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Jak udělat ze šrotu 

ZÁŽITEK
pro 100 tisíc lidí?

„Chce to nápad, samozřejmě. A pak nezbytné odhodlání a k tomu mu pár nadšenců, kteří 
budou vaší myšlence věřit a usadí se jim v srdci jako Vám. Budou stejní blázni a zároveň budou 
ochotní zapojit svoje ruce k dílu a budou ochotni udělat co jim řeknete. Protože, když někoho 
postavíte k hromádce železa a řeknete mu, z tohohle bude třeba slon, tam nemáte moc 
prostoru k diskuzi, je potřeba použít hlavu a ruce a jako první musíte ukázat všem, že to jde. 
A pak se z toho stane slon“, říká 

Takže geniální nápad?
Popravdě cesta nebyla tak přímočará. 
Ze začátku jsme to dělali jako recesi 
a chtěli jsme ozdobit nevyužitý kousek 
kolem plotu. Protože jsme v kovo-
šrotu, tak jsme udělali pár svařených 
zvířátek, jaká jsem viděl někde v za-
hraničí. Do areálu chodili návštěvníci, 
zastavovali se, fotili se u toho. Tak jsme 
si říkali že, to asi nebude úplně špatný 
nápad. Měli jsme část nevyužitého 
areálu, a tak jsme postupně přidělá-
vali zvířátko za zvířátkem a z toho 
vzniklo dnešní KOVOZOO s nějakými 
260 kusy zvířat. 

Jaká je návštěvnost?
První rok bych řekl, to možná bylo 
36 lidí, ale loni to už bylo těsně pod 
100 000 návštěvníků! A to si myslím, 
že je úspěch.

Kolik času tomu věnujete?
Vyčlenil jsem si pro tyto aktivity každý 
pátek, kdy nepracuji komerčně, „fi -
remně“, ale jsem účasten v porodnici. 
To je naše pracoviště, kde mimo jiné 
zvířata vznikají a taky se léčí. Připojují 
se i ostatní, kteří si můžou v pátek 
udělat volno. A nejsou to jen naši 
zaměstnanci, ale jsou to i lidé z okolí, 
kteří nám fandí a třeba i z jiných 
společností. 

Co na to vaše paní a děti?
Miluje mne a já ji taky! Z rodiny mám 
velkou podporu. My jsme to udělali 
tak, že jsme zapojili i rodinné přísluš-
níky. Přijdou za námi a naše děvčata 
mají na starost catering a čas trávíme 
pospolu. 

Jak dlouho vyrábíte jedno zvíře? 
Lidé se nás na to ptali, a my říkali: 
Každou druhou sobotu, některý pátek, 
ale… pak jsme to začali sledovat. Dnes 
víme, že vyrobit zvíře trvá zhruba 
350–480 hodin ve velikosti bizona, no-
sorožce a stojí to okolo sto tisíc korun.

Máte nějaký nákres nebo projekt? 
Jak to funguje?
Důležité je vědět co chceme, zvíře 
musí odpovídat žijícím zvířatům 
a skutečným rozměrům. No a pak si 
najdeme obrázek, kde si řekneme, tak 
v této poloze bude zvíře vyrobeno. 
Přeneseme to na čtverečkovaný papír, 
to je v podstatě jediný výkres a pak už 
to všechno běží. 

Pro zrod zvířat máte dílnu, které 
říkáte porodnice. Jak jste přišli 
na tento nápad?
Bylo to spontánní rozhodnutí. Říkali 
jsme si: tady tvoříme, rodíme zvířata, 
jsme porodníci. Máme to z recese 
i na montérkách. Primář porodnice, 
asistent porodníka. Každý si může po-
rodnici pronajmout a s naší pomocí si 
vyrobit vlastní zvíře. Ale dnes padesát 
procent času věnuje porodnice opravě 
zvířat, a tak je to i lazaret. Protože 
některá zvířata, ať chcete nechcete se 
zatíží, upadne ucho, ocas a musí jít 
do opravy. 

Které zvíře je nejtěžší?
Nejtěžší je nosorožec, ten má bez 20 kg 
2 tuny (1980 kg). Byl to náš první 
kousek, kde jsme vycházeli z toho 
materiálu a ten je těžký díky tomu že 
základ tvoří drapák z bagru. Dnes už 

výroba zvířat není jen o váze. Protože 
zvířata s námi cestují, mají přepravní 
body k uchycení, aby se s nimi dalo 
dobře manipulovat.
Taky musí něco vydržet – vyrábíme je 
pevněji. Dnes mají zvířata váhu kolem 
půl tuny. 

Můžete prozradit novinky na rok 
2019?
Bude nový, krytý vstup do zoo i rozšíře-
ná nabídka občerstvení. Na pravidelné 
podzimní akci „Děti a Kovozoo aneb 
tvoří celá rodina“ si děti budou moci 
sami vyzkoušet svařování zvířátek. 
Bude připraveno několik tun materiálu, 
rodinka si posbírá, poskládá odpad, 
udělají si třeba pejska a náš svářeč to 
svaří. Chtěli bychom v rámci této akce 
představit alespoň 10 nových velkých 
přírůstků zvířat, vyrobených umělec-
kými kováři. Je to soutěž pro kováře. 
Veřejnost, která bude na akci vybere 
pak z těchto zvířat 3 nejlepší. Každý 
rok chceme přicházet s novými nápady 
a udržet si pozici jednoho z nejvyhledá-
vanějších turistických cílů na Moravě.

Neuvažujete o komentovaném krme-
ní?
To nás zatím nenapadlo, dobré! 
Nicméně, jedna z novinek, kterou 
připravujeme je krmení pro zvířata, kdy 
po vhození chutných matic a šroubů 
do označeného místa se zvíře odmění 
svým zvukem.

Přeji stále hodně dobrých nápadů 
a děkujeme za rozhovor. 

www.kovozoo.cz
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Bronislav Janeček
generální ředitel spol. REC Group, zabývající se řešením 
služeb v oblasti nakládání s odpady. Díky jeho vizím, 
se z chátrajícího cukrovaru ve Starém Městě, stal 
prosperující areál, kam ročně míří za kouzelnými 
železnými zvířaty na 100 tisíc návštěvníků!


