 160
Hospodářský výsledek po zdanění                                        1 973 1 399 3 372

Hospodářské výsledky - přehled  v tis. Kč   

Výnosy jsou tvořeny z vlastních zdrojů, příspěvků a do-
tací. 
 
Výnosy z vlastní činností jsou tvořeny převážně ze vstup-
ného ve výši 14 milionů Kč, z parkovného, nájemného, 
za prodej zvířat, kukuřičného krmiva a služeb pro ná-
vštěvníky. 

Významným zdrojem financování provozu zahrady je 
neinvestiční příspěvek od zřizovatele Město Vyškov ve 
výši 12 354 tisíc Kč. Jeho výše nám pokryla náklady ze 
44,72 %. Další neinvestiční příspěvek poskytlo Minister-
stvo životního prostředí v částce 165 tisíc Kč v rámci pro-
gramu Podpora zoologických zahrad. Příspěvek byl plně 
vyčerpán. Český svaz včelařů přispěl částkou 17 tisíc Kč 
na pokrytí části nákladů pro chovaná včelstva. Výnosy 
z transferů tvoří 550 tisíc Kč. 
 
Soběstačnost zahrady vzhledem k celkovým příjmům 
dosáhla 66,82 %.

Náklady tvořily  převážně mzdové prostředky, sociál-
ní a zdravotní pojištění, odvod na FKSP, pojistné. Dále 
nákup krmiv a materiálu v částce 2 907 tisíc Kč, nákup 
energií a vody v částce 1 391 tisíc Kč, opravy v částce 
1 302 tisíc Kč a na dopravu dinovláčkem 1 251 tisíc Kč. 



Investice pořízené v roce 2019 

Nový majetek tvořily stavby (Skladová hala a Přístřešky – horní výběhy) v částce 4 436 tisíc Kč, za přispění investiční 
dotace od zřizovatele Města Vyškova ve výši 600 tisíc Kč a dále stroje a zařízení (nákladní elektromobil N1) v částce 
985 tis. Kč, na které byla poskytnuta investiční dotace od Ministerstva životního prostředí ve výši 600 tisíc Kč.

2015 2016 2017 2018 2019
Přepočtený stav 30 25 27 28 28
Průměrná mzda  21 112 22 362 25 904 28 852 29 389

Zaměstnanci 

Ivana Svačinová
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Hlavní činnost Doplňková činnost
Skutečnost 2019 Skutečnost 2018 Skutečnost 2019 Skutečnost 2018

Náklady z činnosti 26 529 25 479 1 094 923
Z toho:

Spotřeba materiálu 2 861 2 730 46 37
Spotřeba energie a ost.dod. 1 391 1 018
Oravy a udržování 1 189 736 113 135
Ostatní služby 4 002 4 775 92 56
Mzdové náklady 10 375 9 884 516 442
Zákon. sociální pojištění 3 383 3 286 163 130
Zákon. sociální náklady 506 464
Ostatní náklady 803 493 4 4
Odpisy dlouhod. majetku 1 747 1 737
Pořízení dlouhod. majetku 272 356
Finanční náklady
Daň z příjmu 160 119

Výnosy z činnosti 28 502 30 346 2 493 1 997
Z toho:

Výnosy za služby 14 186 13 736 1 341 896
Výnosy z pronájmu 1 091 1 029
Výnosy z prodeje zvířat 304 194
Výnosy z prodeje 751 445
Výnosy ostatní 175 1 978 61 72
Výnosy finanční 1 554
Dotace a příspěvky 12 536 11 889
Rozpuštění transferů 550 550
Hospodářský výsledek 1 973 4 867 1 399 1 074

přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč)
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Návštěvnost roku 2019, která dosáhla čísla 200 636, 
překonala těsně magickou hranici 200 000 návštěvníků 
a je to naše historicky třetí nejvyšší hodnota. Kopíruje-
me tak v nárůstu ostatní zoologické zahrady a podobné 
volnočasové cíle. Stále trvá, že počasí rozhoduje o ná-
vštěvě zoo v první řadě. Byť nebyly novinky v podobě 
nových expozic, průběh sezóny naznačoval, že zájem 
návštěvníků je setrvalý v čase i číslech, vynikající byly 
v srpnu. Opět se projevil trend stoupající návštěvnost 
v mimosezónním období, čemuž stále pomáhá jak ši-

roká a pestrá nabídka akcí pro veřejnost, tak možnost 
návštěvy Hanáckého statku, kde je možné uchýlit se při 
extrémním počasí. 

Slabinou stále zůstává omezená kapacita parkoviště 
v měsících červenci a srpnu a stagnující úroveň stravo-
vání v areálu zoo a DinoParku. 

NÁVŠTĚVNOST A PŘÍJMY ZE VSTUPNÉHO
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Počty návštěvníků v jednotlivých měsících let 2015  - 2019

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec suma
2015 614 1 402 2 656 9 593 16 282 19 420 38 616 41 945 13 510 7 755 2 456 1 829 156 078
2016 701 1 860 5 873 9 081 17 614 20 743 42 892 43 922 14 261 7 004 1 362 2 902 168 215
2017 431 1 691 4 565 11 477 21 207 20 422 44 154 42 404 11 542 7 969 1 833 2 483 170 198
2018 1 350 1 359 4 595 18 561 24 857 22 968 44 755 41 165 17 748 10 626 1 868 4 456 193 191
2019 965 3 355 6 761 18 339 19 093 25 258 44 824 52 262 12 201 12 385 1 603 3 590 200 636
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leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2015 2016 2017 2018 2019

Na extrémní horka, která opět panovala, si návštěvníci 
zřejmě zvykají, neboť neměla takový vliv na počet vstu-
pů. Příkladem toho je srpen a velmi příjemný říjen spolu 
s již tradičními nočními prohlídkami DinoParku, v září na-
opak návštěvnost snížilo ochlazení a déšť. Také vánoční 
akce v zoo, kdy bylo od 21. prosince do 3. ledna vstupné 

sníženo na 50%, je velmi oblíbená a byla opět hojně na-
vštívená. Letos byly pro návštěvníky především z Vyško-
va a blízkého okolí na toto období připravené opět nové 
doprovodné aktivity ve stodole Hanáckého statku.



Výsledkem velmi povedeného roku jsou rekordní tržby 
na vstupném a parkovném.

vstupné parkovné
2015            9 050 743 Kč 412 694 Kč 
2016   10 588 505 Kč 458 280 Kč 
2017                                                                                                  10 653 316 Kč 483 124 Kč 
2018                                        13 736 400 Kč 651 840 Kč 
2019   14 157 402 Kč 1 009 223 Kč
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vstupné parkovné 
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Největší investiční akcí byla v roce 2019 výstavby skla-
dové haly, která dosáhla 2,3 milionu Kč a byla pořízena 
z prostředků ZOO PARKU. Je umístěna v zázemí a jsou 
v ní jak tři velké garáže, tak prostorný sklad krmiv.
 
Pět přístřešků pro zvířata v horních výbězích, zajišťují-
cí zastínění zelenou střechou a ochranu krmiva, byly 
pořízeny za 1 750 000 Kč a zřizovatel na ně přispěl 
600 000 Kč. 

Z fondu dopravní infastruktury byl zakoupen nákladní 
elektromobil třídy N 1 v celkové ceně 985 000 Kč, dota-
ce činila 600 000 Kč. Bude využíván jak ošetřovateli, tak 
pracovníky údržby. 

Prodloužení vodovodní přípojky v dolních výbězích 
a napojení dalších celoročních napáječek si vyžádalo 
190 000 Kč. Určeny jsou pro koně a osly. 

Také expozice lemurů byla doplněna o další část, která je 
spojena s tou původní tunelem nad stávající cestou. Roz-

šířené skupině samců se tak rozšířil i prostor pro venkov-
ní pobyt včetně travnatého terénu. Zhodnocení majetku 
je ve výši 100 000. 

Z původně průzkumného vrtu byla zřízena vrtaná stud-
na, která zajišťuje vodu jak pro expozici Pod hladinou, 
tak pro ostatní malé vodní plochy i závlahy. Celkové ná-
klady činí 113 000 Kč.

Největší položky u oprav tvoří betonové nástřiky zdí 
v horních výbězích, výměna plynového kotle u ošetřo-
vatelů, střešní konstrukce u bufetu, opravy traktorků 
a VZV, sprchových koutů u ošetřovatelů či tepelného 
čerpadla na Hanáckém statku. Celkově opravy dosáhly 
1 300 000 Kč.

V provedených službách největší položku tvoří doprava 
dinovláčkem (1,25 milionu Kč), leasing nákladního vozu 
IVECO (280 000 Kč), terénní úpravy ve výbězích Asie 
a Afrika (290 000 Kč) a zahradnické práce (200 000 Kč).

INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY
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DinoPark Vyškov v roce 2019 oslavil již úžasnou čtrnác-
tou sezónu a za tuto dlouhou dobu můžeme hrdě říci, že 
jsme stejně jako vyškovský zoopark urazili opravdu po-
řádný kus cesty. Návštěvníci druhohor nejen že neustále 
přibývají, ale k naší veliké radosti se k nám také velmi 
rádi vracejí. Posun je vidět na každém kroku a DinoPark 
se rok od roku mění téměř před očima. Nové technolo-
gie letí raketovou rychlostí kupředu, a to se projevuje 
i na výrobě a vzhledu našich nových modelů dinosaurů 
v životních velikostech, jejichž věrohodnost a propraco-
vanost do nejmenších detailů často působí dojmem, jako 
byste stanuli tváří v tvář opravdovým živým ještěrům. 
Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy do DinoParku 
ve Vyškově právě takovéto modely přibyly a užívaly si tak 
upřímný obdiv malých i velkých paleontologů. Mohut-
ný Iguanodon nebo masožravý Allosaurus působí velmi 
přesvědčivě, stejně jako scéna poklidně se pasoucích 
Plateosaurů. Vedle obrovského Diplodoca se hrdě tyčí 
ještě mnohem obrovitější Argentinosaurus, který téměř 
převyšuje i okolní letité vzrostlé stromy. Většina stávají-
cích modelů dostala do nové sezóny „nové kabáty“, což 
v případě dinosaurů znamená opravy kůže, promazání 
robotických i statických částí a v neposlední řadě i nové 
barevné nástřiky. Podařilo se nám rovněž vylepšit cel-
kový dojem a atmosféru prostředí DinoParku a v okolí 
cestiček i modelů se v průběhu sezóny objevilo mnoho 
desítek nejrůznějších a mnohdy i velmi vzácných rostlin, 
jejichž původ sahá až do období druhohorní flory. Pro 
přirozenější přírodní dojem jsme také nahradili kovové 
informační tabule dřevěnými, které se do druhohorního 
prostředí hodí o poznání lépe.  Naší tradiční každoroční 
prioritou jsou atrakce pro nejmenší návštěvníky, a proto 
nemalé investice byly zaměřeny na obnovu, vylepšení 
a zvýšení bezpečnosti prolézaček, houpadel a jiných dět-
ských atrakcí. Velkým hitem pro milovníky selfie fotogra-
fií se v uplynulé sezóně stala velmi povedená fotolavič-
ka, kde návštěvníky po usazení objímá svou rozevřenou 
tlamou Tyrannosaurus rex. Zajímavou novinkou v oblasti 
interakce zaměřenou na zvídavé děti je rozsáhlá hádací 
stěna, která snadno prověří dosud nasbírané paleonto-

logické znalosti, a to jak teoretické, tak i praktické. Na 
prosbu našich věrných DinoFandů jsme do 3D kina vrátili 
nádherný příběh malého Triceratopse, jež se těší dlou-
hodobě největší oblibě.  Máme tak opravdovou radost, 
že se nám daří i po tolika povedených sezónách neustá-
le probouzet u našich návštěvníků spokojené úsměvy 
a současně cítíme velký závazek pro sezóny příští, aby-
chom těch dětských očí v budoucnu dokázali rozzářit 
ještě mnohem více. Přejeme si, aby i v následujících 
letech zůstal vyškovský DinoPark společně se zoologic-
kou zahradou stále tak vyhledávaným turistickým cílem, 
jako je tomu dosud. A proto i v příští sezóně máme jasný 
cíl. Být místem plným radosti, spokojenosti, objevování 
a pohody.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům 
Zooparku Vyškov a celému DinoTeamu za skvělou spo-
lupráci, a především našim návštěvníkům, pro které se 
snažíme být rok od roku zajímavější a pestřejší oázou 
pro trávení volných chvil.  Těšíme se na vás v nové se-
zóně 2020!

Za DinoPark 
Milan Choulík

DINOPARK
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