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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 18.08.2009 
 

Zvýšení výkupních cen olověných baterií v Kovohutích Příbram 
Kovohutě odebírají také elektroodpad, autokatalyzátory, baterie, apod. 

 
Kovohutě Příbram zvýšily od 10.08.2009 výkupní ceny olověných baterií pro občany o téměř 15 %. 
Zde jsou aktuální ceny vč. fotografií jednotlivých druhů: 
Typ baterie Kapacita Rozměr (d x v) Cena (Kč/ks)
Automobilová (osobní) 30-70 Ah max. 350 x 200 mm 80,-
Automobilová (nákladní) nad 70 Ah min. 350 x 200 mm 160,-
Motocyklová - - 8,-  

d - délka baterie 
v – výška baterie  
 

   
 
 
Ekologický servis výkupu olověných baterií na vrátnici poskytuje podnik již od ledna 1998 
nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Kovohutě tak chtějí motivovat občany z Příbrami a okolí, 
aby v rámci úklidů a nejen nich, vyčistili své sklepy, garáže a sklady a dovezli staré autobaterie 
k řádnému ekologickému zpracování. Za dobu fungování této služby se na vrátnici firmy vykoupilo 
přes 3 tisíce tun tohoto odpadu, což představuje v přepočtu (15 kg/ks) asi 200 tisíc kusů baterií 
pro osobní automobily. 
 
Ten, kdo by se chtěl dozvědět více, se může obrátit na bezplatnou informační linku 800 100 646. 
 
Společnost dále nabízí širokému okolí sběrné místo elektroodpadu, které je k dispozici také 
v nepřetržitém provozu. Mezi odebírané a zpracovávané odpady elektrických a elektronických zařízení 
patří: velké (kromě zařízení určených k chlazení) a malé domácí spotřebiče, zařízení informačních 
technologií a telekomunikační zařízení, spotřebitelská zařízení, elektrické a elektronické nástroje 
(s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů), hračky, vybavení pro volný čas a sporty, 
lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků), přístroje 
pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty. 
 
Na vrátnici probíhá také zpětný odběr baterií-suchých článků (tužkové, „buřty“, atd.), sběr zinko-
uhlíkových baterií či polypropylenu. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků 
– autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje. V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí 
na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů. 
 
V huti od letošního července probíhá sanace skládky sodné strusky (SSS), která je poslední starou 
ekologickou zátěží v areálu. Sanaci provádí pro zadavatele, jímž je Ministerstvo financí ČR, stavební 
firma Hochtief. 
 
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 
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kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických 
zařízení (elektroodpadu). 
 
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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