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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 21.10.2009 
 

Opět po roce v Kovohutích Příbram 

 
Ve středu 21. října 2009 přivítaly Kovohutě Příbram obchodní partnery, příznivce a další hosty na již 
13. ročníku společensko-prezentační akce „Opět po roce“. Společnost účastníkům ukázala nové 
projekty, technologie, další plány v oblasti ekologie, výzkumu a vývoje či pokračování realizace 
podnikového hutnického muzea, jehož budova byla rekonstruována v roce 2006 u příležitosti 220 let 
hutě a finalizace expozice je plánována na rok 2011, kdy se bude slavit 700 let hutnictví stříbra a olova 
na Příbramsku (1311-2011). 
 
Letos poprvé akce proběhla ve zrekonstruovaném horním patře hutnického muzea. 
 
Hosté si v rámci „volné zábavy“ zastříleli vzduchovkou, kuší ku ptáku dle tradic cechařského „Skoku 
přes kůži“, vyrazili medaile s motivy Cechu a Běhu Kovohutěmi, zjistili svůj další osud při lití olova 
a přímo se seznámili s novinkami a projekty při exkurzi po provozech firmy. Setkání se neslo 
v přátelském duchu, k němuž přispěl také zpěv členů Cechu příbramských horníků a hutníků 
a menšího Cechu příbramských hutníků-olovářů. 
 
Protože hutnící myslí na životní prostředí, tak hostům nabídli výkup olověných baterií, odběr 
elektroodpadu, baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, 
atd.) či polypropylenu v rámci svých nepřetržitých ekologických služeb pro občany širokého regionu. 
 
Akce se mj. zúčastnili 1. náměstek ministra financí Ivan Fuksa, perkmistr Cechu příbramských 
horníků a hutníků Miroslav Šťastný, ředitelé a představitelé dalších významných firem, institucí, 
organizací z regionu, České republiky, Slovenska i zahraničí. 
 
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). Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – 
autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje. Podnik v rámci svých ekologických služeb na své 
vrátnici nepřetržitě vykupuje od občanů olověné baterie (aktuálně 80,- Kč za klasickou, 160,- Kč 
za velkou a 8,- Kč za motocyklovou), odebírá elektroodpad a baterie-suché články. 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. 
 
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 
www.kovopb.cz 
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