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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 09.10.2007 
 

Šrotozemšťané na oslavě 10 let šachtové pece Kovohutí Příbram 
 

Šrotozemšťané z elektroodpadu znovu pozdraví hosty společensko-prezentační akce 
Kovohutí Příbram „Opět po roce“, která se uskuteční v areálu firmy ve čtvrtek 11.10.2007. 
 

11. ročník setkání firmy s partnery bude současně oslavou 10 let fungování nové šachtové 
pece na ekologickou recyklaci olověných odpadů, zejména olověných autobaterií. Tato pec, 
splňující nejpřísnější normy ochrany životního prostředí, byla spuštěna v září 1997 
a slavnostně otevřena 13.10.1997 na 1. ročníku výše zmíněné akce. 
 

Již loni mohli účastníci této akce, která byla oslavou 220 let fungování hutě 1786-2006, vidět 
Šrotozemšťana, kterého Kovohutě přivezly z pražského osvětového projektu „Nakrmte 
Šrotozemšťana 2006“. Letos byla příbramská společnost partnerem dalšího ročníku projektu 
podporujícího sběr elektroodpadu k ekologické recyklaci, který se vystřídal v krajských 
městech a vyvrcholil v Praze od 18. do 22. září 2007. Tento projekt organizuje kolektivní 
systém Asekol. 
 

Po akci se do areálu Kovohutí stěhovalo pět nových elektroodpadových „pravěkých“ postav. 
V huti se hostům představí Šrotozemšťané stvoření v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, 
Jihlavě a Zlíně. Velkého hlavního z Prahy jeho autor architekt p. Jíra později v Kovohutích 
dokončí dle svého úvodního plánu a bude jich tak zde vystaveno celkem šest. 
 

Jde o moderní doplnění areálu, v němž na hosty čeká prohlídka firmy včetně šachtové pece, 
ukázka připravovaného podnikového muzea, mapujícího přes nejrůznější zajímavé exponáty 
historii hutnictví olova a stříbra na Příbramsku od roku 1311, a další atrakce – střelba 
vzduchovkou, ražba medailí či lití olova. 
 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 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). Ve svém areálu 
vykupují od občanů olověné autobaterie a od roku 2006 také odebírají na sběrném místě 
na vrátnici firmy elektroodpad (ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby 
nabízejí nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V rámci „Projektu Školy“ se podílí 
na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru odpadů 
(http://www.kovopb.cz/cz/skoly_i.html). Další aktivitou je sběr baterií-suchých článků 
pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich recyklace přímo v Kovohutích. V rámci 
rozšíření ekologických služeb dále sbírají polypropylen. 
 

Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 
 

Ing. Miroslav Jarolímek 
marketingový manažer 
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 
tel.: +420 318 470 311 
fax: +420 318 470 254 
e-mail: mjarolimek@kovopb.cz 
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Šrotozemšťané 2007 v Kovohutích Šrotozemšťan 2006 v Kovohutích 
 

  
Šrotozemšťané 2007 v Praze Pražský Šrotozemšťan 2007 
 
 


