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Tak trochu jiná zoo
KOVOZOO obývají zvířata v životní 
velikosti vyrobená z kovového šrotu. 
Je jich již více než 300 a byla vyrobena 
členy týmu místní „Porodnice“, umě-
leckými kováři či návštěvníky KOVO-
ZOO s velkou mírou kreativity, vtipu 
a často i recese. Může si zde pohladit 
dvoutunového nosorožce, slony, žirafy, 
tučňáky, velbloudy, nebo si pořídit selfie 
třeba s krokodýlem. Kovová zvířata 
totiž nekoušou, nikdy nemají špatnou 
náladu a vždy vám ochotně zapózují. 
A případná rez rozhodně není na záva-
du, leckdy jim dodá tu správnou jiskru. 

Pocta kovářskému 
řemeslu
V KOVOZOO najdete nekonečně 
mnoho důkazů úcty k lidské práci, ře-
meslu a historii. Letos na jaře přibylo 

KOVOZOO ve Starém Městě je místem nevídaných věcí 
s ekologickým nádechem, ve kterém najdete zábavu, inspiraci 
a poznání. V areálu bývalého cukrovaru vznikají ze zdánlivě 
nepotřebného odpadu krásné, zajímavé a nadále užitečné věci.

vás překvapí unikátními nápady
KOVOZOO

Areál nabízí jedinečný 
zážitek
Při příjezdu vás uvítá rozhledna maják 
Šrotík, KOVOZOO plná kovových zvířat 
a pirátská loď se jménem Naděje. Areál 
zdobí pražská tramvaj i staré zeměděl-
ské stroje, vysloužilá hasičská auta, bul-
dozery, průmyslová technika, muzeum 
veteránů a letoun L-610 a nepřeberné 
množství dalších věcí, které již dávno 

vymizely z našeho života, ale my na ně 
zapomenout nechceme Můžete se 
projít po vyhlídkových lávkách, kde 
uvidíte všechno jako na dlani a navíc 
máte možnost nahlédnout do reálného 
provozu společností, které se zabývají 
zpracováním různých druhů odpadů

další lákadlo – kovárna. Je rozdělena 
do třech částí. Kovářské muzeum vám 
představí historii černého řemesla 
až po současnost. Zážitková kovárna 
nabízí aktivní vyžití těm, které láká 
pohled do rozpálené výhně a touha 
dát kusu kovu ušlechtilý tvar. Poslední 
částí kovárny je kovářský ateliér, 
ve kterém probíhá zakázková výroba. 
Nová kovárna dokonale propojuje 
svět inspirace a zábavy v KOVOZOO 
s reálným provozem odpadářských 
společností v průmyslové části areálu. 
A protože je tu i kovošrot, materiálu 
na tvoření je vždy dostatek.

Noblesa a lesk starých 
veteránů
Noblesu a lesk starých strojů vám při-
pomene Muzeum veteránů, kde mů-
žete obdivovat na 50 exponátů vysoké 
historické hodnoty značek Packard, 
Cord, Bentley, Aero, atd. Nejstarším 
z nich je Ford T Roadster z roku 1917, 

nebo-li legendární „Téčko“, kterým  
Henry Ford postavil Ameriku na kola. 
V tomto roce se bude muzeum stěhovat 
do větších prostor. Nově bude umístě-
no ve 150 let staré původní budově – 
v bývalém skladišti cukru. Zde vyroste 
na celkové ploše 3 300 m2 několikapatro-
vá expozice jednak historických vozidel, 
tak zemědělské techniky jako jsou secí 
a žací stroje, mlátičky a fukary na obilí. 
Výstava automobilů bude tematicky roz-
dělená na vozidla předválečná, vozidla 
socialistické éry a prototypy. Expozice 
bude doplněna o 80 motocyklů různých 
značek jako například Jawa, ČZ Stra-
konice či Peugeot. V podkroví budovy, 
které se říká „galerie“, se budou obmě-
ňovat výstavy obrazů, plakátů, fotografií, 
a jiných témat. Každý návštěvník si tak 
přijde na své.

V KOVOZOO vyrostl 
majestátný Strom života
Kovová skulptura vrby, která nemá 
v Česku, ani v Evropě obdoby dokresluje 
atmosféru areálu, který každým rokem 
překvapí něčím novým. Hmotnost kovo-
vé vrby je téměř 4 tuny, výška 7 metrů, 
průměr koruny 7,5 metru. Na větve bylo 
použito neskutečných 1300 metrů řetězu.
Strom má vyvolávat jasné a čitelné 
pozitivní poselství života. Strom života 
je zároveň stromem přání. Na jeho 
větve mohou návštěvníci KOVOZOO 
věšet místo listů zámky. Při zavěšování 
vyslovit přání, které se jistě vyplní. Zane-
chají tak svou stopu pevně přimknutou 
ke stromu...
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