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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SKUPINY REC GROUP s.r.o.

NOVÁ JEDNOTNÁ LOGA
Každá společnost skupiny REC Group má své charakteristické nezaměnitelné logo, díky němuž ji zákazníci a ob-
chodní partneři snadno a rychle identifikují. Spolu s rozmachem skupiny bylo u log nicméně zapotřebí provést 
jejich lehký redesign. Veškerá loga společností díky němu získala jednotný vzhled a jednoznačnou spojitost se 
skupinou. 
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Bronislav Janeček,
generální ředitel 

skupiny REC Group s.r.o.

Vážení klienti, milí přátelé,
 
máme tady první jarní dny a Vy v rukou držíte nové svěží vydání magazínu Recyklačního Ekologického Centra, společnosti 
REC Group s.r.o., sídlící ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Jaro v ulicích je znát. Voní ve vzduchu, rozkvétá 
na stromech, svítí nám v očích. S narůstajícím elánem a radostí přijímáme nové výzvy, spřádáme plány, realizujeme je, 
budujeme a organizujeme.

Z následujících stránek to ucítíte v každém řádku textu. V moři odpadů máme moře práce, ale jak hlásá naše motto „s námi 
se v moři odpadů neztratíte“, neztrácíme správný směr a pomáháme ho najít i Vám. Nabízíme Vám odpovědi a cesty, 
dohlížíme, abyste nebloudili, a ukazujeme Vám, že na každý odpad, s nímž si nevíte rady, jsme tady my – společnost REC 
Group.

Baví nás ekologická osvěta, máme rádi naši Zemi a nepřestáváme si i Vám to alespoň jednou ročně připomínat DNEM 
ZEMĚ. Letošní ročník jsme pojali ve větším stylu, než bylo zvykem – o podrobnostech se ostatně dočtete uvnitř magazínu. 
Pod křídla skupiny REC Group jsme přijali dvě nové společnosti – NEOMA Recycling a Modrý kvítek. Radost nám dělá 
KOVOZOO – nejenže se neustále rozrůstá, ale slaví více a více úspěchů na svých cestách. Nově jsme pro ni vybudovali 
porodnici, kde si návštěvníci EKOLANDU mohou zvířátka vyrobit sami.

Pryžový granulát, vyráběný recyklací opotřebovaných pneumatik, je stále žádanějším artiklem. Stejně tak produkty z něj 
vyráběné. Více se dočtete v příspěvcích společností RPG Recycling a GELPO. Zajímavý projekt vymyslela společnost 
STEELMET – buduje velmi žádanou prádelnu. Společnost OTR Recycling rovněž buduje – staví bezpečné opěrné drátěné 
zdi. A o bezpečnost se stará, také pokud jde o likvidaci eternitu, čímž významně snižuje riziko rakoviny. V kompostárně 
v Buchlovicích zahájili výrobu vermikompostu – substrátu té nejvyšší kvality – podílejí se na ní miliony žížal.  

Teploty za oknem budou pozvolna stoupat a Vy si můžete pobyt na čerstvém vzduchu každodenně zpříjemňovat zábavou 
v EKOLANDU (volnou vstupenku naleznete uvnitř čísla). A protože to u nás v zahradě žije a žít bude, zveme Vás též 
na řadu zajímavých akcí, které pro Vás připravujeme (Pohádková zahrada, Retro den, Děda Mládek Illegal Band, Petr 
Bende a CM Grajcar, Fitness den, akce Děti a KOVOZOO a Strašidelná zahrada). 

Přeji Vám, ať z jarního sluníčka a probouzející se krásy kolem načerpáte co nejvíce energie. A ať důstojně a s láskou 
poděkujete matičce Zemi a budete se k ní chovat s respektem a úctou nejen v den jejího svátku, ale každičký den, kdy 
máte tu čest po ní kráčet a přijímat její bohatství…
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S novým rokem se skupina REC Group rozrostla o dvě nové společnosti – jsou jimi NEOMA Recycling a Modrý kvítek. Obě 
se specializují na plast, jeho efektivní využití s cílem minimalizace plastových odpadů na skládkách.

NEOMA Recycling
Společnost NEOMA Recycling (původně NEOMA) se na jedné straně zabývá výkupem, sběrem a zpracováním plastových 
odpadů a folií, na straně druhé pak prodejem plastových drtí. 

Modrý kvítek
Modrý kvítek působí jako chráněná dílna a specializuje se jak na sběr a třídění plastů, tak na výrobu obalových materiálů. 

„Nyní zde zavádíme organizační, řídící, obchodní a informační systém, který je již funkční v dalších společnostech skupiny 
REC Group,“ uvedl Bronislav Janeček, generální ředitel společnosti REC Group. Zaměstnanci společnosti NEOMA Recycling 
budou přemístěni do nové budovy, která jim zabezpečí kvalitní pracovní prostředí. Provoz zde bude organizačně přeroz-
dělen na samostatné části vstupu materiálu, zpracování materiálu a expedici hotových výrobků. Technologie na lisování 
plastů bude dále rozšířena. Ze společnosti NEOMA Recycling postupně vyroste firma, která bude ve skupině REC Group 
vystupovat jako specialista na širokou škálu plastových obalů a papíru. „Obě společnosti jsou nastaveny tak, aby fungovaly 
vedle sebe a vzájemně se doplňovaly,“ doplnil Bronislav Janeček. 

NEOMA RECYCLING A MODRÝ KVÍTEK
nové společnosti ve skupině REC Group
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Vážíme si Vás návštěvníků 
a bedlivě Vám naslouchá-
me. Důkazem toho je i vý-
stavba nových chodníků, 
jejímž impulzem byly právě 
Vaše připomínky. Na mís-
tě původní cesty (délka  
75 m, výměra 552 m²) 
a chodníků (délka 87 m, vý-
měra 125 m²) byla položena 
nová zámková dlažba šedé 
a pískové barvy. Výsledným 
efektem je pohodlnější chů-
ze, menší nebezpečí poško-
zení obuvi a pro matky snaz-
ší manipulace s kočárky. 

MYSLÍME NA VAŠE POHODLÍ
KOVOZOO má novou cestu a chodníky

Výukové programy ve společnosti REC Group se těší stále vzrůstající oblibě, dosud využívané prostory Kongresového 
centra však pro ně byly shledány jako nepříliš vyhovující. Proto jsou již nyní ve výstavbě prostory nové, a sice v suterénu 
Kongresového centra, v někdejších prostorách ARMY SHOPU. 

„Chceme vytvořit samostatné atraktivní prostory pro výuku, kde bude dostatek soukromí, prostoru pro řadu interaktiv-
ních pomůcek a optimální podmínky pro instalaci vybavení pro edukační činnost,“ vysvětlila Milena Maňásková, koordi-
nátorka projektu.  

Nové prostory budou sestávat ze dvou učeben, promítacího sálu, šatny a sociálního zařízení. Jedna učebna bude urče-
na k seznámení se s odpadovým hospodářstvím. Bude vybavena maketou rodinného domu, sloužící k představě, kolik 
odpadu vyprodukujeme. Druhá učebna bude určena pro 
prezentaci činností skupiny REC Group a jejích jednotlivých 
firem. Promítací sál bude přístupný návštěvám i veřejnosti 
– otevřen bude nejen při konání zahradních akcí, ale pravdě-
podobně také o víkendech.

Programy budou koncipovány tak, aby navazovaly na rámco-
vé vzdělávací programy škol. Jejich lektoři budou interaktivní 
s účastníky programů – žáky, studenty, posluchači vysokých 
škol i veřejností. Nabízejí se témata jako Historie areálu bý-
valého cukrovaru ve Starém Městě, Geologie a mineralogie 
našeho regionu, Obnova ekosystému slepých ramen řeky 
Moravy apod. Je na co se těšit… 

VÝUKOVÉ PROGRAMY „V NOVÉM“
nové prostory, nová témata, nové interaktivní pomůcky
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Když se rodí dítě, zabezpečí mu rodiče kvalifikovanou péči a po všech stránkách vyhovující prostředí, v němž přijde na svět. 
Stejnou potřebu mají zvířátka v KOVOZOO. Vhodně situovaný a vybavený prostor, kde by se nové exponáty rodily, ale 
v areálu společnosti REC Group dosud scházel. 

Dnes už je všechno jinak. Někdejší objekt cukrovaru, který původně sloužil jako lokodepo a později jako údržba pro techni-
ku společnosti KOVOSTEEL Recycling, nyní vstoupil do další etapy svého využití. Vzniká zde nejen zázemí pro správu areálu 
společnosti REC Group, ale také porodnice, vybavená několika svařovacími boxy pro „rození“ nových přírůstků do KOVO-
ZOO. Slavnostní otevření je naplánováno na DEN ZEMĚ.

„Jen v loňském roce navštívilo KOVOZOO více než 20 000 návštěvníků. Jsme potěšeni tak velkým zájmem a pro ještě větší 
atraktivitu jsme se rozhodli, že návštěvníkům umožníme nahlédnout přímo do výroby těchto uměleckých děl z kovového 
odpadu,“ popsal primární pohnutky pro zřízení porodnice Bronislav Janeček, generální ředitel společnosti REC Group. 
„A aby to nebylo jen o koukání, bude zde mít každý návštěvník možnost zkusit si zvířátko sám vyrobit.“ Všem zájemcům 
bude nablízku odborný dohled, který poradí a v případě potřeby pomůže. Prostoru mohou využít také odborné školy, 
kterým dostatečné zázemí pro takovou aktivitu ve vlastním areálu schází. Právě ony byly dalším silným argumentem pro 
zřízení porodnice. A v neposlední řadě zde naleznou útočiště i samotní zaměstnanci skupiny REC Group – pro firemní 
teambuilding jsou prostory ideální.

V nově vzniklé porodnici bude možno zvířátka nejen rodit, ale také ošetřovat a ozdravovat. „Tu a tam se stane, že po příliš 
blízkém setkání zvířete s neukázněným návštěvníkem exponátu něco upadne a je třeba je rychle poléčit. Zvláštní péči 
je pak třeba zvířatům věnovat po každé zimě,“ doplnil Bronislav Janeček. Prostor vhodný k regeneraci tak zajistí, aby 
do každé další sezony zvířata vkročila v plné síle a kráse – a to nejen v areálu KOVOZOO, ale také na svých četných cestách 
po výstavách v rámci celé Evropy. 

KOVOZOO MÁ SVOU PORODNICI
prostor pro rození, léčení a regeneraci kovových zvířátek 
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Zahradu společnosti REC Group, zejména pak unikátní KOVOZOO, vyhledává stále více návštěvníků. Automaticky tak vzniká 
potřeba jejich pohodlného občerstvení. To byl také důvod, proč bude v nové sezoně 2014 zprovozněn nový objekt. „Nově 
vybudovaný altán nahradí stávající místo občerstvení pod majákem, které sice mělo atmosféru, ale bohužel bylo mimo 
trasu návštěvníků, čímž působilo chaos v orientaci,“ vysvětlil Bronislav Janeček, generální ředitel společnosti REC Group. 

Nový objekt bude stát strategicky v cestě a nebude možné jej minout. Nejenže bude dobře vypadat, představovat bude 
též velký posun pro pohodlí návštěvníků KOVOZOO. A nejen to, výrazně usnadní organizaci při pořádání veřejných akcí – 
a že jich letos v zahradě bude...

V ZAHRADĚ VYROSTE NOVÝ ALTÁN 
nabídne občerstvení a usnadní organizaci

Jak sám říká, procestoval pouhých 132 zemí světa. Do mnoha z nich se rád vrací. Jednou z nich je Island, ostrov čtyřicet 
kilometrů od severního polárního kruhu. A právě o krásách tohoto místa přijel cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba popovídat 
do Uherského Hradiště – 12. února tu vyprodal kino Hvězda. Celou akci organizovala společnost REC Group.
Dvouhodinovou besedu doplnily fotografie fauny a flóry, snímky tamních měst či rozmanitých přírodních úkazů. „Někdy 
spím jen hodinu, jindy vůbec. Úžasné snímky totiž získáte, když fotíte uprostřed noci nebo nad ránem,“ odhalil tajemství 
kouzla a barevnosti svých fotografií Kolbaba a současně tím odpověděl na otázku, proč nejčastěji cestuje sám. „Většina 
lidí chce snídat a večeřet… a to jsou přesně ty časy, kdy se daří pořídit nejkrásnější fotky.“ Jiří Kolbaba Island miluje. Letos 
na jaře se sem chystá posedmé. Má rád mentalitu Islanďanů, pocit, že jejich hlavní město je nejčistší v Evropě a také velmi 
bezpečné. Vrátit se do Uherského Hradiště chce Kolbaba opět letos v říjnu, kdy zde plánuje uspořádat talk show společně 
s Miloslavem Štinglem, známým cestovatelem a čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapú (Kickapoo).

JIŘÍ KOLBABA VYPRODAL KINO
beseda se známým cestovatelem slavila úspěch
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DEN ZEMĚ je den věnovaný Zemi. Slaví jej každoročně miliony lidí na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 
Společnost REC Group letos pořádá již 7. ročník oslav. Sedmička je odpradávna považována za šťastné číslo. Snad i proto 
budou mít letošní návštěvníci opět štěstí zažít ve Starém Městě pod majákem spoustu zábavy i ponaučení. A protože 
vloni se osvědčilo rozšířit sobotní oslavy pro veřejnost o páteční program pro školy a školky, pokračovat v tomto trendu 
se pořadatelé rozhodli také letos. Ba co víc – rozšířili oslavy na tři dny!

Záštitu nad 7. ročníkem DNE ZEMĚ převzali hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, náměstek hejtmana pro oblast 
životního prostředí Ivan Mařák, starosta Starého Města Josef Bazala a starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský. 

DEN ZEMĚ PRO ŠKOLKY
Ve čtvrtek 24. dubna bude od 8:30 do 12:00 připraven program pro nejmenší děti z mateřských škol. V zahradě na ně 
bude čekat spousta ekologických atrakcí, soutěžní stanoviště s pohádkovými postavičkami, piráti na lodi NADĚJE, malová-
ní na obličej, jízda na ponících, skákací hrad, trampolíny a tvořivé dílničky. Děti si můžou zatančit s Jirkou Hadašem v jeho 
animačním námořnickém programu a poté si areál společnosti projet oblíbeným vláčkem STEELINKA. 

DEN ZEMĚ PRO ŠKOLY
V pátek 25. dubna bude od 8:30 do 12:00 obdobný program určen žákům I. a II. stupně základních škol. Čeká je ze-
jména velká školní EKOOLYMPIÁDA s deseti soutěžními stanovišti, jež zajistí dceřiné společnosti KOVOSTEEL Recycling,  
STEELMET, RPG Recycling, OTR Recycling, GELPO, NEOMA Recycling a Modrý kvítek, kolektivní systémy Elektrowin, Ase-
kol, Ecobat a Lesy ČR. Tentýž den se mohou děti dovědět spoustu ekologických zajímavostí na výukových programech 
„Poklady z naší popelnice“, „Do světa elektroodpadu“ a „Energie dnes a zítra“ v Kongresovém centru. Přibližně 1 000 dětí 
ze základních a mateřských škol se zapojilo do soutěže ve sběru elektroodpadu. Výsledky budou vyhlášeny a hodnotné 
ceny předány právě 25. dubna na DNU ZEMĚ.

DEN ZEMĚ PRO VEŘEJNOST
V sobotu 26. dubna bude od 13:00 do 18:00 zahrada společnosti REC Group tradičně patřit široké veřejnosti. Vstupen-
kou bude jako obvykle vysloužilý elektrospotřebič. I letos je snahou pořadatelů vytvořit ekologický rekord – tentokrát 
ve sběru mobilních telefonů. K překonání toho dosavadního postačí nasbírat 259 kusů. Pomůžete ho zdolat? Ke zlatým 
hřebům programu pak bude patřit slavnostní otevření porodnice, kde budou na svět přicházet nová zvířátka z kovo-
vého odpadu. Těšte se!

SEDMÝ ROČNÍK DNE ZEMĚ
vyhlášení soutěže, otevření porodnice, rekordy, zábava, osvěta
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V každém koutu rozlehlého areálu společnosti REC Group je připraven pořádný kus zábavy. Na stanovišti firmy  
NANOENERGIES si vyzkoušíte funkci cykloelektrárny a šlapáním na kole si uvaříte čaj nebo vypresujete čerstvý juice. 
S hudebním číslem vystoupí Felix Slováček. Vyznavači adrenalinu jistě uvítají motokárovou dráhu, segway vozítka a nově 
i dráhu na čtyřkolky. Tradičně se můžete těšit na bagrovou show a hasiče.  

Albertík a Smíšci, Dáda a Vanda a Standa
Na lodi budou opět úřadovat piráti se svými soutěžemi. V dětské farmě se vaše děti jako mávnutím kouzelného proutku 
promění ve farmáře – podojí si krávu Amálku, v pekárně si upletou housky, projedou se na šlapacích traktorech, navštíví 
farmářský krámek, vyzkouší si moštování nebo se projedou na koníkovi. Celý program v dětské farmě bude doplňovat 
show klauna Albertíka a jeho Smíšků. Dáda Patrasová pobaví děti programem „Dáda – barevná paráda“. Vláček STEELINKA  
vám bude k dispozici nonstop. Vanda a Standa představí animační program „Aby bylo na Zemi milo“ zaměřený na nej-
různější ekologická témata, jako je ochrana vod a lesů, třídění odpadů, likvidace železa nebo elektrospotřebičů. Mimo 
to se děti mohou těšit na spoustu zábavních atrakcí, skákací hrady, poníky, malování na obličej nebo tvořivou dílničku.

jarmark a občerstvení
U Kongresového centra bude možno navštívit jarmark tradičních výrobků a řemesel doplněný o BIO jarmark. Vagon bude 
letos sloužit jako BIO čajovna – firma SONNENTOR vám tu nabídne výborné a zdravé BIO čaje. Zahradě bude dominovat 
velký stan s občerstvením od společnosti REBIO, kde si můžete vychutnat třeba pozdní zdravý oběd.

biokosmetika a whirlpool 
Dámy jistě ocení „koutek zdraví a krásy“ s biokosmetikou, výživovým poradcem a měřením fyziologických hodnot. Zajisté 
příjemným překvapením pro návštěvníky bude též mobilní whirlpool od společnosti CANADIANA (pozor, nezapomeňte 
doma plavky!). 

prezentace a výstavy
Samozřejmostí bude prezentace celé skupiny REC Group a jejích dceřiných společností – KOVOSTEEL Recycling,  
STEELMET, OTR Recycling, RPG Recycling, GELPO, NEOMA Recycling a Modrý kvítek. Na jejich stanovištích vás čeká 
spousta ekologických atrakcí a zábavy. Kongresové centrum vás pozve na zajímavé výstavy – SBĚRATELÉ SVĚTEL od firmy 
Ekolamp a TONDA OBAL NA CESTÁCH od firmy Ekokom. A skvělou tečkou za dnem plným zábavy bude jistojistě vystou-
pení nejlepší revivalové kapely The Beatles revival - The Backwards.
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Stalo se již téměř tradicí, že se u příležitosti DNE ZEMĚ tým ředitelů skupiny 
REC Group vyhecuje a vyrobí zvíře pro KOVOZOO. V minulém roce to byl 
bizon TATANKA, pro tento rok spatří světlo světa žirafa. Jak se bude jmeno-
vat? O tom opět rozhodnou návštěvníci KOVOZOO. A jak se k novému úkolu 
staví budoucí rodiče – ředitelé společností skupiny REC Group? „Bude to 
pro nás opět zajímavá příležitost ke společnému setkání a netradičnímu 
trávení volného času. A když z toho snažení vznikne ještě žirafa, která se 
následně stane trvalou ozdobou KOVOZOO, bude to moc fajn. Těším se 
na výsledek,“ vyjádřil se Bronislav Janeček, generální ředitel společnosti 
REC Group.

NA DNU ZEMĚ SE NARODÍ ŽIRAFA
netradiční ředitelský teambuilding 

Už pár let se ve Starém Městě rozrůstá EKOLAND – atraktivní místo s ekologickou tematikou pro širokou veřejnost, fir-
my a školy. Již brzy budou jeho součástí vyhlídkové lávky. Procházet budou čtyřmi firmami – REC Group, KOVOSTEEL  
Recycling, STEELMET a OTR Recycling – a účelem bude ukázat jejich areál a činnosti pěkně z nadhledu. 

Konečná délka nadzemních lávek bude dosahovat úctyhodných 1 250 m. První část o délce cca 150 m  bude v plném 
provozu již v květnu 2014. Nová naučná trasa za poznáním, z jejíchž vyhlídkových míst bude k vidění proces třídění či recy-
klace odpadů, bude součástí exkurzí, které jsou již nyní nabízeny v rámci návštěvy KOVOZOO nebo EKOLANDu. 

„Jsme a chceme být stále otevřenými společnostmi. Nemáme co skrývat a je pro nás samozřejmostí ukázat naše činnos-
ti kdykoliv a komukoliv,“ osvětlil princip celofiremního myšlení Bronislav Janeček, generální ředitel skupiny REC Group. 
„Bude zapotřebí velkého úsilí, abychom celý projekt dovedli ke zdárnému konci. Nejtěžší je ovšem začít, a to se nám po-
dařilo. Kdy bude možno projít si celý okruh po vyhlídkových lávkách, je už jen otázkou času.“

SPATŘÍTE ŽIVOT Z NADHLEDU
nové vyhlídkové lávky rozšíří EKOLAND
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Zvířátka z KOVOZOO vzbuzují nadšení nejen doma – v zahradě společnosti REC Group ve Starém Městě, ale též na svých 
četných cestách. Od začátku roku 2014 se v rámci tzv. SLOVAKIA TOUR skupinky exponátů již podvakrát vydaly za hranice 
republiky. 

V lednu se vystavovaly na odiv v nákupním centru AUPARK ve slovenských Košicích – tour se zúčastnilo celkem 24 zvířat 
(gorila, gepardi, kůň, pštros, lvi, prase, želva, medvěd, kobra, pes a kočka atd.). V únoru se zvířecí delegace v tomtéž slo-
žení přesunula do Piešťan. „O vystavování KOVOZOO je velký zájem, ozývá se spousta nadšenců a obdivovatelů, kteří jsou 
výrobou zvířat ze šrotu ohromeni,“ pochvaluje si Bronislav Janeček, generální ředitel společnosti REC Group. Nyní jsou 
všechny exponáty opět doma a těší se na své domácí fanoušky a na nové přírůstky z druhého kola soutěže KOVOZOO. 

z ohlasů SLOVAKIA TOUR:
Dobrý deň, 
v súčasnosti prebieha v Auparku v Koši- 
ciach výstava KOVOZOO. Musím povedať, 
že som nadšený vašimi sochami zvierat. 
Sú jednoducho fantastické a sú dôkazom, 
že aj zo šrotu sa dajú vyhotoviť vynikajúce 
veci. Na mnohých sochách sa dá dokonca 
študovať aj anatómia - vidno v nich kost-
ru, kĺby, šľachy, prípadne čosi ako zažíva-
cie ústrojenstvo... Aj výber odpadového 
materiálu je zaujímavý. Napr.: hrby ťavy, 
ktoré slúžia ako akýsi zásobník, tvoria ka-
nistre. Výraz mnohých sôch je úplne rea-
listický. Prajem vám veľa úspechov a len 
tak ďalej...                                                T. Varga

LICHOTILI JIM „PO SLOVENSKY“
staroměstská zvířátka absolvovala SLOVAKIA TOUR
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STEELINKA má krásnou schopnost. Na všech svých 
cestách vyvolává úsměvy – jak u pasažérů, tak u ko-
lemjdoucích. Mnozí z vás se s ní příležitostně svezli 
nebo jí zamávali v ulicích. Nyní budete mít příleži-
tost častěji a pravidelněji. Snahou společnosti REC 
Group je zavést pravidelné trasy vláčku STEELINKA.

První vlaštovkou je první zastávka, která vznikne 
u příležitosti DNE ZEMĚ v areálu KOVOZOO, tj. v je-
jím domovském depu. „Ve spolupráci s městy Uher-
ské Hradiště a Staré Město chceme zřídit několik 
dalších zastávek pro pravidelné jízdy vláčku v době 
turistické sezony. V pár městech v České republice 

už podobný model funguje a je jednoznačně ku prospěchu místního turistického ruchu,“ míní Bronislav Janeček, generální 
ředitel společnosti REC Group. Pravidelný jízdní řád STEELINKY by mohl pomoci zatraktivnění celého regionu Slovácka. To 
má spoustu turisticky atraktivních míst a vláček by je chytře propojil. 

Již nyní má STEELINKA svou pravidelnou trasu v rámci výukových ekologických exkurzí – propojuje společnosti REC Group, 
KOVOSTEEL Recycling, STEELMET a OTR Recycling.

TURISTICKY ATRAKTIVNÍ STEELINKA
bude mít vlastní „autobusovou“ zastávku

O atrakce v zahradě společnosti REC Group – maják ŠROTÍK, loď NADĚJE a originální KOVOZOO je stále větší zájem. 
Jen v minulém roce sem zavítalo rekordních 20 000 návštěvníků!  Na znamení díků za tak obrovskou návštěvnost 
se proto společnost REC Group rozhodla odměnit nejmenší účastníky volnými vstupenkami. Jako odměnu za vy-
svědčení je dostanou děti ve školách, za statečnost jimi budou odměněny děti u dětských lékařů a jen tak pro 
radost je získají děti v dětských zábavních centrech, školkách, hernách, dětských koutcích a v obchodech s dět-
ským zbožím. „Jako poděkování je pro své děti získají také naši obchodní partneři a vy si svůj volňásek můžete 
vystřihnout za to, že vám není lhostejná ekologie a čtete náš magazín,“ uvedl Bronislav Janeček, generální ředitel 
společnosti REC Group.

ODMĚNA PRO VAŠE DĚTI
volná vstupenka na všechny atrakce
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chystají je ve Veselí nad Moravou a Strážnici
REKONSTRUKCE PROVOZOVEN 

Zásadní investiční změny chystá letos společnost KOVOSTEEL Recycling pro provozovnu ve Strážnici a Veselí nad Moravou. 

STRÁŽNICE
„Provozovnu ve Strážnici jsme zřídili již v roce 2000 a v roce 2006 jsme ji koupili do vlastnictví,“ vzpomíná Bronislav Janeček, 
ředitel společnosti. „Celý čas jsme fungovali ve stávajícím prostoru původního objektu. V dnešní době jsou ale naše ná-
roky na provoz daleko vyšší, a proto jsme naplánovali jeho kompletní rekonstrukci.“ Rekonstrukce bude obsahovat novou  
16 m dlouhou váhu, zázemí pro zákazníky i pro zaměstnance, halu, zpevněné plochy s izolací proti úniku nebezpečných 
látek do okolního prostředí a oplocení celého areálu. Provozovna tak bude splňovat veškeré požadavky poskytování kva-
litní služby občanům, a to nejen v oblasti výkupu odpadového železa a barevných kovů. Rozšíří činnosti taky o sběr papíru, 
plastů, dřeva, skla atd. „Naším cílem je, aby byl celý areál moderní a díky své poloze dělal čest městu Strážnice, stejně jako 
se o to snažíme v jiných městech, kde máme provozovny. Rekonstrukce by měla začít počátkem prázdnin a měla by být 
hotova do konce roku 2014,“ přiblížil ředitel.

VESELÍ NAD MORAVOU
Provozovna ve Veselí nad Moravou existuje od roku 2004 a od té doby zde již proběhla rekonstrukce budovy. „Tento rok 
nás čeká rekonstrukce venkovních ploch. Bude zde vybudována nová váha, nový vjezd včetně nové brány, zpevněné izolo-
vané plochy a kryté přístřešky pro pohodlnější obsluhu zákazníků,“ vyjmenoval Janeček. Rekonstrukce již probíhá a bude 
dokončena do poloviny června 2014. Všechny úpravy provozu mají zabezpečit veškeré požadavky pro bezproblémové fun-
gování ve všech oblastech služeb, které jsou zde poskytovány. Provozovna bude rozdělena na dvě zóny, stejně jako je tomu 
v Hodoníně nebo ve Starém Městě. Zóna 1 bude určena zákazníkům, zatímco zóna 2 je pouze provozního charakteru. 
Tento funkční vzor se provozně osvědčil a je plně v souladu s pohodlným provozem pro zákazníky i pro naše zaměstnance.
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lepší poloha, větší prostory a moderní vybavení 
VÝSTAVBA NOVÉ DÍLNY

Léta se společnost KOVOSTEEL Recycling technicky rozrůstá. Pro kvalitní údržbu moderní techniky je proto třeba budovat 
odpovídající zázemí. „Stávající prostory již delší čas nevyhovovaly nejen svou velikostí, ale i umístěním v areálu. Nová 
budova údržby stojí na místě bývalých skladů barevných kovů a nebezpečných odpadů,“ uvedl Bronislav Janeček, ředitel 
společnosti. 

Původní objekty současné dílny zde byly postaveny v 80. letech minulého století jako dočasné zázemí pro stavby v tehdej-
ším cukrovaru. Vydržely dlouho a zcela jistě by ještě posloužily, dnešní doba má ale již jiné nároky nejen na budovy. Nová 
stavba je řešena jako ocelová konstrukce a je opláštěná PUR panely. Vnitřní vybavení je pak plně v souladu s provozem 
údržby. Najdeme zde montážní jámu, svařovací místa pro opravy, mostový jeřáb, sklad olejů a sociální zázemí pro pracovní-
ky. Pracoviště je přímo dostupné z provozu a svým prostorem i vybavením na dlouhý čas poskytne plně vyhovující zázemí.

Na červenec letošního roku je naplánována modernizace pracoviště lisování balíků společnosti KOVOSTEEL Recycling.  
Po deseti letech provozu nastal čas na výměnu zařízení a úpravu prostor. „Celých deset let nám k naší spokojenosti 
sloužilo lisovací zařízení od přední tuzemské společnosti ŽĎAS. I nadále jsme se rozhodli spolupracovat s touto 
společností a speciálně pro nás se již nyní vyrábí upravená verze lisů ze stávající nabídky,“ vysvětlil Bronislav Jane-
ček, ředitel společnosti, a přiblížil přednosti nového zařízení – bude mít nejen lepší výkonnost, ale též technická 
vylepšení, která prodlouží životnost některých dílů a zajistí kvalitnější balíky. 

V současné době je společnost KOVOSTEEL Recycling schopna 
vyprodukovat průměrně 350 t balíků za měsíc v prodlouženém 
provozu.  S novým zařízením bude schopna navýšit produkci až 
na 550 t měsíčně.  Pracoviště bude i nadále tvořeno dvěma lisy 
a stacionární hydraulickou rukou. Rovněž ta bude nová – jejím do-
davatelem bude společnost EVERLIFT z Olomouce, spolupráce s ní 
trvá více než deset let. Vybavena bude speciální zvedací kabinou, 
která bude v České republice instalována jako vůbec první svého 
druhu. „Jsem moc rád, že se nám podařilo na tuto investici na-
lézt prostředky a zároveň odhodlání k novým technickým řešením, 
která se nebojíme vyzkoušet přímo v provozu. Jednou z našich vizí 
je být nejmodernější společností, proto chceme v případě pořizo-

vání techniky vždy nakupovat to nejmodernější, co v daném okamžiku trh nabízí. Moc se na změnu těším a jsem 
přesvědčený, že tato cesta je správná a jediná možná v dnešním rychlém světě,“ vyjádřil se Bronislav Janeček. 

nové lisovací zařízení a hydraulická ruka
MODERNÍ LISOVÁNÍ BALÍKŮ 
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Nebezpečí azbestu pro lidský organismus tkví v malých rozměrech jeho vláknitých struktur. Ty jsou schopny se dostat 
do vzduchu a odtud do plic. V plicích se azbest zabodává do plicních sklípků a může v nich ziniciovat rakovinné bujení. 
Jedná se tedy o silně karcinogenní látku. „Při nakládání s azbestem je proto třeba dbát nanejvýš zvýšené opatrnosti,“ 
varuje Miloslav Maňásek, ředitel OTR Recycling.  Praxe a zkušenosti společnosti s bezpečnou likvidací vás veškerých 
hrozeb s azbestem spojených bezpečně zbaví.

AZBEST
Azbest neboli osinek patřil donedávna ve stavebnictví k neobyčejně populárním prvkům. Nejznámější je v podobě 
eternitu. Je vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům, ohni a vodě. Jeho využití začalo narůstat již ve 30. letech. V Čes-
ké republice byla jeho výroba zakázána v roce 1997. Jeho roční produkce a spotřeba na světě činila v roce 2000 dva 
miliony tun. 

ETERNIT
Eternitová krytina patří do skupiny tzv. silně vázaných azbestů. V praxi to znamená, že azbestová vlákna jsou pevně 
ukotvena v pojivu a samovolné uvolňování vláken do ovzduší je malé. Eternit starý více než 20 let, který vykazuje 
známky zvětrání nebo mechanického poškození, už ale za bezpečný rozhodně považovat nelze. 

JAK LIKVIDACE PROBÍHÁ?
Na samém počátku procesu je přesně vymezen druh a množství azbestu. Kontrolované pásmo je viditelně ohrani-
čeno. Smí se zde pohybovat výhradně osoby vybavené speciálními pracovními obleky a ochranou dýchacích cest 
osazenou hepafiltry. Používány jsou speciální technologické postupy. Současně jsou zavedena přísná technická a or-
ganizační opatření. Je přesně stanoven způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popsány určené prostředky 
a způsob technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště. Aplikován je vhodný encapsulační postřik, který za-
braňuje polétavosti azbestových vláken. Krytina je bez mechanického narušení jednotlivých šablon či kazet opatrně 
sejmuta a provedeno je minimálně jedno kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší akreditovanou 
laboratoří. Ve finále jsou veškeré stavební azbestové materiály bezpečně uloženy do neprodyšných vaků opatřených 
štítkem a odvezeny na specializovanou skládku s povolením ukládat azbestové materiály. 

OTR Recycling bezpečně likviduje azbest
SNIŽUJÍ RIZIKO RAKOVINY
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Víte, k čemu všemu je dobrá žížala? Z pohledu zahrádkáře zcela jistě ke kypření půdy. Rybář ji nejraději vidí 
na svém háčku. Kos ji má za oblíbený pamlsek. A o Halloweenu má hlavní roli při atraktivní soutěži v překusování 
ve vzduchu. V kompostárně v Buchlovicích má ovšem docela jiné využití. Jejím posláním je výroba vermikom-
postu.

Z ČEHO VERMIKOMPOST VZNIKÁ?
Vermikompost vzniká zpracováním běžných bioodpadů i speciál-
ních materiálů, které jsou pro běžné kompostování složité. Jedná 
se zejména o tuky, které se samy o sobě špatně kompostují. Proces 
vermikompostování tak napomáhá jejich ekologické a současně 
užitečné likvidaci.

VERMIKOMPOST X KOMPOST
Vermikompostování je technologie plně přátelská k životnímu pro-
středí. Kvalita vyrobeného vermikompostu je podstatně vyšší než 
klasického kompostu. Vermikompost je nejenže bohatý na živiny, ale obsahuje také vysoce kvalitní humus, růsto-
vé hormony, enzymy a látky, které jsou schopné chránit rostliny před škůdci a chorobami. Dále zvyšuje nutriční 
hodnotu produktů a omezuje vstup cizorodých látek do rostlin. Hnojení vermikompostem tedy šetří producen-
tům plodin peníze za průmyslová hnojiva a pesticidy. Pro svou špičkovou kvalitu je vermikompost využíván ze-
jména v zelinářství a zahradnických činnostech, kde se dbá na ekologickou čistotu a kvalitu hnojiv.

PROCES VERMIKOMPOSTOVÁNÍ
Vermikompostování – tj. kompostování za pomocí žížal – je považováno za nejpokročilejší metodu kompostování. 
Používané žížaly vyhlížejí jako drobné nitky, jsou ale neskutečně žravé a rychle tráví. V kompostárně v Buchlo-
vicích je vermikompostování realizováno v hromadách na volném prostranství. Optimální proces trvá 12 – 15 
měsíců (čím déle se suroviny rozkládají, tím lepší, vyzrálejší a jemnější kompost je). Na počátku je žížalám vy-
tvořeno vhodné životní prostředí – směs různých typů uhlíkatých materiálů a tuku. Tyto zpracovávané suroviny 
(tj. krmivo pro žížaly) jsou přidávány na povrch hromady ve vrstvě cca 20 – 30 cm jednou za 2 týdny, což přiměje 
žížaly, aby se za potravou neustále stěhovaly do vyšších a vyšších vrstev. Výkaly, které pod nimi vznikají, pak tvoří 
vermikompost – tedy bakteriologicky naprosto čistý kompost, neboť prošel celým trávicím traktem žížaly. Poté 
se vermikompost třídí nahrubo – odstraní se nežádoucí příměsi (sáčky, velké kusy dřeva apod.) a přesátím přes 
jemné síto vzniká finální čistý kompost. Jeho namícháním se zeminou pak vzniká rekultivační substrát. Čím je 
vermikompost jemnější (tj. obsahuje více žížalích výměšků), tím je kvalitnější, a tím také dražší. 

projde trávicím traktem žížaly
NEJLEPŠÍ ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT
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NEJLEPŠÍ ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT

V duchu motta „výrazná úspora materiálu a šetrnost k přírodním zdrojům“ rozšířila společnost OTR Recycling na-
bídku svých služeb o nový stavební systém. „Jedná se o technologii opěrných zdí, tvořených drátěnou subtilní kon-
strukcí. Zajímavá může být jak pro násypy kolem rodinných domků, opěrné stěny velkých staveb, tak pro pozemní 
komunikace,“ vysvětlil Miloslav Maňásek, ředitel společnosti. 

Samotná technologie spočívá v tom, že jsou pevné opěrné zdi nahrazovány drátěnými koši podobnými gabionům 
– drátěným konstrukcím naplněným kamenivem, které jsou již léta používány pro stavby opěrných zdí a oplocení.

„Pro vlastní stavbu je použita drátěná síť vytvarovaná v průřezu do tvaru písmene L. Vyplněna je plastovou textilií, 
která má za účel zadržet zeminu, která se plní zevnitř do síťoviny, aby nepropadla skrz a nebyla rychle vymyta deš-
těm ven z opěrné zdi. Jednotlivé L profily jsou kladeny na sebe do pater a ve finále jsou svázány drátěnými spirálami 
k sobě, čímž vytvářejí souvislou plochu opěrné zdi,“ popsal princip technologie Maňásek. 

Celkovou stabilitu zdi zabezpečuje kotevní geomříž z vysokohustotního polyetylenu, která má vysokou pevnost 
v tahu. Geomříž je napojena na síťovou konstrukci v každém patře a je zasypána zahutněnou zeminou – toto vyztu-
žení nedovolí svahu ujet. Čelo zdi lze vyplnit zeminou a nechat obrůst trávou. Tak se i sebestrmější zeď (úhel až 75°) 
velmi dobře zapojí do přírodního prostředí. Optimálním řešením je vyplnit čelo zdi směsí recyklátu s rekultivačním 
substrátem, která zajistí kromě vynikající zhutnitelnosti také lepší růst trávy a ostatních rostlin.

„Uvedenou technologii můžeme doporučit každému, kdo chce šetřit prostor, náklady a zejména životní prostředí 
ohleduplným řešením. Realizovali jsme přes 500 m² opěrné zdi a nyní můžeme naši dovednost směle nabídnout 
dalším zákazníkům,“ uzavřel Maňásek.   

efektivní využití drátěných opěrných zdí 
TRIK PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH?
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DEMOLICE – 15 velkých demoličních akcí
• demolice kotelny na tuhá paliva ve vnitřním městě v Olomouci 
„akce byla velmi náročná na organizaci bourání, opatření na ochranu životního prostředí a také na logistiku odvozu 
stavebních odpadů“
• demolice laboratoří v areálu bývalého závodu Strabag na Malinovského ulici v místě, kde nyní stojí rekonstru-
ovaný objekt Smajlíkova
„nemohli jsme si dovolit ani kilo prachu navíc, protože akce byla pod dennodenní kontrolou kupujících návštěvníků 
v TESCO“
 
RECYKLACE
• Ostrava – zpracování 185 000 tun  strusek a kalů pomocí třídění nebo drcení
„velmi náročnou disciplínou je třídění uhelných prachů, při kterém nelze použít dieselelektrické stroje, protože uhel-
ný prach je velmi dobrý vodič a je schopen velmi rychle zlikvidovat jakékoli elektrické přístroje“
• region – téměř 45 tis. tun betonových a cihelných sutí zpracovaných recyklací
„našimi zákazníky se stávají zejména města a obce, které se už naučily brilantně zvládat problematiku likvidace sutí 
a tím šetří jak obecní kasu, tak zvyšují komfort svých občanů, kteří nemusí pokoutně rozvážet sutě po lesních a pol-
ních cestách a riskovat tisícové pokuty“  
• Staré Město – test provozu třídění velkoobjemového odpadu – nábytek, součásti staveb, ošacení, pneumatiky, 
sklo, dřevo atd.
„podařilo se nám zpracovat téměř 3 000 tun takovýchto odpadů, které by jinak skončily na skládce komunálního 
odpadu“
 
KOMPOSTÁRNA
• zpracování téměř 9 000 tun biologicky rozložitelných odpadů 
„z toho jsme vyrobili  převážnou část kvalitního kompostu pro zahrádkářské použití“
• reakce na upozornění zákazníků, že z kompostu vyrůstá hodně  jednoděložných plevelů, a že si myslí, že kom-
post vyráběný v OTR Recycling není dostatečně hygienizovaný
„náš kompost je  velmi dobře hygienizovaný, neboť každá jeho část se během procesu trojnásobného překopání do-
stane do části zakládky, kde teplota vystoupá až k 70 a více stupňům Celsia – takováto teplota zde působí i po dobu 
několika týdnů, všechna semínka plevelů jsou proto definitivně zničena a neklíčí (včetně paprik a rajčat); pokud by 
náš kompost nebyl hygienizovaný, vyrůstaly by na něm především rajčata a papriky; důvod, proč plevel tak dobře 
v kompostu roste, je prostý – obsahuje velké množství živin a všudypřítomným náletovým semínkám plevelů se 
v něm daří velmi dobře vegetovat; pomoc je jediná možná – zakládáte-li trávník, nechte trávu včetně plevele vyrůst 
do výšky 10 – 12 cm a následně aplikujte bofix, který plevel zničí“

BILANCE ROKU 2013
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Již na DNU ZEMĚ 2013 se zrodila 
přátelská spolupráce mezi společ-
ností STEELMET a Domovem pro 
osoby se zdravotním postižením 
Kunovice – Na Bělince. „Toto za-
řízení jsme se rozhodli podpořit 
i v letošním roce a přišli jsme mimo 
jiné s nápadem zorganizovat sběr 
vysloužilých elektrospotřebičů 
právě ve prospěch Domova Na Bě-
lince,“ uvedl Milan Bureš, ředitel 
společnosti STEELMET, a popsal 
princip sbírky, do níž se mohou 
zapojit jak občané, tak firmy. V jar-
ních měsících mohou na místech 
k tomu určených odevzdat svůj 
elektroodpad, a pakliže se vzdají fi-
nanční odměny, bude tato připsá-
na ve prospěch domova. 

Platba za celkové sebrané množství bude slavnostně předána v rámci Dne Země 2014 zástupcům Domova pro 
osoby se zdravotním postižením Kunovice. 

Možností, kterak předat elektroodpad pro Bělinku bude hned několik: 
• přímo ve společnosti STEELMET ve Starém Městě
• ve sběrném dvoře v Kunovicích 
• v Domově Na Bělince
•  nebo v rámci regulérních svozů elektroodpadu, které společnost STEELMET realizuje z jednotlivých firem  

v regionu

Je nám velkým potěšením, že záhy po vyhlášení akce přislíbila svou podporu celá řada významných firem z regionu. 
Namátkou uveďme společnosti: HAMÉ, EVEKTOR, KOVOVÝROBA HOFFMANN, AIRCRAFT INDUSTRIES, KOVOKON, 
5M a další. Zapojit se do akce přislíbily také školy U Pálenice a Červená cesta z Kunovic.

jeho odevzdáním můžete pomoci i vy
ELEKTROODPAD POMÁHÁ POSTIŽENÝM

Foto: Deník/Michael Lapčík
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V závěru loňského roku se podařilo dosáhnout dalšího významného milníku v rámci probíhající rekonstrukce pro-
vozních ploch ve společnosti STEELMET. K nové zabezpečené ploše, o jejímž vybudování jsme informovali v minu-
lém čísle magazínu REC, přibylo dalších přibližně 1000 m2. 

„Nová plocha nejenže usnadňuje manipulaci s materiálem, je šetrnější k provozované technice a podstatně vy-
lepšuje estetický dojem při vjezdu do areálu, ale přinesla i výrazně vyšší komfort pro zaměstnance, kteří se dosud 
v době vydatnějších dešťů museli pracně vyhýbat hlubokým loužím tvořícím se v prohlubních staré plochy. Nyní se 
do zaměstnání dostanou prakticky suchou nohou, čemuž přispívají i použité kanálové vpusti, vyráběné z pryžového 
granulátu a dodávané sesterskou společností GELPO, jimiž je plocha osazena,“ vysvětlil Milan Bureš, ředitel společ-
nosti STEELMET. 

Na nové ploše souběžně s jejím budováním vyrostl také nový krytý přístřešek, který bude sloužit pro ukládku uhlí 
a zpracovávaného materiálu. 

Pracovníci společnosti STEELMET přišli s dobrým nápadem, kterak efektivně mi-
nimalizovat náklady spojené s údržbou (praní a opravy) pracovních oděvů v rám-
ci celé skupiny REC Group. Ty jsou vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců 
(cca 250 lidí) nemalé. 

Jelikož většina společností ve skupině poskytuje tyto služby svým zaměstnan-
cům ve své režii jako jeden z benefitů, navrhla společnost STEELMET upustit 
od externích dodavatelů a vyřešit problematiku údržby oděvů uvnitř skupiny REC 
Group zřízením vlastní prádelny. Vedle finančního efektu toto řešení vzhledem 
k charakteru činností umožní vytvoření nových pracovních míst pro osoby se 
zdravotním postižením. „Společnost STEELMET nyní zpracovává projekt a spou-
ští přípravu vybudování vlastní prádelny, která bude poskytovat služby primárně 
v rámci skupiny REC Group, ale provoz bude od počátku dimenzován tak, aby 
mohl své kapacity nabízet i externím zákazníkům,“ vysvětlil Milan Bureš, ředitel 
společnosti STEELMET. 

S rozjezdem provozu společnost počítá v průběhu čtvrtého kvartálu roku 2014.

uvítali je zaměstnanci i technika

v rámci skupiny REC Group buduje vlastní prádelnu

ZREKONSTRUOVANÉ PROVOZNÍ PLOCHY 

STEELMET SE S TÍM POPERE
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Společnost GELPO s.r.o. úspěšně rozšířila portfolio svých produktů a v letošním roce nabízí širokou škálu sportov-
ních povrchů pro rekreační i profesionální účely. Při realizaci a vybavení povrchů GELPO velmi úzce spolupracuje 
s vybranými stavebními firmami, čímž je zajištěna vysoká profesionalita při zpracování zakázek. „Před samotnou 
realizací nabízíme komplexní poradenství, nezávaznou vstupní kalkulaci, přípravu projektu a v neposlední řadě 
dokážeme být nápomocni i při shánění potřebných financí v podobě dotací,“ vysvětlil Radomír Bureš, ředitel spo-
lečnosti.

Jedním z nejoblíbenějších volnočasových povrchů jsou tzv. polyuretanové povrchy, které jsou vhodné zejména 
na atletické dráhy pro školy, sportovní stadiony, haly, tělocvičny a tenisové kurty. Své využití naleznou také na více-
účelových hřištích se zaměřením na fotbal, házenou, volejbal, nohejbal, basketbal nebo streetball.

Dalším typem žádaného povrchu je umělá tráva, která se nejčastěji používá jako náhrada přírodního trávníku, an-
tuky, betonových či asfaltových ploch. Mezi největší výhody umělých trávníků patří bezesporu celoroční provoz, 
velmi nízké náklady na údržbu, šetrnost ke zdraví hráčů a samozřejmě i dlouhá životnost.

Do popředí se dostávají také povrchy dětských hřišť, vyráběné z pryžového granulátu, kde je největší důraz kladen 
na bezpečnost hrajících si dětí. Tyto povrchy zásadně snižují rizika úrazů, velmi dobře tlumí nárazy, jsou trvanlivé, 
bezúdržbové, měkké a odolné vůči povětrnostním vlivům. Velkou výhodou těchto povrchů je široká škála barev-
ných kombinací a motivů dle přání zákazníka.

Veškeré povrchy společnosti GELPO mají patřičná osvědčení o zdravotní nezávadnosti a jsou taktéž certifikovány 
dle evropských norem.

umí chránit děti, zdraví sportovců i nahradit trávník
BOHATÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ
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Společnost RPG Recycling, s.r.o. má ušlechtilé poslání – vyrábět z neužitečných opotřebovaných a vadných pneu-
matik užitečný pryžový granulát. Vznikají z něj vysoce odolné povrchy vozovek, bezpečné povrchy dětských hřišť 
a sportovišť, odhlučňovací a antivibrační systémy, elastická dlažba mnoha typů a vzorů či dlouhověké kanálové 
vpusti. Rok 2014 znamená pro společnost RPG Recycling rozvoj technologií na dočišťování granulátu. Předně bylo 
nainstalováno nové zařízení od dánské společnosti ELDAN, s jehož pomocí je vyráběný granulát zbaven prachu 
a zbytků textilu, čím se podstatně zvýší jeho čistota. „Čistý granulát je na trhu mnohem žádanější a pro RPG se tím 
otevírají nové možnosti odbytu,“ vysvětlil Radomír Bureš, ředitel společnosti. Výrobky z čistého granulátu mají vý-
razně lepší vlastnosti. Jejich výrobci proto krok společnosti RPG Recycling ke zkvalitnění vstupního materiálu velmi 
pozitivně hodnotí.

Dalším cílem společnosti RPG Recycling v tomto roce je zavedení nové technologie na dočišťování textilu. Pomocí 
této technologie je možné z textilu separovat jemný granulát, který má široké uplatnění v gumárenském průmyslu. 
Rozvojem a instalací nových technologií na dočišťování produktů se zkvalitní celkový systém výroby, odbytu i kvalita 
následně vyráběných produktů. 

výrobky z čistého granulátu jsou kvalitnější a žádanější
POSVÍTILI JSME SI NA ČISTOTU
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REC Group s.r.o.
www.recgroup.cz
Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
info@recgroup.cz
572 419 771

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

NEOMA Recycling s.r.o.
www.neomarecycling.cz
Komerční zóna 516
687 38 Nedakonice
+420 572 543 281
info@neomarecycling.cz

Modrý kvítek s.r.o.
www.modrykvitek.cz
Komerční zóna 516
687 38 Nedakonice
+420 739 465 326
info@modrykvitek.cz

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

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

GELPO s.r.o.
www.gelpo.cz
Bohuslavice u Zlína 286, 763 51
info@gelpo.cz
577 991 054 

KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
www.kovosteel.cz
 Provoz Staré Město
  Brněnská 1372
  686 03 Staré Město
  +420 572 419 716
  info@kovosteel.cz
 Provoz Hodonín
  Velkomoravská 26
  695 01 Hodonín
  +420 513 030 761
  hodonin@kovosteel.cz
 Provoz Veselí nad Moravou
  Rumunská 1548
  698 01 Veselí nad Moravou
  +420 513 030 702
  veseli@kovosteel.cz
 Provoz Strážnice
  Veselská 746
  696 62 Strážnice
  +420 724 418 517
  straznice@kovosteel.cz 

Vydavatel: REC Group s.r.o., se sídlem Brněnská 1372, 686 03 Staré Město. Vychází čtvrtletně v nákladu 3 000 ks.
Registrace MK ČR E 21366. Neprodejné. Šéfredaktorka: Mgr. Adéla Kotková, grafická úprava a tisk: HEXXA.CZ s.r.o.

Na toto vydání magazínu REC byl použit papír Cyclus Offset místo nerecyklovaného papíru, čímž byl 
ekologický dopad zmenšen o hodnoty:

  

Zdroj www.arjowigginsgraphic.com:
Data uhlíkové stopy jsou vyhodnocena společností Labelia Conseil  v souladu s metodikou Bilan Carbone®. Výpočty jsou 
založeny na srovnání použití recyklovaného papíru a papíru z běžných (primárních) vláken podle nejnovějších evropských  
dat BREF.

  7,91 
  litru vody

  729 
  kWh energie

  618 
  kg dřeva

  380 
  kg odpadu na skládku 

  56
  kg CO2 a skleníkových plynů 

  562 
  km najetých v průměrném evropském automobilu


