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Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 07.04.2011 
 

225 let Kovohutí Příbram na stávajícím místě 
V dubnu oslaví také 700 let hutnictví na Příbramsku 

 
V neděli 10. dubna 2011 to bude přesně 225 let od roku 1786, kdy byla na současném místě 
na soutoku Litavky a Obecnického potoka zahájena stavba nové hutě. Huť byla dokončena 
v roce 1793 u Lhoty u Příbramě na místě, kde pracovala již v roce 1632 malá huť na výrobu 
stříbra zpracováním rud z okolních ložisek. 
 
Firma a také Cech příbramských hutníků-olovářů si připomenou výročí Kovohutí na podzim 
na tradiční společensko-prezentační akci Opět po roce a předtím v rámci oslav 700 let 
hutnictví stříbra a olova na Příbramsku 21. dubna (1311-2011) a také organizací 
mezinárodního setkání olovářů GDMB v Equitaně Martinice a Kovohutích v květnu. 
 
K oběma výročím 700+225 let připravuje společnost knihu autorů Zdeňka Kunického 
a Karla Vurma. Publikace byla odborně konzultována s ředitelem Hornického muzea Příbram 
Josefem Velflem. Křest knihy je plánován na výše zmíněné podzimní Opět po roce. 
 
Hutníci vyrobili za celou 700letou historii hutnictví na Příbramsku od roku 1311 do konce 
roku 2010 přes 1,555 milionu tun olova a více než 5,2 tisíce tun stříbra. Do 70. let minulého 
století se olovo vyrábělo z primárních surovin a v posledních desetiletích už jen recyklací 
olověných odpadů, zejména autobaterií. Stříbro se vyrábí také již jen recyklací průmyslových 
odpadů. 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. 
 
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 150,- Kč za klasickou, 300,- Kč za velkou a 20,- Kč za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu 
a zpětný odběr baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, 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. 
Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa, mají rozhodující podíl 
ve společnosti Galmet trade a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK. 
 
Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 
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