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CO JE RECYCLÁTOR?
Srdcem firmy Recycling jsou naši zaměstnanci
a je nezbytné, aby byli všichni průběžně informováni o zásadním dění, o novinkách, úspěších, ale
i o nedostatcích, které můžeme společně odstranit. Recyclátor má za cíl Vám tyto informace
v určitých intervalech přinášet a vytvořit tak nový
komunikační kanál napříč společností Recycling
– kovové odpady a.s. Může být dočasnou formou

informovanosti uvnitř naší společnosti před zavedením jiných systémů (intranet, newsletter apod.),
ale také se může stát stabilním prvkem komunikace směrem ke všem zaměstnancům. Recyclátor
k Vám přichází v podobě elektronické i papírové.

KOMUNIKACE VÍCE SMĚRY
Komunikace uvnitř firmy musí vždy plynout všemi
směry. Od vedení k zaměstnancům, od zaměstnanců k vedení, ale také mezi námi všemi navzájem. Zkušenosti každého zaměstnance, ať již
kladné nebo záporné, by měly být předány těm,
kteří mají možnost je využít pro růst firmy Recycling
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a celého holdingu RKO Group. Současná forma
Recyclátoru umožňuje komunikaci jen jedním směrem, od vedení k zaměstnancům. Určitě tedy nepřináší komplexní řešení. Z toho důvodu vyvíjíme též
náš vlastní firemní intranet, který výše zmíněnou
komunikaci umožní.

KDO
JSEM JÁ?
KDO
JSI TY?
KDO
JSME MY?
HOLDING RKO GROUP
Počátkem roku 2021 jsme se rozhodli sjednotit všechny naše společnosti pod jednu skupinu,
a to právě pod holding RKO Group. První vydání Recyclátoru Vám přináší, mimo jiné, přehled
a portfolio jednotlivých firem naší skupiny.
V současnosti patří do holdingu RKO Group tyto
společnosti:

Největší zpracovatel autovraků
v ČR
Zpracování firemního odpadu
Sběrné dvory pro města
a obce, místo zpětného odběru
a odděleného sběru

Projekty staveb
Požárně bezpečnostní projekty
staveb
Energetické průkazy staveb
Vodohospodářské stavby

Ekologická likvidace autovraků
Výkup druhotných surovin
a katalyzátorů
Výkup a zpracování kovonosných
odpadů
Zpracování papíru
Zpracování vyřazeného
elektroodpadu pro kolektivní
systémy
Zpracování kabelů a plastů

Výkup a ekologická likvidace
autovraků
Výkup elektroodpadů
Přepracování kovonosných
odpadů
Výkup katalyzátorů

Výroba zařízení pro firmy
v odpadovém hospodářství

Výkup kovů

Opravy hydraulických komponentů
a manipulačních strojů

Přistavení kontejneru

Zpracování odpadů

Generální opravy drapáků
a montážních linek
Výroba nových komponentů
Od návrhu k realizaci
Výroba lisovacích nástrojů
a zařízení
CNC obrábění a pálení plechů

Řezání plechu a profilů laserem
Ohýbání, frézování, svařování, ...
CNC obrábění
Zámečnické práce
Výroba a montáž přípravků včetně
pneumatik a elektromateriálů
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PŘÍBĚH RKO GROUP
Možná, že když se řekne „RKO“, představí si
každý z nás právě společnost Recycling – kovové odpady a.s. Uvnitř naší společnosti ale většinou používáme prostě slovo „Recycling“. Jak se
však říká: „Jiný kraj, jiný mrav.“ Při jednom setkání vedení společností Recycling – kovové odpady
a SPV Recycling CZ na Moravě kdosi pronesl něco
jako: „Už jsou tu z ErKáÓčka.“ Chvilku trvalo, než
všichni pochopili, že „ErKáÓčko“ jsme my. A odtud
tedy holding RKO Group. Děkujeme našim kolegům z Moravy.
Se založením holdingu RKO Group vznikla též jeho
grafická podoba. Doufáme, že se Vám všem bude
líbit.

6

7

JEDNOTLIVÉ
SPOLEČNOSTI
RKO GROUP
Recycling – kovové
odpady a.s.

Jako první a zakládající člen celé skupiny jsme
nositelem hodnot a myšlenek, které se přenáší na
další společnosti a tvoří tak jednotnou, skutečnou
rodinu. Vnímáme to jako obrovskou zodpovědnost, a proto se snažíme v tomto ohledu neustále
rozvíjet.

HLAVNÍ ČINNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

ekologická likvidace autovraků
recyklační a separační centrum
zpracování firemního odpadu
sběrné dvory pro města a obce
výkup druhotných surovin
výkup katalyzátorů
demolice a likvidace technologických celků

Společnost Recycling – kovové odpady a.s. byla
založena v roce 1996 v Chotěboři. Jsme rodinná
česká firma, která se od svého založení zaměřuje
na nakládání s odpady. V současné době máme 18
provozoven, ve kterých zaměstnáváme zhruba 160
zaměstnanců.
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NAŠE PROVOZOVNY
Naše provozovny slouží jako odpadová centra,
kde poskytujeme služby výkupu druhotných surovin, jejich třídění a zpracování. Tyto provozovny
též fungují jako sběrné dvory pro obce, místa zpětného odběru elektrozařízení. Ve většině z nich je
možné odevzdat autovrak k ekologické likvidaci.
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RŮST A IMAGE SPOLEČNOSTI,
KORPORÁTNÍ IDENTITA
A KOMUNIKACE
Jsme společností podnikající v oblasti likvidace
a recyklace odpadů. Jsme ale též českou rodinnou firmou, která vyznává určité hodnoty, jako je
solidnost, profesionalita, transparentnost, ochrana životního prostředí, ale též pomoc potřebným
a handicapovaným.
Uvědomujeme si, že společnost našeho významu
zcela jistě potřebuje komunikovat s veřejností jako
celek. Jednotná forma prezentace našeho holdingu a našich hodnot je nezbytná. Není žádoucí, aby
jednotlivé provozovny zadávaly a vytvářely reklamní materiály bez jasného a uceleného konceptu.
Grafické zpracování musí být vždy takové, aby bylo
pro všechny na první pohled srozumitelné a podporovalo identitu společnosti.
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Jako naše nejsilnější stránky jsme společně
definovali:

Jedinečnost zpracování – technologie

Spolupráce firem v rámci RKO

Solventnost – co slíbíme to platí

Další silné stránky Recyclingu jsou:

Komplexnost – řešíme veškerý
odpad pro všechny

Firma a zaměstnanci vyznávají stejné
hodnoty

Investice zisků zpět do firmy
V roce 2021 jsme se proto rozhodli navázat spolupráci s agenturou Czech Promotion, s cílem dát našemu logu
moderní kabát a hlavně sjednotit veškerou vizuální komunikaci naší společnosti. V rámci této spolupráce byl
v Bítovanech uspořádán workshop, který přinesl odpovědi na mnoho otázek. Měli jsme možnost společně definovat hodnoty naší společnosti. SWOT analýza navíc přinesla i kvalitní informace o slabinách, na které je dobré
se zaměřit.
Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům za účast na tomto workshopu. Velmi si vážíme Vaší energie, kterou vkládáte do rozvoje firmy Recycling. Vaše cenné myšlenky a postřehy nejsou zapomenuty, ale se stávají se
součástí naší další práce.

Zákazník je na 1. místě

Dlouhodobá zkušenost – 30 let na trhu

VÍME, ŽE NÁŠ ZÁKAZNÍK SE NA NÁS
A NAŠE SLUŽBY MŮŽE SPOLEHNOUT,
A JSME NA TO HRDÍ.
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Sjednocená komunikace v novém kabátě:

Výstupem workshopu bylo samozřejmě i zjištění slabých stránek firmy. Největší nedostatky byly
spatřovány v interní komunikaci, ale též v neochotě personálu v provozu. Proškolení personálu, ačkoliv mu věnujeme značnou pozornost, bylo též
zmiňováno jako slabá stránka firmy.
Společná diskuze odhalila i další oblasti, ve kterých je třeba intenzivně pracovat na zlepšení. Pracujeme na navýšení kapacity dopravy, zrychlení
cenotvorby či ještě vyšším standardu dodržování
termínů. Zároveň bychom rádi všechny naše zaměstnance více motivovali k ochotě převzít zodpovědnost a podporovat týmovou práci svým individuálním přístupem.
Po realizaci workshopu vedla naše práce k samotné podobě vizuální komunikace. Kdo čekal nějaké
drastické změny, ten se mýlil. Jelikož se Recycling
těší dobrému jménu, není třeba hledat zásadní inovace loga, chtěli jsme mu jen dát moderní a „čistší“
kabát. Věříme, že se nám to podařilo. Nezměnili
jsme naši identitu, pouze jsme jí dali jasná pravidla,
lepší čitelnost a srozumitelnost.
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HISTORICKÝ MILNÍK – NOVÝ ŠRÉDR
VE VYSOKÉM MÝTĚ
Slavnostní zahájení provozu zařízení na
likvidaci autovraků
Dne 18. 6. 2021 byl slavnostně zahájen provoz
našeho nového šrédru ve Vysokém Mýtě. Slavnostnímu zahájení provozu přihlíželo téměř 250
pozvaných hostů z řad obchodních partnerů, zástupců Ministerstva životního prostředí, měst a obcí,
a přibližně 100 zaměstnanců firmy Recycling
a ostatních firem našeho holdingu RKO Group.
Nový šrédr s kapacitou zpracování jednoho autovraku za méně než dvě minuty nás posouvá kupředu a jako jednička v ČR v oblasti zpracování autovraků se stáváme ještě silnějšími. Stavba nového
šrédru patří zcela jistě k největším investicím naší
společnosti v celé její historii. A za to samozřejmě vděčíme hlavně našim zaměstnancům a jejich
skvělé práci a oddanosti.
Slavností projev pronesli spolumajitel firmy pan Miroslav Novák a generální ředitel Roman Filip. Nejdůležitějším sdělením bylo srdečné poděkování
všem zaměstnancům.
Jsme ryze česká rodinná firma a můžeme být právem hrdí na to, že jsme nekoupili hotovou technologii ze zahraničí, ale že jsme ve spolupráci s další
českou firmou šli svojí vlastní cestou. Vzniklo tak
jedno z nejmodernějších a technologicky nejvyspělejších zařízení svého druhu v celé Evropě. Díky
dalším technologiím dnes dokážeme využít více
než 95 % surovin z každého autovraku.
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CO VYDĚLÁME, TO INVESTUJEME
Veškerý zisk společnosti opět investujeme do
technologií a do zkvalitnění pracovních podmínek
našich zaměstnanců.

Naše současné investice do techniky
PÁSOVÉ RYPADLO KOBELCO SK260LC-10E
Určené pro demoliční práce – v oblasti demoličních prací a likvidací technologických celků naše
společnost stále roste. Pořízení tohoto rypadla,
kterému pracovně říkáme „Zoubek“, nám otevírá
prostor pro další zakázky.

ŘÍDÍME SE HESLEM:
„NEMUSÍME BÝT
NEJVĚTŠÍ, ALE MUSÍME
BÝT NEJLEPŠÍ“
NAKLADAČ AVANT 860I
Paletizační vidle, lopata 4v1, demoliční drapák.
DEMOLIČNÍ BAGR KOBELCO 260LC
Lopata, svahová lopata, demoliční vydrcovací drapák HRPV26v, hmotnost 2,6 t, hydraulické sbíjecí
kladivo FX22O (hmotnost 2 t). Demoliční bagr byl
pořízen ve 2. kvartálu roku 2021.
ZÁSOBNÍK KAPALNÉHO KYSLÍKU
Zásobník zapůjčený od firmy Messer využíváme
pro zjednodušení paličských prací v provozu Čáslav.
NOVÝ DRAPÁK O OBJEMU 600 L
Pro provoz Hlinsko na překládkový stroj Atlas MH
280 – dodala společnost Ikov trade a.s.
Pravidelně také investujeme do našeho vozového
parku.

ČELNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ LIEBHERR L566
XPOWER G6.1-D
Ve speciálním provedení INDUSTRIE pro nakládku kovového odpadu a materiálu z výstupu nového šrédru byl dodán ve 3. kvartálu
roku 2021. Přináší vyšší efektivitu, nižší emise
a vyšší komfort pro obsluhu.
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CO JSOU RESCUEDAYS? PROČ LETÍ
ZCELA NOVÁ ŠKODA SUPERB ZE
30 METRŮ ROVNOU NA BETON?
Ve dnech 10. – 11. 9. 2021 se ve Vysokém Mýtě na
historickém náměstí Přemysla Otakara II. konala největší výcviková záchranářská akce na světě
v oblasti technické záchrany – rescueDAYS. Společnost Recycling – kovové odpady a.s. se stala
hrdým partnerem této akce. Ještě před samotným
výcvikem bylo potřeba vraky adekvátně připravit,
tedy simulovat autonehody v různých situacích,
jako je např. čelní náraz nebo boční náraz do stromu.
Simulace čelního nárazu při rychlosti kolem 90
km/h byla zajištěna volným pádem vozidla z výšky
30 m.
Z fotografií je patrné, že nový model Škoda Superb
je z bezpečnostního hlediska zcela nesrovnatelný s vozem zhruba 12 let starým, ze kterého zbyla
pouhá placka. Do nového vozu reportér televize
po simulaci téměř bez problémů nastoupil a i prostor pro nohy zůstal neporušen.
Akce rescueDAYS přilákala spoustu diváků. Počasí
nám přálo a celé dva dny byly plné výcvikových
situací. Naše společnost IKOV TRADE dodala na
akci prototyp kontejneru na hašení elektromobilů.
Ten připoutal značnou pozornost, jelikož doposud používané postupy při požáru elektromobilů
jsou velmi komplikované, nebezpečné a nešetrné
k životnímu prostředí. V tom všem je kontejner
Elwira o dost dál.
Největší atrakcí pro děti ale i pro spoustu rodičů
bylo samotné nakládání použitých autovraků na
kontejnery.
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KRÁTKÝ ROZHOVOR S GENERÁLNÍM
ŘEDITELEM RECYCLING – KOVOVÉ
ODPADY A.S., ROMANEM FILIPEM
Co to pro Vás znamená, když se řekne Recycling nebo RKÓčko?
Jak z názvu naší společnosti vyplývá, jsme firma,
která se zabývá recyklací odpadů. Mě ale při vyslovení názvu naší společnosti napadne jiné slovo, a to je „Rodina“. Nejenom proto, že Recycling
– kovové odpady je českou rodinnou firmou, ale
zejména z důvodu osobního přístupu k jednotlivým
členům této rodiny – našim zaměstnancům.

Jak dlouho jste ředitelem Recycling – kovové odpady a.s. a co Vás v této firmě drží?

Proč firma investovala obrovské finance do
nového šrédru ve Vysokém Mýtě?
Vše je o produktivitě. Zařízení, které jsme provozovali doposud, bylo málo výkonné a zpracování tím
pádem drahé. Dá se říci, že s tím, jak se naše firma
rozvíjela, přestalo být dostačující. Na tuto skutečnost jsme se připravovali několik posledních let
a letos jsme si toto přání splnili.

Ve firmě jsem zaměstnaný téměř 22 let a na pozici ředitele společnosti pracuji 9 let. To, co mě ve
společnosti asi nejvíce baví, je možnost osobně se
podílet na jejím rozvoji a s tím souvisejícím zavádění nových technologií na separaci a zhodnocení
odpadů.

Co tato investice přinese zaměstnancům?

Dnes neustále skloňujeme slova „ekologická
likvidace autovraků“. Jak ekologická je tato
likvidace ve skutečnosti?

Jaké jsou další velké plány firmy Recycling?

Jsou nastavena přesná pravidla, jak postupovat
při ekologické likvidaci autovraku. Při jejich dodržování a následném mechanickém zpracování autovraku ve šrédru lze říci, že samotná likvidace je
ekologická.

Dokážeme zpracovat autovraky ekologičtěji
a lépe než naše konkurence?
Naše společnost je jedním z největších zpracovatelů autovraků v ČR. Provozujeme dvě zařízení,
která mají kapacitu zpracovat až 20 tisíc autovraků
měsíčně. Tato zařízení provedou hrubou separaci nadrcených autovraků na železo a neželeznou
frakci. Následnou separací všech recyklovatelných
částí neželezné frakce dovedeme zpětně využít
i více než 95 % samotného autovraku. Tato separace je jedinečná a vychází z našich zkušeností.
I díky těmto separačním linkám u nás končí též materiál od ostatních zpracovatelů autovraků.

Jaká je podle Vás budoucnost nakládání
s odpady?
Moderní společnost produkuje stále více odpadů
a jejich recyklace bude v dalších letech nesmírně
důležitá. Řešením by samozřejmě bylo předcházet
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samotné produkci odpadů, což bohužel není vždy
reálné. V následujících letech již nebude možné
odpad ukládat na skládky a řešením bude tzv. cirkulární ekonomika, kde dojde k dalšímu využití odpadů. Některé odpady nebude možné využít jinak
než energeticky.

Předpokládáme, že dojde k dalšímu rozvoji firmy,
a to jak v obchodní, tak v ekonomické oblasti. To
nám následně umožní investovat do dalšího moderního strojního vybavení a zázemí firmy, tedy
i do zlepšení pracovních podmínek našich kolegů.

Jak jsem již uvedl, pokud chceme v oblasti nakládání s odpady nadále pracovat a být úspěšní, musíme se zaměřit na to, abychom uměli vyseparovat a využít co nejvíce odpadů, které nám vznikají.
V tomto ohledu například plánujeme zmodernizovat separační linky, také spolupracujeme s Vysokou školou báňskou na výrobě alternativních paliv
z odpadů. Neustále hledáme nové možnosti využití
odpadů.

Chtěl byste něco vzkázat všem zaměstnancům společnosti Recycling v tomto prvním
čísle Recyclátoru?
V první řadě bych chtěl všem zaměstnancům poděkovat za odvedenou práci v uplynulém roce. Jsem
si dobře vědom toho, že na rozvoji naší firmy mají
velkou zásluhu. Dnešní doba není jednoduchá, je
plná omezení a restrikcí. Přes všechny tyto nepříjemnosti se nám podařilo odvést výborný výkon.
Jsem velmi rád, že jsou mezi námi kolegové, kteří
s námi pracují dlouhou dobu, někdy i více jak 20
let, a není jich málo. Snad jedno osobní přání na
závěr. Byl bych moc rád, kdyby to i ostatní naše
spolupracovníky s námi bavilo mnoho dalších let
a naše práce jim dávala smysl. Přeji všem pěkné
Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí
a pohody.
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S-FIRMA, s.r.o.

S-Firma se stala naší součástí jako chráněná dílna (dnes dle novely zákona správně jako „institut
chráněného pracovního místa“) v roce 2009. Jsme
velice pyšní na to, že ve svých řadách zaměstnáváme až 80 % osob se změněnou pracovní schopností. Naším cílem je ukázat veřejnosti, zaměstnancům i zaměstnavatelům, že tělesný handicap
není překážkou v možném zaměstnávání těchto
spoluobčanů. Jelikož skupina RKO Group vždy
podporovala handicapované, je S-Firma nedílnou
součástí naší filozofie.

S-FIRMA A JEJÍ SLUŽBY
•

•
•
•
•

Odstranění elektroodpadu – použitá
elektrická zařízení a elektromateriál vstupují
do naší dílny jako odpad a opouští ji jako
surovina. Rozhodně tak neskončí na skládce,
ani ve spalovně.
Zpracování firemního odpadu.
Výkup a zpracování odpadů - zaměřujeme se
na plasty, papír a elekroodpad.
Výkup druhotných surovin.
Nakládání s nebezpečnými odpady.

MORAVANY
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NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA
SPOLEČNOSTI S-FIRMA
Během spolupráce s agenturou Czech Promotion
prošla i S-Firma změnou své grafické identity. Přivítali jsme nové logo a explicitní symboliku chráněné dílny. Social Responsibility neboli společenská
zodpovědnost. To je jasná komunikace jak směrem
k veřejnosti, tak dovnitř společnosti a celého holdingu.
Nové logo společnosti S-Firma znázorňuje to, co
by měl dělat každý z nás. Podat ruku druhému,
kdykoliv je to třeba.
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IKOV TRADE a.s.

IKOV TRADE a.s. (zal. 1998) je středně velká akciová
společnost se 100% českým kapitálem. Naše hlavní
sídlo se nachází ve Slatiňanech. Další provozovna je
v Bítovanech a nejmladší ve Vítkovicích.
Naše služby ve strojírenství se stále rozšiřují
a dnes již nabízíme realizaci projektů od samotné
myšlenky až po finální produkty a implementace.

NAŠE SLUŽBY
•

•

•

OBRÁBĚNÍ KOVŮ – Díky vybavení
nejmodernější technikou můžeme garantovat
obrábění s nejvyšší úrovní přesnosti, jakou
vyžadují přísné požadavky našich zákazníků.
Paleta našich strojů zahrnuje tříosá obráběcí
centra Hurco a řadu dalších specializovaných
přístrojů a techniky.
SVAŘOVÁNÍ – Sváření nerezu, hliníku a slitin,
sváření oceli. Sváření konstrukcí a plechů do
rozměru 3 x 2 m, o váze cca 500 kg. Jsme
schopni zavařit i větší a těžší dílce.
KONSTRUKCE – Naše konstrukční kancelář
vyhotoví kompletní výrobní dokumentaci
strojů nebo jejich součástí. Za tímto účelem
disponuje programem Solidedge, který díky
parametrickému 3D modelování umožňuje
efektivní a rychlý vývoj konstrukčních celků
a základní analýzy jejich funkčnosti.

SLATIŇANY
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IKOV stavební s. r. o.

Naše společnost Ikov stavební byla založena
v roce 1994. Po celou dobu své existence jsme též
podporou při projekčních a stavebních činnostech
v rámci celého holdingu, například při realizacích
sběrných dvorů. Dnes se věnujeme převážně činnosti projekční, a to i v oblasti demolic technologických celků, kde spolupracujeme se společností
Recycling – kovové odpady a.s.

PROJEKTOVÉ PRÁCE
•

•

•

PROJEKTY STAVEB – Naše projekční činnost
zahrnuje přestavby, přístavby, nástavby,
novostavby, demolice, studie aj.
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PROJEKTY
STAVEB – ke změně užívání, k přestavbě,
k územnímu řízení, k ohlášení stavby, ke
stavebnímu povolení, k demolici apod.
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY – malé vodní
nádrže, odvodnění ploch aj.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
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STROJMONT s.r.o.

Jsme dynamicky se rozvíjející česká společnost
založená v roce 2003 na základě dlouholeté praxe
našich zaměstnanců ve strojírenství. Součástí skupiny RKO Group jsme se stali v roce 2021.
Naším cílem je snaha o maximální přesnost a nejvyšší úroveň kvality při dodržení rozumné ceny.
Kombinujeme přesné know-how, sdílené naším týmem kvalifikovaných zaměstnanců, s širokou škálou moderního technického vybavení umožňující
efektivitu, širokou flexibilitu, inovační řešení, optimalizaci nákladů a vysokou kvalitu.
Navazujeme tak na tradici českého strojírenství
špičkové kvality celosvětového významu.
V současné době máme 35 zaměstnanců.

NABÍZÍME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

řezání plechu laserem,
řezání profilů laserem,
řezání plechů plasmou,
ohýbání,
CNC obrábění,
soustružení,
frézování,
broušení,
svařování,
zámečnické práce,
tryskání,
montáž.
CHRAST
U CHRUDIMI
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SPV RECYCLING CZ a.s.

Společnost SPV RECYCLING CZ a.s. je od roku
2018 nástupnickou organizací po společnosti
VÍTKOVICE RECYCLING a.s., která vznikla v roce
2006. Jedná se o ryze českou společnost dvou
padesátiprocentních vlastníků, kteří se aktivně zapojují do chodu a rozvoje firmy.

Společnost nabízí služby v oblasti likvidace a recyklace odpadů ze všech oblastí průmyslu i komunálních aktivit. Naše aktivity dělíme na drcení lehkého
šrotu a autovraků, dělení těžkého šrotu pálením
nebo stříháním, likvidaci vyřazených kolejových
vozidel po celé republice, demolice a následné likvidace šrotu areálů a budov. Samozřejmostí je ekologická likvidace autovraků. Obchodujeme také
s katalyzátory a barevnými kovy. Naše působnost
není omezena pouze územím České republiky, obchodujeme i v Polsku, Slovensku a Německu.
Díky moderní technologii drticí linky Schredder německého výrobce Metso Lindemann je společnost
schopna zpracovávat i méně hodnotný kovový
odpad, a to při přísném dodržování ekologických
zásad zohledňujících emise ovzduší, ochranu
spodních vod, hlukové normy a bezpečnost práce.
Technologie drtiče, tzv. šrédru, rozemele vstupní
autovraky a šrot na drobné sbalky železa o hmotnosti cca 1 kg. Výsledným produktem je surovina
pro další zpracování v ocelárnách strojírenských
firem a v hutních podnicích. Naši zákazníci jsou na
Slovensku, v Německu, Slovinsku, Itálii, Indii, Polsku a jinde.
Reinvestuje velkou část finančních prostředků do
obnovy a rozvoje našich technologií. Pořídili jsme
nové překládkové bagry, čelní nakladač a elektrické vysokozdvižné vozíky. Současně zlepšujeme
celý areál společnosti, stavíme skladovací kóje,
budujeme nové manipulační plochy, zřizujeme zabezpečení areálu a objektů nejen ploty a zdmi, ale
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také inteligentním kamerovým systémem, přestavujeme zázemí zaměstnanců pro oddych a očistu
a v neposlední řadě jsme rozšířili areál koupí okolních pozemků pro lepší logistiku a rozvoj. Firma zaměstnává 32 pracovníků a postupně se rozrůstá,
v příštím roce plánujeme přijmout několik dalších
lidí pro pokrytí našich rozšiřujících se aktivit.
Společnost SPV RECYCLING CZ a.s. aktivně
a dlouhodobě spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, kterému
poskytujeme autovraky k výcviku a tréninku vyprošťování osob při autohaváriích. Finančně podporujeme Základní školu a Mateřskou školu Ostrava –
Poruba, která se stará o děti s tělesným, mentálním
či kombinovaným postižením. Škole přispíváme na
pořízení speciálního sociálního vozidla pro jejich
přepravu. Spolupracujeme také s centrem školy
smyku, kterému poskytujeme automobily k výcviku řidičů. Podporujeme i oblíbené ostravské divadlo Mír, kterému jsme např. poskytli prostory pro
natáčení jejich nového filmu, který půjde začátkem
roku do kin.

OSTRAVA
DOLNÍ OBLAST
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VR Morava a.s.

VÝKUP KOVŮ
Výkup kovů je důležitou součástí procesu zpracování kovů. Naše společnost vykupuje veškeré
barevné kovy, včetně nejpoužívanějších druhů –
mědi, hliníku, mosazi a bronzu za velmi výhodné
ceny. Následným rozdruhováním dáváme možnost
tyto suroviny zpracovat v hutním průmyslu mnohem ekologičtější cestou, šetrnější k životnímu
prostředí. Naše sběrny se nacházejí v Olomouci,
Vyškově, Mohelnici a Prostějově.

MOHELNICE

ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ
Odpady řešíme kompletně, od jejich výkupu, přes
zpracování, až po předání do hutí naší vlastní autodopravou. Naší snahou je provádět co nejefektivnější zpracování odpadů, což vede ke snížení
negativních dopadů průmyslové výroby na životní
prostředí. Spolupracujeme s odbornými institucemi, což nám dopomáhá k dosahování velmi dobrých výsledků v našem oboru.

OLOMOUC

PŘISTAVENÍ KONTEJNERU
Dle přání zákazníka zdarma přistavíme požadovaný
kontejner na určené místo a následně pravidelně
nebo jednorázově po tel. dohodě vyvezeme. Vzdálenost a množství kovového odpadu jsou zohledněny
v ceně.

PROSTĚJOV
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VYŠKOV
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EKOLOGICKÁ
FARMA
A RYBNÍKY
V BÍTOVANECH
Je jedno, jaké máte zaměstnání, jakou máte pozici,
jakým autem jezdíte, či do jaké restaurace chodíte.
Každý z nás si určitě rád jen tak sedne na hrázi
rybníka a při pozorování divokých hus nebo vodní
hladiny chvilku zapřemýšlí o životě. Nebo prostě
jen tak „vegetíme“, na chvíli zpomalíme, a zjistíme,
že je nám krásně na světě.
Ke společnosti Recycling – kovové odpady a.s. nepatří jen železo, bagry, autovraky, silné kafe a tvrdá
dřina. Patří k ní i filozofie o čisté přírodě.
Rodina majitelů vybudovala v Bítovanech v prázdné krajině nádhernou oázu klidu a úchvatné přírody se systémem rybníků, která je nejen útočištěm
mnoha druhů ptáků a dalších živočichů a rostlin,
ale též prostředím, kde si každý z nás může sednout na tu hráz rybníka a jen tak rozjímat. Toto místo je přístupné veřejnosti. Až budete poblíž, nebo
nebudete vědět kam na výlet, zajeďte do Bítovan
a užijte si jiný rozměr „šroťácké“ práce. Děláme to
všechno právě proto, abychom zachovali životní
prostředí krásné pro další generace.

Váš
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A NA CO SE MŮŽETE
TĚŠIT V DALŠÍCH
ČÍSLECH RECYCLÁTORU?
O obsahu dalších čísel Vás bude informovat náš newsletter. Budete si moci přečíst
například:
Podrobněji z jedné provozovny – co je baví, co
je trápí?
Výlovy rybníků aneb Recyclácký teambuilding.

Aby to krásné nezavál čas,
aby to krásné zůstalo v nás!
Veselé Vánoce plné pohody
a hodně zdraví v roce 2022
Vám přeje společnost

Proč vlastně pracovat pro Recycling?
Rozhovor s majitelem aneb z Aše do Košic
a proč jsem vybudoval první rybník?
Koho sponzorujeme a podporujeme – a proč
vlastně?
Co jsme zase vylepšili a co se nám nepodařilo?
A ještě mnoho dalšího.

Newsletter – buďte v obraze!
Jak jste si již možná všimli, do Vaší emailové
schránky Vám sem tam přijde elektronický newsletter Recycling. Pokud tomu tak není a přejete si
novinky emailem odebírat, můžete se zaregistrovat na emailové adrese pesek@recyclingas.cz.
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KONTAKTY
NA VŠECHNY
SPOLEČNOSTI
RKO GROUP
RKO GROUP a.s.
Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř
info@rkogroup.cz
+420 606 629 560
www.rkogroup.cz
Recycling – kovové odpady a.s.
Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř
recyclingkovove@recyclingas.cz
+420 607 006 580
www.kovove-odpady.cz
S-FIRMA, s.r.o.
Cukrovarská 103, 533 72 Moravany
info@s-firma.cz
+420 724 804 493
www.s-firma.cz
IKOV TRADE a.s.
Tovární 810, 538 21 Slatiňany
info@ikovtrade.cz
+420 607 577 695
www.ikovtrade.cz
IKOV stavební s. r. o.
Lázeňská 1540, 562 01 Ústí nad Orlicí
projekce.ikov@gmail.com
+ 420 725 951 127
www.ikovstavebni.cz
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STROJMONT s.r.o
Osady Ležáků 804,
538 51 Chrast u Chrudimi
limbersky@kovovyroba-strojmont.cz
+420 733 612 335
www.kovovyroba-strojmont.cz
SPV Recycling CZ a.s.
Provozovna: Halasova 9999, 703 00 Ostrava
Dolní oblast, areál VÍTKOVICE, a.s.
Sídlo: Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha
+420 595 952 405,
+420 725 944 380
www.spvrecycling.cz
VR Morava a.s.
+420 724 934 862
pavel.vecerek@vrmorava.cz
www.vrmorava.cz

