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Podnikáte od roku 1998, kdy vznikla pů-
vodní společnost Kovosteel. Letos v červen-
ci jste přešli na holdingové uspořádání. Co 
vás k tomu vedlo?

Již v době, kdy jsme zakládali původní 
Kovosteel, jsme chtěli postupně vybudovat 
komplexní centrum pro sběr a zpracování či 
likvidaci veškerého odpadu. Začali jsme žele-
zem a barevnými kovy, následně přibrali ne-
bezpečný odpad a postupně jsme se dostali 
i k elektrospotřebičům a ostatnímu odpadu, 
například pneumatikám. Postupně vznikaly 
další firmy. Přechod na pět oborově vymeze-
ných a samostatných firem kapitálově spra-
vovaných nově vzniklou mateřskou společ-
ností REC Group tak byl logickým krokem, 
který jsme dlouhodobě připravovali.

Zaměstnáváte 250 lidí, provozujete chrá-
něnou dílnu, ekologické informační a vzdě-
lávací centrum, z opuštěného areálu cukro-
varu vytváříte turisticky zajímavé místo. Je 
společenská odpovědnost jedním ze zdrojů 
ekonomického úspěchu?

Bronislav Janeček, ani jeho spo-
lečníci, nepatří mezi ty, které by 
lidé ve Starém Městě poznávali 

na ulici. Zato výsledek jejich práce 
mají na očích denně. Z areálu bý-

valého staroměstského cukrovaru 
se totiž díky nim nestal chátrající 
brownfield, ale úhledný komplex 

s několika atraktivními dominan-
tami. A hlavně místo, kde mohou 

lidé z regionu pracovat. Bronislav 
Janeček je totiž generálním ředi-

telem skupiny REC Group, která 
ve svých firmách dává práci 250 

lidem. Největší společností holdin-
gu je pak KOVOSTEEL Recycling.

TEXT Jaroslav Janečka / FOTO archiv

Já jsem především přesvědčený o tom, 
že odpovědnost vůči společnosti a život-
nímu prostředí a ekonomický profit jsou 
spojité nádoby. Je samozřejmě možné růst 
i bez toho, nicméně určitě ne dlouhodobě. 
My jsme navíc specifičtí tím, že náš byznys 
je do jisté míry postaven právě na odpověd-
nosti nás všech – odpady lze účinně zpra-
covávat a použít jako surovinu jen za před-
pokladu, že je někdo bude třídit. Snažíme 
se tedy o to, aby za odpadem lidé neviděli 
hromadu nepotřebných věcí, ale právě su-
rovinu. Skládka by měla být až tím úplně 
posledním místem pro odpad.

Odebíráte prakticky veškerý odpad. Kte-
rá komodita je největším tahounem tr-
žeb?

Asi polovinu tržeb skupiny vytváří KO-
VOSTEEL Recycling, který se zabývá hlav-
ně výkupem kovového odpadu, barevných 
kovů či likvidací autovraků. Významná je 
i společnost OTR Recycling, jež se věnuje 
především zpracování stavebních odpadů 
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a jejich třídění – následně pak prodává na-
příklad stavební recyklát. V poslední době 
se ale stále významnějším směrem stává 
sběr a následné využití starých pneumatik. 
V holdingu máme společnost RPG Recyc-
ling, která z pneumatik po oddělení kordu 
a textilního vlákna vyrábí gumový granulát. 
Část produkce pak odebírá další společnost 
holdingu, AB ELPO, jež z granulátu vyrábí 
desky, dlažbu či kanálové vpusti a mříže. 
Právě v dalším využívání granulátu z pne-
umatik vidíme velmi perspektivní podnika-
telskou příležitost. Na jejím rozvíjení mo-
mentálně pracujeme.

Můžete být konkrétnější? 
V této fázi to není možné. Nicméně další 

rozšiřování by bylo formou akvizic firem, 
které by mohly rovněž využívat granulát ze 
starých pneumatik. Ukazuje se, že produkty 
z recyklovaného granulátu mohou nahradit 
konvenční materiály v celé řadě oborů. To 
s sebou nese významný přínos pro životní 
prostředí.

Součástí holdingu je společnost STEEL-
MET, která je chráněnou dílnou. Jak jste 
se k jejímu provozování dostali?

Když jsme připravovali naše zapojení 
do sběru a zpracování elektroodpadu, vě-
děli jsme, že je to příležitost pro spojení 
ekologického a sociálního aspektu. Ruční 
zpracování elektroodpadu není fyzicky 
náročné, což vytváří předpoklady pro na-
bídku pracovních možností lidem s těžším 
zdravotním postižením. Převzali jsme pro-
to společnost MESIT Recyklace, začlenili ji 
do naší struktury a postupně navýšili počet 
pracovníků z 15 na více než 60. Tak vznik-
la firma STEELMET, která momentálně za-
městnává 90 procent osob se zdravotním 
postižením. 

Ekoland a kongresy
Před časem jste ve vašem areálu otevře-
li kongresové centrum.  Znamená to, že 
hledáte další možnosti jak diverzifikovat 
podnikání?

Není to tak docela pravda. Vybudováním 
centra jsme nesledovali pouze vytvoření 
atraktivní nabídky pro zájemce o kongres, 
konferenci či větší jednání. Nabízíme sice 

spojení architektonicky atraktivních a veš-
kerou potřebnou technikou vybavených 
prostor, o které je zájem, to ale nic nemě-
ní na tom, že objekt především perfektně 
zapadá do našeho konceptu vzdělávacích 
aktivit. Získali jsme tím vhodné místo pro 
jejich další rozvíjení. Navíc nás těší, že sa-
motný vznik kongresového centra je v sou-
ladu s naším podnikáním – tedy, že využívá-
me to, co již zdánlivě využití nemá. Budova, 
v níž se kongresové centrum nachází, totiž 
byla v minulosti skladem cukru a v posled-
ních letech chátrala. Nyní patří k dominan-
tám našeho areálu. O tom, že se přestavba 
podařila, svědčí zisk ocenění Stavba roku 
2011 Zlínského kraje.

Je ve vašem areálu ještě nějaká podobná 
budova, která na svou „recyklaci“ ještě 
čeká?

Nám se již podařilo dát do dobrého sta-
vu většinu areálu. Pokud jde o budovy, tak 
je tu ještě jedna, kterou momentálně nevy-
užíváme. Shodou okolností jde o objekt po-
blíž kongresového centra. I ten sloužil jako 
sklad cukru. V ní hodláme vybudovat uni-
kátní interaktivní expozici, opět zaměřenou 
na ekologické vzdělávání. Rovněž plánuje-
me, že v budově vznikne také ubytovací 
kapacita, což zase na druhou stranu rozšíří 
možnosti kongresového centra. Všechny 
naše aktivity jsou vzájemně provázány.

Areál, v němž působíte, nelze přehléd-
nout. Je sice obehnán zdí, nicméně maják, 
loď či prototyp turbovrtulového stroje 
L-610 upoutají každého. Byla přilákání 
pozornosti cílem těchto aktivit?

Do jisté míry určitě ano. Jde ale také 
o symboly naší podnikatelské filosofie. 
Maják proto, abychom se neztráceli v moři 
odpadů, loď nazvaná Naděje je připodob-
něním snahy vždy dorazit do správného 
cíle. Ale to všechno má ještě jeden podtext – 
prostě nás to baví. Pro mě osobně jde navíc 
o naplnění klukovských tužeb. Podnikáním 
si v podstatě plním své sny.  

A ještě stručně na závěr. Třídíte doma od-
pad?

Ano. Mám šest odpadkových košů 
a k tomu i několik krabic.

REC Group s. r. o.
/ www.recgroup.cz

/ KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
Specializuje se zejména na výkup 
a sběr kovového odpadu, barevných 
kovů, nebezpečných odpadů, odpa-
dů ostatních a likvidaci autovraků. 
Provozy má ve Starém Městě, Hodo-
níně, Strážnici a Veselí nad Moravou.

/ RPG Recycling, s.r.o.
Soustřeďuje se na recyklaci nových 
i starých pneumatik, výrobu pryžo-
vého granulátu. Využít dokáže nejen 
hlavní produkt - gumový granulát, 
ale také ocelový kord a textilní vlák-
no. Sídlí v Uherském Brodě.

/ STEELMET, s.r.o.
Chráněná dílna  se zabývá sběrem, 
výkupem, úpravou a zpracováním 
elektroodpadu. V současné době činí 
podíl osob se zdravotním postižením 
a s těžším zdravotním postižením 
přes 90 % všech zaměstnanců.

/ OTR Recycling s.r.o.
Společnost se zabývá zpracováním 
stavebních odpadů, jejich násled-
ným tříděním, výrobou a prodejem 
stavebních recyklátů a hutnitelných 
zemin, demolicemi stavebních ob-
jektů a kompostováním biologicky 
rozložitelných odpadů.

/ AB ELPO spol. s r.o.
Společnost se zabývá vývojem a vý-
robou desek, dlažeb a tvarových 
produktů z pryžového granulátu. Vy-
užití naleznou ve stavebnictví, stro-
jírenství a při výstavbě sportovních 
a dětských hřišť.
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