V Hradci umějí

zpracovávat kovy

již téměř 70 let

P

ředměty z kovu nás doslova
obklopují, člověk si ani neuvědomuje, jak jsou pro společnost
i každého z nás důležité, či spíše
nepostradatelné. O to důležitější
je jejich využití poté, co doslouží,
protože tím jejich příběh zdaleka
nekončí.

letech minulého století byl obor teprve „v plenkách“. Tehdejší pracovníci hradeckého Kovošrotu
by o tom mohli vyprávět a ti současní jistě ocení,
kam se od té doby posunul. Stejně jako zákazníci
společnosti.

Historie hradeckého Kovošrotu:
Ruční práce, první jeřáb i lis
Počátek historie recyklace kovů a provozovny
v Hradci Králové se datuje k 1. lednu roku 1953,
kdy jako jedna z prvních v tehdejším Československu převzala pod hlavičkou národního podniku Kovošrot veškerý sběr kovového odpadu
v regionu. Tehdy se jednalo o oplocené skládky
s malým přístřeškem sloužícím jako skromné
zázemí pro zaměstnance. Materiál se svážel patnácti nákladními automobily převážně z anglické
a německé válečné produkce. Mechanizace v té
době neexistovala, vše bylo odkázáno na dělení
plamenem a práci lidských rukou. V roce 1953
se zpracovalo přibližně 50 tisíc tun železného
šrotu a 500 tun barevných kovů. Do hutí ovšem
odcházel neupravený materiál. Proto se v roce
1957 právě v Hradci Králové, jako ve vůbec první provozovně u nás, začalo s investicemi do 120

Tak jsme začínali v roce 1953-4

O jeho pokračování se v České republice stará
společnost TSR Czech Republic, která je tuzemským lídrem v oblasti zpracování kovového odpadu. Ročně jí projde 800 tisíc tun materiálu a obrat
dosahuje téměř sedmi miliard korun. Výkupem,
zpracováním a prodejem kovů se zabývá již 30
let, ovšem její historie v Hradci Králové sahá mnohem hlouběji. A zatímco v současné době používá špičkovou techniku, investuje do vybavení
i inovací směřujících k neustálému zvyšování kvality a tím i spokojenosti zákazníků, v padesátých
metrů dlouhé jeřábové dráhy a paketovacího
lisu z Vítkovic, kde se předupravoval materiál pro
hutní podniky. Tím se hradecká provozovna stala
průkopníkem v recyklaci a přípravě materiálu pro
hutní průmysl.
„V dnešní době zpracováváme bezmála 100 tisíc
tun železného šrotu a 15 tisíc tun barevných kovů
ročně,“ připomíná pro srovnání vedoucí hradecké
pobočky společnosti TSR Czech Republic Vít Špaček. Spolu s vedoucím nákupu barevných kovů
Jarmilem Noskem patří k nové generaci, která se
přičinila o moderní směřování podniku, ovšem
přestože bere věci takzvaně od podlahy, stále pokračuje v bohaté historii zpracování kovů v Hradci
Králové. V současné době hradecká provozovna
zastřešuje další sběrny v Trutnově, Hronově, Ko-

Zleva – Jarmil Nosek – vedoucí nákupu barevných
kovů vedle v košili Vít Špaček – provozní vedoucí

líně, Brandýse nad Labem, Jablonci nad Nisou
a úplně nově i ve Spomyšli, kde probíhá výkup
i zpracování materiálu k expedicím.
Současnost: Desítky provozoven
a moderní jednička na trhu
Firma TSR Czech Republic na tuzemském trhu působí od roku 1991 a v současné době slaví výročí.
Od té doby si připsala nejen několik úspěšných
akvizic, ale založila také řadu nových provozoven.
Dnes jich má více než tři desítky a zaměstnává
okolo 450 lidí. Okolo čtyř hlavních provozoven,
které jsou v Hradci Králové, Plzni, Olomouci a Ostravě, má vždy další menší sběrny a provozy, které
rozšiřují síť působení společnosti TSR Czech Republic.
Prodej kovového materiálu je orientovaný především na přední evropské slévárny a hutě, některé
barevné kovy firma exportuje na asijský trh. Své
služby poskytuje zákazníkům, u kterých při výrobním procesu vzniká kovový odpad, jde například
o firmy z automobilového průmyslu. Společnost
TSR Czech Republic zajišťuje rovněž kompletní
logistickou podoru včetně přistavení kontejnerů, nakládku či odvoz. Devízou je například také
přesná přejímka a specifikace materiálu pomocí
rentgenového spektometru a maximální transparentnost celého procesu včetně vážení v on-line
režimu.
Pobočka společnosti TSR Czech Republic v Hradci Králové sídlí ve Vážní ulici ve skladištní oblasti
na Slezském Předměstí. Více informací najdete
na internetových stránkách www.tsrcr.cz.

