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V Kovohutích 1,5miliontá tuna příbramského olova
Úspěšný rok 2009 bez propouštění
Na podzim roku 2009 vyrobily Kovohutě Příbram jubilejní 1,5miliontou tunu olova v historii
hutnictví olova na Příbramsku od roku 1311, tj. za 698 let. Do 70. let minulého století se olovo
vyrábělo z primárních surovin příbramských dolů a v posledních desetiletích už jen recyklací
olověných odpadů, zejména autobaterií. Výroba se takto eviduje prostřednictvím historických
pramenů, knih, výrobních deníků a v posledních letech v rámci elektronických databází.
Při současném tempu výroby bychom se 2milionté tuny olova mohli dočkat někdy kolem roku 2025.
V letošním lednu byla na novém odlévacím zařízení, dodaném v roce 1994 od britské firmy
Worswick, vylita 500tisící tuna olova a jeho slitin. Dodání tohoto licího zařízení bylo jedním z prvních
kroků modernizace technologie, která zajistila schopnost podniku plnit přísné potřeby kvality olov
dodávaných pro výrobu nových baterií.
Tržby společnosti v loňském roce i přes trvající ekonomickou krizi překročily 1,3 miliardy Kč, což je
o 20 % více než předpokládal plán. Na snížení oproti roku 2008 má také vliv převedení určitých
obchodů z klasického systému nákup-prodej na přepracování, kdy si rozhodující zákazníci sami dodají
olověné baterie a odeberou pak hotové olovo. Hospodářský výsledek pak byl mnohem lepší než
plánovaný a to díky aktivitám všech 4 divizí.
Podnik loni vyrobil přes 31 tisíc tun olova a více než 10 tun drahých kovů. Ekologicky zrecyklováno
pak bylo přes 45 tisíc tun olověných odpadů a téměř 2 200 tun elektroodpadu. Sběrné místo
elektroodpadu v areálu hutě se za celý rok 2009 zaplnilo téměř 38 tunami vysloužilých elektrozařízení.
Děkujeme všem, kdo svá vysloužilá elektrozařízení nosí na naše sběrné místo a rádi bychom tímto
oslovili i další občany a firmy, aby dali i svým elektroodpadům šanci na ekologickou recyklaci.
Společnost ani v době hospodářské krize nezapomíná na ekologii, inovační a rozvojové projekty.
Optimalizací pracovních činností se firmě daří udržet dosavadní počet pracovních míst a stav
zaměstnanců. Snaží se pro všechny najít využití – jak v jejich klasickém smluvním zařazení, tak
v případných náhradních pracích i v rámci „sesterských“ divizí.
Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem
olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky –
včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů
(zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických
zařízení (elektroodpadu).
Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup olověných
baterií (aktuálně 100,- Kč za klasickou, 200,- Kč za velkou a 10,- Kč za motocyklovou), sběrné místo
elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinkouhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další
odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen
z olověných baterií i dalších odpadů. V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově
dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem.
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