TISKOVÁ ZPRÁVA
k ukončení výstavby Centra environmentální výchovy Hanácký statek, realizované v letech
2010 a 2011

ZOO PARK Vyškov, jako žadatel o dotaci na výstavbu nového environmentálního
centra z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu; primární oblast podpory: 7.1 – Rozvoj
infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování
environmentálního poradenství a environmentálních informací, oznamuje, že:
převzal dne 18. 4. 2011 stavbu od dodavatele, firmy STAEG spol. s r. o., Průmyslová 738/F,
Vyškov-předměstí. Kolaudační souhlas byl vydán 16. 6. 2011 Městským úřadem Vyškov,
stavebním úřadem pod spisovou značkou MV29547/2011/SÚ/Tr. Slavnostní otevření pro
veřejnost proběhlo 23. 6. 2011.
K čemu slouží nové Centrum? Jedná se obecně o příklad dalšího prvku v nabídce
zoologických zahrad – místo, kde jsou populární formou předkládány informace o životním
prostředí, kde je možné vidět zajímavé ukázky, naučit se řemeslným technikám. Slouží jak
běžným návštěvníků ZOO PARKU a Dinoparku, tak ke vzdělávání žáků škol všech stupňů,
skupin pedagogů a odborníků. Pro ty jsou zde připraveny speciální programy, k dispozici je
podzemní multifunkční sál. V tomto sále budou probíhat také přednášky nejen
přírodovědecké, ale také historické, cestovatelské či národopisné. Vedle environmentálních
témat je výrazným prvkem Centra ukázka dobové architektury hanáckého statku, včetně
vybavení a zázemí. V replice bývalého statku z Lysovic vidíme život v předminulém století,
který byl pevně spojen s přírodou a chovem domácích zvířat. Stavba by vůbec nevznikla bez
dotační podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, který uznatelné náklady kryl z 90
% (za přispění Evropské unie ve výši 85% a státního rozpočtu ve výši 5%) a našeho zřizovatele
– města Vyškova, který poskytl finanční podporu ve výši 10% uznatelných nákladů. ZOO PARK
se podílel jak vlastní přípravou projektu a jeho realizací, tak krytím neuznatelných nákladů a
nákladů na dovybavení Centra.
Celá stavba je rozdělena do několika propojených stavební objektů – rekonstruované
stodoly, repliky statku, podzemního sálu a spojovacího krčku. Expozice jsou volně přístupné,
prohlídka je zcela v režii návštěvníků, provoz je celoroční. V přízemí stodoly uvidíte hlavně
historickou zemědělskou techniku, v ostatních částech potom jednotlivé tematické okruhy.
Na čas konání ukázek řemesel či jednorázové akce budou upozorňovat cedule u vstupu a
v areálu ZOO PARKU. Podrobné a aktuální informace o dění v Hanáckém statku budou
k dispozici na našich webových stránkách.

Jedná se o největší investici našeho ZOO PARKU vůbec – celkové náklady projektu dosáhly
42 781 075 Kč, a zahrnovaly: stavbu včetně vybavení, projektové dokumentace, poradenství,
stavební dozor, autorský dozor, stavbu terária Moravská řeka, výrobu filmů, revize a další
nezbytné součásti jako u každého obdobného projektu.
Dotační uznatelné prostředky bez vícenákladů z toho činily 39 160 014 Kč.
Příspěvek z fondu Evropské unie byl 33 286 012 Kč (85%), příspěvek státního rozpočtu ČR
1 958 001 Kč (5%) a příspěvek žadatele 3 916 001 Kč (10%).
Řídícím orgánem bylo Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím subjektem byl
Státní fond životního prostředí ČR a příjemcem dotace byl ZOO PARK Vyškov.
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