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Vážení klienti, milí přátelé,
 
Vy, kdo stránky našeho ekologického čtvrtletníku držíte v rukou poprvé, dovolte úvodem krátké představení. Jedná se 
o magazín Recyklačního Ekologického Centra, společnosti REC Group s.r.o., sídlící ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 
Plných patnáct let se řídíme týmž mottem „s námi se v moři odpadů neztratíte“. Naše ekologické aktivity a služby veřejnosti 
přitom rok od roku stále více překračují hranice regionu, v němž se tyčí naše majáky, symboličtí strážci pořádku.

Máme tu podzim. Po podzimní rovnodennosti jsou hodiny světla překonávány hodinami tmy. Vzduch je chladnější. Slunce 
zubatější. Listí na stromech se co nevidět zbarví do teplých tónů. I my vybarvujeme. Zkrášlujeme. Modernizujeme. 

Do ulic vyjely naše nové vozy, které rozšíří a zefektivní naše služby. Pořizujeme nejmodernější a nejlepší technologie, jaké 
trh nabízí. O tom svědčí rovněž rozmach společnosti GELPO, jejíž výrobní linka patří k nejlepším v zemi. Nová technologie 
pro zpracování nadrozměrných pneumatik ve společnosti RPG Recycling je v Česku zcela unikátní. Rovněž společnost 
STEELMET rozšířila strojní vybavení. A společnost OTR Recycling bravurně zvládla další náročnou demolici nemocničního 
komplexu.

Ve všech oborech své činnosti se řídíme zásadou maximální možné využitelnosti všech odpadů. Na prvním místě vždy 
stojí využití materiálové, následuje využití energetické a až docela poslední možností je skládka. Krásnou ukázkou 
efektivního využití odpadu je unikátní KOVOZOO, která se díky soutěžím, dětským aktivitám i zájmu veřejnosti neustále 
rozrůstá o nové a nové přírůstky. Abychom novým kouskům snáze pomohli na svět, chystáme se pro KOVOZOO dokonce 
vystavět porodnici. KOVOZOO se stává stále žádanější staroměstskou atrakcí. Není divu, že nadchla i tvůrce televizní 
Toulavé kamery. Rozpoznali její kouzlo.
 
Přeji Vám, abyste si i Vy podzimních dnů dokázali naplno užít. Abyste se dokázali nadchnout okamžikem. Dívejte se 
pozorně kolem sebe a objevte krásu, která mnohdy není na první pohled zřejmá…

Bronislav Janeček,
generální ředitel 

skupiny REC Group s.r.o.

EDITORIAL
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KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
Společnost KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., se specializuje zejména na výkup a sběr kovového odpadu, barevných kovů, ne-
bezpečných odpadů, odpadů ostatních a ekologickou likvidaci autovraků. Provozy společnosti najdete ve Starém Městě, 
Hodoníně, Strážnici a Veselí nad Moravou.

RPG Recycling, s.r.o.
Uherskobrodská společnost RPG Recycling, s.r.o., se soustřeďuje zejména na recyklaci nových i starých pneumatik, výrobu 
pryžového granulátu, využitelného k dalšímu materiálovému zpracování, i na samotnou realizaci produktů z recyklované 
pryže. Využít dokáže nejen hlavní produkt procesu recyklace – gumový granulát, ale také ocelový kord a textilní vlákno.

STEELMET, s.r.o.
Chráněná dílna STEELMET, s.r.o., se zabývá sběrem, výkupem, úpravou a zpracováním elektroodpadu s výjimkou elektro-
zařízení, obsahujících látky poškozující ozónovou vrstvu, a světelných zdrojů. V současné době činí podíl osob se zdravot-
ním postižením a s těžším zdravotním postižením přes 90 % všech zaměstnanců.

OTR Recycling s.r.o.
Společnost OTR Recycling s.r.o., se zabývá zpracováním stavebních odpadů, jejich následným tříděním, výrobou a prode-
jem stavebních recyklátů a hutnitelných zemin, demolicemi stavebních objektů včetně vyklízení a odstraňování odpadů, 
kompostováním biologicky rozložitelných odpadů a výrobou a prodejem kompostů a výsadbových substrátů.

GELPO, s.r.o.
Společnost GELPO, s.r.o., nejmladší člen skupiny REC Group, se zabývá vývojem a výrobou desek, dlažeb a tvarových pro-
duktů z pryžového granulátu. Využití naleznou ve stavebnictví, strojírenství a při výstavbě sportovních a dětských hřišť. 
Do sortimentu výrobků GELPO patří antivibrační, odhlučňovací a protihlukové systémy, pryžové kanálové vpusti a mříže.

GELPOSTEELMET RPG
RECYCLING

s ním se v moři odpadů neztratíte
MAJÁK V NOVÉM KABÁTĚ

Symbol majáku provází skupinu REC Group s.r.o. od prvopočátku stejně 
jako notoricky známé motto: S NÁMI SE V MOŘI ODPADŮ NEZTRATÍTE. 
Symbolického strážce pobřeží a pořádku můžete nalézt nejen jako ne-
přehlédnutelnou dominantu v blízkosti jednotlivých provozů společnosti 
KOVOSTEEL Recycling s.r.o., ale prakticky na všech materiálových a tech-
nických výstupech dceřiných společností skupiny REC Group. 

S létem symbol majáku prošel jemným redesignem křivek. Oblékli jsme 
mu výstižnější barvy a lehce ho přičísli. Sluší mu to, co říkáte?
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Společnost REC GROUP s.r.o. fandí zajímavým projektům a podporuje nejen ekologické, ale také kulturní, sportovní a cha-
ritativní aktivity regionálního i hranice překračujícího významu. V letních měsících se REC GROUP stal partnery a nosnými 
pilíři řady prospěšných akcí a z bezprostřední blízkosti tak byl přítomen řadě neopakovatelných okamžiků, malých i velkých 
vítězství, zlomových životních zážitků. 

Týká se to také Tebe – TSTTT
Cílem festivalu amatérských filmů TSTTT je upozorňovat veřejnost na filmová díla, která se zásadně vyjadřují k ekologic-
kým stránkám lidské existence v dnešním světě. Jeho XXXVIII. ročník se v Uherském Hradišti uskutečnil ve dnech 4. – 9. 
června. Jeho součástí byla řada zajímavých výstav, konferencí a populárně naučných aktivit pro malé i velké návštěvníky – 
vévodily jim výstava podmořských fotografií světoznámého fotografa Richarda Jaroňka, naučná i zábavná skautská stezka 
nebo beseda s významným přírodovědcem Petrem Áčem.

Czech Solar Team – z Francie do Kazachstánu 
V neděli 16. června odstartoval ve francouzském městě Chámbery závod solárních kol, jehož cíl byl v kazašském hlavním 
městě Astana. Jediným účastníkem závodu z České republiky byl Czech Solar Team ve složení Honza Galla a Karel Šebela, 
který se rozhodl ujet více než 7 300 km dlouhý závod na ležatých tříkolkách se solárním pohonem. Každý ze 40 pozvaných 
účastníků si trasu volil dle vlastního uvážení. Jediným kontrolním bodem na trati bylo ruské město Soči, dějiště ZOH 2014. 
Do cíle česká posádka dorazila 31. července a umístila se na báječném 4. místě.

Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky
Ve dnech 23. – 28. června hostil Zlínský kraj, zejména pak region Uherskohradišťska, HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ 
A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY. Mladší a starší žáci a žákyně, dorostenci a dorostenky, kadeti a kadetky si měli možnost zažít 
atmosféru skutečných olympijských her – být přítomni zapálení olympijského ohně, slavnostním ceremoniálům, vyzkou-
šet si soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy.

VI. Slovácké beachové léto 
Ve dnech 5. – 14. července se historické centrum Uherského Hradiště již pošesté proměnilo v pláž plnou sportu a zábavy. 
Opět nechyběl plážový volejbal, plážová házená, pétanque a plážový fotbal, z neplážových aktivit stolní tenis a stolní fot-
bálek, z nesoutěžních pohybových aktivit například alpinning nebo salsa. Hudebnímu programu opět kralovala perla české 
hudební scény MONKEY BUSINESS a nově též slovenské INEKAFE.

XXXIX. Letní filmová škola
Největší nesoutěžní přehlídce filmů v České republice  patřil v Uherském Hradišti prázdninový týden na přelomu července 
a srpna. Filmy promítané v sedmi sálech a dvou letních kinech rozmístěných po celém městě navštívily i letos tisíce ná-
vštěvníků. K významným hostům XXXIX. ročníku patřili jeden z nejrespektovanějších českých herců Josef Abrhám, nejvý-
znamnější portugalský tvůrce Pedro Costa nebo slovenský scénárista a režisér Dušan Hanák.

REC GROUP FANDÍ A PODPORUJE
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Ve čtvrtek 27. června navštívil společnost REC Group s.r.o. filmový štáb České televize a dal tu vzniknout nové repor-
táži oblíbeného pořadu TOULAVÁ KAMERA. Na mušku si tvůrci vzali zejména unikátní KOVOZOO. Neopomněli však 
navštívit ani loď NADĚJE, maják ŠROTÍK nebo se svézt STEELINKOU, nahlédnout do provozu a obhlédnout, jak skvěle 
se v areálu společnosti dokáží zabavit děti. ČT Jednička reportáž odvysílala v neděli 1. září 2013. 

ON-LINE ke zhlédnutí je na http://www.recgroup.cz/toulava-kamera-v-kovozoo/.

KAMERA SE TOULALA KOVOZOO

sbírají a odevzdávají nebezpečný i využitelný odpad

reportáž ke zhlédnutí on-line

JDOU PŘÍKLADEM

PŮL LITRU NADĚJE

Obecným mottem všech společností skupiny REC Group s.r.o. je být v ekologickém smýšlení důslední a přísní k sobě 
samým a jít ostatním příkladem. Důkazem je SOUTĚŽ VE SBĚRU ODPADŮ, kterou vyhlásilo středisko NEBEZPEČNÝCH OD-
PADŮ v lednu 2013 s platností do konce roku. Účastnit se mohou všichni zaměstnanci a vyhrávat mohou ceny hmotné 
i nehmotné – což není až tak podstatné – důležitá je chuť a přirozené nadšení. Zaměstnanci sbírají čisté dřevo a sklo, čistý, 
tříděný a kartonový papír, PET lahve, folie, jedlý olej a tuk a vyjetý motorový olej. Pravidelně jsou seznamováni s průběžný-
mi výsledky a motivováni k ještě většímu snažení. K poslednímu srpnu se hmotnost všech sesbíraných komodit vyšplhala 
k číslu 1 193 kg. Odevzdanému odpadu dominoval papír – sešlo se ho 751 kg. S celkovou hmotností 200 kg sesbíraného 
odpadu k tomuto datu tabulku vedla Darja Mikulášková.

Společnost REC Group s.r.o. podpořila neobyčejně prospěšnou akci rádia KISS Publikum nazvanou PŮL LITRU NA-
DĚJE. Jejím smyslem bylo získat pro nemocnici v Uherském Hradišti další dobrovolné dárce krve. Půl litru naděje 
představuje krevní konzervu, která může zachránit život. Nikdo si většinou nepřipouští, že se právě jemu může něco 
stát. Když se ale dostane do situace, kdy on sám nebo někdo blízký potřebuje krev, může být už pozdě. Krev je stále 
nedostatkové zboží i proto, že krevní konzervy podléhají zkáze a mají svou životnost. 

Ti, kdo využili příležitosti darovat krev společně s REC Group a rádiem KISS Publikum, nelitovali. Nejenže získali 
dobrý pocit a drobný dárek od moderátorů rádia, ale potkat mohli také prezidentku nadačního fondu Kapka naděje 
Vendulu Svobodovou, která do Uherskohradišťské nemocnice přijela darovat krev a přivezla jí dárek – přístroj, který 
pomůže nemocným ve Zlínském kraji.
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bonus pro firmu, závazek vůči zákazníkům

bezpečně skartujeme vaše dokumenty

nový model SCANIA – posila vozového parku

ÚSPĚŠNÁ CERTIFIKACE ISO A SUCO

CHRAŇTE SVÁ DATA!

VIZITKA MODERNÍ SPOLEČNOSTI

Počátkem září společnost KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., úspěšně zdolala roční kontrolní audit obou certifikací pro systém 
managementu kvality a environmentu dle EN – ISO 9001 : 2008 i ISO 14001 : 2004. Vedle známého ISO prošla firma též 
úspěšnou certifikací kvality pro ne až tak běžné SUCO – Odborný podnik pro nakládání s odpady (v České republice je jeho 
držiteli pouhých pár desítek firem). Zdařilá certifikace pro firmu představuje nejen úspěch, je to zejména velký závazek 
vůči zákazníkům. „Znamená to, že se chceme chovat ekologicky, být zodpovědní k životnímu prostředí, a že témuž chceme 
učit také naše zákazníky, zaměstnance, školáky a veřejnost,“ vysvětlil Bronislav Janeček, generální ředitel KOVOSTEEL Re-
cycling princip firemního smýšlení o kvalitě.
Certifikáty KOVOSTEEL Recycling hrdě prezentuje obvyklým způsobem – na webu společnosti a na oficiálních dokumen-
tech. Znamenají pro něj ale mnohem víc než jen dobrovolně povinné lejstro, líbivou reklamu či barevnou placku na tis-
kovině. Jsou pro něj stvrzením, že jde správným směrem. „Jsme důslední a přísní ke každému v našem okolí a nejvíce 
sami k sobě. Neopomíjíme, že jsme firma, která je trochu jiná než všechny ostatní. A k tomu také patří, že pro dobrou věc 
děláme víc než jiní, a že dosahujeme těžších cílů než běžné firmy. Je to naše výhoda a jedinečnost,“ pojmenoval Bronislav 
Janeček jednoduše cestu, kterak se chovat poctivě ekologicky a dosahovat kýžených úspěchů.

V rámci rozšiřování služeb zákazníkům v oblasti zpracování odpadů posílila společnost KOVOSTEEL Recycling s.r.o. nově 
svou nabídku o BEZPEČNOU SKARTACI DOKUMENTŮ s možností osobní přítomnosti původce na místě skartace. Diskrétně 
se postaráme o likvidace všech nepotřebných tiskopisů. Potvrzení o skartaci můžeme doložit certifikátem. Případné dota-
zy ochotně zodpoví naši obchodní zástupci.

Jednou ze zásad moderní společnosti je vybavení provozu mladou technikou. Protože společnost KOVOSTEEL Recycling s.r.o. 
stejně jako další dceřiné společnosti skupiny REC Group s.r.o. moderní společností bezesporu jsou, průměrný věk techniky tu 
nepřekračuje u nákladních automobilů šest, u vleků pět let. Nejnovějším přírůstkem v rámci obnovy vozového parku je ná-
kladní automobil s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickým nakládacím jeřábem SCANIA. „K vozidlu je přiřazen stávající 
kontejnerový přívěs, využíváno bude pro svoz železného šrotu, pneumatik, dřeva, případně ostatního nebo nebezpečného 
odpadu,“ vysvětlil Josef Drobil, dispečer dopravy.

Parametry a výbava:
Vůz je postaven na podvozku SCANIA 6x2/2 – 3nápravový automobil s natá-
čecí zadní pomocnou nápravou, výkon motoru je 440 koní. Vybaven je sys-
témem vah, sloužícím řidiči pro orientační přehled zatížení náprav vozu. Pro 
jeho pohodlí je kabina vybavena klimatizací, nezávislým topením, ledničkou, 
autorádiem, vysílačkou a lehátkem pro odpočinek při delších cestách.
 
Vozový park společnosti KOVOSTEEL Recycling čítá 12 nákladních automobi-
lů, 6 kontejnerových přívěsů, 1 sklápěcí návěs a 1 traktor s kontejnerovým pří-
věsem. „Moderní technické vybavení v našem pojetí znamená, že pořizujeme 
nejmodernější a nejlepší technologie, které se momentálně na trhu nacháze-
jí,“ uvedl nekompromisně Bronislav Janeček, jednatel společnosti.
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Společnost KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., podniká stále nové kroky ve smyslu ekologizace a ochrany přírody. Dal-
ším z nich je rozsáhlá rekonstrukce plochy běžně využívané pro skladování, manipulaci a zpracování kovového 
odpadu. Původní plocha byla rovněž zabezpečena - tvořena byla silničními panely a monolitickými betonovými 
deskami - společnost se nicméně rozhodla povýšit její bezpečnost až na úroveň požadavků SUCO.

Plocha o výměře 6 000 m2 je nyní v několika etapách postupně šetrně rekonstruována, aniž by došlo k omeze-
ní provozu. Pokládány jsou nové vlákno-betonové desky včetně kompletního systému odvodnění. „Práce byly 
zahájeny v druhé polovině srpna, dokončení je plánováno na polovinu října tohoto roku. V první etapě dochází 
k rekonstrukci plochy o velikosti 1 350 m2 a části kanalizačního systému, provádíme instalaci odlučovače ropných 
látek a napojení do stávajícího kanalizačního systému. Investiční náklady jsou vyčísleny na 4,4 mil. Kč,“ uvedl 
Stanislav Kafka, vedoucí správy majetku společnosti. 

Realizace stavby byla zadána společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o., která pro skupinu REC Group s.r.o. pro-
vedla již několik staveb – Kongresové centrum, Shromaždiště odpadů, odkládací plochu pro kontejnery nebo 
zpevněnou plochu v areálu společnosti STEELMET.

Další etapy rekonstrukce jsou naplánovány v rozmezí dubna až září příštího roku. Jejich dokončením dosáhne 
společnost stavu, kdy bude 80 % jejích ploch zabezpečeno tak, že splní nejvyšší evropské standardy v rámci na-
kládání s odpady.

zabrání znečištění podzemních vod
REKONSTRUKCE PROVOZNÍ PLOCHY



KOVOSTEEL
6

Společnost KOVOSTEEL, s.r.o., vznikla roku 1998 v areálu bývalého Cukrovaru ve Starém Městě, za jehož úspěchy 
kdysi stál slavný rod Mayů. „Mayové zde zanechali nesmazatelný otisk a my, aniž bychom si to zprvu uvědomovali, 
jsme vlastně pomyslně převzali jejich štafetový kolík,“ uvedl Bronislav Janeček, jednatel skupiny REC Group s.r.o., 
jejíž součástí je také společnost KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., někdejší KOVOSTEEL, s.r.o.

•  Jednou cestou je RECYKLACE. Vytříděné sklo se stává vstupní surovinou do skláren, přičemž se jedná o jeden 
z technologicky nejjednodušších a nejdokonalejších recyklačních koloběhů. Navrací téměř celé množství vytřídě-
né a rozdrcené suroviny zpět do oběhu a zcela zachovává její původní vlastnosti. Recyklace skla šetří neobnovi-
telné přírodní zdroje (písek, dolomit, atd.), znamená méně zásahů do přírody a snižuje energetickou náročnost 
výroby.

•  Druhou cestou je PĚNOVÉ SKLO. Získává se rovněž ze starého skla, je lehké a tvarově stálé a v mnoha ohledech 
nahrazuje běžný polystyren. Ve srovnání s ním má však mnohem vyšší užitné vlastnosti – je ekologické, tepelně 
izolační, mrazuvzdorné, nehořlavé, zachycující a odvádějící zatížení a odolné proti stárnutí. Skvěle se proto hodí 
např. pro izolaci základových desek a do sklepních stropů. V porovnání s polystyrenovými deskami se přitom jed-
ná o levnější alternativu.

Sklo se již dříve řadilo mezi komodity, jejichž odběrem se společnost KOVOSTEEL Recycling zabývala. Zatímco dopo-
sud jejím provozem prošlo nejvýše 20 t měsíčně, nyní je to více než 150 t měsíčně. Sklo lze proto označit za novou 
významnou komoditu, jejíž recyklaci společnost KOVOSTEEL Recycling napomáhá.

Sklo bylo objeveno v Mezopotámii přibližně 3 000 let před Kristem. V té době sloužilo k výrobě ozdob, šperků a amu-
letů. Do Čech se dostalo ve 2. tisíciletí před naším letopočtem v rámci výměnného obchodu. Na našem území později 
vznikaly věhlasné sklárny. Nutno zmínit, že čeští skláři si v rámci historie a výroby skla vydobyli významné postavení.

Důležitým předpokladem funkčního a uceleného EKOLANDu je dát důstojně vyniknout jeho dominantám – ma-
jáku ŠROTÍK, lodi NADĚJE, Kongresovému centru a KOVOZOO a oddělit je od provozních prostor společnosti 
KOVOSTEEL Recycling. A právě nyní dochází k realizaci podstatného kroku, který tento záměr pomůže dotáh-
nout do zdárného konce. V září byly zlikvidovány dvě kovové haly v blízkosti provozu KOVOSTEEL Recycling, 

sloužící dosud jako skladové prostory. S výstavbou nové 
haly Údržby v provozní části areálu bylo započato kon-
cem září a dokončena bude v prosinci. Tím okamžikem 
se uzavře část provozní a EKOLAND se stane ucelenější. 

„Do provozu bude nově možno nahlédnout pouze 
v rámci exkurzí – a sice prostřednictvím vyhlídkových 
lávek nebo z oken vyhlídkového vláčku STEELINKA,“ vy-
světlil Bronislav Janeček, generální ředitel společnosti 
REC Group. A co vznikne v místech bývalých hal Údržby? 
„Přece porodnice,“ usmívá se ředitel. „Respektive místo, 
kde bude možno tvořit s plnou parádou a plným vybave-
ním další exempláře do naší KOVOZOO.“

nová lahev nebo alternativa polystyrenu

na svět tu budou přicházet nová zvířátka

REINKARNACE FLAŠKY OD RUMU

POSTAVÍME PORODNICI
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Staroměstská KOVOZOO je evropským unikátem, ne nadarmo tak své brány otevírá stále většímu počtu návštěvníků 
ze všech koutů republiky. Věrné kopie zvířat z kovu se těší obdivu dospělých návštěvníků, hodnotících nápaditost, pre-
ciznost a cit pro detail zpracování. Nadšeni jsou ovšem zejména nejmenší průzkumníci, oceňující hravost a obrovský 
prostor pro fantazii, který jim nejen KOVOZOO, ale i celý EKOLAND s pirátskou lodí a suchozemským majákem otevírá. 

V polovině září tento půvabný areál hostil již druhý ročník zajímavé tvořivé akce určené speciálně dětem – DĚTI A KO-
VOZOO. Jednatelé společnosti REC Group, zabývající se zpracováním kovového odpadu, z něhož jsou zvířecí exempláře 
vyrobeny, se již vloni rozhodli posunout ušlechtilou myšlenku efektivního využití odpadu ještě dál. K výrobě zvířat zave-
leli použít také dalšího odpadového materiálu a výsledek byl opět působivý. V sobotu 14. září mohli organizátoři i přes 
nepřízeň počasí s neskrývanou radostí přihlížet šikovnosti, zručnosti a talentu stovky mladých zapálených umělců, kteří 
tvořili ze tří druhů materiálů – ze dřeva, kovu a z elektroodpadu. Pracovali zaujatě a soutěžili horlivě, vždyť bylo také 
proč. Výherci si odnesli řadu lákavých cen a nejlepší výtvory byly odměněny vyhlídkovými lety, volnými vstupy do ZOO 
i kina a sportovním vybavením.

Akce DĚTI A KOVOZOO se konala pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, starosty Uherského Hra-
diště Květoslava Tichavského a starosty Starého Města Josefa Bazaly. „Světlo světa spatřilo celkem 67 nových zvířat, 
z nichž většina bude mít čestné místo v naší KOVOZOO,“ zhodnotil výsledky a dojmy z akce Bronislav Janeček, gene-
rální ředitel skupiny REC Group. Akci pod širým nebem svlažilo dopoledne pár kapek deště. Odpoledne, jak už je na 
programech Ekolandu běžné, bylo jasno a slunečno. Pobavili se děti i dospělí. Společnými silami vyrobili zajímavá 
zvířátka z odpadů. Mohli na město pohlédnout z výšin vyhlídkového majáku ŠROTÍK. Na pirátské lodi NADĚJE si zatočit 
kormidlem a dopodrobna prozkoumat KOVOZOO, kterou možná již v těchto dnech zdobí právě jejich nový exemplář.

tvořilo se ze dřeva, kovu i elektroodpadu
NOVÉ PŘÍRŮSTKY V KOVOZOO

Není nic snazšího! Zapojte se do druhého ročníku soutěže KOVOZOO a vyrobte z železa zvíře v životní velikos-
ti. Do soutěže se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak týmy nebo firmy. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2014. Ter-
mín pro dodání soutěžního zvířete 30. 3. 2014. Slavnostní vyhlášení výsledků a obdarování vítězů finančními 
odměnami v celkové výši 170 000 Kč se uskuteční na akci DEN ZEMĚ 2014.

Podrobné podmínky soutěže najdete na www.kovozoo.cz.

CHCETE VYHRÁT PRVNÍ CENU A S NÍ 100 000 KČ? 
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V Hollywoodu mají ti nej-
významnější svou hvězdu 
na chodníku slávy. Obdivují se 
jim davy turistů a s úctou se 
sklání nad jejich vyrytými jmé-
ny. Obdobnou možnost nyní 
skýtá i staroměstská KOVOZOO. 
Významní obchodní partneři 
mají možnost umístit do ní své 
vlastní originální zvíře. To pro 
ně v zahradě, kam ročně zavítá 
více než 20 000 návštěvníků, 
může být vskutku originální re-
klamou. 

Patříte k našim obchodním 
partnerům? Zaujala vás tato 
unikátní nabídka? Pak dlouho 
neotálejte, na www.kovozoo.cz 
si pečlivě prostudujte podmín-
ky, jež musí každý nový právoplatný obyvatel KOVOZOO bez výjimky splňovat, vyberte si zvíře a pusťte se do díla. 
Váš exponát přivítáme s plnou parádou a opatříme jej stylovou cedulkou se jménem tvůrce, tedy vaší firmy.

Znáte ho všichni. Moudro, že když Mohamed nejde k hoře, musí hora k Mohamedovi. Staroměstská KOVOZOO, 
která už balí saky paky na TOUR PO NÁKUPNÍCH CENTRECH, toto prastaré pořekadlo ještě vyšperkovala. S kon-
cem hlavní návštěvní sezony se chystá vybraná kovová zvířátka chytře vyvézt do světa na zkušenou. Nejenže se 
podívají daleko za hranice regionu, ba dokonce státu, navíc tu mohou hlasitě šířit zprávu o unikátní KOVOZOO, 

jaká v Evropě nemá obdoby. Řekněte sami, kdo 
z vás by si nechal ujít šanci zhlédnout na vlastní 
oči zahradu, do které vás osobně pozve gorila, ele-
gantní gepard, roztomilý medvídek, rodinka tuč-
ňáků nebo majestátní krokodýl?!

V zimním období najde pětice kovových živoči-
chů ze Starého Města svůj nový domov v českých 
a slovenských nákupních centrech. Návštěvníci si 
je tu mohou zblízka prohlédnout, osahat, dozvě-
dět se více o jejich kamarádech v zahradě společ-
nosti REC Group s.r.o. i o možnosti rozšířit jejich 
řady o nového tvora v rámci 2. kola soutěže KOVO-
ZOO a urvat si pořádný kus z finanční výhry ve výši 
170 000 Kč.

vaše originální zvíře – vaše originální reklama

aktivní přezimování staroměstské KOVOZOO

ZANECHTE U NÁS SVŮJ OTISK

ZVÍŘÁTKA NA CESTÁCH
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Magie, která spojuje všechny zemské živly společně s atmosférou prodchnutou vůní kouře a zvoněním kovadlin 
– takový byl 32. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů  HEFAISTON na hradě Helfštýn. Uskutečnil se 
o posledním srpnovém víkendu a delegace ze staroměstské KOVOZOO v čele s  gorilou, gepardem, méďou, tuč-
ňáky, želvou, kobrou a albatrosem tu společně s dalšími autory  miniaturních i obřích kovových exponátů oslavila 
jeden z největších kovářských svátků světa. 

Ke koukání tu bylo vše, co se jen z kovů dá vytvořit, exponáty z KOVOZOO přesto byly jednoznačnou raritou 
a mezi uměleckými kovovými plastikami vyčnívaly nad ostatní. „Poprvé jsme se HEFAISTONU účastnili v roce 
2011, vloni jsme si dali pauzu, a bylo moc příjemné zjistit, že si nás i s odstupem dvou let pamatují. Mile nás pře-
kvapilo, že mnozí dokonce rozpoznali, která zvířata už viděli, a která jsme přivezli nová,“ vzpomíná na úspěšnou 
prezentaci staroměstské KOVOZOO Petra Polášková, jedna z členů delegace. A má být nač pyšná, vždyť HEFAIS-
TON navštívilo 9,5 tisíce návštěvníků a dle hodnocení pořadatelů se každý z nich nejdéle zdržel právě u kovových 
zvířat. Nešetřilo se slovy chvály a obdivu a několik vystavujících kovářů dokonce přislíbilo účast v druhém kole 
soutěže KOVOZOO. Unikátní staroměstská zahrada se zjevně může těšit jak na davy nových návštěvníků, tak 
na nové exempláře.

na mezinárodním setkání kovářů excelovala KOVOZOO
OPĚT STŘEDEM POZORNOSTI
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Kdo se bojí, nesmí do lesa. A poslední říjnový čtvrtek (31. 10. 2013) by úderem půl páté podvečerní neměl zavítat 
ani do areálu společnosti REC Group. Budeme se tu totiž bát! 
Druhý ročník akce s názvem Strašidelná zahrada bude určen všem generacím. Celou zahradu a prostor před 
lodí zaplní strašidla, čarodějnice, hejkalové, pohádkové a nadpřirozené bytosti. Cikánka vám vyvěští budoucnost 
z karet nebo křišťálové koule, s upírem si zahrajete dýňový bowling, u čarodějnice ochutnáte kouzelný lektvar, 
navštívit můžete tajuplnou kajutu Jacka Sparrowa a spoustu dalšího. Děti jistě nadchne malování na obličej nebo 
tvořivé dílničky, kde si mohou vyrobit něco malého na památku. Celý večer zakončí velká strašidelná diskotéka. 
Dospělí zaplatí 30 Kč, děti, studenti a důchodci 20 Kč. Ti nejmenší do 6 let, stejně jako masky bez rozdílu věku,  
mají vstup zdarma.

oslavte s námi HALLOWEEN ve Strašidelné zahradě
POJĎTE, BUDEME SE BÁT

Webové stránky www.kovozoo.cz získaly nový moderní design s možností přehrávání multimédií, množstvím 
zajímavých soutěží, tipů na výlety v okolí či mapou pro hráče Geocachingu. Primárním cílem bylo co nejpružněji 
předávat informace návštěvníkům, k čemuž nyní významně napomáhá například přímé propojení se sociální sítí 
FACEBOOK. Atraktivní novinkou webu je zbrusu nová on-line webkamera, která návštěvníkům umožňuje kdykoliv 
nahlédnout, co se v prostorách zahrady děje. 

S novinkami na webu se dočkaly vylepšení nejen facebookový profil KOVOZOO, ale také profil REC Group. Ten vý-
razně rozšířil prostor pro prezentaci novinek z EKOLANDu, Kongresového centra, výukových programů a obecně 
z činnosti celé společnosti. Najdete tu pozvánky na akce či příležitosti k soutěžení – aktuálně se můžete zapojit 
do fotosoutěže „Vyfoť se v KOVOZOO a vyhraj!“. Profil KOVOZOO sdružuje veškeré novinky z činnosti KOVOZOO, 
nová zvířata, podmínky soutěže KOVOZOO o 170 000 Kč, videa atd. 

Zkrátka, cokoliv se šustne v REC Group nebo v KOVOZOO, najdete obratem na FB. 

cokoliv se šustne, uvidíte, uslyšíte, přečtete si
ŠPÍZUJTE KOVOZOO WEBKAMEROU 
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ŠPÍZUJTE KOVOZOO WEBKAMEROU 

Nejnovějším přírůstkem v originální KOVOZOO ve Starém Městě je bizon TATANKA. Drobeček vážící 1 300 kg je 
dílem desetičlenného týmu ve složení Bronislav Janeček, Petr Sadovský, Milan Bureš, Jan Šišpera, František Stří-
těžský, Vojtěch Hartman, Jiří Klein, Aleš Veverka, Miloslav Maňásek a Dan Čermák. Jeho tělesné proporce o délce 
3,5 m a výšce 2,1 m tvoří krumpáč, vrtáky, klíče, části ozubených kol a další běžný kovový odpad. Inspirací pro něj 
byl přitom samotný materiál. 

Inspirace materiálem
„Podobně jako se kdysi reálné obrysy výra velkého zhmotnily v okamžiku, kdy jsme objevili díl z čerpací hadice, 
bizona jsme zcela jasně spatřili za háky z jeřábu, z nichž jsme vyrobili rohy, a za částmi pásových dopravníků, které 
dokonale nahradily bizonovu srst,“ popsal Bronislav Janeček.

Bizon spolknul člověka
Na svět bizon přicházel plných šest dnů. „Pracovali jsme s takovým zaujetím, že jsme jednoho člena týmu dokon-
ce zapomněli ve zvířecích útrobách,“ vzpomíná s úsměvem další z otců. Svařovalo se totiž zevnitř. Dotyčnému 
opomněli ponechat patřičný otvor, aby se mohl pohodlně dostat ven, byli proto nuceni dodatečně díru zvětšovat 
a následně ji zvenčí doplnit a zacelit.

Inspirace Kevinem Costnerem
Bizon se narodil 15. dubna 2013, jméno mu vybrali návštěvníci ekologických exkurzí a Dne Země – nejvíce jich 
hlasovalo pro TATANKU podle bizona z oscarového snímku s Kevinem Costnerem TANEC S VLKY. Oficiální křest 
proběhl 14. června 2013 na Pohádkové zahradě v areálu společnosti REC Group, kmotrem se symbolicky stal 
jeden z otců – Milan Bureš.                        
 
Zatímco u některých živočichů je třeba čekat na inspiraci, ve výběru dalších monumentálních tvorů má výše 
uvedený tým „zvířecích rodičů“ jasno již nyní – po želvě, nosorožci a bizonovi se ujmou stvoření žirafy, slona 
a na závěr i obří velryby.

nepřehlédnutelný člen KOVOZOO
JMENUJE SE TATANKA 
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Další skalp v podobě abnormálně náročné zakázky drží v ruce společnost OTR Recycling, s.r.o. Za pouhých třicet 
dnů se jí bez ztráty kytičky podařilo zvládnout demolici i recyklaci budov neurologie a patologie v areálu Vsetínské 
nemocnice. „Navázali jsme na cenné zkušenosti z demolice hradišťské porodnice, přesto se opět jednalo o novou 
výzvu a řešení mnoha nových nesnadných situací. Demolice probíhala za plného provozu, navíc v těsné blízkosti 
pavilonu LDN a plicního oddělení,“ popsal největší úskalí operace Richard Podráský, výrobní ředitel společnosti.

Jednalo se o zděnou nepodsklepenou jednopodlažní stavbu s valbovou střechou. Krytinu tvořily velkoplošné hliní-
kové šablony a pozinkovaný falcovaný plech, sokl byl proveden z kamenného zdiva, základní konstrukci dominovaly 
cihly a beton. Veškeré stavební sutě se podařilo v podobě recyklátů zobchodovat do staveb ve Vsetíně a v místě 
demolice se nyní nachází upravená plocha, kde bude aktuálně probíhat výstavba nového pavilonu. 
A nač je společnost OTR Recycling po úspěšně završené demolici nejpyšnější? „Za celou dobu akce nedošlo ze 

strany nemocnice a zástupců Zlínského kraje ani k jediné připomínce,“ 
pochvaluje si Podráský.

Zajímavosti:
•  Pouhých 20 m od objektu neurologie stál heliport a 4x za celou akci tak 

těsně vedle bagrů přistával vrtulník.
•  Celá střecha byla ručně demontována odbornou firmou, která veške-

rou práci provedla bezplatně pouze za dřevo, které bylo použito na de-
korativní účely. 

•  Recyklace stavebních odpadů musela probíhat mimo areál nemocnice 
na pronajatém recyklačním zařízení.

OTR Recycling zvládla další náročnou operaci
MISTŘI V OBORU DEMOLIC 

V areálu společnosti OTR Recycling s.r.o. již třetím rokem úspěšně funguje STAVBAZAR – tj. veřejný odprodej 
zbytkového či přebytečného použitého stavebního materiálu. „Zákazníkům nabízíme možnost odkoupení ma-
teriálu a zboží, které zbylo po námi realizovaných demolicích, stavebních pracích a úpravách, případně pochází 
z našeho sběrného dvora. Jedná se o zboží nadále funkční, dobře použitelné a cenově neobyčejně výhodné,“ 
popsal nabídku STAVBAZARU Miloslav Maňásek, jednatel společnosti. Největší zájem ze strany veřejnosti je o pa-
lety, minerální vatu, desky, fošny. Významnou měrou však STAVBAZARU využívá i sama společnost OTR Recycling 
– z vojenských beden tu vyrobili skříňky, z fošen police, z paletových vík nástěnky a z lyží postavili unikátní plot.
Celý sortiment aktuálně nabízeného zboží zákazníci naleznou na www.recshop.cz. Vybrané zboží je možno od-
vézt až na místo určení k zákazníkovi.

RECSHOP nabízí:
palety a víka | prkna, fošny, trámy, hranoly | dveře, okna | minerální 
vata | cihly | žulové kostky | betonové obrubníky | makadam | sta-
vební fólie Poldex | vojenské bedny originální | umyvadla | asfaltová 
lepenka | okapy, rýny z pozinkovaného plechu a držáky | dřevěné des-
ky | překližky | polystyrenové desky | kovové mříže na okna | kovové 
výztuže do betonů | betonová dlažba čtvercová, zámková | betonové 
odtokové dlaždice | střešní krytiny | židle, křesla | palivové dříví | taš-
ka na bioodpad | recyklát cihelný, betonový, asfaltový | zahradnický 
substrát | dřevní drť 

prodej funkčního stavebního materiálu z demolic
MATERIÁL ZA HUBIČKU
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V areálu společnosti OTR Recycling s.r.o. je vysázeno přibližně 850 autochtonních neboli původních dřevin a rost-
lin. Jedná se o dřeviny, které vznikly na původním stanovišti a na našem území se vyvíjely tisíce let bez zásahu 
člověka. Během této doby si vytvořily pevné vztahy s velkým množstvím dalších organismů i jiných rostlin – 
od mikroskopických roztočů a hub až po velké savce. Jsou proto dokonale přizpůsobeny místním půdním i kli-
matickým podmínkám. „V přírodě je všechno propojeno se vším a vše je zakódováno v genech rostlin. Původní 
dřeviny a rostliny jsou u nás doma. Rostou snadno, pokud člověk neničí podmínky a vztahy, na které jsou zvyklé,“ 
vysvětlil Miloslav Maňásek, ředitel společnosti.

Výsadbu v areálu společnosti doplňuje informační tabule, kde se o původních dřevinách dočtete mnoho zajíma-
vého. Zjistíte, jak důležitá je přirozená flóra pro ptáky, brouky a další živočichy, kteří se jí živí a používají ji jako 
úkryt. 

Najdete tu vysázeny tyto původní dřeviny:
Angrešt, Bez černý, Borovice lesní, Brslen evropský, Bříza bělokorá, Černý rybíz, Červený rybíz, Dřín obecný, Dřišťál 
obecný, Dub letní, Habr obecný, Hloh jednosemenný, Hrušeň obecná, Jabloň lesní, Janovec metlatý, Javor babyka, 
Jeřáb břek, Kalina obecná, Kalina tušalaj, Klokoč zpeřený, Krušina olšová, Lípa srdčitá, Líska obecná, Lýkovec von-
ný, Mahalebka obecná, Maliník obecný, Meruzalka černá, Meruzalka červená, Meruzalka srstka, Olše lepkavá, 
Oskeruše ptačí, Ostružiník křovitý, Ptačí zob obecný, Růže šípková, Řešetlák počistivý, Skalník celokrajný, Smrk zte-
pilý, Střemcha obecná, Svída krvavá, Tis červený, Topol osika, Trnka obecná, Třešeň ptačí, Vrba jíva, Zimolez pýřitý 

Vzorky dřevin do OTR Recycling věnovala Lesní školka Kladíkov, Moravský Písek. | www.klobouckalesni.cz

seznámíme vás s nimi ve Starém Městě
ZNÁTE PŮVODNÍ DŘEVINY?
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Také se často potýkáte s problémem, jak a kde se zbavit starého nábytku, koberců, pneumatik, vybouraných oken či 
van, zábradlí a jiného odpadu, který se vám při nejlepší vůli nevejde do popelnice? Se zajímavým nápadem, kterak 
užitečně využít zdánlivě neužitečný velkoobjemový odpad, přišla společnost OTR Recycling s.r.o. ve Starém Městě. 
Již téměř rok se zabývá testováním jeho zpracování ve smyslu minimalizace odpadu. A blýská se, zdá se, na lepší 
časy. „V České republice se jedná o spíše ojedinělou aktivitu. Dosavadní výsledky našeho testování jsou nicméně 
pozitivní a dávají naději, že tento efektivní způsob jakéhosi předtřídění před následným dalším využitím nebo likvi-
dací bude v budoucnu zcela běžný,“ vyjádřil se Miloslav Maňásek, ředitel společnosti. OTR Recycling přitom přísně 
ctí hierarchii zpracování odpadů. Na 1. místě je vždy minimalizace odpadů, na místě 2. jejich materiálové využití, 
následuje energetické využití, a není-li zbytí, na posledním 4. místě je likvidace.

Při materiálovém znovuvyužití odpadu je možné suroviny zužitkovat k výrobě dalších nových nebo recyklovaných 
výrobků – jedná se o dřevo, některé druhy plastu (PET lahve) nebo papír. Tam, kde to není možné, nastupuje ener-
getické využití ve schválených zdrojích (např. ve spalovnách, které vyrábějí využitelné teplo). V každém případě je 
velká šance, že váš odpad čeká lepší osud, než aby zbůhdarma tlel na skládkách. A cena? „Je srovnatelná s vyveze-
ním takového odpadu na skládku. Významným bonusem však je dobrý pocit z toho, že touto cestou napomáháte 
minimalizaci odpadů a možnosti jejich dalšího využití,“ upřesnil Miloslav Maňásek.

nemusí tlít na skládce, může být opět užitečný
JAKÝ OSUD ČEKÁ VÁŠ STARÝ GAUČ?

Společnost OTR Recycling s.r.o. rozšířila služby veřejnosti o přepravu nadrozměrných nákladů prostřednictvím no-
vého tahače. „Jeho pořízením jsme výrazně zvýšili naši akceschopnost, nemusíme se již spoléhat na cizí dopravce, 
vše potřebné převezeme sami – pohodlně, rychle a tehdy, kdy je právě třeba,“ chválí si službu Miloslav Maňásek, 
ředitel společnosti. Nový tahač je určen pro přepravu nákladu, který běžným nákladním vozem přepravit nelze. 
Aktivně využíván je pro přepravu autobusů, kolejnic a jiných dlouhých a těžkých materiálů, předmětů a strojů. 

Základní parametry přepravovaného nákladu: 
• maximální hmotnost: 35 t 
• maximální šířka: 3 m 
• maximální výška: 4,5 m 
• maximální délka: 21 m 

Odlehčíme pro představu – slon africký dosahuje výšky až 4 m a váhy 
přibližně 7 t – nový tahač společnosti OTR Recycling by jich tedy poho-
dlně převezl 5 kousků.

Chcete využít tahač pro přepravu vlastního nadrozměrného nákladu?
Volejte dispečerku dopravy – Petru Slavíkovou – tel.: 725 243 859.

tolik nyní pohodlně převezeme novým tahačem
KOLIK VÁŽÍ A MĚŘÍ 5 SLONŮ?
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V areálu společnosti STEELMET, s.r.o., byla dokončena rekonstrukce první části venkovních skladovacích a mani-
pulačních ploch. Společnost tak získala přibližně 1000 m² zcela nové tzv. zabezpečené plochy. „Nová betonová 
plocha je položena na hydroizolační fólii, která brání průsaku kapalin do půdy, čímž je zabráněno možnému 
úniku látek nebezpečných pro životní prostředí, v našem případě zejména ropných látek,“ vysvětlil Milan Bureš, 
jednatel společnosti STEELMET. 

Veškeré kapaliny zachycené na ploše jsou odváděny do odlučovače ropných látek, kde dochází k separaci těchto 
látek od vody, která je následně čistá odváděna do kanalizace. Takto zabezpečená plocha bude využívána zejmé-
na spolupracující společností RUMPOLD, s.r.o., k ukládce lednic před jejich zpracováním tzv. prvním stupněm, 
během kterého je z chladicího okruhu lednic odsávána směs oleje a chladiva.  

Rekonstrukce betonových ploch pokračuje v současné době další fází s cílem zrekonstruovat postupně veškeré 
venkovní betonové plochy ve společnosti.

Důležitou vizí společnosti STEELMET je „být moderní společností využívající nejlepší dostupnou techniku“. 
Proto si v letošním roce dala firma za cíl obnovu a rozšíření strojního vybavení. Ke dvěma stávajícím vyso-
kozdvižným vozíkům pořídila nový vozík LINDE s nosností 4,5 tuny ve speciální úpravě. Pracovníci admini-
strativy mají k dispozici nový osobní automobil ŠKODA Fabia. A aktuálně STEELMET plánuje pořídit nový 
výkonnější lis určený pro lisování tvrdých plastů. 

nová plocha brání případnému úniku nebezpečných látek
SPOLEČNOST STEELMET BUDUJE

MODERNÍ SPOLEČNOST = MODERNÍ TECHNIKA

STEELMET
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zdarma odebírá a recykluje osvětlovací zařízení
EKOLAMP – VÝZNAMNÝ NOVÝ PARTNER 

STEELMET zahájil úzkou spolupráci s dalším významným kolektivním systémem. Kolektivní systém EKOLAMP a sku-
pina REC Group kooperují v oblasti sběru světlených zdrojů a průmyslových svítidel. V segmentu průmyslových 
svítidel se partneři dohodli na využití sběrových kapacit celé skupiny REC Group a zpracovatelských kapacit společ-
nosti STEELMET.  

Jednička v péči o to, co už nesvítí
Kolektivní systém EKOLAMP se specializuje na zpětný odběr a následnou recyklaci vysloužilých světelných zdrojů 
a průmyslových svítidel. Ty obsahují atraktivní druhotné suroviny vhodné pro opakované použití. V případě světel-
ných zdrojů je důvodem k recyklaci toxická rtuť, která je pro svícení nezbytná, nicméně vyžaduje odbornou likvi-
daci. Za osm let své existence společnost EKOLAMP podrobila recyklaci přibližně 30 mil. kompaktních a lineárních 
zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů, což ji staví do pozice jedničky na českém trhu. 

Zlikvidovali 161 kg jedovaté rtuti
Každá jednotlivá zářivka sice obsahuje jen nepatrné množství toxické rtuti (konkrétně 2 – 5 mg), která je uvnitř 
světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná. Nevhodná likvidace má však za následek hromadění světelných 
zdrojů na skládkách komunálního odpadu, kde rtuť reaguje s okolním prostředím a na základě bakteriální činnosti 
se rozkládá na dimethylrtuť – plyn pro člověka vysoce nebezpečný. Společnost EKOLAMP již bezpečně zlikvidovala 
světelné zdroje obsahující 161 kg jedovaté rtuti. „Pokud by se takové množství rtuti dostalo do přírody, mohlo by 
znečistit vodu v objemu více než sedmi vodních nádrží Lipno či téměř 525 vodních nádrží Máchovo jezero,“ vypočí-
tává Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP.

Odpad dokáží maximálně zužitkovat
Ekologické zpracování probíhá na linkách, kde se zářivky rozdrtí a přitom se jednotlivé části bezpečně oddělí. „Toxic-
ká rtuť se vysaje podtlakem, oddělí se matice s elektronikou a sklo,“ popisuje Radoslav Chmela. Míra materiálového 
využití dosahuje až 95 %. Technické sklo a plasty jsou využity hlavně ve stavebnictví a kovy putují do kovovýroby. 
Rtuť se buďto zneutralizuje a skládkuje, nebo se vrací do chemického průmyslu. 

Od roku 2005 do současnosti EKOLAMP vytvořil a provozuje celkem 3 693 sběrných míst. Na zpětném odběru se 
nejvíce podílí firmy a obce. Na území Zlínského a Jihomoravského kraje, kde působí skupina REC Group, EKOLAMP 
aktuálně spravuje 546 veřejně dostupných sběrných míst.
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Zabírají vám doma místo nepotřebné elektrospotřebiče? Čekáte na svoz elektroodpadu jako na smilování? Už 
nemusíte! Společnost STEELMET jej od vás nyní okamžitě odkoupí. 

„Výkup elektroodpadu od fyzických osob jsme zahájili ve snaze oslovit co nejširší spektrum zákazníků. Nepotřeb-
né televizory, kulmy a fény, PC, pračky, mikrovlnné trouby a další elektrospotřebiče můžete nyní odevzdat přímo 
v provozovně ve Starém Městě,“ vzkazuje Milan Bureš, jednatel společnosti STEELMET. Aby zde zajistili patřičnou 
úroveň služeb, realizovali drobné stavební úpravy, které nyní umožňují komfortnější odbavení zákazníků.

Nemusíte čekat až na Den Země, kde je elektroodpad volnou vstupenkou. Odevzdáním elektroodpadu ve spo-
lečnosti STEELMET nejenže získáte naprostou jistotu, že je s vaším odpadem nakládáno v souladu s platnou 
legislativou, navíc za odevzdaný odpad získáte finanční hotovost. Záleží pouze na vás, resp. na množství a druhu 
předávaného elektroodpadu.

VYKOUPÍME VÁŠ ELEKTROODPAD

i kanál může působit estetičtěji
EFEKT NOVÉ TECHNOLOGIE

V reakci na poptávku trhu společnost GELPO vyvinula nové typy kanálových mříží a poklopů. „Zaměřili jsme se ze-
jména na kanály umístěné v pozemních komunikacích, které musí odolávat až čtyřicetitunové zátěži,“ vysvětlil Ra-
domír Bureš, ředitel společnosti. Kanály vyrobené z pryžového granulátu zpevněné ocelovými výztuhami se již staly 
poměrně běžným a stále žádanějším artiklem. Vysvětlení je nasnadě – jsou neatraktivní pro sběratele druhotných 
surovin, a proto atraktivní pro zákazníky. Na rozdíl od kanálů litinových totiž zamezují možnosti častých krádeží, čímž 
snižují riziko nehod a úrazů. To ovšem zdaleka není jejich jedinou ctností – mimoto jsou mrazuvzdorné, odolné proti 
extrémním teplotám i proti působení soli, mají dlouhou životnost a velmi dobře tlumí nárazy. Výrazně snižují hlučnost 
provozu, i proto jsou tak častou volbou pro bytové zástavby, sídliště, jakož i okolí škol a nemocnic.

„Nová technologie lisování nám umožňuje vyrábět celistvější plochy a přesnější a hladší hrany, díky čemuž poklopy 
a mříže působí nejenže estetičtěji, ale svou přítomností navíc takřka nenaruší prostředí, v němž se nacházejí,“ doplnil 
Bureš. Svými  nadčasovými výrobky společnost GELPO dokazuje, že má své místo na trhu a její produkty jsou stále  
žádanějším artiklem novodobé společnosti.
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nové výrobky – nové zakázky – nové trhy 
NEJMODERNĚJŠÍ STROJOVÝ PARK

Benjamínek skupiny REC Group, společnost GELPO, zabývající se vývojem a výrobou desek, dlažeb a tvarových 
výrobků z pryžových drtí, učinila ve svém rozmachu další významný krok kupředu. Vsadila na rozsáhlou gene-
rální opravu, díky níž se výrobní linka společnosti stala jednou z nejmodernějších v České republice, a firmě se 
tím otevřely nové nevídané obzory. „Investovali jsme do generální obnovy strojního vybavení, nákupu nových 
forem, modernizaci aplikace separačních prostředků a zlepšení manipulace a uskladňování polotovarů a ho-
tových výrobků připravených k expedici,“ popsal prospěšný modernizační proces Karel Kotil, obchodní ředitel 
společnosti. Vybudování nových prostor k příjmu vstupních surovin a expedici produktů přímo k zákazníkovi pak 
výrazně zlepšilo a zjednodušilo podmínky pro obchodování.

Výrobky společnosti GELPO jsou na trhu stále žádanější. Široká škála produktů od mříží přes poklopy, desky, 
dlažbu až po obrubníky a antivibrační desky se může pochlubit novými složitějšími tvary, efektní probarveností 
a vyšší objemovou hmotností.  Rozsáhlá investice firmě otevřela zcela nové trhy. K nejčastěji realizovaným za-
kázkám společnosti GELPO se proto nyní řadí zejména zakázky sportovního charakteru – podlahy pro zimní sta-
diony, fitness centra a dětská hřiště. Realizační stavební firmy montují jejich pryžové povrchy v rámci celé České 
republiky, obdobný model nyní GELPO zavádí také na Slovensku.

Prodej výrobků GELPO je zajištěn prostřednictvím maloobchodních i odborných velkoobchodních prodejců. 
„Od poloviny září můžete naše výrobky nově pořídit v sesterské společnosti KOVOSTEEL Recycling ve Starém 
Městě. Přijďte si vybrat ze širokého sortimentu dlažeb, desek či obrubníků,“ vyzval k návštěvě Kotil. Vybrané 
typy výrobků lze objednat dle katalogu. Doplňkový sortiment pak tvoří pryžová zvířátka, o která projevují zájem 
zejména děti. Školený personál dokáže zákazníkům nejen poradit s výběrem, ale také nabídnout možnost po-
kládky vybraného materiálu.
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GELPO

dodáváme jim hřiště kompletně na klíč
PLNÍME SNY OBCÍ A ŠKOL
Nová technologie lisování umožňuje společnosti GELPO vyrábět nejen novou pryžovou dlažbu, ale zejména melírované 
desky, určené pro povrchy dětských a sportovních hřišť, podlahy pro fitness a speciální podlahy zimních stadionů. „Spe-
ciálním zaléváním a válcováním dokážeme vyrobit celistvý povrch beze spár, tzv. litý povrch, který je pro své unikátní 
vlastnosti vhodný nejen pro dopadové plochy na dětských a víceúčelových hřištích, ale obrovské využití najde zejména 
u tenisových kurtů a sportovních hal,“ vysvětlil Radomír Bureš, ředitel společnosti GELPO.

Elastický povrch, vyvinutý společností GELPO, dokáže tlumit zvuky a nárazy, je zdravotně nezávadný, vodopropustný 
a odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a teplotám – své unikátní vlastnosti dokáže dlouhodobě zachovat při 
teplotách – 40°C až +110°C.

Ve spolupráci se stavební firmou Javorník dokáže společnost GELPO realizovat příslušnou zakázku od A do Z. „Jsme 
schopni zabezpečit vše od návrhu přes poradenství, projekt až po vyřízení žádosti o dotaci a samotnou realizaci,“ vyjme-
noval Bureš, přičemž upozornil, že GELPO umí na dětská hřiště a sportoviště dodat nejen pryžový povrch, ale také herní 
prvky. Povrchy a desky lze pořídit v mnoha barevných odstínech.
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Vyšší komfort při ekologickém zpracování pneumatik ve společnosti RPG Recycling zabezpečuje nová zpev-
něná betonová plocha o rozloze 1 100 m². K její realizaci ze strany společnosti REC Group došlo v červenci le-
tošního roku. Investice o objemu 3 mil. Kč významně rozšířila zázemí uskladněných pneumatik a napomohla 
vyšší kvalitě jejich zpracování. Zvelebování areálu však není u konce...

PÉČE O ČISTOTU VSTUPNÍHO MATERIÁLU

Mnozí již vědí, že opotřebovaná pneumatika nemusí 
být jen neužitečným odpadem. Společnost RPG Re-
cycling z ní dokáže získat pryžový granulát, užitečný 
ve stavebnictví i sportu. Možná vás ale překvapí, že 
opotřebovaná pneumatika umí i pomáhat a léčit. 

Důkaz naleznete v hřebčínu v Napajedlích, pyš-
nícím se stotřicetiletou historií, který patří mezi 
nejlepší evropská zařízení svého druhu. Koně na-
pajedelského chovu vyhrávají závody nejen doma, 
ale také ve Velké Británii, v Německu, Rakousku, 
Francii nebo ve Švýcarsku. A právě v Napajedlích 
úspěšně otestovali hipotextil – výrobek společnosti 
RPG Recycling – speciální směs textilního materiálu 
a pryžového granulátu. Používají jej smíchaný s kře-
mičitým pískem, čímž vzniká příjemně elastická sta-
bilní vrstva s vynikajícími protiskluzovými a tlumicí-
mi schopnostmi. Jedná se o velmi měkký a pružný 
povrch, který v zimě nezamrzá, čímž snižuje riziko 
úrazu jak lidí, tak zvířat.

„Naše zkušenosti s touto směsí jsou velice dobré,“ 
pochvaluje si ředitelka Margit Balaštíková. „Vidíme 
jednoznačně pozitivní výsledky – povrch minimali-
zuje otřesy a tím chrání klouby a vazy koní a zabez-
pečuje celkovou jistotu a flexibilitu jejich pohybu.“ 
Důraz na zdraví koní i jezdců je v hřebčínu v Napa-
jedlích kladen obzvláště přísně. Nestarají se tu to-
tiž jen o koně šampiony, ale také o koně s problé-
my především pohybového aparátu. Příkladem je 
Millas, někdejší vítěz, který se zde nyní zotavuje po náročné operaci čipu v kopytním kloubu. I díky tréninku na po-
vrchu s hipotextilem se jeho zdravotní stav zlepšuje a lze očekávat, že v slibně započaté kariéře bude po uzdravení 
pokračovat. A komu zde hipotextil ještě pomáhá? Handicapovaným dětem, které tu pravidelně absolvují hipotera-
pii. Pomocí koně snáze rozvíjejí své pohybové schopnosti, zlepšuje se jejich zdravotní stav a díky kontaktu se zvířaty 
také schopnost komunikace. 

pneumatiky, které pomáhají a léčí
UŽITEČNÝ HIPOTEXTIL
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Velké výzvy vyžadují velké odhodlání a velké nasazení. Tu největší vý-
zvu co do velikosti zpracovávaného vstupního materiálu právě pře-
konala společnost RPG Recycling. Počínaje listopadem roku 2013 za-
hájí zpracování nadrozměrných a speciálních nákladních pneumatik. 
„Jsme jediní v České republice, kdo tak velké sousto zvládne spolk-
nout,“ říká Radomír Bureš, ředitel společnosti RPG Recycling, a vy-
světluje: „Umožňuje nám to nová technologie zpracování. Právě díky 
ní si poradíme i s takovými kolosy, jaké dosud podléhaly výhradně 
neekologické likvidaci.“

Společnost RPG Recycling letos osud nadrozměrných pneumatik na-
vždy změní. Stanou se užitečnými a na granulátu z nich vyrobeném se už brzy budou na dětských hřištích radostně 
prohánět třeba právě vaše děti.

O gumoasfaltu, materiálu nahrazujícím na silnicích málo trvanlivý asfalt, jsme již před rokem psali. Výsledky jeho 
dalšího testování přinášejí samé dobré zprávy – silnice z gumoasfaltu jsou tišší, sušší, spolehlivější a mají výrazně 
delší životnost. Zajímá vás, jak se této speciální směsi daří dnes? Více než dobře. Budují se další nové úseky po celé 
České republice. Projet se po nich můžete například v Brně nebo Pardubicích. Ve Zlínském kraji můžete vlastnosti 
nové gumoasfaltové vozovky otestovat již brzy v obci Fryšták.

zpracování nadrozměrných pneumatik

otestujte úsek ve Fryštáku

ČESKÝ UNIKÁT

DALŠÍ NOVÉ SILNICE Z GUMOASFALTU
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www.recgroup.cz
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KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
www.kovosteel.cz
Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
info@kovosteel.cz
572 419 701

STEELMET, s.r.o.
www.steelmet.cz
Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
steelmet@steelmet.cz
572 419 755

RPG Recycling, s.r.o.
www.rpgrecycling.cz
Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod
uherskybrod@rpgrecycling.cz
572 631 822

OTR Recycling s.r.o.
www.otrrecycling.cz
Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město
info@otrrecycling.cz
572 595 580
 Sběrný dvůr Buchlovice
  Křížné cesty, 687 08 Buchlovice
  kompostarna@otrrecycling.cz
  572 595 058
 Sběrný dvůr Ostrožská Nová Ves
  Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves
  572 598 192

GELPO s.r.o.
www.gelpo.cz
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577 991 054 
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