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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 26. 05. 2015 
 

Výherci 7. kola soutěže Kovohutí ve sběru zájmových odpadů 

(jednotlivci a týmy) 

8. kolo probíhá od 01.05.2015 do 31.08.2015 
 

Od 11. ledna 2015 do 30. dubna 2015 proběhlo již 7. kolo permanentní soutěže Kovohutí 

ve sběru odpadů. Dnes 26. května proběhl los výherců a byly vyhlášeny kompletní výsledky. 
 

Tohoto kola soutěže se zúčastnilo 127 jednotlivců a 8 týmů vč. škol. Moc všem děkujeme – 

přinesené odpady budou ekologicky zrecyklovány a předány k dalšímu využití. Celkem 

za 7 kol soutěžící nasbírali 371 549 víček, 55 714 malých baterií, 8 481 ks elektroodpadu 

a 9 372 ks osvětlovacích zařízení (zářivky, úsporky, výbojky) vč. žárovek. Každý měsíc se 

od občanů vykoupí průměrně více než 700 ks olověných baterií (z osobních aut, motocyklů 

i velkých nákladních aut). 
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Od probíhajícího 8. kola (1. 5. - 31. 8.) bylo bodování zájmových odpadů upraveno 

takto: 

 1 olověná autobaterie (5 bodů = 5 lístků pro losování) či 1 olověný záložní zdroj 

(5 bodů) či 1 olověná motocyklová (malá) baterii (3 body) 

 1 ks elektroodpadu (3 body) či 1 ks osvětlovacího zařízení = žárovky, zářivky, 

úsporky, výbojky (vše za 3 body) 

 1 ks odpadu s obsahem drahých kovů (4 body) či 1 autokatalyzátor (5 bodů) 

 5 baterií-suchých článků (1 bod) 

 100 víček z PET lahví (1 bod) 

Jeden soutěžící může být mezi 10 vylosovanými výherci 1x – stále však platí, čím více 

odpadů, tím větší šance vyhrát. Odměňování jsou také nejlepší sběrači odpadů – viz níže. 

 

A kdo vyhrál? 

První hlavní cenu (smartphone Samsung Galaxy Trend) Jan Olexa, druhou pak Vlasta 

Kynzlová (tablet Lenovo IdeaTab A7-50L) a třetí (fotoaparát Nikon Coolpix S2800) 

Pavel Černohorský. Kompletní výsledková listina včetně 4. - 10. ceny a 7 kategorií nejlepších 

sběračů odpadů byla zaslána médiím, je k dispozici na recepci/vrátnici Kovohutí a bude 

na www.kovopb.cz. 

 

Odměníme také zúčastněné týmy – ZŠ a Gymnázium Moravské Králíky (podruhé – 

5. a 6. kolo), MŠ Sluníčko Lhota u Příbramě (potřetí – 5. -7. kolo), Obchodní akademii 

a VOŠ Příbram, Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram, Obec Lhota 

u Příbramě (spolu s MŠ), Kliniku pracovního lékařství Praha, Rakovnicko-Protivínskou 

Dráhu a kolektiv zaměstnanců Laboratoře Kovohutí – cenami jsou úhrady nákupu 

potřebných věcí (podpora ekologického chování – třídění odpadů) a drobné reklamní 

předměty – dle množství a druhů odevzdaných zájmových odpadů. 

 

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) vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla 

a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky; dále také klasické žárovky) a další odpady 

s obsahem rtuti (rtuťové teploměry). 

Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup 

olověných baterií (aktuálně 190,- Kč za klasickou, 380,- Kč za velkou a 25,- Kč 

za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých 

článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou 
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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. V oblasti 

odpadů s obsahem drahých kovů mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet a na Slovensku 

vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK. Na zpracování osvětlovacích zařízení vlastní Recyklaci 

Ekovuk. 

 

 

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 

www.kovopb.cz/beh-kovohutemi 

 

http://www.kovopb.cz/novinky-a-tiskove-zpravy/
mailto:mjarolimek@kovopb.cz
http://www.kovopb.cz/
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi

