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NAŠI KONĚ

Kůň fjordský – Tarpan – Pony shetlandský – Kůň shirský
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Členství v mezinárodních organizacích
Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZ)
Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad a akvárií (EARAZA)
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Váţení příznivci, návštěvníci, přátelé,
rok opět uběhl jako voda a před Vámi leţí další Výroční zpráva ZOO PARKU Vyškov. Měla
by informovat o tom, co se u nás během roku událo, co se podařilo, ale i o tom co nevyšlo
zrovna tak, jak bychom si představovali.
V loňském roce jsme se zaměřili hlavně
na opravy a vylepšování stávajících staveb.
Zrekonstruovali jsme chodníky v celém
areálu ZOO, provedli generální opravu
„Dvorečku naší babičky“ a zcela přestavěli
starou voliéru pro rysy na moderní expozici
pro kočky sibiřské. Cena za tyto opravy se
vyšplhala na částku dva miliony sto šedesát
devět tisíc korun. V měsíci listopadu jsme
začali s opravou staré stodoly, pro návštěvníky zřejmě stavby nezajímavé, ale pro
chod ZOO velmi důleţité. Cena za tuto
opravu bude činit jeden milion osm set tisíc
korun.
V rámci investic probíhala v průběhu
celého roku příprava na historicky největší
stavbu v ZOO PARKU Vyškov od jeho
zaloţení. Jedná se o výstavbu environmentálního centra výchovy - Hanácký
statek, v celkové hodnotě 38 163 000 Kč,
kdy
85%
nákladů této stavby bude
uhrazeno z peněz Evropské unie, 5 %
z národních zdrojů a 10 % z rozpočtu Města Vyškov a zoo. Realizace této náročné stavby
by měla proběhnout v období červen 2010 aţ duben 2011.
Po celý rok 2011 bychom se kromě uvedené stavby chtěli zaměřit na celkové
zlepšování estetického vzhledu zoo a vzhledu jednotlivých výběhů a voliér. Novinek se
samozřejmě dočkáte také v areálu DinoParku . O ty se postará naše partnerská firma
West Media Plzeň.
Velmi nás těší, ţe i přes finanční krizi, která v loňském roce postihla většinu obyvatel
naší republiky, prošlo branou naší zoo na 200 000 návštěvníků. Proto také musím
poděkovat za vaši přízeň.
Naší maximální snahou je a nadále bude, vytvářet moderní zoo, která musí být přívětivá
jak k chovaným zvířatům, tak i k našim zaměstnancům a samozřejmě i k návštěvníkům.
Bude pro nás velkým uznáním, pokud se k nám budete rádi vracet.
Mé osobní poděkování patří hlavně naším zaměstnancům za jejich kaţdodenní náročnou
práci, všem našim příznivcům a návštěvníkům a našemu zřizovateli, městu Vyškov za
nemalou finanční podporu a kladný vztah k naší příspěvkové organizaci - ZOO PARKU
Vyškov.
Josef Kachlík
ředitel ZOO PARKU Vyškov
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CHOVATELSKÝ ÚSEK
ZPRÁVA ZOOLOGA
Na jaře roku 2009 byla po čtrnácti letech provedena celková rekonstrukce „Dvorečku
naší babičky“. Jiţ zpočátku nevhodně zvolená konstrukce dveří a oken, neumoţňovala
správné větrání stájí, a tím vznikaly v těchto prostorách špatné zoohygienické podmínky,
které se odráţely na zdraví ustájených zvířat, u nichţ se opakovaně projevovaly
respiratorní a koţní infekce. Nové dveře, kterými jsme zárubně ve stájích osadily, jiţ byly
vyrobeny jako dvoudílné, aby umoţňovaly větrání v letním i zimním období. Rekonstrukce
dveří poskytuje také
návštěvníkům moţnost
nahlíţet do prostoru
stájí, aniţ by do nich
museli vstupovat. Další
úpravy spočívaly ve
zpevnění dřevěné konstrukce
venkovních
ohrádek a jejich podloţí.
Přestavba a obnova
proběhla i uvnitř dvou
boxů, které slouţí k
ustájení
prasnic
s
odchovem
selat.
Podlaha dostala nový
betonový povrch, ve
kterém je zalit výBabiččin dvoreček v novém kabátě
hřevný panel, slouţící
jako loţe pro malá selata. Součástí rekonstrukce bylo i umístění dvou krmných koryt a v
obou boxech je instalován strop s lepší tepelnou izolaci. Následně uţ jen provedla firma
Pařez důkladnou dezinfekci a dezinsekci ve všech prostorách Dvorečku naší babičky.
Dá se říci, ţe díky těmto stavebním a
ozdravovacím změnám, se podařilo
odchovat plný počet narozených selat bez
zdravotních problémů. Zdravotní stav a
zejména pak koţní infekce ustájených
zvířat v průběhu roku vymizely.
Vzhledem k tomu, ţe se nám v roce
2009 v chovném stádu koz některých
plemen (karpatské, kamerunské) narodilo
více kozlíků, které se nepodařilo prodat,
museli jsme je vykastrovat, abychom
předešli příbuzenské plemenitbě.
Ve spolupráci s ostatními kolegy ze
zoologických zahrad jsme prováděli
během roku výměny, deponace i prodej
nebo nákupy zvířat. Proběhla například
vzájemná výměna samic lam krotkých se
Zoo Hodonín. Z důvodů likvidace expozice pro opice, poloopice a dikobrazy,
kvůli výstavbě environmentálního centra
výchovy „Hanácký statek“, došlo k
vrácení deponovaného samce Hulmana
Koza karpatská s kůzletem
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posvátného do Zoo Ostrava a deponaci dikobraza srstnatonosého k soukromému
chovateli do Teplic. Pro sníţení stavu koní fjordských (1,3) jsme klisnu Joacky (Wendy)
deponovali do Zoo Chleby. Ze Slovenska jsme v dubnu přivezli dvě chovné mangalice a
jednoho kance. Do Zoo Plzeň
byl převeden chovný beran
kamerunský. Se Zoologickou
zahradou v Olomouci došlo k
výměně samice kočky divoké
za
dvě
samice
nosálů
červených. Samec nosála byl
pak nakoupen od souhro-mého
chovatele
z Prahy
(firma
Plaček). Pro osazení nové
expozice pro kočky sibiřské,
jsme 16.7.2009 zakoupili od
chovatelky
MVDr.
Zdeňky
Stuchlíkové
z
Hustopečí
kocourka „ Yordi Funny Face“,
kterému
říkáme
George
(Dţordţ), narozeného 17.3.2009.
Kotě kočky sibiřské
O něco později – 11.8.2009 jsme se stali majiteli dvou kočiček - „Fany Cattery“, říkáme jí
Fany (naroz. 10.4.09) a „Fíbí Cattery“, které říkáme Fíbí (naroz.10.4.09). Původní
chovatelkou byla Iveta Pavlíková z Tišic.
V dubnu a květnu byla ve stájích pro koně provedena rekonstrukce rozvodu vody a
oprava starého potrubí, ve venkovních výbězích jsme instalovali betonová koryta pro
napájení zvířat. Dále byla provedena rekonstrukce a úprava dřívější expozice pro velké a
střední kočkovité šelmy na ubikaci s výběhem pro kočky sibiřské .Na „Babiččině dvorečku“
jsme nechali postavit nový holubník. V roce 2009 jsme přeţvýkavcům změnili sloţení
krmné dávky. Také proto jsme obnovili spolupráci s Vojenskými lesy ČR a dováţíme seno
a senáţ ze Slavkova u Potštátu.
Klisnám koní shirských bylo provedeno sonografické vyšetření a na základě toho jsme
synchronizovali jejich říji. Klisny byly odvezeny 14.6.2009 na
Slovensko a připuštěny chovným hřebcem „Brickell Brego
Navara“. Následně potvrdilo
další sonografické vyšetření,
ţe mladší klisna „Dark Bay
Queen“
(říkáme
jí
Aida
narozená. 26.7.2004) je březí
a očekávaný porod by měl
proběhnout v květnu 2010.
U starší klisny nebyla březost
prokázána.
V květnu jsme prováděli úpravy paznehtů u skotu, které se
neobešly bez sedace některých velkých zvířat. U lichokopytníků provádíme úpravu
Dark Bay Queen se svým chovatelem
kopyt 3x aţ 4x během roku.
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Jako kaţdý rok, tak i letos, byly ostříhány všechny ovce a dlouhosrsté kozy s následnou
úpravou paznehtů a koupání v roztoku proti ektoparazitům i preventivní injekční odčervení
proti endoparazitům.
V průběhu roku jsme zaznamenali přírůstky s následnými odchovy :
lama krotká :
skot skotský náhorní:
skot watussi :
kůň fjordský:
pony shetlandský:
osel domácí:
kůń fjordský
skot watussi
jak domácí :
lama krotká
buvol domácí:
zebu zakrslý:
jak domácí
lama krotká
buvol domácí

17.3.09 – 0,1
3.4.09 – 0,1
14.4.09 – 0,1
28.4.09 – 0,1;
15.5.09 – 0,1;
23.5.09 – 0,1;
28.5.09 – 1,0
5.6.09 – 1,0 /úhyn/
20.6.09 – 1,0;
3.7.09 – 1,0;
7.7.09 – 1,0;
17.7.09 – 0,1;
20.7.09 – 1,0;
6.10.09 – 1,0;
5.12.09 – 0,1;

Pravidelné odchovy máme u koz, ovcí a prasat, a proto byly nadpočetné kusy rozprodány
většinou drobným chovatelům.

Selátka prasat přikuklených

Také během letošního roku došlo i k úhynům, popřípadě k euthanasii některých zvířat.
Důvodem byla akutní nebo chronická onemocnění, popřípadě vyřazení některých druhů
zvířat z chovu /viz veterinární zpráva/.
Podrobnější pohyby zvířat najdete v „Ročence UCSZ 2009 “.
Zpracovala: MVDr. Dana Hyláková
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Seznam chovaných zvířat v roce 2009
počet zvířat (druhy, plemena, / jedinci)
Třída
Savci / Mammals
Ptáci / Birds
Plazi / Reptiles
Ryby / Fishes
Celkem

Taxony
65
66
1
2
134

Jedinci
201
245
4
70
520

třída
český název
latinský název
lemur běločelý
Eulemur fulvus albifrons
lemur kata
Lemur catta
makak rhezus
Macaca mulatta
hulman posvátný
Semnopithecus entellus
psík mývalovitý
Nyctereutes procyonoides
kočka domácí - sibiřská
Felis catus
rys ostrovid
Lynx lynx
osel domácí
Equus asinus
osel domácí - poitouský
Equus asinus
kůň domácí - fjordling
Equus caballus
kůň domácí - pony
Equus caballus
kůň domácí - shirský
Equus caballus
kůň domácí - tarpan
Equus caballus
prase domácí - kuni-kuni
Sus domesticus
prase domácí - mangalica
Sus domesticus
prase domácí - přikuklené
Sus domesticus

savci
stav k 1.1.

lama krotká
Lama glama

odchod
depart.

úhyn death

jiné úbytky

naroz.
Birth

stav k
31.12.

1,1

0.1

1,0

6,0

1.0

5.0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

0,1

0,1

1,1

0,0
0.1

1,1

0,1

1,2
1,0

1,3

1,1

2,4

1,3

0,1

1,4

0,2

0,2

1,1
1,2

0,1

0,1

1,0

0,1

1,0

2,2
8,8

prase domácí - vietnamské
Sus domesticus
velbloud dvouhrbý - domácí
Camelus bactrianus
velbloud jednohrbý
Camelus dromedarius

příchod
arrival

Mammalia

2,2
6,6

1,0

0,1

4,4

0,2

2,2
0,2

1,1

1,1

0,1

0,1

1,4

0,1

0,2
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2,0

3,3

gajal
Bos frontalis
jak domácí
Bos grunniens
tur domácí - watusi
Bos indicus
tur domácí - zebu zakrslý
Bos indicus
tur domácí - jerseyský
Bos taurus
tur domácí - skot skotský
náhorní Bos taurus
tur domácí - skot stepní
uherský Bos taurus
buvol domácí
Bubalus bubalis
koza domácí - angorská
Capra hircus
koza domácí - bavorská
Capra hircus
koza domácí - bílá
Capra hircus
Koza domácí - kamerunská
Capra hircus
koza domácí - karpatská
Capra hircus
koza domácí - kašmírská
Capra hircus
koza domácí - walliská
Capra hircus
ovce domácí - cápová
Ovis aries aries
ovce domácí - kamerunská
Ovis aries aries
ovce domácí - mongolská
Ovis aries aries
ovce domácí - quessantská
Ovis aries aries
ovce domácí - romanovská
Ovis aries aries
ovce domácí - suffolk
Ovis aries aries
ovce domácí - valašská
Ovis aries aries
ovce domácí - vřesovištní
Ovis aries aries
veverka obecná
Sciurus vulgaris
dikobraz srstnatonosý
Hystrix indica
morče domácí
Cavia porcellus
králík domácí - angora bílá
Oryctolagus ciniculus v.edulis
králík domácí - belgický obr
Oryctolagus ciniculus v.edulis
králík domácí - český albín
Oryctolagus ciniculus v.edulis

0,1

0,1

1,5

0,3

2,0

3,2

1,2

0,1

0,1

1,2

0,1

1,3

1,2
0,1
2,1

0,1
1,0

0,1

1,2

3,2

0,2

1,0

4,0

1,3

1,1

1,1

1,3

0,3

2,2

1,1

2,2

1,3

0,1

0,1

0,1

1,3

2,2

1,2

2,0

1,2

2,0

1,1

1,1

8,4

3,2

5,1

1,0

1,2

5,5

2,6

7,4

1,1

7,5

1,6

2,2

1,1

0,1

1,2

1,3

3,2

3,1

1,2

3,2

1,4

2,1

3,5

3,2

2,5

1,6

0,1

2,3

1,0

3,3

0,2

2,0

0,1

5,6

4,3

1,0

1,1

1,1

1,1

0,1

1,3

1,0

1,4

0,5

1,6

0,1

1,0

1,0
1,1
0,1
0,1

1,0

1,2

0,4

0,5

1,3
1,4
1,0

0,1

0,1

4,10
1,0

0,2

4,10
2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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králík domácí čes.černopesíkatý Oryctolagus
ciniculus v.edulis
králík domácí - český luštič
Oryctolagus ciniculus v.edulis
králík domácí - český strakáč
Oryctolagus ciniculus v.edulis
králík domácí - činčila malá
Oryctolagus ciniculus v.edulis
králík domácí - fr.beran
strakáč Oryctolagus ciniculus
v.edulis
králík domácí - havana
Oryctolagus ciniculus v.edulis
králík domácí - holandský
černý Oryctolagus ciniculus
v.edulis
králík domácí - moravský bílý
Oryctolagus ciniculus v.edulis
králík domácí -rex bílý
červenooký Oryctolagus
ciniculus v.edulis
králík domácí - rex
dalmat.strakáč Oryctolagus
ciniculus v.edulis
králík domácí - ruský černý
Oryctolagus ciniculus v.edulis

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

králík domácí -stříbřitý žlutý
Oryctolagus ciniculus v.edulis

1,0

1,0

králík domácí - tříslový černý
Oryctolagus ciniculus v.edulis

1,0

1,0

2,1

2,1

králík domácí - zakrslý
Oryctolagus ciniculus v.edulis
králík domácí - zakrslý beran
bílý Oryctolagus ciniculus
v.edulis
králík domácí - zakrslý
rhónský Oryctolagus ciniculus
v.edulis
králík domácí - zakrlý ruský
černý Oryctolagus ciniculus
v.edulis

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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třída
český název
latinský název

ptáci

stav k 1.1.

pštros dvouprstý
Struthio camelus

1,2

nandu pampový
Rhea americana

1,4

čáp bílý
Ciconia ciconia

1,1

kachnička mandarinská
Aix galericulata

4,9

kachnička karolinská
Aix sponsa

2,2

ostralka bělolící
Anas bahamensis
čírka srpoperá
Anas falcata
kachna domácí - indický
běžec Anas platyrhynchos f.
domestica
kachna domácí - orpingtonka
hnědožlutá Anas
platyrhynchos f. domestica
Kachna domácí - overberžská
Anas platyrhynchos f.
domestica
kachna domácí - pekingská
kolmá bílá Anas
platyrhynchos f. domestica
kachna domácí - pomořanská
černá Anas platyrhynchos f.
domestica
kachna domácí - ruanská
divoká Anas platyrhynchos f.
domestica
kachna doácí - saská
modrožlutě divoká Anas
platyrhynchos f. domestica
kachna domácí - smaragdová
černá Anas platyrhynchos f.
domestica
kachna domácí vysokohnízdící létavá Anas
platyrhynchos f. domestica
kachna domácí - zakrslá Anas
platyrhynchos f. domestica

husa domácí - česká
Anser anser f. domestica
husa domácí - česká
chocholatá bílá Anser anser f.
domestica
husa domácí - česká kadeřavá
bílá Anser anser f. domestica
husa domácí - landéská divoká
Anser anser f. domestica

odchod
depart.

úhyn death

jiné úbytky

naroz.
Birth

stav k
31.12.
1,2

0,1

1,3
1,1

1,4

0.4

1

3,7

2,2

1,2

1

1

1,1

1,1

6,4

1

2,1

1,1

3,3

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

0,1

1,1

1,0

1,1

2,4

0,2

2,2

2,2

2,2

3,3

čírka kropenatá
Anas versicolor puna
husa velká
Anser anser

příchod
arrival

Aves

1,2
1,1

2,1
1,1

0,1

0,1

2,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,1

1,1
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husa domácí - pomořanská
strakatá Anser anser f.
domestica
husa domácí - štajnbašská
modře divoká Anser anser f.
domestica
husa domácí - tuluská
Anser anser f. domestica
husa labutí - domácí bílá
Anser cygnoides f. domestica

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

husa labutí - domácí šedá
Anser cygnoides f. domestica

2,2

1,1

1,1

kachnička šedoboká
Callonetta leucophrys

1,1

1,1

labuť velká
Cygnus olor

1,0

1,0

husička vdovka
Dendrocygna viduata

1,1

0,1

1,0

zrzohlávka peposaka
Netta peposaca

1,1

0,1

1,0

káně lesní
Buteo buteo

0,0,3

0,0,3

poštolka obecná
Falco tinnunculus

0,0,1

0,0,1

křepelka japonská
Coturnix japonica
kur domácí - arakauna
Gallus gallus f. domestica
kur domácí - bojovnice
indická Gallus gallus f.
domestica
kur domácí - bojovnice
novoanglická Gallus gallus f.
domestica
kur domácí - brahmánka
Gallus gallus f. domestica
kur domácí - brahmánka
zdrobnělá Gallus gallus f.
domestica
kur domácí - česká kropenka
zlatá Gallus gallus f.
domestica
kur domácí - hamburčanka
Gallus gallus f. domestica
kur domácí - hedvábnička
Gallus gallus f. domestica
kur domácí - holokrčka
zdrobnělá Gallus gallus f.
domestica
kur domácí - japonka
Gallus gallus f. domestica

7,9

5,4

2,5

1,3

0,1

1,2

1,4

1,0

0,4

1,2

1,2

1,1

1,1

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

0,1

0,1

1,3

1,0
5,5

0,3
5,5

kur domácí - kočinka
Gallus gallus f. domestica

2,4

2,4

kur domácí - kočinka zakrslá
Gallus gallus f. domestica

1,0

1,0

kur domácí - leghornka bílá
Gallus gallus f. domestica

1,3

kur domácí - orpingtonka
Gallus gallus f. domestica

1,1

0,1

1,2
1,1
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kur domácí - plymutka žíhaná
Gallus gallus f. domestica

1,3

kur domácí - rodajlendka
Gallus gallus f. domestica

1,2

0,1

1,1

kur domácí - sebritka
Gallus gallus f. domestica

2,5

1,3

1,2

kur domácí - vlaška koroptví
Gallus gallus f. domestica

1,2

1,2

kur domácí - vyandotka zdrob.
Gallus gallus f. domestica

1,3

1,3

kur dom. - vyandotka zdr. bílá
Gallus gallus f. domestica

1,3

1,4

1,4

kur domácí - vyandotka zdrob.
črnobílá Gallus gallus f. dom.

1,3

1,3

kur domácí - vyandotka zdrob.
modrá Gallus gallus f. dom.

1,2

1,2

kur domácí - zakrslý rousný
Gallus gallus f. domestica

1,1

bažant zlatý
Chrysolophus pictus

1,1

krůta domácí - bronzová
Meleagris gallopavo f.domest.
perlička domácí
Numida meleagris f.
domestica
páv korunkatý
Pavo cristatus
holub domácí - moravský
pštros Columba livia f.
domestica
holub domácí - pávík
Columba livia f. domestica

1,0

0,1
1,1

1,3

1,3

1,3

0,0,3

4,4,13

2,0

0,0,8
0,1

0,0,13

1,3,5
2,3

5,5

5,5
4,4

4,4

hrdlička chechtavá
Streptopelia roseogrisea

2,1

korela chocholatá
Nymphicus hollandicus

2,2

1,0,3

papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus

7,23

4,20,3

výr velký
Bubo bubo

0,1

0,1

puštík obecný
Strix aluco

0,0,3

0,0,3

krkavec velký
Corvus corax

2,0

2,0

2,7

třída
český název
latinský název
želva nádherná
Trachemys scripta elegans
želva čtyřprstá
Testudo horsfieldii

2,6

plazi

stav k 1.1.

příchod
arrival

odchod
depart.

0,0,4

0,2

2,2
0,0,3

1,0

0,0,3

3,3

Reptilia
úhyn death

jiné úbytky

naroz.
Birth

stav k
31.12.
0,0,4

0,0,1

0,0,1
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třída
český název
latinský název
karas zlatý
Carassius auratus
závojnatka čínská
Carassius auratus auratus
var. Bicaudatus

ryby

stav k 1.1.

příchod
arrival

odchod
depart.

Pisces
úhyn death

jiné úbytky

naroz.
Birth

stav k
31.12.

20
50

Hříbě koně fjordského

Hříbě ponyho
shetlandského
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NAROZENÁ MLÁĎATA

Lama krotká(Lama glama)
Skot skotský náhorní (Bos taurus)

Koza domácí kamerunská (Capra hircus)

Buvol domácí (Bubalus bubalis)

Jak domácí (Bos grunniens)

17

CHOVATELSKÝ ÚSEK
Veterinární péče
Odborná veterinární péče v naší zoo spočívá v kaţdodenní kontrole zdraví všech
zvířat zooparku. Spolupráce se zaměstnanci pomáhá včas zachytit příznaky začínající
nemoci. Ošetřovatelé při denním kontaktu se zvířaty, oznamují jakoukoliv změnu v
chování zvířat nebo upozorní na klinické příznaky onemocnění.
V květnu 18.5.2009 byly u osla pouitouského – hřebce Pascala, zaregistrovány příznaky
apatie a nechutenství, přičemţ ve výběhu nebyl nalezen ţádný trus. Po klinickém
vyšetření a změření triasu, který byl beze změn i rektálním vyšetřením bylo zjištěno
naplnění pravého tračníku tuhým obsahem. Stanovili jsme diagnózu: zácpová kolika. Dva
dny po sobě byla provedena infuze roztokem NaCl, aplikace Buscopan inj., Vetalgin inj. a
antibiotika Penstrepten inj. Na ochranu jater dostal osel Hepagen inj. Stav se po dvou
dnech nezlepšil, Pascal močil, ale nekálel. Při dalším rektálním vyšetření byla ampule
recta prázdná a colon byl stalé naplněný tuhým trusem.
20.5. Dopoledne po konzultaci s MVDr. Ţertem z VFL Brno, jsme opět provedli infúze
roztokem NaCl, ale stav byl stále stejný. Odpoledne jsme osla odvezli na kliniku koní FVL
v Brně.
21.5. Po vyšetření osla na klinice byla diagnóza potvrzena – dislokovaná pravostranná
kolika colonu. Následovala operace s otevřením dutiny břišní a výsledkem bylo
zprůchodnění střev a uvolnění jejich obsahu bez resekce colonu. Byly podány analgetika a
antibiotika.
1.6. Za 14 dní došlo na klinice k odstranění stehů.
Po operaci se u osla
vytvořila abdominální těstovitá
flegmóna,
která
zasahovala od mezinoţí
předních končetin aţ po
šourek. MVDr. Ţert nám
vysvětlil, ţe při tak rozsáhlé
operaci můţe k vytvoření
flegmóny dojít a při aplikaci
lokálních antiflegmatických
mastí se otok do měsíce
postupně vstřebá. Mírné
komplikace
nastaly
po
zavedení intravenózní kanyly na krku. Došlo k vytvoření otoku. Osel byl ten
den odvezen do zoo.
Rekonvalescence: 6 týdnů
bez zátěţe, lehký pohyb po
výběhu, krmení - 3x denně
Abdominální flegmóna u osla poitouse
kvalitní seno a jádro, podestýlka - hobliny a sláma. Na pooperační ránu po vytaţení stehů jsme lokálně pouţívali
Betadinu, dezinfekci a mast na abdominální flegmónu. Na otok krku byla aplikována 2x
denně Aphlegmin mast. Pokračovali jsme v aplikaci antibiotik.
Po týdnu (8.6.) otok na krku vymizel, ale na břichu byl stále stejný - nezvětšoval se.
Další týden (15.6.) jsme pokračovali v aplikaci antibiotik, pooperační rána na břiše se vyhojila a flegmóna se začala zmenšovat.
22.6.začal otok na břiše ustupovat a došlo k jeho výraznému zmenšení, takţe jsme
ukončili podávání antibiotik. Pascalovi tím nastal běţný reţim krmení a napájení.
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V listopadu (6.11.) mi ošetřovatelka oznámila, ţe došlo k vzájemnému napadení samců
jaka domácího a velblouda dvouhrbého. Výsledkem byla rána způsobená kousnutím na
hřbetu jaka domácího a
bodno-trţná rána v pravém podpaţí u velblouda
dvouhrbého, která silně
krvácela. Velblouda jsme
zafixovali a ránu zrevidovali. Poškození bylo o
průměru 10 cm, poranění
kůţe a podkoţí bylo rozsáhlé, byla zde vytvořena
kapsa velikosti lidské pěsti. Naštěstí roh nepronikl
do meziţeberního prostoru a nepoškodil plíce.
To se nám potvrdilo při
pozorování velblouda,který pravidelně dýchal a
Bodno-tržná rána v podpaží velblouda dvouhrbého
ţádné příznaky pneumotoraxu neprojevoval. Stáli jsme před rozhodnutím, zda velblouda uspat a ránu sešít, nebo
ji léčit konzervativně a předejít riziku anestézie. Vzhledem ke klidné povaze velblouda
padlo rozhodnutí pro druhou variantu. V okolí rány jsme vystříhali srst a ránu důkladně
vyčistili koncentrovaným
roztokem Betadiny. Celkově byla nasazena
antibiotika Combikel inj.
První tři dny jsme kaţdý
den velblouda fixovali,
ránu vyplachovali a aplikovali antibiotika. Čtvrtý
den podávání antibiotik
skončilo a ránu jsme začali vyplachovat obden.
Místo celkových antibiotik jsme nasadili lokální
Bactroban
ung.
Po
deseti dnech se rána
začala stahovat a na
okrajích byla patrná
granulace tkáně. Rána se
Zhojená rána
postupně uzavírala a vytvořila se píštěl, do které jsme injekční stříkačkou aplikovali ATBmast. Rána se nakonec úplně uzavřela a vyhojila. velbloud se po měsíčním léčení vrátil do
svého výběhu „Asie“.
Dalšími veterinárními zákroky roku 2009 bylo ošetření hřebce pony shetlandského a
tarpana při křečové kolice, intravenózní aplikací analgetika Buscopan. U klisen koní shirských jsme dlouhodobě léčili podlomy. Společné ustájení chovných samců vede
ke vzájemným soubojům a tím k poraněním končetin, která se projevují většinou
kulháním. Léčba spočívala v aplikaci analgetik.
Preventivní činnost v zooparku zahrnuje – koprologické vyšetření, aplikace vitaminů a
stopových prvků. U malých přeţvýkavců a prasat jsme provedli odčervení proti endo a
ekto parazitům přípravkem Biomectin 1% inj.
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Dále jsme prováděli pravidelnou vakcinaci lichokopytníků a sudokopytníků, psovitých a
kočkovitých šelem polyvalentními vakcínami a podávali antiparazitární preparáty. Před
připouštěcím obdobím byly u hřebců a klisen provedeny zdravotní zkoušky na infekční
metritidu - výtěry z pohlavních orgánů.
Před přesuny zvířat ze zoo jsme prováděli odběry krve a trusu na zdravotní zkoušky.
Po řadě úspěšných léčebných úkonů a uzdravení zvířat jsme museli během roku
přistoupit i k veterinárním zákrokům pro nás nepříjemným.
V lednu uhynula samice lemura hnědého běločelého a byla odeslána na SVÚ Olomouc.
Pitva prokázala oboustrannou cystickou degeneraci ledvin (pravděpodobně šlo o vrozenou
anomálii). V průběhu dubna začaly rodit ovce vřesovištní, ale porody byly vţdy
komplikované a nepodařilo se odchovat ţádné jehně. Úhyny přicházely většinou do tří
dnů po porodu.V tomto období úhynů, jsme posílali na vyšetření mrtvá mláďata, plodové
obaly a krevní vzorky od jejich matek. Laboratorní výsledky pitvy a vyšetření nám zcela
nevysvětlily, proč k úhynům docházelo. Vzhledem k tomu, ţe chovné stádo bylo ve výběhu
ještě s oslem poitouse, viděli jsme jedinou příčinu v tomto společném souţití a neklidu
matek při porodu.
Po loňských zkušenostech jsme celé stádo
přestěhovali do stáje. V
průběhu dvou dnů porodily tři ovce dvojčata. Matky nejevily o narozená
jehňata moc zájem, a tak
jsme museli kaţdé individuálně přikládat k vemínku. Zjistili jsme, ţe i
mnoţství mléka neodpovídá tomu, aby bahnice
kojila a dostatečně uţivila
obě jehňata. Hned druhý
den jsme museli všechna
jehňata dokrmovat sušeným mlékem – LaktosaOšetření kůzlete po porodu
nem. Tím se nám částečně vysvětlilo, proč v loňském roce došlo k úhynům. Zřejmě to bylo nezájmem matky o
jehňata a nedostatečným mnoţstvím mléka. U čtvrté ovce byl porod komplikovaný, musela
být vyšetřena a vzhledem k tomu, ţe došlo k uvíznutí jehněte stočeného do kozelce
v porodních cestách, nedošlo k spontánnímu porodu. Po uvolnění a vytaţení jehněte, jsme
vyňali ještě další dvě, ale tentokrát mrtvá jehňata. Abychom předešli sepsi, ošetřili jsme
ovci antibiotiky celkově i lokálně do dělohy.
Z důvodu vyřazení z chovu pro stáří a sníţenou reprodukční schopnost, jsme v říjnu
provedli euthanasii dvou krav uherského stepního skotu.
V ZOO PARKU Vyškov je zřízen útulek pro psy a slouţí jako záchytná stanice pro volně
pobíhající psy na okrese Vyškov. I zde byly v průběhu roku prováděny pravidelné kontroly
zdravotního stavu s následnou vakcinací polyvalentními vakcínami a odčervením u nově
příchozích jedinců.
Motto: „ Prevence je důleţitější neţ léčba“, platí v zoologické zahradě dvojnásob!
Zpracoval MVDr. Ivo Hylák;

20

CHOVATELSKÝ ÚSEK
Psi kteří prošli záchytnými kotci od 1.1. do 31.12.2009
82 psů

Celkem:
Z toho:

Vráceno původním majitelům:
Našli domov u nových majitelů:
Utekli:
Nyní se nachází v útulku:
Narodili se v útulku (nachází se v útulku):
Euthanasie:

30
41
1
7
2
3

Náklady za krmivo:
Poplatek od nových majitelů:

16.038,-- Kč
3.905,-- Kč
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CHOVANÍ PTÁCI

Krkavec velký (Corvus corax)
Kur domácí – brahmánka (Gallus gallus f. domestica)

Holub domácí Moravský pštros (Kolumna livia

f.d.)

Perlička domácí (Numida meleagris
f. domestica)

Husa domácí labutí (Anser cygnoides
f. domestica)
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KALENDÁŘ AKCÍ 2009
6.1. Ekotvárka - Malování na
kameny (ubrousková technika). Druhým rokem probíhají
pravidelné výtvarné aktivity,
s ekologickým
a
obecně
vzdělávacím podtextem. Kaţdé první úterý v měsíci
přicházejí rodiče s dětmi na
výtvarnou dílničku zaměřenou
na výrobky z přírodních (ekologických) materiálů. Náplní
„Ekotvárky“ je nejen rukodělná práce s přírodními materiály, ale hraní si a povídání o
původu uţitých materiálů, o
zvířátkách, zákonitostech přírody, ale i českých tradicích a
zvyklostech.
Povídání u kolovrátku

15. 1. Za tajemstvím exotiky - Jihovýchodní Asie – Marek Telička (1.část cyklu
přednášek s cestovateli z CK Livingstone doprovázené filmy a fotografiemi z cest)
15. 1. – 18.1. Regiontour – účast na 18.veletrhu turistických moţností v regionech,
tentokrát ve společné expozici s regionem Vyškovsko.
22. 1. Za tajemstvím exotiky - Aljaška – Darja Milošová (2. část cyklu přednášek s cestovateli z CK Livingstone)
24. 1. Zvířátkový karneval –
po dlouhé době znovu
obnovený dětský karneval
v sálu zooparku v maskách zvířátek byl docela
návštěvnický masakr. Dětské rejdění ve zvířecích
převlecích přitáhlo velké
mnoţství rodičů s dětmi.
Takový zájem jsme napoprvé snad ani nečekali.
29. 1. Za tajemstvím exotiky Nepál – Klára Fröhlichová
(3. část cyklu přednášek s
cestovateli z CK Livingstone)

Sál naplněný k prasknutí při zvířátkovém karnevalu

3. 2. Ekotvárka – Výroba sněhuláků z papírových koulí.
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13. 2. Za tajemstvím exotiky - Pyramidy a kultura Mexika – Ilona Götzová (4. část cyklu
přednášek s cestovateli z CK Livingstone)
20. 2. Za tajemstvím exotiky - Pohádková Patagonie – Lukáš Bártek (5. část cyklu
přednášek s cestovateli z CK Livingstone)
26. 2. Za tajemstvím exotiky - Friendship Highway v Tibetu – Zdeněk Hrubý (6. část
cyklu přednášek s cestovateli z CK Livingstone)
27. 2. Společenský ples ZOO Parku Vyškov v Sokolském domě ve Vyškově od 20.00.
2.- 12.3. Tiché tlapky – výstava výtvarných a literárních prací ţáků ZŠ a ZUŠ zaměřených
k celoevropské kampani zoologických zahrad na
záchranu evropských šelem „Carnivore“.

Obrázky z výstavy výtvarných prací „Tiché tlapky“

3. 3. Ekotvárka – výroba slepičky ze sena, zdobení velikonočních vajec.
4. 4. Den ptactva -

zábavné odpoledne pro děti i jejich rodiče věnované ptačí říši.
Připraveny byly různé
soutěţe, kvízy, pohybové
aktivity a hry. Seznámili
jsme přítomné s ptákem
roku - skorcem vodním,
návštěvníci stavěli ptačí
budky, děti si vyzkoušely
jak vypadá svět z ptačí
perspektivy, zazpívaly si
s vyškovským písničkářem Pepou Čápem v tradiční soutěţí „Zpívání
s Čápem. Nositelé ptačích příjmení měli vstup
zdarma.

Výroba ptačích budek
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7. 4. Ekotvárka – další, tentokrát dubnové setkání s malými“výtvarníčky“. Pokračování
ve velikonoční tématice, vyráběli jsme panáčky „řeřicháčky“.
25. 4. Den Země - odpoledne věnované naší
modré planetě s ekologicky zaměřenými
aktivitami, křtinami narozených mláďat a
vystoupením divadélka Malá scéna ze
Zlína s kusem Modrý drahokamen
anóbrţ fialová Gizela a Mrkvajzníci.
Následovalo opékání špekáčků.
30. 4. Za tajemstvím exotiky - Uganda,
Rwanda
– království horských goril - Darja Milošová (7. část cyklu přednášek s cestovateli z CK Livingstone).
12. 5. Ekotvárka - Twist art (květiny), přáníčka
ke Dni matek z ručně vyrobeného
papíru.
14. 5. Za tajemstvím exotiky - Peru – Bolívie,
Lukáš Bártek (8. část cyklu přednášek s ces tovateli z CK Livingstone).

Třídění odpadů poslepu

23. 5. Den „Tichých tlapek“- tichými tlapkami jsou obdařeny všechny šelmy a my jsme
děti učili poznávat ty naše evropské v různých aktivitách věnovaných kampani za
jejich záchranu. Během celého odpoledne soutěţily děti ve znalostech ze ţivota
evropských šelem na naučné stezce. Divadelníci z Řádu červených nosů předvedli
hru Tři prasátka a vlk.
28. 5. Za tajemstvím exotiky - Srí Lanka, Hana Kleiblová (9. část cyklu přednášek
s cestovateli z CK Livingstone)
2. 6. Ekotvárka - Sluníčko z hlíny,
ptáčci s korálky.
1.8 – 2.8 Propagační a prodejní
přehlídka králíků, drůbeţe a
holubů - uspořádali jsme ji
společně s OO ČSCH Vyškov
ve vstupních prostorách do
zoo-parku. Na akci byla moţnost
vystavované drobné zvířectvo
zakoupit.
1. 9. Ekotvárka - Indiánské léto (výroba čelenek z peří, malová ní na obličej).

Z noční akce v DinoParku

5. 9. Tajuplný les - Cesta do pravěku projíţďka DinoExpresem večerním Vyškovem za
unikátními záţitky, které děti i jejich rodiče čekaly ve ztemnělém DinoParku. Došlo k
setkání s tvory ţijícími v dávné době druhohor a čtvrtohor, včetně nahlédnutí do
Zpracoval Petr Bláha,
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kuchyně poznání prvních projevů pračlověka. Program byl doporučen pro rodiče s
dětmi staršími 5 let. O noční prohlídku s programem byl obrovský zájem, a tak jsme
se rozhodli jej ještě jednou zopakovat v říjnu, ale v daném termínu bylo tak
nepříznivé počasí, ţe jsme program nemohli uskutečnit a museli jsme akci odvolat.
3. 10. Den zvířat – ukončení letní sezóny – V sobotu od 15.00 hodin proběhla v
prostorách Zoo oslava Mezinárodního dne zvířat, s programem pro děti i jejich
rodiče. Tentokrát se na
spolupráci
podíleli
ţáci
ze Základní školy Vyškov,
Nádraţní 5, kteří připravili
celý program plný soutěţí,
testů a hříček. Velmi vydařené odpoledne začalo hrou
„CIRKUS" v podání divadélka Komedianti na káře. Následoval připravený
program, kde byly děti po
absolvování sedmi stanovišť odměněny malými cenami, které z velké části
věnoval pan Barvíř, dodavaKomedianti na káře v představení Cirkus
tel zboţí do prodejen suvenýrů v ZOO i DinoParku.
6. 10. Ekotvárka - Hlemýţdi (hlína a nasbírané ulity), dráčci s kaštánky.
24.10. Strašidelná Zoo – Co s padesáti získanými dýněmi? Velká úroda nám vnukla
myšlenku, vyzdobit zoopark vydlabanými a vyřezanými dýněmi, aby jejich krásu a.
šikovnost autorů mohli posoudit i návštěvníci. Z větší míry se výroby různých
potvor, strašidel a jiných „ksichtů“ ujali ţáci ze ZŠ Nádraţní 5. Připravili dokonce
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jakousi stezku odvahy, kterou si toho večera prošly všechny děti, které na akci
přišly. Strašidelnou krásu si návštěvníci mohli prohlédnout do konce října.
3. 11. Ekotvárka - Batikování triček – uţití opadaného podzimního listí.
5. 12. Kulíškárny – Za Kulíškem do zooparku přišlo nečekané mnoţství dětí se svými
rodiči, kde se na ně vyrojilo hejno čertíků, čertic a andílků. Společně se ţáky ZŠ
Nádraţní 5 jsme pro příchozí připravili zapeklitou úkolovku - Cesta do pekla.
Andílek dětem ukázal kudy jít a předal pergameny, se kterými absolvovaly po pekelné cestě čertovské úkoly. Děti poznávaly čertí zvyky, učily se strašit, ochutnávaly kysané zelí, zametaly pekelnými
pometly, házely zlatou podkovou, hrály
s čertem v kostky a luciferské karty. Po
splnění úkolů se v pekle zpovídaly Kulíškovi a Luciferovi ze svých drobných hříchů a za pravdivá
přiznání dostaly
čarovný hřebík ukovaný na místě přímo
v kovářské výhni. Za to ţe se polepší,
mohly ochutnat pravou pekelně připálenou „herteplu“. Během putování děti
potkávaly andělíčka a čerta s nazdobenými koňmi a měly moţnost se na nich
svézt po ztemnělé Zoo. Brněnský divaNa zpovědi u čertů
delní soubor Koráb se představil s
vánočně laděným příběhem „Betlém“. Náš přednáškový sál praskal ve švech, ale
atmosféra byla intimní a dětští diváci vnímaví. Mikuláš přišel hned po skončení
divadélka se svými pomocníky. Zazpívali jsme mu a zatančili, popovídal si s dětmi a
předal jim drobné dárečky.
8. 12. Ekotvárka – Výroba andílků z papíru a bavlny.
10. 12. Exotika s CK Livingstone – Třetí Everest - vyjímečná přednáška s foto i video
dokumentací organizátora a účastníka expedice Everest 2007 Rudolfa Švaříčka,
našeho předního cestovatele a světoběţníka. Původně měl přijet i primátor hl.
města Prahy Pavel Bém, ale
nakonec musel svou účast
odvolat.
15. 12. Pečeme v zoo – vánoční
program pro rodiče s dětmi
19. 12. Ţivý hanácký betlém
od 16.00 hodin vystoupily
národopisné soubory Klebetníček a Trnka v tradičním
pořadu zvyků, koled a
říkanek v době adventní a
vánoční, aţ do Tří králů.
Mezi zvířátky na „Babiččině
dvorečku.“

Vánoční atmosféra na Dvorečku naší babičky
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO MŠ, ZŠ, SŠ
Celkem nabízíme 15 vzdělávacích programů.
Pro mateřské školy:
Výchovný prográmek probíhá formou interaktivní výuky zaloţené na metodách výchovné
dramatiky a učení proţitkem. Dítě získává znalosti aktivním hraním. Program je vţdy
motivován pohádkovým příběhem. Děti putují příběhem, hrají si a povídají o zvířátkách.

Vzdělávací hra

Programy:

Zvířátka a loupeţníci (téma: domácí zvířátka)
Jak koťátko zapomnělo mňoukat (téma: domácí zvířátka)
Hrátky se zvířátky (pro předškoláky)
Trampoty Ošklivého káčátka (téma: ptáčci)
Lesní pohádka – lišák Emil (téma: lesní zvěř)
Jak krtek uzdravil myšku (téma: rostliny, fauna a flóra celého světa)

Pro základní školy
Programy jsou vedeny hravou formou, vyuţíváme skupinovou spolupráci dětí a
tvořivost. Pomocí prvků interaktivní výuky si děti osvojují nové poznatky a upevňují
znalosti stávající.
I.stupeň:

Zvířátka a loupeţníci (1 třída – domácí zvířata)
Hrátky se zvířátky (1 třída – domácí zvířata)
Jak krtek uzdravil myšku (1 třída)
Zvířátka na statku
Ptačí příběhy
Lesní zvířátka
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II.stupeň:

Jak zvířata zdomácněla (domestikace I)
Domestikace II.
Ptačí příběhy
Pokusy na zvířatech (diskusní program)
Statek (strategická hra)
Fotografická konference

V době od 1.1. do 31.12.2009 navštívilo výukové programy 1357 dětí z mateřských a
základních škol.

Žáci ze zookroužku mezi lamami krotkými

V rámci spolupráce se Základní školou Vyškov, Nádraţní 5, probíhají pravidelná
odpolední setkávání – tzv. „Zookrouţky“. Náplní krouţků je chovatelská činnost a
poznávání chovaných zvířat, aktivity zaměřené na ekologii a vytváření vztahu k přírodě.
Zpracovala: Mgr. Hana Vymazalová
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EKONOMICKÁ ČINNOST
Dotace a příspěvky
ZOO PARK Vyškov v roce 2009 obdrţel:
- dotaci od zřizovatele (Městský úřad Vyškov) ve výši:
7 904 000,- Kč na zajištění provozu
1 116 000,- Kč. účelovou dotaci na opravy chodníků a „Dvorečku naší
babičky“
832 000,- Kč na nákup a rekonstrukci investičního majetku
- dotaci od Ministerstva ţivotního prostředí v celkové výši 350 043,- Kč. Jedná se
prostředky státní dotace MŢP v rámci programu „Příspěvek zoologickým zahradám“, které
jsou účelně rozčleněny do těchto dotačních titulů:
 Chov ohroţených druhů světové fauny v českých zoo
 Zapojení českých zoo do systému ochrany přírody ČR
 Spolupráce českých zoo v rámci mezinárodních programů ohroţených druhů,
podpora členství a účasti českých zoo v mezinárodních organizacích
- příspěvek na mzdy od Úřadu práce ve výši 88 455,- Kč

Majetek - stav k 31.12.2009
stavby
pozemky
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý drobný nehmotný majetek
dlouhodobý drobný hmotný majetek
Nedokončené investice

44 357 367,00 Kč
3 169 271,89 Kč
4 812 341,00 Kč
142 436,50 Kč
2 065 159,93 Kč
1 087 068,80 Kč

Zaměstnanost
K 31. 12. 2009 vykazoval ZOO PARK Vyškov 22,25 přepočtených zaměstnanců.
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2009 V TIS. KČ

Ukazatel

Náklady - třída 5
Z toho:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie a ost.dod.
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákon. sociální pojištění
Zákon. sociální náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy DM
Výnosy - třída 6
Z toho:
Tržby z prodeje služeb
Aktivace DHM
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje zvířat
Tržby z prodeje materiálu
Provozní dotace celkem
v tom: příspěvek na provoz
příspěvek na opravy
účelové dotace-MŽP
-ÚP
HV před zdaněním

HV po zdanění

Hlavní činnost
skutečnost
skutečnost
k 31.12.09
k 31.12.08

Vedlejší činnost
skutečnost
skutečnost
k 31.12.09
k 31.12.08

17 479,32

16 114,40

563,56

456,32

1 650,12
964,4
2 797,21
46,32
120,45
3 066,76
5 505,96
1 759,09
282,87
81,09
242,05
963,00
17 047,97

1 901,73

116,02
0
17,27
0
0,85
89,03
256,04
79,30
5,05
0
0
0
1 102,98

114,13

758,64
1241,98
49,75
30,62
3 109,15
5 408,36
1898,56
243,49
97,4
408,48
966,24
15 913,40

7 168,93
0
3,22
0
281,76
135,56
0
9 458,50
7 904,00
1 116,00
350,04
88,46

8 133,01

-431,35
-431,35

201,00

Hospodářský výsledek z obou činností =

29,07
8,63
0
157,75
137,14
0
7 447,80
6 600,00
0
483,80
364,00

-201,00

13,27
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1049,04
0
0
0
53,94
0
0
0
0
0
0
0
539,42
444,62

0
0
0
0,3
63,77
196,93
66,96
0
5,35
8,88
0
1 264,42
66,48
0
0
14,87
1 183,07
0
0
0
0
0
0
0
808,10
692,60

PROVOZNĚ INVESTIČNÍ ÚSEK
STAVEBNÍ NOVINKY 2009
Rok 2009 byl pro nás po větších investicích minulých let ve znamení oprav a úprav
původní části ZOO PARKU.
Cesty, které byly vytvořeny z různých materiálů, byly poškozené a místy aţ ohroţující,
a tak dostaly nový kabát. Zvolili jsme mlatový povrch, který koresponduje s cestami
v nové části za vstupem a který také odpovídá přírodnímu charakteru zahrady. Náklady
dosáhly 1,3 milionu Kč.
Původní expozice pro rysy
byla přeměněna na domov
sibiřských koček. Kočky jako
typicky domestikované zvíře se
dokázaly dokonale přizpůsobit
podmínkám jak v prostředí lidí,
tak si zachovaly původní instinkty
i schopnosti, coţ znázorňujeme
dvěma částmi expozice - přírodní
zarostlou s tekoucí vodou a vedle
toho imitací zařízeného a vytápěného bytu. Návrh i realizaci
venkovní části provedl Ing. Jiří
Gábriš. Celkové náklady na
opravu dosáhli výše 350 000,- Kč.
Rekonstrukce expozice koček
Další potřebnou úpravou byly opravy Babiččina dvorečku. Tato stavba byla v době
svého vzniku (rok 1996) průkopníkem ve vztahu k návštěvníkům. Dávala moţnost
kontaktu se zvířaty, která jsou
k tomu vhodná, a to jak dětem tak
i dospělým. V dnešní době vidíme
její obdoby v mnoha našich velkých zoologických zahradách,
neboť se potvrdilo, ţe jak přímý
kontakt, tak ukázka dobového
souţití se zvířaty jsou potřebné a
populární nabídky návštěvníkům v
zoo. Po deseti letech uţívání byly
nutné mnohé opravy, neboť prostředí s ţivými zvířaty je velmi
agresivní (čpavek v ovzduší, biologické odpady, výkaly…), zvířata
ničí omítky, konstrukce. Nutná
Dvoreček naší babičky v novém kabátě
byla oprava třinácti dveří v přední
i zadní linii stavby, oprava omítek a zdiva, oprava zídky u vstupu na dvoreček, oplocení
venkovních výběhů na dvorečku, výměna holubníku a rozvodů elektroinstalace. Náklady
byly 650 000 Kč.
Na začátku roku 2009, kdy se ukázala moţnost poţádat o dotaci na výstavbu centra
environmentální výchovy, nastalo horečné období příprav, projektování a projednávání,
které vyústilo v rozhodnutí o přidělení dotace Centru environmentální výchovy Hanácký
statek v ZOO PARKU Vyškov. Svoji činnost by mělo sice zahájit v průběhu roku 2011,
ovšem jiţ v letech 2009 a 2010 ovlivňuje chod celé zoologické zahrady.
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Vedle příprav této stavby probíhaly v zoo i další práce – započata byla dostavba
záchytných kotců pro psy, které provozujeme jiţ desátým rokem. Zařízení je sice pro
běţné návštěvníky skryto,
je však velmi potřebné, coţ
dokazují jak čísla psů, kteří
jím prošli (ročně na 90), tak
i jejich mnohdy pohnuté
osudy. Daří se nám nacházet původní majitele i
umísťovat opuštěné psy do
nových rodin. Bohuţel stále
častěji se záchytné kotce
naplní na maximum a tyto
periody se stále zkracují,
neboť někteří tak zvaní.
páníčkové zcela selţou.
Proto velmi oceňujeme, ţe
Nové kotce v záchytné stanici pro psy
město Vyškov poskytlo
investiční prostředky ve výši téměř 1,2 mil. Kč na rozšíření kapacity z 8 na 16 kotců a
zároveň na zkvalitnění zázemí. Zařízení bude od dubna 2010 napojeno na elektrický
proud a vodu, zateplená
buňka bude obsahovat také
vyhřívaný kotec pro malé či
nemocné psy.
Další velkou opravou byla
rekonstrukce
stodoly,
kterou jsme nově získali do
své správy a má funkčně
nahradit stodolu, jeţ se stane
částí Centra environmentální
výchovy Hanácký statek.
Dokončení rekonstrukce stodoly by mělo proběhnout
v prvním pololetí roku 2010
s nákladem 1,8 mil. Kč a
mělo by zahrnovat opravu
střechy, svislých zděných konStará stodola před rekonstrukcí
strukcí, klempířské prvky a propojení s areálem Zoo.
Na sklonku roku 2009 probíhala rozsáhlá výsadba stromů a keřů, která v nové části
rozčlení a zastíní plochy mezi jednotlivými výběhy. Rádi bychom ve výsadbě pokračovali
také v roce 2010 i s vybudováním systému zavlaţování.
Zpracovala Ing. Dagmar Nepeřená,
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Návštěvnost roku 2009 v jednotlivých kategoriích
ZOO PARK
vstupné
50
30
0
20
150

Dospělí
Dítě
Dítě do 3 let
dítě ZTP
Permanenty MC
Celkem

Dospělí
Dítě
ZTP Dopsělí
ZTP Dítě
VIP
Celoroční dospělí
Celoroční dítě
Celkem

DinoPark + ZOO PARK
vstupné
130
90
70
40
0
300
150

Návštěvnost celkem
Dospělí
Dítě
Dítě do 3 let
ZTP Dospělí
ZTP Dítě
VIP
Celkem

95 901
78 566
12 362
1434
756
10 451
199 470

Zpracovala Ing. Dagmar Nepeřená
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počet návštěvníků
4 728
9 481
12 362
124
266
26 961

počet návštěvníků
91 173
69 085
1 434
632
10 451
449
356
173 580

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD VE VYŠKOVĚ
ZOO PARK Vyškov se ujal organizace setkání polských, slovenských a českých
zoologických zahrad v předvečer 45 výročí zaloţení ZOO ve Vyškově. Rádi jsme se
pochlubili, co všechno se nám podařilo v uplynulých letech udělat pro naše návštěvníky i
pro zatraktivnění zooparku a tím samozřejmě pro zvýšení návštěvnosti.
Po příjezdu ve středu 13.5. si účastníci prohlédli zoopark i dinopark, kam byli přepraveni
atraktivním dinoexpresem. Následovalo večerní občerstvení za zvuků country v hotelu
Selský dvůr, sousedícím s naší ZOO. Dnem oficiálního setkání byl čtvrtek 14.5., kdy
proběhla konference zástupců zúčastněných zahrad v kongres-sovém sále v novém
vyškovském hotelu Allvet. Pro ty, kteří se konference neúčast-nili, jsme zorganizovali
prohlídku Punkevních jeskyní s celosvětově známou propastí Macocha v Moravském
Krasu. Následující den bylo setkání ve Vyškově ukončeno snídaní a všichni se přesunuli
po vlastní ose do ZOO ve Dvoře Králové.

NOVÁ EXPOZICE KOČEK SIBIŘSKÝCH
V Koutku ţivé přírody i později uţ v zooparku jsme chovali
vţdy nějaké kočkovité šelmy, ať
uţ to byly kočky baţinné,
krátkouché nebo divoké, ale
také dokonce pumu, tygra
ussurijského a naposledy dva
rysy ostrovidy. Abychom zachovali tuto tradici a nezpronevěřili se přitom našemu
zaměření na domácí a hospodářská zvířata, zvolili jsme při
rekonstrukci bývalé ubikace
kočkovitých šelem, chov koček
sibiřských.
Kočka sibiřská

Z historických pramenů se dozvídáme, ţe chov koček sibiřských v Rusku přišel do módy
jiţ v 16. století a z toho lze usuzovat, ţe si je sebou z bývalých domovů přivezli při
osídlování Sibiře její noví osadníci. Severské klima se nemohlo neprojevit na jejich vývoji a
tak se stalo, ţe původní krátkosrsté kočky získaly dlouhou, hustou a vodě odolnou srst,
potřebnou k ţivotu v extrémních sibiřských podmínkách. Plemeno vzniklo zřejmě
z původních koček, kříţením s kočkami dovezenými především z Blízké a Východní Asie.
Jiné zdroje uvádějí, ţe vlastí sibiřských koček je Rusko a nepochází jen ze Sibiře, jak by
název napovídal. Slovo „sibiřská“ pouze zdůrazňuje, ţe toto plemeno je přizpůsobeno i tak
drsným podmínkám, jaké vládnou na Sibiři. Sibiřské kočky jsou zásluhou polodivokého
způsobu ţivota výbornými lovci. Není se tedy co divit, ţe se v podstatě bez zjevných
zásahů člověka vyvinuly ve velmi zdatné a odolné přírodní plemeno. Také díky tomu se
z nich po staletích stalo plemeno pro chovatele po celém světě velmi atraktivní. V dnešní
době kočky sibiřské neţijí pouze v zajetí, ale také ve volné přírodě v chladných oblastech
Ruska. Organizovaný chov těchto koček začal v tehdejším Sovětském svazu aţ
v osmdesátých letech 20. století. V brzké době se začaly současně s rodinami vojáků a
dělníků dostávat do bývalých sovětských satelitních států, zejména do východního
Německa (NDR) a v roce 1987 byly nazvány jako Sibiřské plemeno. Po pádu ţelezné
opony se nové plemeno rychle rozšířilo do celé Evropy a stále oblíbenější se stává
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v ostatních zemích po celém světě. V roce 1991 bylo plemeno Sibiřská kočka uznáno
mezinárodní organizací WCF a v roce 1998 ho uznala i FIFe.
Sibiřské kočky jsou sebevědomé, samostatné a nezávislé, bývají ţivé, vytrvalé i hravé,
doma se ale rády povalují a jako mnoho jiných domácích mazlíčků jsou schopny odstranit
ze svého majitele jakýkoliv stres.
Ale bylo by chybou myslet si, ţe
jsou ve všem pouze kladné, dovedou být i svéhlavé a neochotné
vţdy reagovat na pozornost, kterou
od nich majitel očekává. Výhodou
pro chovatele je dobrá vnímavost
učit se chodit na toaletu, dobře se
snáší se psy a vůbec se nebojí
vody. Doţívají se 10 aţ 12 let,
kocour můţe váţit aţ 10 kg a
kočka přibliţně 4 – 6 kilogramů.
Sibiřské kočky jsou řazeny mezi
polodlouhosrstá plemena.
V nové expozici se dá pozorovat
způsob ţivota koček sibiřských ve
Kocour kočky sibiřské
venkovním výběhu, ale můţete
proskleným oknem nahlédnout i do pokoje, ve kterém mají své domácí prostředí pohovku, křesílko i televizi a obrázky na zdech. Autorem venkovní expozice s umělými,
strmými a podemletými břehy nad potůčkem ústícím do malého jezírka, je Ing. Jiří Gábriš.

Otevírání expozice sibiřských koček proběhlo v pátek 18. září a bylo doplněno doprovodným programem pro
děti i dospělé.

Zpracoval: Petr Bláha
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Prvomájový výlet do ZOO PARKU a DinoParku ve Vyškově.
Pokud mají rodiče před sebou volné dny nebo dokonce prodloužený víkend, většina z
nich se snaží připravit pro své děti zajímavý program.
Kdyţ proţívají sváteční dny děti v rámci svého třítýdenního pobytu v Dětské léčebně se
speleoterapií v Ostrově u Macochy, program jim pečlivě připravují vychovatelky a
sestřičky. A právě jeden z posledních programových prvků byl prvomájový výlet do
DinoParku a ZOO Parku ve Vyškově.
Díky vstřícnosti vedení tohoto zařízení,
mohly děti zaţít nezapomenutelný den.
Nejprve jsme vláčkem zavítali do světa
druhohor, do DinoParku. Děti byly
nadšené z návštěvy 3D kina, kde jsme
společně shlédli film „Babysaurstory“ –
příběh mláděte Apatosaura. Opravdu to
byl nezapomenutelný záţitek, musíme
přiznat, ţe některé scény vylekaly nejen
děti ale i sestřičky. Během další procházky po naučné stezce děti obdivovaly nádherné modely prehistorických
zvířat, všechny ozvučené, nebo i na
místě se pohybující a v opravdové
velikosti. Pohled do mnoha miliónů let
dávné minulosti byl dokreslen některými
zvuky, které tato obrovská zvířata asi vy
Pteranodon útočí
dávala. Děti se vydováděly na paleontologickém hřišti a také si nezapomněly zakoupit
suvenýr na památku. Dinosauři všech velikostí a tvarů zvítězili.
Druhou část svátečního dne děti
strávily v zooparku. Hlavně ty malé
zaujal „Dvoreček naší babičky“, kde si
mohly pohladit ovečky, kůzlátka a
setkat se s dalšími domácími zvířaty.
V ZOO mohly děti také vidět zblízka i
hodně dalších zvířat v pěkně upravených výbězích, jakými se nemůţe
pochlubit mnoho podobných zařízení.
Některá zvířata viděly děti jistě poprvé,
zájem o poznání byl veliký. Celkově si
myslíme, ţe naučné a vzdělávací
prvky instalované po zahradě v rámci
prohlídky ZOO jsou nejen poučné pro
děti, ale téţ inspirující pro kaţdého,
kdo sem zavítá. Závěr výletu nemohl
být lepší, ke spokojenosti přispěla i
dokonalá relaxace na dětském hřišti,
vybaveném nejrozmanitějšími, důvtipnými
a
přitom
bezpečnými
atrakcemi. Chtěli bychom poděkovat
panu řediteli Josefu Kachlíkovi a všem zaměstnancům zooparku i DinoParku ve Vyškově,
se kterými jsme se během výletu setkali, nejen za jejich vlídnost, ochotu a milý přístup, ale
také za krásné a čisté prostředí, upravené chodníky a stezky.
38

DOPIS KTERÝ NÁS POTĚŠIL
Závěrem několik ohlasů našich malých pacientů:
Martin, Staré Ransko : „ …v DinoParku se mi moc líbilo, nejvíc hýbající se dinosauři a 3D
kino.“
Magdalénka, Vysočany-Housko: „…nejvíc se mi líbilo 3D kino a dinosauři a v ZOO, že
jsme mohli krmit zvířata…“
Marcela, Česká Bělá: „…líbilo se mně tam vše, zaujali mě ozvučení dinosauři.“
Monika, Ţdírec nad Doubravou: „…byl to můj první výlet do Dinoparku, moc se mi tam
líbilo.“
Jakub, Ţďár nad Sázavou: „…líbili se mi tam, hlavně dinosauři, byl jsem tam poprvé.“
Ţofie, Vídeň: „..v dinoparku se mi líbilo, nejvíc modely dinosaurů, byla jsem zde podruhé.“
Naše paní doktorka by prvomájový výlet a naši spokojenost ohodnotila podle známkování
ve škole jedničkou se třemi hvězdičkami a dvakrát podtrţenou!
Sestřičky a vychovatelky z Dětské léčebny Ostrov u Macochy

Redakce Výroční zprávy ZOO PARKU Vyškov:
Petr Bláha
FOTO:
Petr Bláha, Zuzana Buráňová, Michaela Malcherová
Foto na titulní straně: Kočka sibiřská (Petr Bláha)
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