
Expozícia 
KOVOZOO



Výnimočná
Ojedinelá

Nezabudnuteľná   

Výstava zvierat, ktoré ožili na šrotovisku...



Aj zo zdanlivo nepoužiteľných 
materiálov dokážu vzniknúť krásne, 

zaujímavé a užitočné veci



Ponúkame
zábavu pre malých i veľkých

poučný príbeh „starého železa“

ekologicko-edukatívny charakter výstavy – spojenie 
odpadového železa a recyklovaného papiera

panely so základnými informáciami 
o živých zvieratách i exponátoch





Nosorožec tuponosý

Lev pustinný

Gepard štíhlý

Gepard královský

Korytnacka slonia

Krokodíl nílsky

Meno: Robert

Váha: 222 kg

Miesto narodenia: Staré Město

Dátum narodenia: 15.4.2012

Autor: Obchodné oddelenie 

Kovosteel

Zemepisné rozšírenie: Afrika

Dĺžka života: 45 rokov

Potrava: časti rastlín

Rozmery: 

hmotnosť 1,4 – 2,3 tony,  

dĺžka tela 3,7 – 4 m,  

chvost – 0,8 -1 m,  

výška v kohútiku 1,7 – 1,9 m

Meno: Emil

Váha: 60 kg

Miesto narodenia: Hradec nad Moravicí

Dátum narodenia: 4.4.2012

Autor: David Sekula

Meno: Džespa

Váha: 181 kg

Miesto narodenia: Lanžhot

Dátum narodenia: 28.3.2012

Autor: Peter Uher

Zemepisné rozšírenie: Afrika

Dĺžka života: 10-14 rokov, 

v zajatí až 20 rokov

Potrava: antilopa, pakôň, byvol, 

zebra, zajac, vtáky

Rozmery: samce vážia 150 – 250 kg, 

dĺžka 170 -250 cm, 

samice 120 – 150 kg, 

dĺžka 140 – 175 cm. 

Chvost meria 70 – 100 cm 

a je zakončený strapcom

Meno: Fialka

Váha: 50 kg

Miesto narodenia: Babice

Dátum narodenia: 6.5.2011

Autor: Tomáš Mlčák

Zemepisné rozšírenie: Afrika

Dĺžka života: v prírode 12 rokov, 

v zajatí 20 rokov

Potrava: živá korisť (gazely, menší 

a strední kopytníci)

Rozmery: 

hmotnosť 28 – 43 kg, 

dĺžka tela 110 -150 cm, 

chvost – 65 – 90 cm, 

výška 70 -94 m

Meno: Elektra

Váha: 90 kg

Miesto narodenia: 

Bílovice nad Svitavou

Dátum narodenia: 9.2.2011

Autor: Jan Šerák

Zemepisné rozšírenie: Afrika

Dĺžka života: v prírode 12 rokov, 

v zajatí 20 rokov

Potrava: živá korisť (gazely, menší 

a strední kopytníci)

Rozmery: 

hmotnosť 28 – 43 kg, 

dĺžka tela 110 - 150cm, 

chvost – 65 – 90 cm, 

výška 70 -94 m

Meno: Franklin

Váha: 123 kg

Miesto narodenia: Staré Město

Dátum narodenia: 9.2.2011

Autor: Bronislav Janeček

Zemepisné rozšírenie: Južná Amerika

Dĺžka života: 100 - 200 rokov

Potrava: časti rastlín (kaktusy, 

výhonky tŕnitých rastlín)

Rozmery: 

hmotnosť až 250 kg i viac, 

dĺžka panciera 120- 150 cm

Meno: Margaret

Váha: 95 kg

Miesto narodenia: 

Staré Město

Dátum narodenia: 15.9.2012 

na akciu Deti a Kovozoo

Autor: Kovosteel Recycling

Zemepisné rozšírenie: Afrika

Dĺžka života: 50 – 100 rokov

Potrava: cicavce, vtáky, ryby, plazy

Rozmery: 

dĺžka až 6m, hmotnosť až 1200 kg

Zaujímavosti: Nosorožec tuponosý, inak tiež nazývaný nosorožec biely, nosorožec bielorohý, nosorožec 

tuporohý alebo nosorožec širokohubý. Prečo biely? Nie je to kvôli farbe. Nie je biely ale šedý. Dôvodom je zle 

preložené búrské slovo „wijd“ tj. (široký), ktoré pripomína anglické „white“ (biely). Skomolené mu už zostalo. 

Gravidita trvá u nosorožcov takmer 500 dní a nie je vizuálne pozorovateľná. Rovnako ako ostané druhy 

nosorožcov lovia sa len kvôli rohom, ktoré sa používajú predovšetkým v tradičnej čínskej medicíne (napr. 

ako afrodiziakum). Roh je pritom tvorený, rovnako ako naše nechty, keratínom. Liečebné účinky zatiaľ neboli 

vedecky dokázané. Na čiernom trhu môže roh o hmotnosti 2 kg priniesť zisk až 30 000 dolárov. 

Zaujímavosti: Lev je po tigrovi druhá najväčšia mačkovitá šelma. V dnešnej dobe žije najviac levov vo východnej a južnej Afrike, avšak ich stavy sa rýchlo znižujú (teraz max. 30 000 jedincov). Levy vyvinú rýchlosť 80 km/h., ale nemajú vytrvalosť, preto 

sa najskôr musia za svojou korisťou prikrádať aspoň na vzdialenosť 30 metrov. Keďže sú samice ľahšie a menšie, sú viac svižné a ďaleko rýchlejšie než samce, preto sa na love podieľajú najväčšou mierou. Samec naopak využíva svoju silu a veľkosť 

pre ochranu teritória a stráženie ulovenej koristi. Väčšinu času svojho života trávia odpočívaním, až 20 hodín denne. Vzájomné súboje o jedlo sú v divočine na dennom poriadku, preto sa až 80 % mláďat nedožije dvoch rokov.

Zaujímavosti: Najrýchlejšie suchozemské zviera. Gepardi vyhľadávajú korisť zrakom. Potom sa snažia priblížiť 

čo najbližšie, až potom rýchlo vyrazia. Beh je totiž veľmi vyčerpávajúci, gepard sa prehrieva a rýchlo sa unavuje. 

Dokáže bežať rýchlosťou až 120 km/h, ale asi len na vzdialenosť 200m. Pokiaľ korisť do 10-20 sekúnd 

nedostihne, lov vzdá. Preto sa gepard k svojej koristi nikdy nevracia. K behu je dobre prispôsobený – jednak 

tvarom tela a neobyčajne pružnou chrbticou, jednak v dospelosti nemá zatiahnuté pazúry. Samce gepardov žijú 

samotársky, o mláďatá sa stará len samica. Typickým gepardím znakom sú čierne pruhy tiahnuce sa z kútika 

oka až k papuli – preto ich niekedy zoologovia nazývajú „mačka, ktorá plače“.

Zaujímavosti: Ako „kráľovskí gepardi“ sa označujú jedinci s neobvyklou kresbou – miesto malých čiernych 

bodiek je ich kresba tvorená veľkými, splývajúcimi škvrnami a pruhmi. Najväčšia populácia gepardov žije v 

Namíbii (až 300 jedincov). Gepardi sú stvorení pre rýchly beh. Gepard sa pri behu prakticky nedotýka zeme, 

pohybuje sa až 7 m dlhými skokmi. Chvost pri behu slúži ako kormidlo a umožňuje manévrovanie i pri vysokej 

rýchlosti. Napriek tomu je gepard najúspešnejším samotárskym lovcom, až 70% jeho loveckých pokusov 

skončí úspechom.

Zaujímavosti: Korytnačka slonia je najväčší žijúci suchozemský druh korytnačky. Väčšinu života trávi 

kŕmením v malých skupinách a vyhrievaním sa v mlákach alebo váľaním v bahne. Korytnačka slonia žije na 

Galapágoch, tj. Korytnačích ostrovoch. Najskôr tieto korytnačky lovili námorníci ako zásobu mäsa na svojich 

cestách. Pred príchodom človeka nemali na ostrovoch nepriateľa. Korytnačka slonia má pancier nad krkom 

viac vyklenutý, aby natiahla krk na vyššie rastúce listy. Dobre a často plávajú v mori okolo ostrovov, vo vode 

občas zostávajú veľmi dlho, spásajú rastliny v okolí brehu.

Zaujímavosti: Krokodíli plávajú pomocou silného, zo strán splošteného chvosta. Telo krokodílov je pokryté 

rohovitými šupinami, pod ktorými ležia kostené dosky. Oči sú na vrchnej strane hlavy, čo im umožňuje 

sledovanie okolia zatiaľ čo je zvyšok tela ponorený vo vode. Medzi prstami má plávacie blany. Krokodíl má až 

68 ostrých zubov, s ktorými môže len hrýzť, nie žuť.

Po párení si samice vyhĺbia dieru hlbokú i 50 cm. Do nej nakladú 20-80 vajec, ktoré sú veľké asi 8x6 cm. 

Vajcia zahrabú a počas doby inkubácie strážia pred predátormi.

www.kovozoo.cz

Sídlo exponátov

Staré Město, Brněnská 1372, 68603

Česká republika



Realizácie



Referencie
…najúspešnejšie nákupné centrá vo svojom regióne…

aupark Košice aupark piešťany



…máme toho oveľa viac

www.creativebubble.sk
+421 918 933 452

info@creativebubble.sk
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