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1311131113111311
nejstarší písemný dokument o existenci 
hutě – darovací listina z 21.04.1311

1786178617861786----1793179317931793
výstavba nové stříbrné a olověné hutě
v místech, kde již v roce 1632 stávala 
huť stará

1994199419941994
vznik akciové společnosti
Kovohutě Příbram, a. s.

2004200420042004
transformace – jediný akcionář

2005200520052005
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

HistorieHistorieHistorieHistorie
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www.kovopb.cz kovohute@kovopb.cz

Huť na stříbro a olovo
KoKoKoKořřřřeny eny eny eny úúúúspspspspěěěěchu = 700letchu = 700letchu = 700letchu = 700letáááá tradice hutnictvtradice hutnictvtradice hutnictvtradice hutnictvíííí 3
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ZZZZáááákladnkladnkladnkladníííí informace (rok 20informace (rok 20informace (rok 20informace (rok 2012121212))))

41.495 tun 41.495 tun 41.495 tun 41.495 tun ččččististististéééého olova (45.348 tun surovho olova (45.348 tun surovho olova (45.348 tun surovho olova (45.348 tun surovéééého olova) ho olova) ho olova) ho olova) 
z 58.975 tun olovz 58.975 tun olovz 58.975 tun olovz 58.975 tun olověěěěných odpadných odpadných odpadných odpadůůůů

12 tun drahých kov12 tun drahých kov12 tun drahých kov12 tun drahých kovůůůů

TrTrTrTržžžžby:   by:   by:   by:   2,036 mld. K2,036 mld. K2,036 mld. K2,036 mld. Kčččč

ZamZamZamZaměěěěstnanci: stnanci: stnanci: stnanci: 261261261261
z toho 67 z toho 67 z toho 67 z toho 67 „„„„bbbbíííílých llých llých llých líííímemememeččččkkkkůůůů““““

Výroba:Výroba:Výroba:Výroba:
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OrganizaOrganizaOrganizaOrganizaččččnnnníííí schschschschéééémamamama

KovohutKovohutKovohutKovohutěěěě PPPPřřřřííííbrambrambrambram

Divize Divize Divize Divize 
RecyklaceRecyklaceRecyklaceRecyklace

Divize Divize Divize Divize 
DrahDrahDrahDrahéééé kovykovykovykovy

Divize Divize Divize Divize 
ProduktyProduktyProduktyProdukty

Divize Divize Divize Divize 
ElektroodpadElektroodpadElektroodpadElektroodpad

OstatnOstatnOstatnOstatníííí
servis, administrativa



PodPodPodPodííííl divizl divizl divizl divizíííí
na prodeji na prodeji na prodeji na prodeji 
vvvv roce 20roce 20roce 20roce 2012121212

Divize Recyklace

Divize Drahé kovy

Divize Produkty

Divize Elektroodpad
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Divize Recyklace (olovo)Divize Recyklace (olovo)Divize Recyklace (olovo)Divize Recyklace (olovo)

Divize Recyklace se zabývá výkupem a recyklací odpadů olova a jeho 
slitin, zejména olověných autobaterií. Výrobní sortiment této divize 
tvoří olovo a jeho slitiny v houskách.

recyklace@kovopb.czrecyklace@kovopb.czrecyklace@kovopb.czrecyklace@kovopb.cz
BezplatnBezplatnBezplatnBezplatnáááá zelenzelenzelenzelenáááá linka 800 100 646linka 800 100 646linka 800 100 646linka 800 100 646
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Divize ProduktyDivize ProduktyDivize ProduktyDivize Produkty

Divize Produkty se zabývá výrobou a prodejem široké palety výrobků
na bázi olova, cínu, antimonu a dalších neželezných kovů.
Celý sortiment, který představuje kolem 2 000 položek, lze rozdělit 
do čtyř skupin – měkké pájky, odlévané slitiny, olověné výrobky 
a polotovary a vzduchovkové střelivo.
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produktyproduktyproduktyprodukty@kovopb.cz@kovopb.cz@kovopb.cz@kovopb.cz



Divize ElektroodpadDivize ElektroodpadDivize ElektroodpadDivize Elektroodpad

Divize Elektroodpad se zabývá ekologickým zpracováním zpětně
odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu. 
Synergie recyklačních aktivit - 3 recyklační divize.

elektroodpadelektroodpadelektroodpadelektroodpad@kovopb.cz@kovopb.cz@kovopb.cz@kovopb.cz
BezplBezplBezplBezplaaaatntntntnáááá zelenzelenzelenzelenáááá linka 800 100 linka 800 100 linka 800 100 linka 800 100 791791791791
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Divize DrahDivize DrahDivize DrahDivize Drahéééé kovykovykovykovy

Divize Drahé kovy se zabývá výkupem a recyklací odpadů
s obsahem drahých kovů, mezi které patří zlato,
stříbro a paladium. Konečným produktem
je tzv. anoda obsahující min. 98 % drahých kovů. 

drahekovydrahekovydrahekovydrahekovy@kovopb.cz@kovopb.cz@kovopb.cz@kovopb.cz
BezplatnBezplatnBezplatnBezplatnáááá zelenzelenzelenzelenáááá linka 800 100linka 800 100linka 800 100linka 800 100 791791791791

Skupina DrahSkupina DrahSkupina DrahSkupina Drahéééé kovy (PMG):kovy (PMG):kovy (PMG):kovy (PMG):

Galmet trade Galmet trade Galmet trade Galmet trade ---- www.galmet.cz
Kovohuty SK Kovohuty SK Kovohuty SK Kovohuty SK –––– www.kovohutysk.sk
KovohutKovohutKovohutKovohutěěěě PPPPřřřřííííbram bram bram bram 
* divize Drahé kovy a Elektroodpad



11SynergieSynergieSynergieSynergie
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Kovohutě Příbram jsou také vydavatelem společenského 
měsíčníku Xantypa Xantypa Xantypa Xantypa (www.xantypa.cz; sekretariat@xantypa.cz), , , , 
který je mediálním partnerem Českého olympijského výboru.



�kvalita

�ekologie

�bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Integrovaný systIntegrovaný systIntegrovaný systIntegrovaný systéééém m m m řřřříííízenzenzenzeníííí (IS(IS(IS(ISŘŘŘŘ))))
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KvalitaKvalitaKvalitaKvalita

Kovohutě Příbram zajišťují vysokou 
kvalitu všech činností prostřednictvím 
zavedeného systému řízení jakosti podle 
normy ČSN EN ISO 9001:2008, jehož
certifikace je zajišťována firmou TÜV 
NORD.
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EkologieEkologieEkologieEkologie

Pro systematickou minimalizaci negativních 
vlivů svého výrobního zařízení na životní
prostředí zavedla společnost environmentální
systém řízení (EMS) podle ČSN EN ISO 14001 
(TÜV NORD).

IPPC – integrované povolení do 31.12.2018
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Odborný podnik pro naklOdborný podnik pro naklOdborný podnik pro naklOdborný podnik pro naklááááddddáááánnnníííí ssss odpadyodpadyodpadyodpady
Současně s recertifikací systému EMS v červnu 2003 proběhl kontrolní audit 
mapující odbornost a kvalitu služeb ve všech činnostech týkajících se 
nakládání s odpady. Výsledkem bylo získání certifikátu „Odborný podnik 
pro nakládání s odpady“ (dle norem Entsorgungsfachbetrieb) udělený 
Sdružením pro udělování certifikátu (SUCO), které společně založila Česká
asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení veřejně prospěšných 
služeb (SVPS).

SpoleSpoleSpoleSpoleččččnost Kovohutnost Kovohutnost Kovohutnost Kovohutěěěě PPPPřřřřííííbram zbram zbram zbram zíííískala tento celoevropsky skala tento celoevropsky skala tento celoevropsky skala tento celoevropsky 
uznuznuznuznáááávaný certifikvaný certifikvaný certifikvaný certifikáááát jako 1.t jako 1.t jako 1.t jako 1. vvvv ČČČČeskeskeskeskéééé republice.republice.republice.republice.
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BezpeBezpeBezpeBezpeččččnost a ochrana zdravnost a ochrana zdravnost a ochrana zdravnost a ochrana zdravíííí ppppřřřři pri pri pri prááááci (BOZP)ci (BOZP)ci (BOZP)ci (BOZP)
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Společnost opakovaně získala (v letech 2000, 2003, 2007 a 2010) 
osvosvosvosvěěěěddddččččeneneneníííí BezpeBezpeBezpeBezpeččččný podnikný podnikný podnikný podnik, které vychází z osvědčených přístupů
průmyslově vyspělých států. Úroveň systému managementu bezpečnosti 
práce v a.s. potvrzuje také certifikace OHSAScertifikace OHSAScertifikace OHSAScertifikace OHSAS a osvosvosvosvěěěěddddččččeneneneníííí Podnik Podnik Podnik Podnik 
podporujpodporujpodporujpodporujííííccccíííí zdravzdravzdravzdravíííí.



�Systém jakosti
dle EN ISO 9001:2008

�Environmentální řízení
dle EN ISO 14001:2004

�Systém BOZP
dle BS OHSAS 18001:2007

�Bezpečný podnik

�Podnik podporující zdraví 3. stupně

�Odborný podnik pro nakládání s odpady 
(dle norem Entsorgungsfachbetrieb)

�Akreditace zkušební laboratoře
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

CertifikCertifikCertifikCertifikááááty a osvty a osvty a osvty a osvěěěěddddččččeneneneníííí –––– ppppřřřřehledehledehledehled
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EkologickEkologickEkologickEkologickéééé sluslusluslužžžžbybybyby

• Výkup olovVýkup olovVýkup olovVýkup olověěěěných bateriných bateriných bateriných bateriíííí
od občanů nepnepnepnepřřřřetretretretržžžžititititěěěě 24 hodin denně
a 7 dní v týdnu na vrátnici společnosti 
(aktuální ceny na internetu)

• ElektroodpadElektroodpadElektroodpadElektroodpad
sběrné místo v areálu společnosti 
Kovohutě Příbram (zdarma) – také
nepnepnepnepřřřřetretretretržžžžititititěěěě 24 hodin denně
a 7 dní v týdnu

• ZpracovZpracovZpracovZpracováááánnnníííí odpadodpadodpadodpadůůůů
ssss obsahem drahých kovobsahem drahých kovobsahem drahých kovobsahem drahých kovůůůů
zlato, stříbro, palladium, platina

• Výkup aVýkup aVýkup aVýkup a recyklace odpadrecyklace odpadrecyklace odpadrecyklace odpadůůůů zzzz autovrakautovrakautovrakautovrakůůůů
autokatalyzátory, autorádia a řídící panely,
plošné spoje, kabely a cívky a již zmíněné
olověné baterie a další elektroodpad

• SbSbSbSběěěěr dalr dalr dalr dalšíšíšíších odpadch odpadch odpadch odpadůůůů ---- recyklacerecyklacerecyklacerecyklace
baterie-suché články (tužkové baterie, „buřty“, 
apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.)

• Projekt Projekt Projekt Projekt ŠŠŠŠkolykolykolykoly
spolupráce v oblasti ekologie a odpadů;
také boj proti kriminalitě

„Fotbal proti zločinu“ od 08/09 (1. FK Příbram
a město Příbram) - další sporty, kultura, atd.
= nově „Šance pro každého“ od 09/10
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SpoleSpoleSpoleSpoleččččenskenskenskenskáááá odpovodpovodpovodpověěěědnost (CSR)dnost (CSR)dnost (CSR)dnost (CSR)

DDDDůůůůraz naraz naraz naraz na

•péči o zaměstnance
•ekologii – environmentální management
•jakost
•korektní obchodní vztahy, partnerství

VstVstVstVstřřřříííícnost kcnost kcnost kcnost k lidem alidem alidem alidem a žžžživotnivotnivotnivotníííímu prostmu prostmu prostmu prostřřřřededededíííí se vyplse vyplse vyplse vyplááááccccíííí....
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PartnerstvPartnerstvPartnerstvPartnerstvíííí –––– neziskovneziskovneziskovneziskovéééé organizaceorganizaceorganizaceorganizace
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PoslPoslPoslPosláááánnnníííí spolespolespolespoleččččnostinostinostinosti

Službou šetrnou k životnímu a pracovnímu prostředí zhodnocujeme nejlepšími 
dostupnými technologiemi recyklace
>odpady olova
>odpady drahých kovů
>odpady elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)

Jsme tradičním a spolehlivým dodavatelem výrobků a slitin na bázi olova, cínu 
a drahých kovů. 

Usilujeme oUsilujeme oUsilujeme oUsilujeme o trvaltrvaltrvaltrvaléééé postavenpostavenpostavenpostaveníííí uznuznuznuznáááávanvanvanvanééééhohohoho
regionregionregionregionáááálnlnlnlníííího zamho zamho zamho zaměěěěstnavatele.stnavatele.stnavatele.stnavatele.
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Podnikat odpovPodnikat odpovPodnikat odpovPodnikat odpověďěďěďěďnnnněěěě se vyplse vyplse vyplse vyplááááccccíííí

kovohute@kovopb.czkovohute@kovopb.czkovohute@kovopb.czkovohute@kovopb.cz
www.kovopb.czwww.kovopb.czwww.kovopb.czwww.kovopb.cz

DDDDěěěěkujeme za pozornost.kujeme za pozornost.kujeme za pozornost.kujeme za pozornost.
VVVVíííítejte v Kovohuttejte v Kovohuttejte v Kovohuttejte v Kovohutíííích Pch Pch Pch Přřřřííííbram.bram.bram.bram.


