
Původní Koutek živé přírody byl založen 
v dubnu 1965 panem Zdeňkem Sokolíč-
kem a 8.srpna téhož roku otevřen. Vše 
bylo provedeno svépomocí v tehdejší 
„dobrovolné“ akci zvané „Z“. Již od svého 
vzniku se Koutek živé přírody zaměřil na 
chov drobných domácích i divoce žijících 
živočichů z celého světa. Nebylo jednodu-
ché v tehdejší době, která nepřála výjez-
dům a kontaktům se zahraničím, získávat 
zvířata z cizích zemí, a tak se postupně 
začala orientace této malé zoologické za-
hrady zaměřovat na původní domácí zví-
řata. S příchodem ředitele Josefa Kachlíka 
se upevnila myšlenka, že vyškovská zoo 
bude dále pokračovat ve specializaci na 
domestikovaná zvířata celého světa.

A tak se počaly rekonstrukce:

1996 
Dvoreček naší babičky (Babiččin dvo-
reček), který navozuje atmosféru sel-
ského dvora a kde přicházejí návštěv-
níci do přímého kontaktu s chovanými 
domácími zvířaty.
1999  
Správní budova s výukovým sálem, ve-
terinární ošetřovna.

HISTORIE ZOO PARKU
2000 - 2001 
Výběhy a obytné stáje srubového typu pro 
velká zvířata.
2006 
Výběhy pro velká zvířata Afriky, Asie a Již-
ní Ameriky, nový vstupní areál s poklad-
nou, sociálním zázemím pro veřejnost 
a prodejnou suvenýrů, velkokapacitní par-
koviště, vyhlídkové terasy a dětské hřiště. 
DinoPark s 28 prehistorickými zvířaty 
v životní velikosti, 3D kino, naučná stezka, 
paleontologické hřiště pro děti.
2008 
Pavilon hrabavé drůbeže
2009 
Expozice kočky sibiřské
2010
Expozice pro lemury
2011 
Průchozí ptačí voliéra
2011 
Centrum environmentální výchovy Hanác-
ký statek
2012 
Hvězdárna pod správou ZOO PARKU
2013 
Expozice nutrií domácích
2014 
Nový pavilon malp plačtivých 

ZOO SLAVÍ KULATINY
Před padesáti lety se narodil vyš-
kovský zookoutek. „Koutek živé pří-
rody“ na svět přivedl a o jeho první 
krůčky se staral Zdeněk Sokolíček. 
Zookoutek byl spíše útočištěm zra-
něných, zachráněných divokých zví-
řat a zvířat domácích z našich končin. 
Ale z neohrabaného batolete se stal 
průbojný „puberťák“, zvířat přibývalo 
a upevnila se myšlenka, že zookou-
tek se bude specializovat na domácí 
zvířátka. Na přelomu 20. století nám 
zookoutek dorostl do produktivního 
věku a stal se z něho ZOO PARK.
Nebylo roku, aby se tento mladý 
„muž“ nepochlubil nějakou novinkou 
- Babiččin dvoreček, sruby pro velká 
zvířata, výukový sál…Velkou změnou 
pro něj byla myšlenka prorazit za 
hranice Vyškova. A jako každý muž 
v nejlepších letech, který po sobě 
chce něco zanechat, přivedl tedy na 
svět dva syny – DinoPark a o pět let 
později Hanácký statek. Ačkoliv by 
se mohlo zdát, že náš ZOO PARK se 
žene do důchodového věku, doufá-
me, že svými každoročními novinkami 
(poslední – pavilon malp plačtivých) 
vám dokazuje, že nepatří do starého 
železa, ale naopak jeho čas teprve 
přichází.
Přejeme tedy ZOO PARKU vše nejlepší 
k padesátému výročí a k blahopřání 
připojujeme dík vám, kteří k nám na-
cházíte po léta cestu. Bez vás by nebyl 
důvod tento článek psát

Děkujeme

ZOO PARKU VYŠKOV

ZOO NOVINY
www.zoo-vyskov.cz
Cukrovarská 424/9 
68201 Vyškov
Česká republika

tel/fax : 517 346 356
tel: 725 726 374 / 608 771 016
zoopark@zoo.vyskov.cz

otevřeno denně
leden - březen  9:00 - 16:00
duben - září  9:00 - 18:00
říjen   9:00 - 17:00
listopad, prosinec 9:00 - 16:00



Vážení návštěvníci, 
příznivci námi pro Vás 
budovaného ZOO PAR-
KU, Hanáckého statku, 
DinoParku a Hvězdárny.

Jsem rád, že Vás opět po roce, který utekl 
rychlostí vody tekoucí v jarních řekách, 
mohu přivítat v našem stále se pro Vás 
zdokonalujícím areálu. Tím spíš, že v le-
tošním roce oslavíme několik jubileí, 
a to 50. výročí založení  ZOO, 45. výročí 
založení Hvězdárny a 10. výročí od ote-
vření bran DinoParku. Při návštěvě ZOO 
potkáte nové zvířecí kamarády, na Ha-
náckém statku se vrátíte do doby života 
našich babiček a dědečků,  v DinoParku 
objevíte nové modely prehistorických 
zvířat a na Hvězdárně na Vás čeká úplně 
nový sluneční a vesmírný dalekohled. 
Dovolte, abych Vám popřál krásné chvíle 
plné hlubokých zážitku ve všech námi 
spravovaných zařízeních, a bude pro 
nás velkou ctí a radostí, pokud se k nám 
budete rádi a často vracet. Pro nás všech-
ny zaměstnance je Vaše přízeň velkou 
motivací k realizaci našich dalších plánů. 
Přeji Vám všem příjemné prožití roku 
2015 a mnoho zážitků při poznávání krás 
naší vlasti

Josef Kachlík
ředitel ZOO PARKu Vyškov

NEJSME SKANZEN, U NÁS SE NA VŠE 
„SAHÁ“
V prostorách Hanáckého statku často 
slýcháváme dospělé návštěvníky upozor-
ňovat své děti: „Ničeho se nedotýkej!“  
Opak je pravdou.  Jak v replice statku, tak 
v  modernější části je dotýkání doporu-
čeno. 
Ve světničce vyzývá koníček k pohoupání 
a lavička u kamen k odpočinku. Nic není 
za „šňůrkou“ právě proto, abyste si vše 
užili nejen na vlastní oči a uši, ale také na 
vlastní ruce.

Proto se také snažíme vám do envi-
ronmentálního centra přidávat nové 
prvky, které zabaví vaše děti a snad i vás. 
V okruhu nazvaném „Užitek zvířat“ již 

před nějakým časem přibyl, troufám si 
říct, atraktivní prosklený včelí úl. V letoš-
ním roce se nám povedlo doplnit zajíma-
vými prvky také prostor kolem včelího 
úlu. Díky výtvarníkovi a sochaři Tomáši 
Zedníkovi vznikl interaktivní koutek 
o včelkách. Nad hlavami návštěvníků visí 
včela v obří velikosti, na které mohou 
pozorovat její dokonalou stavbu těla. Ve 
stejné velikosti slouží jiná včelička jako 
hrací prvek. Zvídavé ratolesti mohou 
vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je, vlézt 
si do včelí plástve. V nasvícených včelích 
buňkách se ale též něčemu přiučí. V ka-
ždé buňce najdou obrázek s vývojovým 
stadiem včely a sami tak tedy zjistí, že 
včela je nejprve vajíčkem, larvou, kuklou 

a pak teprve dospělcem. V nejbližších 
měsících doplníme také expozici o plyšo-
vé makety.
Spolupráce s VUT v Brně nám dala mož-
nost pustit se do zajímavé, leč náročné 
výzvy. Umanuli jsme si ukázat dětem, 
jak funguje přehrada, jak díky síle vody 
vzniká elektrická energie, co je to hráz 
a co stavidlo. Díky zkušenostem se stav-
bou modelů pro opravdová vodní díla, se 
technikům povedlo náš nápad zrealizo-
vat. Model přehrady vám nabízí vyzkou-

šet si - pozvednout stavidlo a sledovat, 
jak se díky proudu roztočí mlýnské kolo 
a rozsvítí světýlka. Také můžete vyzkoušet 
sílu svých paží a dopumpovat potřebnou 
vodu na nádrže. 
Nejvyšší patro našeho statku se věnuje 
tématům Vzduch a Krajina. V „Krajině“ 
nám vyrostly dva stromy a keř s různými 
plody. V košících na zemi najdete plody 
lesa a pokusíte se je pověsit díky magne-
tu na správné místo – tedy strom jeh-

ličnatý či listnatý nebo keř. Ve vedlejším 
košíku naleznete názvy dřevin a můžete 
je k plodům přiřadit. V okruhu „Vzduch“ 
si zopakujete, jakou funkci má z hlediska 
fotosyntézy strom. Ale stále je zde volné 
místo ještě k další aktivitě. Tento nápad 
si však necháváme na příští rok, ať vás 
můžeme zase něčím překvapit.
Přejeme vám příjemnou návštěvu Hanác-
kého statku.

BYLI JSTE UŽ NA HVĚZDÁRNĚ?
Na Hvězdárně Vyškov probíhají praviNa 
Hvězdárně Vyškov probíhají pravidelné 
večerní programy pro veřejnost kaž-
dé úterý a pátek za každého počasí. Je 
připravený program jak pro jasné noci, 
tak pro případ zatažené oblohy. Za jas-
ných nocí pozorujeme blízké i vzdálené 
objekty okolního vesmíru zrcadlovým 
dalekohledem Newton 400mm a dalšími 
dalekohledy. V klubovně zaujme promí-
tání oblohy podobné jako v planetáriu. 
Návštěvníci také uslyší novinky ze sluneč-
ní soustavy a z kosmonautiky. Zájemci 
o fotografování si mohou pořídit nevšed-
ní snímky Měsíce či planet. Pozorování 
Slunce je připraveno pro návštěvníky 
DinoParku od dubna do října. Na naši nej-
bližší hvězdu se mohou podívat pomocí 
dvou druhů speciálních slunečních dale-
kohledů. V případě nepříznivého počasí 
se mohou pobavit i zamyslet nad příro-
dovědnými pokusy, které mají připravené 

naši spolupracovníci v budově Hvězdárny.
Při Hvězdárně také pracuje astronomický 
kroužek pro zájemce od 10 let. Spolu-
pracujeme s Masarykovou univerzitou: 
pořádáme semináře a praktika pro 
studenty přírodních věd. Práci Hvězdárny 
také podporuje velmi aktivní Občanské 
sdružení přátel Hvězdárny Vyškov. 
V průběhu celého školního roku probíhají 
na Hvězdárně nebo ve školách programy 
pro mateřské školy, základní školy a pro 

střední školy v souladu s jejich výchovně 
vzdělávacími plány. Velmi oblíbené jsou 
večery pro rodiny s dětmi, kde se děti 
seznamují s naším vesmírným okolím za 
pomoci maňásků a je pro ně vytvořený 
zvláštní program.
Na Hvězdárně se občas scházej skupiny 
lidí, kteří zde chtějí společně zajímavě 
strávit čas, ať už to jsou senioři, sousedi 
z jedné vesnice, spolupracovníci, mladí 
přírodovědci nebo účastníci různých 
školení. Těmto skupinám vycházíme vstříc 
a organizujeme pro ně vhodný program.

Dobromila Patáková
vedoucí hvězdárny

ZÁCHYTNÉ KOTCE
V roce 2014 prošlo záchytnými kotci 88 
psů. Z nichž 50 se vrátilo původním ma-
jitelům, 33 jsme našli nový domov a dva 
pro svůj špatný zdravotní stav museli 
podstoupit euthanasii. Tři psi z roku 2014 
přetrvávají i nadále v naší záchytné sta-
nici. Zaznamenali jsme téměř o 25% více 
umístěných psů oproti roku 2013. Nicmé-
ně jsme také zaregistrovali, že se podařilo 

vrátit o 35% více psů jejich původním 
majitelům.  V prosinci roku 2014 proběh-
la již druhá Vánoční sbírka na podporu 
našich opuštěných pejsků bez domova. 
Materiální sbírka probíhala celý prosinec 
2014 v Turistickém informačním centru 
ve Vyškově.  Darované krmivo pejskům 
vystačilo přes půl roku. 
Touto cestou bychom rádi poděkovali 
všem, kteří byli tak hodní a přispěli do 
sbírky.

Ing. Michaela Malcherová

NOVÁ EXPOZICE MALP PLAČTIVÝCH
V roce 2014 byla postavena nová expozi-
ce malp plačtivých. Stalo se tak na místě 
bývalé voliéry handicapovaných dravců, 
která byla již dříve odstraněna a prostran-
ství nevyužité. Celý prostor byl vhodný 
pro umístění venkovní voliéry a vyhříva-
ného zázemí pro další druh zvířete, které 
doposud v ZOO PARKU nebylo chováno. 
Po diskuzích o umístění dlouhoocasých 
slepic či papoušků byla zvolena možnost 
chovu malpy plačtivé, učenlivé a hravé 
opice menšího vzrůstu. Tento druh opice 

není veden v CITES a je proto možný jak 
jeho chov, tak i nakládání s mláďaty ve 
volnějším režimu. Zároveň je využíván 
také jako asistenční zvíře (především 
v Americe), což hovoří o jeho částečné 
domestikaci. Chov malpy je vhodným 
rozšířením nabídky v ZOO PARKU a záro-
veň vyhoví velké oblíbenosti opic u ná-
vštěvníků. Otevření nové expozice včetně 
dodání skupiny tří samců proběhlo 
v srpnu 2014. V průběhu podzimu 2014 
byla chovná skupina ze ZOO Olomouc 
přesunuta do našeho zařízení celá.  

Ing. Dagmar Nepeřená

DINOPARK LONI OTEVŘEL NĚKOLIK 
NOVINEK
inoPark Vyškov nabízí zábavu a pozná-
ní již úctyhodných deset let. Během 
této doby se na dobrodružnou vý-
pravu do druhohor vydalo nespočet 
dinosauřích nadšenců, a proto vě-
říme, že i v dalších sezónách budou 
dinosauři nadále lákat malé i velké 
návštěvníky a DinoPark ZOO PARK 
Vyškov bude vždy tím správným tipem 
na výlet pro celou rodinu.
Společnost WEST MEDIA, producent 
celé sítě DinoParků, přináší každým 
rokem nové modely, scény a další 
vylepšení a pro DinoPark Vyškov se 
toho v sezóně 2014 připravilo oprav-
du mnoho. První ze dvou největších 
novinek je DinoAquarium 3D. Původní  
3D Kino dostalo novou tvář, krásné 
dekorace a hlavně nový unikátní 
3D film. Díky tomuto filmu, který 
je možné vidět pouze v DinoParku, 
se návštěvníci podívají pod hladinu 
divokých prehistorických moří, kde 
číhá nespočet nástrah a také skutečný 
vládce druhohorních oceánů, obávaný 
Kronosaurus. Jak celý příběh dopad-
ne, zda přežije posádka ponorky 
v čele s neohroženým kapitánem 

v podání šarmantního cestovatele 
Steva Lichtaga, se může přesvědčit 
každý návštěvník, protože stejně 
jako projekce 3D Kina v předchozích 
letech, je i návštěva unikátního Di-
noAquaria 3D v ceně vstupenky. 
Druhá největší novinka je skutečně 
velkolepá. Po několika letech vývoje 
jsme velmi potěšeni, že jsme moh-
li návštěvníkům DinoParku Vyškov 
představit opravdový unikát – visutou 
lanovou dráhu DinoBike! Díky této 

nové atrakci mají návštěvníci možnost 
shlédnout na DinoPark z ptačí per-
spektivy, a to doslova. Projížďka nad 
hlavami dinosaurů ve výšce až 11m je 
nezapomenutelným zážitkem pro ka-
ždého odvážlivce. Speciálně zkonstru-
ovaná visutá lanová dráha v korunách 
stromů má délku 312m a může se na 
ní pohybovat současně až deset kol 
poháněných vlastní silou.
Do vývoje této atrakce byly investo-
vány stovky hodin příprav a testování. 
Od prvotního nápadu až po součas-
nou realizaci dráhy DinoBike uplynuly 
dva roky a vše pochází z produkce 
plzeňské firmy WEST MEDIA, s.r.o. za 
spolupráce s renomovanými doda-
vateli, včetně přísné certifikace, na 
základě které se můžeme pochlubit 
zkušební značkou TÜV. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat 
za dobrou spolupráci vedení a všem 
zaměstnancům ZOO PARKU Vyškov 
a také Vám, našim návštěvníkům, na 
které se těšíme i v nové sezóně 2015. 
Přijďte se i letos bavit, objevovat 
a poznávat. Těšíme se na Vás!

DinoTeam


