
Je jedno, jestli železo nebo ocel, papír 

nebo plast. Postaráme se o každý 

materiál z naší branže a nabídneme 

vám férové ceny a řešení na míru.

Recyklujte s TSR!

www.tsr.cz

Trading – Service – Recycling
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> 24 LET NA ČESKÉM TRHU. ZVAŽTE TO!

O společnosti TSR
TSR Czech Republic, s. r. o.

Společnost TSR Czech Republic působí na českém 
trhu od roku 1993 a je jedničkou ve sběru, zpra-
cování a obchodování se železnými a neželeznými 
kovy. V roce 2014 dosáhla obratu téměř 10 miliard 
korun. 

 n provozuje v České republice více než 40 poboček

 n zaměstnává více než 400 dobře proškolených pracovníků

 n vlastní početnou flotilu nákladních aut a kontejnerů

 n činnosti společnosti prověřeny dle normy ISO

 n ročně zpracuje kolem 800 000 tun železného  

a neželezného odpadu
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TSR Czech Republic je významným a dlouholetým obchodním 

partnerem a dodavatelem upraveného kovového odpadu 

hutím a slévárnám v České republice i v zahraničí. Veške-

ré aktivity společnosti jsou organizačně uspořádány do 6 

regionálních profitcenter, které najdete v Hradci Králové, Plzni, 

Olomouci, Ostravě-Polance, Ostravě-Přívoze a Opavě, kde 

sídlí společnost Ritschny – kovošrot a sběrné suroviny, s. r. o.

TSR Recycling Group

Společnost TSR Czech Republic je součástí holdingu TSR 

Group (www.tsr.eu) tvořeného řadou zpracovatelských 

a obchodních společností působících po celé Evropě. TSR 

Group zpracuje každoročně více než 8 milionů tun železného 

a 400 000 tun neželezného kovového šrotu. V roce 2014 

dosáhla obratu více než 2,6 miliardy eur.

Historie společnosti TSR Czech Republic, s. r. o.

 n Společnost vznikla v roce 1991 pod původním názvem 

COMET, spol. s r. o. Tato firma se zabývala především 

obchodováním s barevnými kovy. 

 n V roce 1993 došlo k privatizaci státního podniku 

Kovošrot Hradec Králové. V tomto městě tak vzniklo 

první zpracovatelské centrum společnosti. 

 n Následovalo zakládání menších firem v rámci ČR 

a rozšíření aktivit i do oblasti ostatních surovin. V roce 

1995 vstoupil do společnosti koncern Thyssen.

 n Mezi roky 1998–2002 společnost dále expandovala, 

nejdříve si pronajala a následně odkoupila firmu 

Lekurys Plzeň.

 n V roce 2002 se změnil název společnosti 

z COMET, s. r. o., na TSR, s. r. o. (zkratka Thyssen 

Sonnenberg Recycling).

 n K dalšímu výraznému rozvoji došlo v roce 2005, 

kdy se síť poboček společnosti rozrostla o profitcentra 

v Olomouci a Ostravě-Polance.

 n TSR Czech Republic, s. r. o., je součástí koncernu 

TSR Recycling GmbH & Co. KG. Součástí skupiny je 

také majoritní vlastník TSR Czech Republic, s. r. o., 

firma Remondis.

 n V letech 2005–2015 dochází k dalšímu rozšiřování 

společnosti po celé České republice, vznikají střediska 

v Jihlavě, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Brně, 

Brandýse a jiných městech.

 n V současnosti TSR Czech Republic, s. r. o., 

zaujímá vedoucí pozici na trhu v oblasti 

recyklace železných a neželezných kovů. 
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> STOVKY SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ. ZVAŽTE TO!

Naše fi lozofi e 
Cílem TSR je rozvíjení nadstandardních a dlouho-
dobých partnerských vztahů se všemi dodavateli 
kovového šrotu a zpracovateli kovů a zároveň konti-
nuální zkvalitňování celého recyklačního cyklu.
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Férový lídr…
platí včas a poctivě
Jsme silná a stabilní společnost, která garantuje rychlou platbu 

bez zbytečného zdržení. Dokážeme určit cenu podle aktuálních 

pohybů na burze v konkrétní okamžik prodeje a nákupu. Splat-

nost umíme přizpůsobit konkrétnímu obchodu!

váží přesně
Používáme přesné váhy, jsme transparentní. Nabízíme sledo-

vání vážení online nebo kontrolní vážení na zařízení vybraném 

klientem. Každá pobočka je vybavena mostovou silniční váhou 

a váhou pro drobný výkup, větší provozy jsou vybaveny váhou 

na železniční vlečce. Můžete nám věřit.

ručí za obsah odpadu
Díky vyspělé technologii a pečlivému třídění selektujeme od-

pad podle přesného složení. K dalšímu zpracování tak dodává-

me hutím a slévárenským podnikům materiál dle konkrétních 

požadavků. Tím snižujeme jejich náklady a přispíváme k lepší 

ochraně životního prostředí. Díky spektrometrům dokážeme 

změřit aktuální obsah složení kovů ve všech našich provozech.

používá nejmodernější techniku
Společnost TSR klade velký důraz na využívání moderních 

technologií. Jednotlivé provozovny disponují moderními elek-

tronickými vážicími systémy, kvalitní svozovou, manipulační 

a zpracovatelskou technikou, hydraulickými nůžkami, bagry, 

linkami na třídění frakcí, tahači s přívěsy vybavenými hydrau-

lickou rukou a více než 1 300 kontejnery k odvozu odpadu. 

Svozová technika je vybavena systémem na sledování vozidel.

je spolehlivý partner
V TSR pracuje přes 400 zaměstnanců, na které se můžete spo-

lehnout. Vždy vám pomůžeme nalézt řešení přesně na míru 

vašim potřebám. Nabízíme férové jednání a dlouhodobou 

spolupráci.

je vždycky blízko
Můžete využít služeb více než 40 středisek. Na každém z nich 

naleznete proškolený personál, kterému můžete důvěřovat. 

Ke spokojenosti zákazníků přispívá i kvalitní logistika, dispo-

nujeme moderním a rozsáhlým vozovým parkem. Odvoz zajis-

tíme rychle a efektivně.

je v Evropě doma
TSR Czech Republic je dceřinou společností německé TSR 

Recycling GmbH & Co, která je evropským lídrem v oblasti 

výkupu a zpracování odpadu a spolupracuje s klíčovými zpra-

covateli železa i barevných kovů v celé Evropě.

myslí na přírodu
Veškerou svou činnost podřizujeme ochraně životního pro-

středí.  Poskytované služby odpovídají nejvyšším ekologickým 

požadavkům. Normované standardy kvality jsou průběžně 

ověřovány nezávislými organizacemi. Všechny činnosti 

společnosti TSR jsou prověřeny dle normy DIN EN ISO 9001 

a vyhovují také německému zákonu o recyklaci výrobků a říze-

ní odpadového hospodářství.

> SPOLUPRACOVAT S TSR SE VYPLATÍ. ZVAŽTE TO!
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Komodity
Nejvýznamnější část činnosti TSR představuje výkup a zpra-

cování kovového odpadu. Společnost zajišťuje sběr a výkup 

železa a barevných kovů a zpracování a prodej kovového 

odpadu prostřednictvím více než 40 provozoven v celé České 

republice. Firma TSR je aktivní i v oblastech zpracování dalších 

druhů odpadu, jako je papír, plast, sklo nebo elektroodpad.

Železný odpad

 n lehký

 n těžký

 n litina

Barevné kovy

 n měď

 n hliník

 n nerez

 n jiné

Papír

 n noviny, časopisy

 n kartony a lepenka

 n směsný (netříděný) odpad

Plast

 n tvrdé plasty (např. autoplasty, trubky)

 n fólie bílé i barevné

Sklo

 n barevné a bílé sklo

 n autoskla přebíráme k ekologické likvidaci

Sběr elektrozařízení, elektroodpadu, baterií 

a akumulátorů ve spolupráci s kolektivními 

systémy

Společnost TSR plynule rozšiřuje svoje služby dle potřeb trhu, 

průmyslu a zvýšených nároků na ochranu přírody. Jsme hrdí 

na to, že naše činnost je prospěšná pro životní prostředí a při-

spívá k vyšší efektivitě hospodaření s omezenými přírodními 

zdroji.

> 100% RECYKLACE A SEPARACE ODPADU. ZVAŽTE TO!
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Naše služby

Odvoz, vážení a zpracování kovového šrotu

Hlavní činností, kterou se naše společnost zabývá na všech provozovnách, je výkup a sběr kovového 
odpadu. Charakter kovového odpadu může být v podobě šrotu, vyžadujícího další zpracování stříháním, 
lisováním či pálením, nebo v upravené formě, která je již vhodná pro potřeby hutí a sléváren.

,Vykupovaný kovový odpad: 

 n lehký starý šrot do tloušťky 4 mm 

 n lehký nový - výrobní šrot do tloušťky 4 mm

 n těžký starý šrot o tloušťce nad 6 mm

 n těžký nový výrobní šrot o tloušťce nad 6 mm

 n ocelové a litinové třísky

 n litinový kusový odpad

 n lehký odpad nízké čistoty (boilery, pračky)

 n zpětný odběr i oddělený sběr elektroodpadu

Provozovny TSR disponují moderními elektronickými a cer-

tifikovanými vážícími systémy s viditelnou kontrolou váhy, 

moderní svozovou, manipulační a zpracovatelskou technikou, 

kterou obsluhuje odborně zaškolený personál. Řádná evidence 

nakoupených odpadů a férové vážení je samozřejmostí. 

V provozovnách se kovový odpad zpracovává na různých 

zařízeních, jako jsou hydraulické nůžky na stříhání materi-

álů na požadované délky, hydraulické lisy, nakládací bagry 

a speciální linky na třídění frakcí kovového odpadu. Nejno-

vější hydraulické nůžky dokážou za jednu hodinu zpracovat 

až 25 tun kovového odpadu. Upravený materiál směřuje 

do hutí a sléváren, kde jsou z něj během finálního zpracování 

vyrobeny ocelové plechy, profily, kolejnice a další produkty.

Větší provozy jsou vybaveny váhou na železniční vlečce. 

Všechny provozovny rovněž disponují kontrolními systémy pro 

signalizaci radioaktivity při příjmu materiálu i jeho expedi-

ci. O stroje a technické vybavení se celoročně stará vlastní 

technický servis.

> VÍCE NEŽ 400 PROFESIONÁLNÍCH ZAMĚSTNANCŮ. ZVAŽTE TO!

Vážíme přesně, jsme trans-

parentní a nic před vámi ne-

skrýváme. Ručíme za složení 

odpadu, používáme moderní 

techniku a platíme včas. 

Zvažte to.



zobchodování

výroba

evidence

třídění

zpracování

Trading
Service
Recycling
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Recyklace elektrických 
spotřebičů a zařízení
Spolupracujeme s kolektivními systémy pro zpětný odběr, 

oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozaří-

zení a elektroodpadu. Tímto krokem přispíváme k ochraně 

životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů 

elektrických a elektronických zařízení. Zákazníkům nabízíme 

jak zpracování elektroodpadu vzniklého v jejich provozech, 

tak zajištění logistiky u likvidovaného fi remního majetku.

Separace a svoz papíru,
tabulkového skla a plastů
Na všech provozovnách vykupujeme papír, lepenku, noviny, 

časopisy. Tyto odpady jsou dále tříděny a lisovány do balíků 

dle potřeb zpracovatelů papíru. Pro výrobní fi rmy a obchodní 

společnosti zajišťujeme kontejnerovou službu a pravidelný od-

voz PE fólií, PET lahví, tvrdých a dalších plastů. Od obchodních 

společností, obcí i fi rem vykupujeme a logisticky zajišťujeme 

svoz odpadového bílého i barevného skla. 

Postaráme se o různé druhy 

odpadu, včetně papíru, skla, 

plastů nebo starých elektric-

kých zařízení. Máme bohaté 

zkušenosti s likvidací velkých 

technologických celků – 

poradíme vám.

Demoliční a demontážní služby
Zajištujeme komplexní likvidaci technologických celků. 

Poradíme vám s vhodným způsobem likvidace, odhadneme 

množství kovového odpadu a zpracujeme přibližnou kalkulaci 

nákladů. Samotnou likvidaci provedeme rychle a profesionál-

ně s maximálním ohledem na bezpečnost práce a eliminaci 

rizika nehody či úrazu. Navrhneme vám správné řešení.

Nabízené demoliční a demontážní služby:

 n likvidace vyřazených strojních zařízení i celých výrob-

ních parků

 n demontáž strojních a jiných technologických zařízení 

včetně odvozu, třídění a fi nálního zpracování

 n demontáž vagónů a vlakových souprav

 n demolice funkčních a technologických celků – demolice 

jeřábů, kotelen, výrobních linek a podobně

 n demolice ocelových konstrukcí a hal
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Environmentální poradenství
Světová zásoba nerostných surovin je omezená. S rostoucí 

industrializací se spotřeba a význam nerostných surovin neu-

stále zvyšuje. Společnost TSR přispívá k trvale udržitelnému 

rozvoji přírody sběrem, tříděním a zpracováním různých druhů 

odpadů. Kovové odpady, papír, kartony a plast nemusí skončit 

na skládce, na trhu je pro ně mnoho dalšího využití. Aktivně 

se věnujeme propagaci ekologického myšlení. Na základních 

školách podporujeme osvětový program o zpracování odpadů 

s cílem probudit v dětech lásku a respekt k okolní přírodě. 

Vztah k ekologii a důraz na čistotu provozu jsou základními 

prvky naší firemní filozofie.

Obchodujeme po celém světě
TSR je silná, nadnárodní společnost, která s druhotnými 

surovinami obchoduje po celém světě. Hlavními pilíři obchodní 

filozofie společnosti TSR jsou kvalita, spolehlivost a včasné 

dodání. Na mezinárodní úrovni jsou obchodovány všechny 

kovové a nekovové odpady, odpady z oceláren nebo deklaso-

vaná ocel.

Zpracování a 100% recyklace odpadu
Sběr a zpracování železného a neželezného odpadu ze zpracovatelského průmyslu je jednou ze silných stránek skupiny TSR. 

Recyklace kovového šrotu je v dnešní době pro metalurgický průmysl nepostradatelná. Podle zvolené technologie zpracování 

je možné využít až 100 % kovového odpadu k získání vysoce kvalitních kovů. Zpracování kovového odpadu, ať už se jedná 

o železo, hliník, měď nebo jiné kovy, pomáhá šetřit omezené přírodní zdroje nerostných surovin. Energie vynaložená při 

tavení kovového šrotu je až o 60 % nižší než energie nezbytná k výrobě kovů při prvotním zpracování. Kovový šrot tedy před-

stavuje zdroj nerostných surovin i významnou úsporu energie. Zpracování kovového šrotu je praktickým příkladem ochrany 

životního prostředí.
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Logistika
Rozsáhlý a moderní vozový park je předpokladem 
spolehlivého svozu kovového odpadu. Většina 
nákladních automobilů je vybavena hydraulickou 
nakládací rukou pro zjednodušení nakládky. Více 
než 50 nákladních automobilů zajišťuje každo-
denní svoz kovového odpadu z výrobních firem 
a od ostatních dodavatelů. V portfoliu nákladních 
vozů jsou zastoupena i menší auta s nižší nos-
ností. Klientům nabízíme širokou škálu kontejnerů 
vhodných pro ukládání mnoha druhů železných 
i neželezných kovů včetně bezplatného přistavení 
na požadované místo nakládky.

Kontejnery

 n typu ABROLL (různé délky i objemy, s víkem i bez víka)

 n typu MULDA (s víkem, bez víka)

 n HAKI nebo MARS bedny

Služby společnosti TSR zahrnují nakládání s kovovým odpa-

dem přímo v místě jeho vzniku, poskytnutí zařízení pro jeho 

sběr a skladování a přepravu až do místa prodeje.

Klientům nabízíme širokou škálu kontejnerů vhodných pro 

ukládání mnoha druhů železných i neželezných kovů. Kontej-

nery zajišťují bezpečné a nezávadné uložení kovového odpadu 

a poskytují dostatečnou kapacitu skladování pro optimální tok 

materiálu a nepřerušené výrobní procesy.

> EFEKTIVNÍ LOGISTIKA. ZVAŽTE TO!

MULDA

HAKI

ABROLL
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FIRMA S. R. O.
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> LEADER NA ČESKÉM TRHU. ZVAŽTE TO!

K vaší firmě přistavíme jeden z našich kontejnerů.
Po jeho naplnění se postaráme o včasný odvoz 
do jedné z provozoven TSR.

Hydraulické nůžky odpad zpracují na menší kusy.

Kovový odpad putuje do hutě i do sléváren.

Odpad  složíme na příslušné místo dle druhů šrotu.

K jeho přepravě se nejčastěji využívá železnice.

Příběh recyklace
značené úspory energie



1 096 kg

FE 78%

3 4

7 8

11 12

PLATBA
ODESLÁNA
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V TSR odpad poctivě zvážíme nebo určíme jeho správ-
ný druh. Vše proběhne rychle a v přátelské atmosféře.

Velkoobjemový odpad lze také slisovat na hydraulickém 
lisu a vznikne z něj KOSTKA.

V huti se takto dodaný kovový odpad roztaví v pecích.

Platbu za kovový odpad posíláme bez zbytečného 
zdržení.

Zpracovaný odpad se dále skladuje do doby jeho 
expedice k odběrateli.

A vznikne z něj nový produkt, třeba plechový svitek 
nebo kolejnice.

Děkujeme vám, že společně s námi chráníte neobnovitelné přírodní zdroje.
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> STOVKY FIREM SPOLÉHAJÍ NA TSR. ZVAŽTE TO!

Reference
Česká zbrojovka, a. s.
„S provozovnou TSR ve Vsetíně spolupracujeme už od roku 2012, 

kdy poprvé uspěla v poptávkovém řízení na železné třísky. Dokonce 

kvůli našemu požadavku nechali vyrobit speciální ekologické 

kontejnery.“

VOP CZ, s. p.
„V naší aukci za poslední 3 roky pravidelně vyhrává fi rma TSR. 

Každý měsíc odveze kovový odpad v množství několika stovek 

tun. Firma TSR má dostatečný vozový park včetně ochotných 

a odborných pracovníků, různé naše požadavky vyřizuje 

vstřícně a neprodleně.“

Shimano Czech Republic, s. r. o.
„S fi rmou TSR spolupracujeme již od roku 2006. Platby za 

kovový odpad probíhají v řádných termínech dle smluvních 

podmínek. Spolupráce funguje na profesionální úrovni bez 

jakýchkoliv problémů.“

KOVONA SYSTÉM, a. s.
„Spolupráce probíhá od roku 2006, a to na velmi dobré 

úrovni jak po stránce obchodní a fakturační, tak po stránce 

požadovaných odvozů.“

WIKOW MG, a. s.
„Se společností TSR Czech Republic, s. r. o., spolupracujeme 

více než 10 let, kladně hodnotíme osobní přístup, vstřícnost 

a pružnost při řešení našich aktuálních požadavků. TSR ČR 

pokládáme za vysoce kvalifi kovaného a spolehlivého partnera 

při nakládání s kovovým odpadem.“

Foxconn CZ, s. r. o.
„Férovost a ceny jsou důvod, proč dlouhodobě spolupracuje-

me s lídrem trhu s kovovými odpady.“
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Hradec Králové 
Hradec Králové, Vážní 957, 500 03 Hradec Králové 

   

Trutnov, Horská 52, 541 01 Trutnov, Dolní Staré Město 

Hronov, Za Tratí, Hronov 549 31 

Brandýs nad Labem, Strojírenská, 250 01 Brandýs nad Labem 

Kolín, Havlíčkova 424, 280

 

02

 

Kolín

 Jablonec nad Nisou,  Skřivánčí 26, 466

 

06

 

Jablonec nad 
Nisou

Plzeň
Plzeň, Jateční 988/49, 301 00 Plzeň

Klatovy, Jateční, 339 01 Klatovy

Domažlice, Cihlářská 531, 344 01 Domažlice

České Budějovice, U Pily, 370 04 České Budějovice

Cheb, Stanice ČD 2, 350 02 Cheb

Dolní Rychnov, Revoluční 1108, 356 04 Sokolov – Dolní Rychnov

Karlovy Vary – Otovice, Mostecká 124, 362 32 Karlovy 
Vary – Otovice

Olomouc
Olomouc, Železniční 5, 772 00 Olomouc

Brno, U Vlečky 622, 664 42 Brno-venkov, Modřice

Česká Třebová, Semanínská 1950, 560 02 Česká Třebová

Šumperk, Žerotínova 39, 787 01 Šumperk

Šternberk, Lhotská, 785 01 Šternberk
Jihlava, Pávov 143, 58601 Jihlava-Pávov
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Ostrava-Polanka
Polanka, Polanecká 822/51a, 721 00 Ostrava-Svinov

Nový Jičín, Suvorovova 118, 741 01 Nový Jičín

Vsetín, Jiráskova 1088, 755 01 Vsetín

Staříč, 739 43 Staříč

Třinec, Těšínská 617, 739 61 Třinec

  

   

Zábřeh, Pavlovova, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Vítkovice, Sirotčí, 703 79 Ostrava-Vítkovice

Bohumín, Lidická, 735

 

81

 

Nový Bohumín

Havířov, Studentská 2354, 736

 

01

 

Havířov-Bludovice

Ostrava-Přívoz
Ostrava, K Lávce 1/1141, 702 00 Ostrava - Přívoz

RITSCHNY kovošrot  
a sběrné suroviny, s. r. o.
Opava-Vávrovice (centrála), Vávrovická 267/91, 747 07 
Opava, Opava-Vávrovice

Opava-Předměstí, Oblouková 6/2957, 746 01 Opava,  
Opava-Předměstí

Bruntál, tř. Práce 1595/9, 792 01 Bruntál

Kravaře, Luční 997/26, 747 21 Kravaře

Dolní Benešov, Hájecká 127, 747 22 Dolní Benešov

Vítkov, Oderská 187, 749 01 Vítkov

Hlučín, K Pile 1948/8, 748 01 Hlučín

Město Budišov nad Budišovkou, Nábřeží 39, 
747 87 Budišov nad Budišovkou

Obec Štěpánkovice, Jasanová 31, 747 28 Štěpánkovice



TSR Czech Republic, s. r. o.

Sokolovská 192/79 // 186 00 Praha 8 // ČR 

Tel.: +420 296 579 431 // Fax: +420 296 579 433 

info@tsrrc.cz // www.tsr.cz

Součást skupiny REMONDIS

TSR Czech Republic, s. r. o., je součástí 

skupiny REMONDIS – mezinárodní společnosti 

s vedoucím postavením v oboru vodárenství 

a environmentálních služeb. S více než 500 

pobočkami a podíly ve 34 zemích Evropy, 

Afriky, Asie a Austrálie. S více než 30.000 

zaměstnanci a globální působností poskytuje 

Remondis pevné zázemí pro všechny činnosti 

společnosti TSR Czech Republic, s. r. o.




