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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram – 12.09.2011 
 

Výsledky Běhu Kovohutěmi 2011 (10.09.11) – vítězi Dražan a Churáňová 

 
V sobotu 10. září 2011 se uskutečnil již 41. ročník Běhu Kovohutěmi, který tradičně pořádá 
na fotbalovém stadionu TJ Kovohutě a v okolí stejnojmenný Atletický oddíl a společnost 
Kovohutě Příbram. 
 
Hlavní závod na 12 322 metrů ze Lhoty u Příbramě, přes Sádek, Drahlín, Obecnici, Oseč 
a Nové Podlesí zpět na hřiště ve Lhotě vyhrál celkově Jaroslav Dražan v čase 43:24,6 
z Rožmitálu pod Třemšínem závodící za SK Sporting Příbram. V kategorii žen byla časem 
48:28,8 zlatá Radka Churáňová z Prahy v barvách Loko Trutnov. 
 
Krásného letního dne využilo k účasti celkem 326 běžců – z toho bylo 214 účastníků 
v kategoriích mládeže a 112 dospělých závodníků. Pořadatelé děkují všem sportovcům 
za účast. 
 
Již popáté organizátoři připravili k Běhu tzv. „Den Kovohutí“, kde byly k dispozici bezplatné 
atrakce pro děti a dospělé – skákací hrad, lití olova, ražba olověných medailí, vystoupení 
kynologů se cvičenými psy, fotbalová exhibice mládeže TJ Kovohutě, prohlídka podniku 
a ukázka výrobků. V den Běhu Kovohutěmi 10.9. firma vykupovala nefunkční odpadní 
olověné autobaterie za zvýšené akční ceny a odebírala zdarma elektroodpad a klasické 
baterie-suché články (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) – tyto 
ekologické služby nabízí Kovohutě nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 
 
Pořadatelé tímto moc děkují za spolupráci všem dobrovolníkům. 
 
Výkony závodníků byly díky partnerům akce oceněny řadou cen. 
 
Tradičním hlavním partnerem Běhu jsou KOVOHUTĚ PŘÍBRAM . Běh podporují i další 
firmy z areálu hutě ELCOMP, KOBAS, TOP GASTRO, PAVEL MLÁDEK-ELEKTRO 
PRÁCE, MILUŠE KODETOVÁ-PRÁDELNA, DOMOSA a další organizace ZV OS 
Kovohutě Příbram, OBECNÍ ÚŘAD LHOTA U PŘÍBRAMĚ, METALLICA, D.R.C.-PETR 
LAVI ČKA, KALNEX CZ, A.W.FABER-CASTELL ČR, RWE, TRIO HAVEL, JOSEF 
MÁZDRA – SLUŽBY A MECHANIZACE, TRUHLÁŘSTVÍ KÁLAL, 3M, CZECH COAL 
a VOCHOC. 
Kovohutě jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem 
olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků 
(měkké pájky, odlévané slitiny, olověné výrobky a polotovary a vzduchovkové střelivo) 
a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, 
rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). Firma vykupuje 
a recykluje také další odpady z autovraků (autokatalyzátory, atd.). Podnik na své vrátnici 
nepřetržitě vykupuje od občanů olověné baterie, odebírá elektroodpad a baterie-suché články. 
 
Kompletní výsledky najdete během dneška (12.09.2011) na www.kovopb.cz/beh.html 
a konkrétně na: 

� http://www.kovopb.cz/userdata/videos/167/beh-ko-11-vysledky-dospeli.pdf 
� http://www.kovopb.cz/userdata/videos/167/beh-ko-11-vysledky-mladez.pdf 
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Nyní jsou pro média k dispozici v přílohách: 
� BěhKo11_Výsledky_TZ,Web_0910-12.xls – 2 listy – dospělí + mládež 
� BěhKo11_VýsledkyDospělí_TZ,Web.pdf 
� BěhKo11_VýsledkyMládež_TZ,Web.pdf 

 
Na stránkách budou k dispozici také fotky – odkaz z www.kovopb.cz/beh.html. Vybrané fotky 
pro média jsou v přílohách e-mailu této tiskové zprávy: 

� doběh vítěze hlavního závodu: „Vítěz_DSC01667_VelDok.JPG“ 
� doběh vítězky hlavního závodu: „Vítězka_DSC01740_VelDok.JPG“ 
� start hlavního závodu: „StartHl.Závodu_DSC01493_VelDok.JPG“ 
� stupně vítězů: „StupněMuži40-49let_DSC02001_VelDok.JPG“ 
� ukázka jedné z mládežnických kategorií: „Mládež_DSC00610_VelDok.JPG“ 

 
Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 
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