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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na činnosti spojené se sběrem, výkupem 

a zpracováním kovového odpadu. V teoretické části je popsáno co kovový odpad je, jak 

se třídí a jaké druhy se nejčastěji vykupují. Dále je přestavena společnost TSR Czech 

Republic s.r.o., která je jednou z předních zpracovatelů kovového šrotu. V praktické části 

je uvedeno, jak tato společnost postupuje při zpracování kovového odpadu a přehled 

výkupních cen ve sledovaném období. Cílem této práce je zhodnotit činnosti od výkupu 

odpadu aţ po jeho zpracování a analýza výkupních cen za období 2006 aţ do současnosti. 

 

Klíčová slova: Kovový odpad, výkupní ceny, zpracování odpadu, výkup, sběr. 

 

Summary 

The focus of this bachelor paper is the collecting, purchase and manufacturing 

proceeding of the metal waste. Description of the metal waste, it´s sorting and types 

purchased most frequently are mentioned in theoretical part of this work. One of the major 

metal waste manufacturer TSR Czech Republic limited company is presented further. 

In practical part the process of the metal waste manipulation is described, including the 

redemption value survey in the perion under consideration. The aim of this work is 

evaluation from the purchase of the waste up to its manufacturing and also the analysis 

of the redemption value survey since 2006 till present. 

 

 

Keywords: Metal waste, redemption value, manufacturing proceding of the waste, 

purchase, collection.  
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1 ÚVOD 

Veškerá výrobní i nevýrobní činnost je doprovázena vznikem odpadů. Recyklace 

představuje znovuvyuţití materiálu nebo výrobku. V současné době můţeme opětovně 

zpracovávat jen některé druhy odpadu např.: plasty, sklo, papír, kovy.  

 Vzhledem k celosvětové, neustále rostoucí poptávce po kovových materiálech, 

nabývá recyklace ţeleza na stále větším významu. Kovy při zpracování neztrácejí ţádnou 

ze svých vlastností, proto kovový odpad slouţí jako druhotný zdroj surovin. Právě 

vyuţívání druhotných surovin, by mělo být prvořadým cílem kaţdé společnosti, protoţe 

tím dochází k úsporám primárních surovin pro budoucí generace.  

Recyklace kovového odpadu je tedy výhodná z hlediska ekonomického (šetří 

omezené zdroje nerostných surovin a představuje zdroj energie) a z hlediska ekologického 

(chrání ţivotní prostředí). 

Ve své bakalářské práci představuji společnost TSR Czech Republic s.r.o., která 

se zabývá sběrem, výkupem a zpracováním kovového odpadu. Tato společnost patří 

mezi přední zpracovatele kovového odpadu na českém trhu.  

Ve své práci se také zmiňuji o aktuálním problému, který souvisí s výkupem 

kovového šrotu od fyzických osob. Jedná se o odpad, který podle vyhlášky 

č. 478/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, nesmí vykupovat ţádná provozovna 

slouţící k výkupu, sběru a zpracování kovového odpadu. Tato vyhláška má zabránit 

krádeţím kovových předmětů jako jsou: dopravní značky, kanalizační zařízení, 

bohosluţebné předměty apod.  

Cílem mé bakalářské práce bude rozbor činností v oblasti zpracování kovového 

odpadu od výkupu odpadu aţ po jeho recyklaci ve společnosti TSR Czech Republic s. r. o., 

pobočka Ostrava – Polanka. Dále bude provedena analýza výkupních cen v této 

společnosti od roku 2006 aţ do současnosti. 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU TSR CZECH REPUBLIC 

S.R.O. 

Tato společnost působí na trhu jiţ od roku 1890, tehdy byla součástí společnosti 

Thyssen Company. V roce 2006 se stala součástí německé společnosti Remondis, která 

působí po celém světě a poskytuje sluţby v oblasti poradenství, nakládání s odpady, čištění 

a údrţby komunikací, péče o veřejnou zeleň. Společnost Remondis podporuje činnosti 

společnosti TSR hlavně svým silným zázemím. 

 V současné době je součástí skupiny TSR Group, která je tvořena celou řadou 

zpracovatelských a obchodních společností. Celé skupina zpracuje kaţdoročně 10 milionů 

tun ţelezného a 400 000 tun neţelezného kovového odpadu. Hlavním působištěm této 

firmy je evropský trh, mimo jiné však podniká i v USA. Ţelezný šrot vyváţí do zemí jako 

je Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, Slovensko a Slovinsko. 

TSR na českém trhu působí od roku 1993 a řadí se mezi nejúspěšnější firmy 

v oblasti sběru, zpracování a obchodování se ţeleznými a neţeleznými kovy. Společnost 

má přes 350 zaměstnanců a více neţ 35 sběrných a zpracovatelských míst. V roce 2008 

dosáhla obratu více neţ 8 miliard korun. 

TSR poskytuje celou škálu sluţeb: 

- odvoz kovového odpadu, 

- demolice a likvidace, 

- shromaţďování a sběr dalších materiálů, 

- konzultace při řízení odvozu kovového odpadu, 

- rozebírání ţelezničních vagónů, 

- recyklace elektrických zařízení, 

- zavádění logistických systémů. 

V České Republice je zaměřena do pěti krajských celků: Hradec Králové, Plzeň, 

Olomouc, Ostrava, Ostrava – Polanka. Je spolehlivým dodavatelem pro ocelárny, slévárny 

a další zpracovatele kovů. Od ostatních společností se liší dlouholetým působením na trhu, 

profesionálním přístupem a moderními přístupy k ochraně ţivotního prostředí. Pro své 

zákazníky zajišťuje řešení na míru, které zahrnuje nakládání s kovovým odpadem přímo 
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v místě jeho vzniku, poskytnutí prostředků pro jeho sběr, skladování a přepravu 

aţ do místa prodeje. Veškeré činnosti a sluţby, které tato společnost poskytuje, odpovídají 

nejvyšším poţadavkům na ochranu ţivotního prostředí.  

 

Obrázek č. 1 Mapa poboček TSR v České republice [9] 
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3 VÝKUP A SBĚR KOVOVÉHO ODPADU 

Odpad je podle zákona č. 185/2001 Sb. kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje 

nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů, které 

jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.[6] 

Pod pojmem kovový odpad rozumíme ty druhy odpadu, ve kterých je kov 

zastoupen převáţně ve své ryzí formě a to samostatně nebo ve formě slitin.  

Rozdělení kovového odpadu  

Z hlediska získávání kovů lze odpady rozdělit na tři velké skupiny podle mnoţství 

a formy kovů v nich obsaţených: 

1. odpady kovové, 

2. odpady kovonosné – kovy jsou přítomny převáţně ve formě svých sloučenin, 

3. odpady nekovové – představují materiály, neobsahující buď kovy vůbec, 

nebo jen v malém mnoţství. 

Kovový odpad můţeme dále rozdělit na: 

1. Ţelezný kovový odpad – zahrnuje odpad litinový a ocelový, který se člení: 

- Vratný (výrobní) odpad – který vzniká v hutním cyklu výroby 

(v ocelárnách, kovohutích, slévárnách, kovárnách). Lze sem zařadit 

i podíly strusek s vysokým obsahem metalického kovu. Tyto druhy 

odpadu mají obvykle přesně známé chemické sloţení a po metalurgické 

stránce bývají výhodnější neţ primární suroviny. 

- Zpracovatelský odpad – vzniká při vlastní výrobě strojů, zařízení, 

nářadí a jiného kovového zboţí tzn. při kování, lisování, obrábění, 

vypalování a dalšího zpracování hutnických polotovarů. Tvoří jej 

především zbytky materiálu (odřezky, třísky, piliny, zmetkové části). 

Za předpokladu odděleného sběru a skladování představuje tento typ 

odpadu velmi cennou hutnickou surovinu. 

- Amortizační odpad – představuje vyřazené stroje a jejich součásti, 

likvidovaná zařízení průmyslových závodů, domácnosti, ocelové 

konstrukce, autovraky, elektronická a elektrotechnická zařízení. 
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Amortizační odpad vyţaduje někdy i sloţité procesy úpravy, které mají 

zabezpečit dosaţení potřebné čistoty a oddělení jednotlivých 

uţitkových sloţek. [1] 

2. Odpady neţelezných kovů 

Mezi odpady z neţelezných kovů řadíme: 

- olovo, 

- zinek, 

- měď, 

- cín, 

- hliník 

- nikl.[5] 

3.1 Třídění odpadu podle normy ČSN 42 0030 

Tato norma určuje všeobecné zásady pro třídění, zkoušení, skladování, dodávání 

a dopravu ocelového a litinového odpadu.  

Pokud způsob třídění není předmětem dohody mezi dodavatelem a odběratelem 

odpadu, třídí se ocelový a litinový odpad podle chemického sloţení a podle tvaru, rozměrů 

a hmotnosti, případně jiné charakteristiky.  

Ocelový a litinový odpad se podle tvaru, rozměrů a hmotnosti, případně jiné 

charakteristiky, třídí následovně (viz tabulka č. 1 a 2). 

Tabulka č. 1 Druhy ocelového odpadu 

Druh Název odpadu Poznámka 

12 Starý těţký 

odpad 

Upravený, rozměr max 1500x500x500 mm, tloušťka min 

6 mm, průměr lana min 6 mm, kusový ocelový odpad, starý 

odpad lan svázaný do kruhů o průměru max 700 mm, odpad 

trubek. 

14 Starý těţký 

odpad 

Upravený, rozměr max 1500x500x500 mm, tloušťka min 

6 mm, můţe obsahovat max 25 % starého ocelového odpadu 

do tl. 6 mm a max 2 % litinového odpadu. 
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15 Starý těţký 

odpad 

Neupravený, délka nad 1500 mm, kolejnice všech druhů 

a rozměrů o hmotnosti min 10 kg . 1m  bez spojovacího 

materiálu, nedovalky kolejnic, trubky, po dohodě můţe být 

dodáván upravený. 

17 Starý těţký 

odpad 

Neupravený, kusy do 500x800x500 mm nebo hmotnost 

do 3000 kg, tloušťka min 4 mm, velkokusý odpad, části strojů 

a zařízení, části dopravních prostředků, dodává se na základě 

smlouvy. 

21 Nový lehký 

odpad 

Pro lisování, tloušťka do 3 mm, odpad plechů a jiných částí 

nepokovených, bez smaltovaných a jiných povlaků, trubky, 

svitky a mašle dle dohody. 

27 Starý lehký 

odpad 

Pro lisování, tloušťka do 4 mm, ocelový odpad lehký včetně 

stočených lan a drátů nebo jejich kusů do délky 1 500 mm, 

připouští se ocelový odpad s běţnou povrchovou úpravou 

nátěry, laky apod., nejsou povoleny nádoby od dehtu, asfaltu, 

kyselin, uzavřené sudy, uzavřené tlakové nádoby, není 

dovoleno znečištění neţeleznými kovy v metalické podobě, 

neškodlivé nečistoty se odečítají z hmotnosti dodávky, pevně 

spojené části o tloušťce stěny nad 4 mm, ale max 10 mm, 

mohou činit max 5 % hmotnosti dodávky. 

28 Starý lehký 

odpad 

Pro drcení, tloušťka do 4 mm, mnoţství neţelezných 

a nekovových součástek se připouští do výše jejich původní 

hmotnosti, lehký odpad obsahující neţelezné kovy (ledničky, 

pračky, mrazničky, odstředivky, plynové a elektrické sporáky, 

autogramy osobních i dodávkových silničních vozidel zbavené 

pohonných hmot a oleje, smaltované předměty). 

33 Balíky nového 

ocelového 

odpadu 

Rozměr max 600x600x600 mm, nový odpad bez povlaků 

a bez třísek. 

36 Balíky starého Rozměr max 2200x1000x900 mm, starý odpad a dlouhé třísky, 
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ocelového 

odpadu 

dodávky a rozměry balíků jsou předmětem dohody. 

51 Třísky ocelové 

krátké 

Délka do 50 mm, obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá 

z hmotnosti dodávky. 

52 Třísky ocelové 

dlouhé 

Délka nad 50 mm, obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá 

z hmotnosti dodávky. 

71 Těţký ocelový 

odpad 

Upravený, rozměr max 500x300x200 mm, tloušťka min 6 mm, 

hmotnost kusu do 45 kg, kusový odpad, nepatří sem dráty 

a lana, není dovolen pokovený a smaltovaný odpad, podíl kusů 

od hmotnosti 2,5 kg můţe činit max 15 % hmotnosti dodávky. 

76 Drcený ocelový 

odpad 

Odpad z drticích mlýnů, sypná hmotnost min 1,1 t . 3m , 

ocelové sbalky s ojedinělými jen částečně sbalenými kusy, 

bez mechanicky přimísených neţelezných kovů a nekovových 

materiálů. 

94 Vsázkové ingoty Ingoty vyrobené z ocelového odpadu přetavením, dodávky 

na základě smlouvy, dodavatel předá chemickou analýzu. 

[2] 

Tabulka č. 2 Druhy litinového odpadu 

Druh Název odpadu Poznámka 

02 Litinový odpad 

kusový 

Upravený, rozměry max 400 mm, hmotnost max 30 kg, 

podíl kusů o hmotnosti do 1 kg se připouští do 15 % 

hmotnosti dodávky. 

04 Litinový odpad 

kusový  

Upravený, rozměry max 700 mm, 

hmotnost max 100 kg, podíl kusů o hmotnosti 2 kg 

se připouští do 15 % hmotnosti dodávky. 

06 Litinový odpad Neupravený, včetně slitků, rozměr nad 700 mm, hmotnost 

nad 100 kg, tloušťka max 25 mm, znečištění se odečítá 
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z hmotnosti dodávky, odpady větší tloušťky se dodávají 

na základě smlouvy. 

07 Litinové třísky přípustný obsah spečenců do 5 % hmotnosti dodávky. 

08 Brikety z litinových 

třísek 

Objemová hmotnost nad 4,5 . kg310  . 3m , připouští 

se 1 % oleje. 

[2] 

3.2 Druhy vykupovaných odpadů 

Společnost TSR Czech Republic s.r.o. v Ostravě - Polance vykupuje pouze odpad, 

který je zařazen do kategorie „O“. Odpad zařazený do této kategorie nesmí obsahovat 

ţádnou ze sloţek nebezpečných odpadů. Z následující tabulky je patrné, o jaké konkrétní 

poloţky se jedná: 

Tabulka č. 3 Druhy vykupovaného odpadu v Ostravě - Polance 

Katalogové číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 

12 01 01 Piliny a třísky ţelezných kovů O 

12 01 02 Úlet ţelezných kovů O 

12 01 03 Piliny a třísky neţelezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 03 Olovo O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely O 

[3] 
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Pokud je odpad označen písmenem „N“ znamená to, ţe se zde vyskytuje 

nebezpečný odpad. Do této kategorie patří např. olověné akumulátory, syntetické 

motorové, převodové a mazací oleje, zářivky, vyřazená zařízení obsahující nebezpečné 

složky, kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami atd. Tyto odpady mohou vznikat 

z vlastní činnosti provozovny a jsou vytříděny a následně odevzdány oprávněným osobám 

k likvidaci. 

Dle vyhlášky č. 478/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního 

prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, nesmí provozovatel 

zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů vykupovat od fyzických osob za úplatu v hotovosti 

tyto druhy odpadu: 

a) umělecká díla nebo jejich části, 

b) pietní nebo bohoslužebné předměty a jejich části, 

c) průmyslové strojní zařízení nebo jeho části,  

d) obecně prospěšné zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou 

dopravu, dopravní značení, součástí nebo příslušenství veřejného prostranství 

a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení,  

e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení jako jsou 

olověné akumulátory, baterie, elektrická a elektronická zařízení.  

I přes platnost tohoto opatření však nadále dochází ke škodám v podobě krádeţí 

těchto předmětů, zejména kanalizačních poklopů, dopravních značek, kolejnic 

a náhrobních desek. V současné době jsou provozovny sběrných surovin kontrolovány 

inspektory České inspekce ţivotního prostředí a Městskou policií, aby se zabránilo 

krádeţím těchto kovových předmětů. Za tento trestný čin jsou udělovány pokuty 

a ve váţnějších případech lze udělit trest odnětí svobody aţ ve výši tří let.[8] 

3.3 Analýza výkupních cen 

Výkupní ceny kovového odpadu nejsou stabilní. Ceny kovového odpadu 

závisí na: 

- rozměrech, tloušťce a chemickém složení materiálů, 

- aktuálním stavu cen na Londýnské burze kovů, 
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- poptávce a množství dodaného kovového odpadu. 

V bakalářské práci budu analyzovat výkupní ceny, které jsou určeny pro fyzické 

osoby (občany), od kterých kovový šrot vykupuje TSR Czech Republic s.r.o., pobočka 

Polanka. Z následujících tabulek a grafů je vidět, ţe výkupní ceny se aktualizují 

i několikrát měsíčně.  

Jednotlivé druhy ţelezného a litinového odpadu jsou podrobněji popsány 

v podkapitole 3.1 Třídění odpadu dle normy ČSN 42 0030 v tabulkách č. 1 a 2. 

Z údajů o výkupních cenách ve sledovaných letech 2006 – 2010, které mi 

společnost TSR Czech Republic s.r.o., pobočka Polanka poskytla, jsem následně vytvořila 

několik grafů, ze kterých je moţné posoudit vývoj těchto cen. 

Tabulka č. 4 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2006 

Druh 

kovového 

odpadu 

Září [Kč/t] Říjen [Kč/t] Listopad [Kč/t] Prosinec [Kč/t] 

A) Ţelezný odpad 

12 5 000 5 000 5 000 4 700 

15 5 200 5 200 5 200 4 900 

21 4 400 4 400 4 400 4 100 

27 3 900 3 900 3 900 3 600 

28 500 500 500 500 

B) Litinový odpad 

02 5 000 5 000 5 000 4 700 

06 4 700 4 700 4 700 4 400 

[3] 
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Graf č. 1 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2006 
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Tabulka č. 5 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2007 

Druh 

kovového 

odpadu 

Leden 

[Kč/t] 

Únor 

[Kč/t] 

Březen 

[Kč/t] 

Duben 

[Kč/t] 

Květen 

[Kč/t] 

Červen 

[Kč/t] 

A)  Ţelezný odpad 

12 4 700 5 100 5 100 5 200 5 000 5 000 

15 4 900 5 300 5 300 5 400 5 200 5 200 

21 4 100 4 400 4 400 4 500 4 500 4 500 

27 3 600 4 000 4 000 4 100 4 000 4 000 

28 500 800 800 900 700 700 

B) Litinový odpad 

02 4 700 5 100 5 100 5 200 5 200 5 200 

06 4 400 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 
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Tabulka č. 5 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2007 (pokračování) 

Druh 

kovového 

odpadu 

Červenec 

[Kč/t] 

Srpen 

[Kč/t] 

Září 

[Kč/t] 

Říjen 

[Kč/t] 

Listopad 

[Kč/t] 

Prosinec 

[Kč/t] 

A) Ţelezný odpad 

12 4 700 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 

15 4 900 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

21 4 200 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 

27 3 700 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 

28 400 100 100 100 100 100 

B) Litinový odpad 

02 4 900 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

06 4 500 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 

[3] 

 

Graf č. 2 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2007 
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Tabulka č. 6 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2008 

Druh 

kovového 

odpadu 

Leden 

[Kč/t] 

Únor 

[Kč/t] 

Březen 

[Kč/t] 

Duben 

[Kč/t] 

Květen 

[Kč/t] 

Červen 

[Kč/t] 

A) Ţelezný odpad 

12 5 000 5 000 4 500 5 500 6 000 5 500 

15 5 200 5 200 4 700 5 700 6 200 5 700 

21 4 500 4 500 4 000 5 000 5 500 4 500 

27 4 000 4 000 3 500 4 500 5 000 4 500 

28 500 500 500 1 000 2 000 1 500 

B) Litinový odpad 

02 5 400 5 400 5 000 6 000 6 500 6 000 

06 5 000 5 000 4 500 5 500 6 000 5 500 

 

Tabulka č. 6 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2008 (pokračování) 

Druh 

kovového 

odpadu 

Červenec 

[Kč/t] 

Srpen 

[Kč/t] 

Září 

[Kč/t] 

Říjen 

[Kč/t] 

Listopad 

[Kč/t] 

Prosinec 

[Kč/t] 

A)  Ţelezný odpad 

12 5 500 4 500 3 000 3 500 2 000 2 000 

15 5 700 4 700 3 200 3 700 2 200 2 200 

21 4 500 4 000 2 500 3 000 1 500 1 500 

27 4 500 3 500 2 000 2 500 1 000 1 000 

28 1 500 1 500 500 1 000 100 100 

B) Litinový odpad 

02 6 000 5 000 3 500 4 000 2 300 2 300 

06 5 500 4 500 3 000 3 500 2 100 2 100 

[3] 
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Graf č. 3 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2008 
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Tabulka č. 7 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2009 

Druh 

kovového 

odpadu 

Leden 

[Kč/t] 

Únor 

[Kč/t] 

Březen 

[Kč/t] 

Duben 

[Kč/t] 

Květen 

[Kč/t] 

Červen 

[Kč/t] 

A) Ţelezný odpad 

12 2 000 3 000 2 500 2 300 2 500 2 500 

15 2 200 3 200 2 700 2 500 2 700 2 700 

21 1 500 2 500 2 000 1 800 2 000 2 000 

27 1 000 2 000 1 500 1 300 1 500 1 500 

28 100 1 000 500 1 000 1 200 1 200 

B)  Litinový odpad 

02 2 300 3 300 2 800 2 600 2 800 2 800 

06 2 100 3 100 2 600 2 400 2 600 2 600 
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Tabulka č. 7 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2009 (pokračování) 

Druh 

kovového 

odpadu 

Červenec 

[Kč/t] 

Srpen 

[Kč/t] 

Září 

[Kč/t] 

Říjen 

[Kč/t] 

Listopad 

[Kč/t] 

Prosinec 

[Kč/t] 

A) Ţelezný odpad 

12 2 500 4 000 3 500 3 000 2 700 3 000 

15 2 700 4 200 3 700 3 200 2 900 3 200 

21 2 000 3 500 3 000 2 500 2 200 2 500 

27 1 500 3 000 2 500 2 000 1 700 2 000 

28 1 200 2 500 2 000 1 500 1 200 1 500 

B) Litinový odpad 

02 2 800 4 300 3 700 3 500 3 200 3 500 

06 2 600 4 100 3 600 3 100 2 800 3 100 

[3] 

 

Graf č. 4 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2009 
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Tabulka č. 8 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2010 

Druh kovového 

odpadu 
Leden [Kč/t] Únor [Kč/t] Březen [Kč/t] 

A) Ţelezný odpad 

12 3 500 3 500 4 300 

15 3 700 3 700 4 500 

21 3 000 3 000 3 800 

27 2 500 2 500 3 300 

28 2 000 2 000 2 800 

B) Litinový odpad 

02 4 000 4 000 4 800 

06 3 600 3 600 4 400 

[3] 

 

Graf č. 5 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2010 
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Souhrnný vývoj cen kovového odpadu za sledované období 

V následující tabulce a grafu jsou zaznamenány propočítané průměrné výkupní 

ceny kovového odpadu od fyzických osob ve sledovaném období 2006 – 2010. 

Tabulka č. 9 Vývoj průměrných cen kovového odpadu v letech 2006 - 2010 

[3] 

 

Graf č. 6 Vývoj průměrných cen kovového odpadu v letech 2006 – 2010 
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Vývoj cen kovového odpadu v letech 2006 - 2010 (Kč/t) 

Druh kovového odpadu 2006 2007 2008 2009 2010 

A) Ţelezný odpad 

12 4 925 4 692 4 333 2 792 3 767 

15 5 125 4 892 4 533 2 992 3 967 

21 4 325 4 133 3 750 2 292 3 267 

27 3 825 3 658 3 333 1 792 2 767 

28 500 442 892 1 242 2 267 

B) Litinový odpad 

02 4 925 4 825 4 783 3 133 4 267 

06 4 625 4 450 4 350 2 892 3 867 

Průměr 
4 036 3 870 3 711 2 448 3 452 
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Z výsledného grafu za sledované období 2006 – 2010 lze vidět, ţe nejvyšší 

výkupní ceny byly v roce 2006 a naopak nejniţší v roce 2009.  

Vývoj výkupních cen ţelezného odpadu druhu 12 (starý těţký odpad - 

upravený) má klesající trend. Oproti roku 2006, kdy průměrné výkupní ceny 

ve společnosti činily 4 925 Kč/t, došlo v roce 2009 k poklesu o 43 %. První měsíce roku 

2010, ale zaznamenávají opětovný nárůst těchto cen na současných 3 767 Kč/t. 

Vývoj výkupních cen ţelezného odpadu druhu 15 (starý těţký odpad - 

neupravený) má klesající trend. Oproti roku 2006, kdy průměrné výkupní ceny 

ve společnosti činily 5 125 Kč/t, došlo v roce 2009 k poklesu o 42 %. První měsíce roku 

2010, ale zaznamenávají opětovný nárůst těchto cen na současných 3 967 Kč/t. 

Vývoj výkupních cen ţelezného odpadu druhu 21 (nový lehký odpad – 

pro lisování) má klesající trend. Oproti roku 2006, kdy průměrné výkupní ceny 

ve společnosti činily 4 325 Kč/t, došlo v roce 2009 k poklesu o 47 %. První měsíce roku 

2010, ale zaznamenávají opětovný nárůst těchto cen na současných 3 267 Kč/t. 

Vývoj výkupních cen ţelezného odpadu druhu 27 (starý lehký odpad – 

pro lisování) má klesající trend. Oproti roku 2006, kdy průměrné výkupní ceny 

ve společnosti činily 3 825 Kč/t, došlo v roce 2009 k poklesu o 53 %. První měsíce roku 

2010, ale zaznamenávají opětovný nárůst těchto cen na současných 2 767 Kč/t. 

Vývoj výkupních cen ţelezného odpadu druhu 28 (starý lehký odpad – 

pro drcení) má rostoucí trend. Oproti roku 2006, kdy průměrné výkupní ceny 

ve společnosti činily 500 Kč/t, došlo v roce 2009 k nárůstu o 148 %. První měsíce roku 

2010 zaznamenávají, ţe růst těchto cen bude pokračovat i nadále. V současné době je 

výkupní cena tohoto druhu odpadu stanovena na 2 267 Kč/t.  

Vývoj výkupních cen litinového odpadu druhu 02 (litinový odpad kusový - upravený) 

má klesající trend. Oproti roku 2006, kdy průměrné výkupní ceny ve společnosti činily 

4 925 Kč/t, došlo v roce 2009 k poklesu o 36 %. První měsíce roku 2010, ale 

zaznamenávají opětovný nárůst těchto cen na současných 4 267 Kč/t. 

Vývoj výkupních cen litinového odpadu druhu 06 (litinový odpad - 

neupravený) má klesající trend. Oproti roku 2006, kdy průměrné výkupní ceny 
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ve společnosti činily 4 625 Kč/t, došlo v roce 2009 k poklesu o 37 %. První měsíce roku 

2010, ale zaznamenávají opětovný nárůst těchto cen na současných 3 452 Kč/t. 

Důvodem růstu výkupních cen v roce 2006 – 2008 byla poptávka po kovovém 

šrotu ze strany odběratelů (Třinecké Ţelezárny a.s., Mittal Steel Ostrava a.s.), s kterými 

tato společnost spolupracuje. Na tyto ceny nemá vliv jenom vývoj na českém trhu, 

ale i situace na asijském trhu, kde hlavním odběratelem kovového šrotu je Čína. Velká část 

kovového odpadu je exportována z Česka právě do Číny.  

Hlavní příčinou sníţení cen kovového odpadu v roce 2009 byla ekonomická 

recese na průmyslovém trhu, která má za následek pokles produkce ocelářských firem 

v závislosti na negativním vývoji odbytu pro stavební a automobilový průmysl. V současné 

době se s velkou pravděpodobností předpokládá zvýšení cen kovové odpadu. 
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4 ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ KOVOVÉHO ODPADU 

A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zpracování kovového odpadu, ať uţ ţeleza, hliníku, mědi nebo jiných kovů šetří 

omezené zdroje nerostných surovin a představuje úsporu energie. Mnoţství energie 

spotřebované při tavení šrotu je aţ o 60 % niţší neţ při vyuţití primárních zdrojů. 

Základní metody zpracování  

Mezi základní zpracovatelské technologie kovového opadu patří: 

 ruční třídění a pálení, 

 lisování (paketování), 

 stříhání, 

 drcení a mletí, 

 lámání, 

 briketování, 

 granulování.[7] 

Ţelezný a ocelový odpad lisujeme, stříháme, lámeme, meleme a briketujeme. 

Litinový odpad drtíme, pálíme a někdy dělíme i pyrotechnicky, třísky 

briketujeme. 

Neţelezný kovový odpad třídíme, stříháme, řeţeme, lisujeme. 

Kabely a vodiče ručně separujeme (páráme), stříháme, lisujeme a granulujeme.[4] 

Lisování  

Je nejrozšířenější technologií zpracování kovových odpadů. Pouţívají 

se paketovací lisy, a to stacionární nebo mobilní. Moderní paketovací lisy mohou rozměrný 

ocelový odpad zároveň i stříhat. Rozměry paketů se v posledních letech zmenšují. 

Stříhání 

Tato technologie se v posledních letech rozšiřuje, protoţe se změnou výrobní 

technologie v hutích klesá poptávka po velkých lisovaných paketech a roste zájem 

o stříhaný kovový odpad. Pouţívají se hydraulické nůţky nebo mobilní kontejnerové 
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nůţky. Jsou určeny ke stříhání různorodého těţkého objemného kovového odpadu, jako 

jsou ocelové konstrukce, trubkovnice, korby a rámy nákladních vozidel, zemědělské stroje, 

odpady z válcování apod. Moderní konstrukce nůţek umoţňuje stříhat kovový odpad 

s minimální předúpravou pálením. 

Amortizační kovový odpad, např. autovraky (bez provozních náplní), kuchyňské 

sporáky, kamna, lednice (zbavené nebezpečných látek), bojlery, pračky apod. 

se nejúčinněji zpracovávají drcením a mletím. Pouţívají se drtící linky a mlýny. Litinový 

odpad (např. vyřazené obráběcí stroje, litinové kotle, litinové radiátory, litinové bloky 

motorů, kanalizační a vodovodní potrubí atd.) se lámou na lamačích litiny nebo na tlučce 

litiny. 

Lámání 

Je určena pro zpracování ţelezničních, tramvajových a důlních kolejnic. Vyuţívá 

se také pro lámání profilů a tyčového materiálů z pevnějších a tedy křehčích materiálů 

(měkké vyţíhané materiály lámat nelze). Pouţívají se hydraulické lamače kolejnic. 

Briketování 

Touto technologií se zpracovává zpracovatelský kovový odpad – ocelové 

a litinové třísky. Úprava spočívá v tom, ţe kovové třísky jsou drceny, zbaveny zbytků 

olejů a emulzí a jsou slisovány do briket. Pouţívají se jednotlivé briketovací lisy či ucelené 

briketovací linky, které jsou vyráběny jako stavebnicové, a to v několika velikostech. 

V současné době však hutní průmysl preferuje dodávky neupravených třísek. 

Granulování 

Tímto způsobem se zpracovávají vyřazené a odpadové kabely a vodiče. 

Tzv. granulační linka se skládá z granulátoru, separátoru, dopravníku a odsávacího 

zařízení. Výstupem z linky je čistý kov (měď, hliník) a odpad (PVC, pryţ). [7] 

4.1 Zpracování kovového odpadu ve firmě TSR Czech Republic 

s.r.o., pobočka Polanka 

Kovový šrot se v této společnosti třídí a zpracovává podle nejmodernějších 

technologií. Před samotným zpracováním musí nejprve proběhnout přejímka kovového 
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odpadu, která se provádí při dodání kovového odpadu od fyzických osob (občanů) a také 

v nákladních automobilech. Součástí přejímky je také měření radiace, která má zabránit 

přijetí kontaminovaného odpadu. Zařízení, které tato společnost pouţívá ke zpracování 

kovového šrotu (např. drtiče, nůţky a lisy), umoţňují provádět recyklaci ekologickým 

způsobem. Při zpracování kovového odpadu se firma řídí normou ČSN 42 0030, která 

určuje všeobecné zásady pro třídění, zkoušení, skladování, dodávání a dopravu ocelového 

a litinového odpadu. 

Přejímka kovového odpadu 

U dodávek kovového odpadu se provádí kvalitativní a kvantitativní přejímka. 

Účelem těchto přejímek je: 

- zjistit zda skutečný stav kovového odpadu odpovídá údajům v průvodních 

dokladech, 

- zjistit kvalitu dodávek, 

- zajistit vyhotovení příjmových dokladů pro evidenci. 

Přejímka dodávek kovového odpadu v nákladních automobilech 

1. Průvodním dokladem dodávky je dodací list dodavatele, který musí obsahovat 

minimálně tyto údaje: 

- adresu dodavatele, 

- jméno řidiče, 

- SPZ vozidla, 

- IČO, 

- DIČ, 

- kód a druh odpadu, 

- podpis zástupce firmy dodavatele. 

Úplnost obsahu dodacího listu potvrdí svým podpisem pověřený pracovník 

autováhy. 

2. Váţná autováhy při vjezdu:  

- zadá údaje dodacího listu do počítače, 

- předběţně určí místo vykládky dodávky, 

- zváţí dodávku. 
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3. Zaměstnanec změří úroveň radiace dodávaného kovového odpadu. Na váţence 

se zaznamená, ţe materiál je radiačně nezávadný. 

4. Přejímka na místě vykládky 

Na určeném místě vykládky pracovník pověřený přejímkou dodávku prohlédne 

a upřesní místo vykládky a zapíše jej na dodací list, porovná údaje dodacího listu 

o druhu odpadu a určí skutečný druh a zapíše do razítka přejímky. Dále 

odhadem určí mnoţství nečistot v dodávce a výsledek uvede do dodacího listu, 

který opatří razítkem a svým podpisem a následně předá řidiči automobilu. 

5. Váţná autováhy při výjezdu 

Prázdný dopravní prostředek je váţen při výjezdu na autováze. Váţná doplní 

údaje o druhu materiálu a případných sráţkách nečistot od pracovníka přejímky 

z dodacího listu do počítače. Vytiskne přejímací list (váţenka), který doplní 

svým podpisem a razítkem. 

Přejímací list obsahuje: 

- pořadové číslo, 

- SPZ vozidla, 

- čas příjezdu a čas odjezdu, 

- název dodavatele, 

- druh a kód odpadu, 

- hmotnost dodaného odpadu, 

- razítko autováhy a podpis vážné. 

6. Distribuce dokumentů 

Přejímací list a dodací list jsou vyhotoveny ve dvou kopiích. Jedna kopie slouţí 

jako zúčtovací doklad a druhá kopie je předána dodavateli. 

Přejímka kovového odpadu od občanů 

Při této přejímce vytvoří doklady dodávky váţná autováhy na základě informací 

od dodavatele (fyzické osoby). Na dodací list uvede minimálně: 

- SPZ vozidla, 

- uvede na přejímací list přejímka za hotové, 

- zadá údaje do počítače, 

- předběžně určí místo vykládky, 
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- zváží dodávku, 

- automaticky vytiskne dodací list, podepíše a orazítkuje, 

- předá dokumentaci řidiči. 

Dále se postupuje stejným způsobem jako u přejímky nákladních automobilů. 

Měření úrovně radiace  

V dodávkách kovového odpadu se provádí kontrola ionizujícího záření. Hlavním 

cílem této kontroly je zamezit přijetí, zpracování a následné expedici kontaminovaného 

kovového odpadu.  

Měření je prováděno dvěma způsoby:  

1. Ruční měření – je prováděno proškoleným pracovníkem, kterého stanoví 

vedoucí provozovny. Měření úrovně radiace je prováděno vţdy na vstupu 

a výstupu z provozovny, většinou při váţení dodávky. Ručně jsou měřeny 

nákladní automobily a drobné dopravní prostředky. Kaţdé měření zaznamená 

pracovník na průvodní doklady (dodací list, váţenku). Při měření se postupuje 

systematicky a to ze všech stran vozidla. Pokud je v některém místě zjištěno 

pozorovatelné zvýšení impulsů nad pozadí, je nutné tomuto místu věnovat 

zvýšenou pozornost. Měření takového místa je prováděno pomalým krouţivým 

pohybem se sondou nasměrovanou do místa předpokládaného výskytu zdroje 

ionizujícího záření a snaţí se nalézt místo s maximální odezvou pro přesnější 

lokalizaci případného zdroje. 

2. Měření systémem automatizovaného monitorování radiace – měření 

je umístěno na automobilové váze tak, aby kaţdé vozidlo projíţdějící do areálu 

s dodávkou kovového odpadu muselo přes toto zařízení projet. Toto zařízení 

měří všechny nákladní automobily při vjezdu i výjezdu z provozovny. Měřený 

objekt projíţdí mezi dvěma snímači. Automat zařízení vyhodnocuje naměřené 

údaje a ukládá průběh do paměti. V případě zvýšené úrovně nad prahovou 

hodnotu radiace vyhlašuje poplach akusticky a opticky. V tomto případě váţná 

nesmí daný objekt zváţit, ale nařídí řidiči opětovaný průjezd vozidla měřidlem. 

Pokud je znovu ohlášen alarm, dá řidiči vozidla příkaz k odstavení vozidla 

na příslušné místo. Dále doplní protokoly odstavené dodávky: název a adresu 

dodavatele, SPZ vozidla. 
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Pokud opakované kontrolní měření vyhovuje, dopíše na protokol prvního měření: 

„Opakované měření nepotvrdilo výskyt radiace“ a odešle vozidlo k výkladce. 

V případě, ţe se při měření pomocí systémového automatizovaného monitorování 

radiace nebo ručního měření prokáţe nárůst impulsů nad pozadí, tak pracovník provádějící 

měření při podezření na přítomnost ionizačního zdroje nechá okamţitě vozidlo odstavit 

na určené místo, vyzve řidiče k opuštění vozidla a vzdálí se od vozidla. O odstavení 

neprodleně informuje vedoucího provozovny. Ten seznámí dodavatele s problémem, 

vyţádá si od něj písemný souhlas s vyhledáním zdroje a sepíše zprávu pro regionální 

centrum Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a odevzdá zdroj dodavateli daného 

kovového odpadu. V případě, ţe se zdrojem nelze manipulovat zajistí, aby se do jeho 

blízkosti nedostali lidé, a tak nemohlo dojít k nebezpečí poškození zdraví a zajistí likvidaci 

odbornou oprávněnou firmou určenou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost k likvidaci 

radioaktivního odpadu v České Republice. 

Zařízení pro zpracování kovového odpadu 

Zpracování kovového odpadu vyţaduje pouţití speciálního zařízení. V Ostravě – 

Polance vyuţívají tyto druhy zařízení: 

Hydraulické nůţky CNS 2000 – slouţí ke stříhání těţkého, neskladného 

a rozměrného odpadu např. části příhradových konstrukcí, zemědělských strojů, 

ţelezničních vagónů, části lodí a trubek velkých průměrů. Tyto nůţky jsou schopny 

zpracovat 15, 5 tuny kovového odpadu za hodinu. 
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Obrázek č. 2 Hydraulické nůžky CNS 2000 [10] 

 

Hydraulické nůţky CNS 1250 – jsou určeny ke stříhání těţkého, neskladného 

a rozměrného odpadu, jehoţ rozměry musí být menší neţ 9 000x2 660 mm a výška nesmí 

přesahovat 1 200 mm. Při pouţití těchto nůţek se zpracuje průměrně 13, 5 tuny odpadu 

za hodinu. 

Nůţky CNS 800 – se pouţívají na stříhání neskladného a rozměrného ocelového 

odpadu. Rozměry tohoto odpadu musí být menší neţ 6 000x 2 600 mm a výška 

nepřesahuje 1 000 mm. Tyto nůţky zpracují za hodinu 9,9 tuny kovového odpadu. 

Lamačka – toto zařízení se pouţívá na lámání kolejnic a zpracuje 6 tun odpadu 

za hodinu. 

Paketovací lis CPA 1250 – pouţívá se k lisování drobného kovového odpadu 

např. plechů, trubek, tyčí do balíků. [3] 
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Obrázek č. 3 Paketovací lis CPA 1250 [3] 
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5 ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na činnosti související se sběrem, výkupem 

a zpracováním kovového odpadu ve společnosti TSR Czech Republic s.r.o., pobočka 

Ostrava – Polanka, kterou jsem osobně navštívila a mohla tak vidět zpracování kovového 

šrotu přímo v praxi.  

Tato společnost vykupuje pouze kovové odpady, které nesmí obsahovat ţádnou 

ze sloţek nebezpečných odpadu. V případě, ţe se v dodávce kovového odpadu vyskytne 

nebezpečný odpad, odevzdá se oprávněným osobám k likvidaci. 

V souvislosti s výkupem, sběrem a zpracováním dochází ke krádeţím kovových 

předmětu např. (dopravní značky, kanalizační zařízení), aby se těmto krádeţím zabránilo, 

jsou provozovny sběrných surovin kontrolovány inspektory ţivotního prostředí a městskou 

policií. 

U výkupních cen kovového odpadu od fyzických osob (občanů), které mi byly 

poskytnuty touto společností, byl proveden základní rozbor ve sledovaném období 2006 - 

2010. Z rozboru vyplynulo, ţe výkupní ceny kovového šrotu jsou ve společnosti 

aktualizovány i několikrát měsíčně a jsou závislé především na těchto faktorech: 

rozměrech, tloušťce a chemickém sloţení kovového odpadu, na aktuálním pohybu cen 

na Londýnské burze kovů, na poptávce a mnoţství dodaného kovového šrotu. 

Zpracování kovového odpadu se provádí podle nejmodernějších technologií. 

Zařízení, která jsou při zpracování kovového šrotu vyuţívána (nůţky, lisy, drtiče), 

umoţňují provádět recyklaci ekologickým způsobem. Energie vynaloţená při tavení 

kovového šrotu je aţ o 60 % niţší, neţ energetická spotřeba nutná k výrobě kovů 

při prvotním zpracování. Kovový odpad tedy představuje úsporu energie a zároveň šetří 

omezené zdroje nerostných surovin pro budoucí generace. 

 



Markéta Čudková: Výkup, sběr a zpracování kovového odpadu 

2010 

Pouţitá literatura 

[1] BOTULA, Jiří. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. 1.vyd. Ostrava: VŠB - 

TU Ostrava, 2004. 87 s. ISBN 80-248-0495-6. 

[2] ČSN 42 0030 – Ocelový a litinový odpad 

[3] Interní dokumentace společnosti TSR Czech Republic s.r.o., pobočka Ostrava - 

Polanka 

[4] KIZLINK, Juraj. Nakládání s odpady. 1. vyd. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 

2007. 284 s.  ISBN 978-80-214-3348-9. 

[5] KRIŠTOFOVÁ, Dana. Recyklace neželezných kovů. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU 

ostrava, 2003. 60 s. ISBN 80-248-0485-9. 

[6] Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonú 

(úplné znění). 

Internetové stránky 

[7] Www.etext.czu.cz [online]. 2003 [cit. 2010-03-22]. Skripta ČZU. Dostupné z 

WWW: <http://etext.czu.cz/img/skripta/64/tf_42-1.pdf>. 

[8] Www.tridime-jihomoravsky.cz [online]. 2009 [cit. 2010-03-15]. Třídění odpadů. 

Dostupné z WWW: <http://www.tridime-jihomoravsky.cz/doc/vyhlaska_478-

2008_zmena_nakladani.pdf>. 

[9] Www.tsrcr.cz [online]. 2006 [cit. 2010-02-04]. Svět kovů. Dostupné z WWW: 

<http://www.tsrcr.cz/>. 

[10] Www.zdas.cz [online]. 2006 [cit. 2010-02-04]. Hydraulické nůţky CNS. Dostupné 

z WWW: <http://www.zdas.cz/cs/content.aspx?id=33>. 

 

 



Markéta Čudková: Výkup, sběr a zpracování kovového odpadu 

2010 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1 Mapa poboček TSR v České republice [9] ....................................................... 3 

Obrázek č. 2 Hydraulické nůţky CNS 2000 [10] ................................................................ 26 

Obrázek č. 3 Paketovací lis CPA 1250 [3] .......................................................................... 27 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 Druhy ocelového odpadu .................................................................................. 5 

Tabulka č. 2 Druhy litinového odpadu .................................................................................. 7 

Tabulka č. 3 Druhy vykupovaného odpadu v Ostravě - Polance ........................................... 8 

Tabulka č. 4 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2006 ..................................... 10 

Tabulka č. 5 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2007 ..................................... 11 

Tabulka č. 6 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2008 ..................................... 13 

Tabulka č. 7 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2009 ..................................... 14 

Tabulka č. 8 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2010 ..................................... 16 

Tabulka č. 9 Vývoj průměrných cen kovového odpadu v letech 2006 - 2010 .................... 17 

Seznam grafů 

Graf č. 1 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2006 .......................................... 11 

Graf č. 2 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2007 .......................................... 12 

Graf č. 3 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2008 .......................................... 14 

Graf č. 4 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2009 .......................................... 15 

Graf č. 5 Vývoj výkupních cen kovového odpadu v roce 2010 .......................................... 16 

Graf č. 6 Vývoj průměrných cen kovového odpadu v letech 2006 – 2010 ......................... 17 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Kontejnery určené pro přepravu a skladování kovového odpadu 

 


