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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení návštěvníci,
vítáme Vás v našem zooparku, který je 
zde pro Vás již padesátou třetí sezónu. 
V loňském roce prošlo naší branou 
168 251 návštěvníků. Děláme vše proto, 
aby se Vám u nás líbilo a abyste se 
k nám rádi vraceli. To nás zavazuje stále 
vymýšlet a budovat nové atraktivní 
a neokoukané věci. 
Na podzim jsme zahájili výstavbu nové 
průchozí kontaktní voliéry „Austrálie“, 
která roste v nejstarší části naší zoo. Bude 
pro Vás otevřena kolem poloviny letních 
prázdnin. Letošní novinkou v našem 
chovu jsou kozy girgentánské a vzácné 
plemeno portugalského skotu cachena. 
Mimo náš zoopark si nenechte ujít též 
další zajímavosti a krásy našeho města.  
Potěšíte nás, budete-li se k nám rádi 
vracet. 

Josef Kachlík    
ředitel ZOO PARKU Vyškov

ZOO VE VAŠEM MOBILU

Informační tabulky u výběhů zvířat 
jsme pro vás doplnili QR kódy. Ty vám 
umožní jednoduchý a komfortní přístup 
k informacím o chovaných zvířatech.
Pokud si nainstalujete do svého chytrého 
mobilního telefonu QR čtečku, stačí už 
pouze namířit a načíst QR kód. Aplikace 
automaticky zobrazí ve vašem telefonu 
webovou stránku s informacemi o 
příslušném zvířeti. Snadno si takto uložíte 
a uchováte texty a fotografie vašich 
oblíbených zvířat. Přečíst si je můžete 
v klidu domova nebo vaší oblíbené 
kavárny.

LETOŠNÍ ZVÍŘECÍ NOVINKY

I letos se můžeme pochlubit několika 
novinkami. Přibyli nám tři kozlíci vzácné 
kozy girgentánské. Jelikož jde o plemeno 
původem ze Sicílie, můžete je spatřit 
ve společném výběhu se sicilskými osly 
u parkoviště před areálem zoo.
Největší letošní novinkou je dovoz velice 
vzácného portugalského skotu cachena, 
který je opravdovou raritou. Chovná 
skupina tří krav s býkem našla svůj 
domov ve výběhu u Hanáckho statku.

LETOŠNÍ PŘÍRŮSTKY

Stejně jako v minulých letech máme 
plno přírůstků jehňat, kůzlat a selat. 
V expozici koček si nenechte ujít tři 
krásná bengálská koťata. Po několika 
leté přestávce se nám narodili sameček 
a samička skotského skotu náhorního. 
Přibyl pěkný býček zebu zakrského. 
Nejvzácnějším jarním přírůstkem je 
hřebeček osla sicilského, kterému 
návštěvníci letošního Dne Země vybrali 
jméno Marco.

VÝŽIVA A KRMENÍ

Zastoupení a množství krmiva v naší 
zoo jsou dány skladbou zvířat, která 
se naší orientací na domestikovaná 
zvířata výrazně odlišuje od ostatních 
zoologických zahrad. Chováme 80% 
sudokopytníků a lichokopytníků, 15% 
hrabavé a vodní drůbeže a 5 % tvoří 
drobná zvířata. Z toho vyplývá,  
že největší spotřebu – 60% – máme 
v objemném krmení (seno), 16,5 % 
v granulích, 12,5 % v kukuřičné siláži, 
4,5 % zahrnuje krmení pro opice a maso, 
3,5 % tvoří jádro a směsi pro hrabavou 
a vodní drůbež a 3% ovoce a zelenina. 
V loňském roce si tak naše zvířata 
pochutnala např. na 2 206 kg ovoce 
a 5 491 kg zeleniny.

   kozy girgentánské

   skot cachena

   oslík sicilský    lemur kata



NOVÁ EXPOZICE AUSTRÁLIE

V letošním roce určitě žádný návštěvník 
nepřehlédl výstavbu naší nové průchozí 
voliéry Austrálie, která se staví v nejstarší 
části zoo. Na tomto místě začala před 
52 roky existence tehdejšího Zookoutku 
živé přírody. Odstraněním klecí, 
zastaralých jak materiálně, tak morálně, 
vznikl velkorysý prostor. Výsledkem 
výstavby bude průchozí voliéra, kde 
budou moci návštěvníci pozorovat 
australské papoušky a klokany parma 
z bezprostřední blízkosti a bez bariér. 
Nejpočetněji zde bude zastoupen 
papoušek vlnkovaný chovaný v nejedné 
domácnosti a známý jako andulka, 
v oddělené voliéře pak kakadu růžoví.
Projekt vypracoval pan Ing. arch Havlíček 
z ateliéru Létající inženýři Brno ve 
spolupráci s Ing. Šrůtkem z kanceláře 
TIMBER DESIGN. Zázemí je z litého 
betonu, voliéru navrhli zavěšenou 
na nosných lepených modřínových 
sloupech, vynesených na budovu 
zázemí. Umělé skály dotváří iluzi unikátní 
australské přírody.

ADOPCE ZVÍŘAT

Máte zvířata? Chtěli byste nějaké mít, 
ale není ve vašich možnostech ho 
vlastnit? Nabízíme vám možnost! Když 
adoptujete některé ze zvířat chovaných 
v naší zoo, stanete se adoptivním 
rodičem po dobu jednoho roku. 
Darovanou částku použijeme na úhradu 
krmných nákladů vybraného zvířete. 
Adoptivní rodiče získají adopční list 
a zveřejníme je na informační tabulce 
konkrétního, pro symbolickou adopci 
vybraného, zvířete. Ceník adopce zvířat 
najdete na našem webu: 
www.zoo-vyskov.cz/adopce-zvirat.
Pokud se budete chtít stát adoptivními 
rodiči, stačí nás kontaktovat: osobně 
(v kanceláři zoo), telefonicky (517 346 
356; 725 726 374), nebo e-mailem na 
zoopark@zoo-vyskov.cz. My už zařídíme 
vše potřebné. Vaší případné pomoci si 
vážíme a děkujeme za ní.

AKTUÁLNĚ ADOPTOVANÁ ZVÍŘATA

 králík domácí (do 4. 5. 2018)
     Zdeněk Adrla, Slavkov u Brna
 páv korunkatý (do 30. 3. 2018)
     Matěj Flek, Velešovice
 malpa plačtivá (do 27. 3. 2018)
     Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR
 osel poitouský (do 27. 3. 2018)
     Veterinární klinika Vyvet, MVDr. Ivo Hylák 
 pony shetlandský (do 31. 11. 2017)
     Školní družina ZŠ a MŠ Pozořice
 velbloud dvouhrbý (do 14. 12. 2017)
     Lýdie Procingerová a Libor Sadílek
 malpa plačtivá (do 2. 8. 2017)
     firma FOODEX, s.r.o.
 lemur kata (do 2. 8. 2017)
     firma FOODEX, s.r.o.
 velbloud dvouhrbý (do 12. 7. 2017)
     MIKROP Slovensko, s.r.o.
 páv domácí (do 2. 6. 2017)
     Mgr. Helena Koudelková, Vyškov

Děkujeme našim dárcům!

VČELY A MED

Smyslem chovu včel v prostorách 
zooparku je seznámit děti, mládež 
a veřejnost s významem včel pro naši 
přírodu a lidskou společnost. V podkroví 
Hanáckého statku mohou návštěvníci 
po celý rok pozorovat život v proskleném 
úle. Ve včelnici v Marchanicích, která
je součástí areálu DinoParku, chováme 
ve včelařském voze a venkovních úlech 
36 včelstev. Med od našich včel je 
k zakoupení na pokladně zooparku.
Pro zvýšení osvěty veřejnosti o životě 
včel organizujeme v rámci akce „Včely 
do každé rodiny“ pronájem včelstev 
na dobu včelařského roku a kurz 
včelaření. Bližší informace o těchto 
aktivitách vám podá náš včelař 
Ivo Peloušek - ivo@pelousek.cz.

HVĚZDÁRNA

Vyškovská hvězdárna stojí 
v Marchanickém hájku a je obklopena 
areálem DinoParku. Během letní sezóny 
mohou přes den návštěvníci sledovat 
Slunce dvěma druhy speciálních 
slunečních dalekohledů. Za jasných 
nocí je možné po celý rok během úterý 
a pátku pozorovat hvězdnou oblohu 
pomocí největšího dalekohledu 
na Moravě. Před návštěvou 
doporučujeme telefonicky ověřit, 
zda bude hvězdárna v konkrétní den 
otevřena. Během školního roku nabízíme 
výukové programy pro mateřské 

a základní školy. Pro kolektivy dětí 
a dospělých je možné připravit tematický 
večer i mimo běžnou návštěvní dobu. 
Hvězdárna spolupracuje s Expedicí Mars 
na simulovaných letech na Mars. Pracuje 
zde i astronomický kroužek pro děti 
od 10 let a pro dospělé. Informace vám 
podá vedoucí hvězdárny Dobromila 
Patáková – mobil: 602 596 209

ZÁCHYTNÉ KOTCE PRO PSY

Záchytná stanice věnuje pozornost 
a péči pejskům, kteří jsou zde umístěni 
městskou policií. Ta sem přiváží psy, 
kteří se bez svých pánů volně pohybují 
po městě Vyškov. Ve stanici jsou psi 
ubytováni v kotcích, jejichž součástí jsou 
zateplené boudy. Dostávají pravidelnou 
stravu, chodí na vycházky a v případě 
nutnosti jsou veterinárně ošetřeni.
V roce 2016 prošlo záchytnou stanicí 
celkem 76 psů. Nadpoloviční většina, 
přesněji 42 psů, se vrátilo zpět 
k původním majitelům. Pro 27 pejsků 
se podařilo najít novou rodinu. Pro svůj 
špatný a stále se zhoršující zdravotní stav 
musel jeden pes podstoupit euthanasii. 
K poslednímu dni roku 2016 se ve 
stanici nacházelo 6 psů, hledajících nový 
domov. Z těchto čísel vyplývá, že oproti 
roku 2015 jsme zaznamenali nárůst 
umístěných psů téměř o 35 %.

     klokan parma



NOVINKA NA HANÁCKÉM STATKU

ZOO PARK Vyškov je orientován na chov 
domácích a hospodářských zvířat. Jejich 
chov měl na venkově tradičně významný 
vliv na podobu krajiny. Louky a pastviny 
tvořily odedávna její harmonickou 
součást, esteticky dotvářely její krajinný 
ráz a významně zvyšovaly druhovou 
pestrost rostlin a živočichů.
V Centru environmentální výchovy 
Hanácký statek jsme proto ve druhém 
patře instalovali nový interaktivní 
výukový prvek, kde si návštěvníci mohou 
souvislosti mezi chovem domácích 
a hospodářských zvířat a jeho vlivem 
na krajinu připomenout.
Návštěvník může zaujmout pohodlnou 
pozici v dřevěné napodobenině 
sezonního pasteveckého příbytku, 
na interaktivním počítačovém rozhraní 
zvolit typ managementu krajiny 
a v příslušné animaci sledovat jak např. 
sečení nebo pastva podobu krajiny 
ovlivňují.

NOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Centrum environmentální výchovy 
Hanácký statek při ZOO PARKU Vyškov 
nabízí již několik let výukové programy 
pro MŠ, ZŠ a SŠ. 
Pod vedením zkušených lektorek si 
tak mohou děti a studenti hravou 
formu rozšířit svoje znalosti o přírodě 
a její ochraně. K tradičně nabízeným 
programům přibyly nedávno tři nové, 
určené žákům 5. až 9. tříd základních 
škol. 
Již jejich názvy – Zvířata v ohrožení, 
Pochybné suvenýry aneb zločiny 
v divočině, Prales na talíři – napovídají 
jejich obsah a cíle: seznámení s příčinami 
a důsledky ohrožení zvířat ve světě 
a jejich ochranou, problematikou 
nelegálního obchodu se zvířaty 
a ekologickými souvislostmi výroby 
palmového oleje.

NOVINKY V DINOPARKU

Vydejte se na dobrodružnou cestu 
do druhohor mezi statické i robotické 
ozvučené modely dinosaurů v životních 
velikostech v přírodních dekoracích, 
s dětskými atrakcemi, naučnými 
stezkami, skutečnými vykopávkami 
a spoustou zábavy. 
DinoPark jako každý rok připravil spoustu 
novinek! Největší novinkou je nový 3D 
film Fino Dino a Dina Mina – Poprvé 
v DinoParku! Tento panoramatický film 
byl připraven speciálně pro DinoPark 
a návštěvníci ho nemohou vidět nikde 
jinde. Samozřejmostí jsou i nové scény 
a modely dinosaurů, které čekají od 
dubna do října na své odvážné a zvídavé 
návštěvníky.

NOČNÍ PROHLÍDKY DINOPARKU

Na měsíc říjen opět připravujeme 
pro odvážnější z vás temné podzimní 
dobrodružství – netradiční pohled na 
druhohorní velikány, speciálně nasvícené 
scény, 4D Kino, doprovodný program 
na hvězdárně nebo noční vyjížďka na 
DinoBiku ZDARMA!

LIDÉ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Výstava historických fotografií z archivu 
Národního zemědělského muzea v Praze 
je k vidění ve stodole Hanáckého statku. 
Reprodukce fotografií, pořízených 
převážně v první polovině 20. století, 
zachycují dobové momenty vztahu 
člověka a hospodářských zvířat (prasat, 
skotu, koní a dalších). Výstava potrvá 
do 17. září 2017.

na druhé straně listu: čáp bílý     foto z výstavy Lidé a hospodářská zvířata
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KALENDÁŘ AKCÍ 2017

14.  1.
11. 2.

4. 3.
25. 3.
22. 4.
10. 6.
23. 9.
7. 10.
2. 12.

16. 12.

Novoroční stodola
Hmyz na talíři
Veselice na statku
Vítání jara a Den ptactva 
Den Země
Medový den
Podzimní póť
Den zvířat
Kulíškárny
Vánoce na statku

MUZEUM VYŠKOVSKA

Přijďte se podívat do vyškovského zámku 
(5 minut chůze ze zoo), budete poznávat, 
tvořit a bavit se. Milovníkům historie 
a přírody doporučujeme navštívit naše 
stálé expozice nebo v letních měsících 
výstavu Zámek s vůní benzínu aneb 
automobilismus a šlechta či výstavu 
Poklady císařské Číny, kde budou k vidění 
předměty ze zlatého pokladu čínské 
dynastie Tchang (618 – 907). Pro tvořivé 
děti jsme připravili na červenec a srpen 
muzejní dílničky pro šikovné ručičky 
v atraktivním zámeckém prostředí. 
A náš tip na podzim – na přelomu srpna 
a září otevíráme revitalizovanou zahradu 
špitálku sv. Anny na Dukelské ul. 121/6 
ve Vyškově. Více informací o muzeu 
a aktuálních akcích najdete na 
www.muzeum-vyskovska.cz.       

BÁSEŇ NA ZÁVĚR

Píseň pro vajíčko
Radek Štěpánek

Slunce už nemůže výš,
nikdo a nic se nedělí o stín.
Zahradu rozechvívá zvláštní zpěv,
předzvěst další vlny vedra.
V kopkách sena, které vynosily
stéblo po stéble do rezavé
koruny borovice, i ve vydrolených
spárách kamenné zídky,
zebřičky zpívají své písně pro vajíčka.
Trylky o tón pozvednuté
do výše stoupající hladiny rtuti teploměrů
stékají po skořápkách. Sudičky u hnízd
předávají vše, co tuší o budoucích
strastech. Balancují nad propastmi svých
radostí, do zárodků tisknou vlastní život,
tak, aby se směl znovu poohlížet po věčnosti.
Právě tento zpěv musí být tím,
co dovolí ještě nezrozené generaci přežít.

Radek Štěpánek (*1986) žije v Prachaticích. 
V Brně vystudoval žurnalistiku a environmentální 
studia. Pracuje jako novinář. Vydal básnické sbírky 
Soudný potok (2010), Přeletět moře nad Bezdreví 
(2012), Kraj(ky) Pagu (2013) a Rám pro pavoučí síť. 
S kapelou Black Spirit Rose vydal CD Dírou v duši 
(2006) a Kontrakultura (2009). 

VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHOVÉ V NAŠÍ ZOO

Parková úprava naší zoo s množstvím 
stromů, keřů a drobných vodních ploch 
poskytuje vítané útočiště velkému 
množství volně žijících živočichů. 
Pozorným návštěvníkům se tak naskýtá 
možnost pozorovat běžné živočichy, 
ale i druhy které nejsou v městském 
prostředí úplně obvyklé. Z krásných ptáků 
se zde můžeme setkat např. s nápadnou 
žlunou zelenou nebo drobným brhlíkem 
lesním, šplhajícím po kmenech stromů. 
K vodním jezírkům občas zalétne volavka 
popelavá a výrazně zbarvený ledňáček 
říční. U jejich břehů můžete zahlédnout 
nebo zaslechnout skokana skřehotavého. 
Ze savců se na Hanáckém statku zalíbilo 
kuně skalní. Hezkým zážitkem 
za slunečných dnů pak může být i setkání 
s velkou samotářskou včelou drvodělkou 
fialovou.

            Hororky

   veverka obecná

   zebřička pestrá

   Velikonoce na statku


