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Jubilejní 50. ročník 

BĚHU KOVOHUTĚMI 
Lhota u Příbramě 10. září 2022 

 
 

  

v rámci Brdského běžeckého poháru – brdskypohar.cz 

  
 

55 let od 1. ročníku 1967 
 

www.kovopb.cz/beh-kovohutemi  

http://brdskypohar.cz/
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
http://www.kovopb.cz/
http://brdskypohar.cz/
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi/
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi/
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi/
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi/
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi/
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Generální partner 

 
 

Ekologické služby také při Běhu Kovohutěmi 10. 9. 2022 

➢ výkup olověných autobaterií za akční ceny (výši cen zveřejníme na webu začátkem 9/2022),  

➢ sběr elektroodpadu (TV, PC, kuchyňské elektrospotřebiče, hračky atd. – vše s elektro-kabelem 

či na baterie) vč. svítidel a světelných zdrojů (zářivky, úsporky, výbojky; klasické žárovky),  

➢ sběr baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické atd.), 

➢ výkup autokatalyzátorů a dalších odpadů z autovraků,  

➢ projekt recyklace lithiových baterií. 

https://www.facebook.com/kovohutepribram
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Propozice 
50. ročníku BĚHU KOVOHUTĚMI 

 

Pořádá: Atletický oddíl Kovohutě Příbram, z. s. (zapsaný spolek) 
 v rámci Brdského běžeckého poháru 

Datum konání: 10. září 2022 
Místo: Stadion TJ Kovohutě Příbram – Lhota u Příbramě 
 

Ředitel závodu: Miroslav Jarolímek 
 tel.: +420 318 470 311; e-mail: mjarolimek@kovopb.cz 
 

Zdravotní stav: Za zdravotní stav sportovců odpovídá vysílající složka (TJ, oddíl, 
odbor), u neregistrovaných závodník sám a za mládež zákonný 
zástupce 

Startovné: 
 mládež a dospělí nad 60 let zdarma 

➢ 50,- Kč/běh přihlášení na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi  
 https://prihlasky.4timing.cz/  
  – hlavní závod + děti/mládež a mílaři + mílařky) do 9. 9. 2022 do 20:00 

➢ 100,- Kč/běh ostatní dospělí na místě 10. 9. 2022 
 Všichni dospělí účastnící získávají nárok na občerstvení. 
 

Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací 
těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu. 
 

„Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím 
s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem 
zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu 
a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující 
se k závodu (bez časového omezení).“ 
 

Závodníci souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR). 
 

Šatny: v budově stadionu 
Zahájení: Pro mládež bude provedeno v 8:30 hod, 
 pro dospělé v 9:45 hod 
Podmínky běhu: Závodníci startují na vlastní nebezpečí, musí dodržovat pravidla silničního 

provozu. Tratě pro dospělé jsou v kopcovitém terénu po asfaltu, tratě pro mládež 
jsou situovány na travnatém stadionu a v jeho okolí (areál Kovohutě) po asfaltu 
a tratě pro nejmenší děti jsou situovány na travnatém stadionu. 

 Závod je veřejný. 
Zdravotní služba, občerstvení: Zajištěno na stadiónu 
Upozornění: 

a) Podmínkou pro účast v závodech žen a mužů je dovršení 18 let věku v den závodu. Mladší závodníci 
mohou startovat pouze v závodech pro mládež. 

b) Pořadatel si vyhrazuje právo provést změnu v pořadí závodů mládeže i v počtu vydaných diplomů a cen 
v jednotlivých kategoriích dospělých i mládeže. 

 

Doprovodný program pro celou rodinu – bezplatné atrakce pro děti i dospělé 

➢ Den Kovohutí – skákací hrad, lití olova, lisování odznaků, vystoupení kynologů se cvičenými 

psy, fotbalová exhibice mládeže TJ Kovohutě Podlesí 

➢ Historický vlak HUŤSKÝ EXPRES – návoz účastníků a vyhlídkové jízdy pro veřejnost z Příbrami 

do Kovohutí (a zpět) po vlastní vlečce – další informace vč. jízdních řádů viz 8. stránka propozic 

➢ Prohlídky Hornického muzea Příbram – pro závodníky zdarma – vouchery do Pivovaru Podlesí 

➢ Ekologické služby – výkup olověných autobaterií za akční ceny, sběr elektroodpadu, 

permanentní soutěž ve sběru odpadů – tradičně na vrátnici Kovohutí 

  

mailto:mjarolimek@kovopb.cz
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
https://prihlasky.4timing.cz/
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K 15. srpnu 2022 nabízíme tyto pracovní pozice: 
 

• Hutník, náborový příspěvek 120 000 Kč 

• Dělník vodárenského zařízení, náborový 

příspěvek ve výši 50 000 Kč 

• Vedoucí střediska Pece 

• Vedoucí rafinace 

• Technolog 

• Technik 

• Lisař 

• Manipulační dělník Ekovuk 

• Hutník (Divize drahé kovy) 

• Operátor recyklační linky 

• Předák demontáže baterií 

  
Aktuální volné pracovní pozice na https://www.kovopb.cz/kariera/ 

https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/Hutnik_pece2022.pdf
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/Delnik-vodarenskeho-zarizeni.pdf
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/Delnik-vodarenskeho-zarizeni.pdf
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/Vedouci-str.-Pece.pdf
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/Vedouci-Rafinace.pdf
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/HR-Inzerce-2021_technolog.pdf
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/HR-technik2022.pdf
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/lisar.pdf
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/Manipulacni-delnik-Ekovuk.pdf
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/hutnik_divize_drahe_kovy.pdf
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/Operator_recyklacni_linky.pdf
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/Predak_demontaze_baterii_2022.pdf
https://www.kovopb.cz/kariera/
https://www.kovopb.cz/kariera/
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Hlavní partner 
 

 www.vydrus.cz Transport a spedice, odpady, výkup 
 

ČASOVÝ POŘAD ZÁVODŮ 
 

☺ BĚHÁ CELÁ RODINA ☺ 
 

8:30 hod: 
1. nejmladší žactvo – dívky 2015 a mladší  200 m 
2. nejmladší žactvo – chlapci 2015 a mladší  200 m 
3. nejmladší žactvo – dívky  2013–2014  500 m 
4. nejmladší žactvo – chlapci  2013–2014  500 m 
5. nejmladší žactvo – dívky  2011–2012  500 m 
6. nejmladší žactvo – chlapci  2011–2012  500 m 
7. mladší žákyně  2009–2010  800 m 
8. mladší žáci  2009–2010   1 000 m 
9. starší žákyně  2007–2008   1 000 m 
10. dorostenky / juniorky  2004–2006   1 000 m 
11. starší žáci  2007–2008   1 500 m 
12. dorostenci / junioři  2004–2006   3 000 m 

 

10:00 hod: 
1. závod žen-mílařek – z Obecnice do Lhoty na stadion – 2 766 m 

 

10:20 hod: 
2. závod mužů-mílařů (Memoriál Karla Zemka) – Lhota-Obecnice a zpět – 5 532 m 

 

10:50 hod 
3. hlavní závod – 12 322 m (Memoriál Eduarda Eliáška) 
 Lhota – Sádek – Drahlín – Obecnice – Oseč – Nové Podlesí – Lhota 

 

Tento závod bude odstartován současně pro ženy rozdělené do pěti kategorií 
a muže rozdělené do pěti kategorií. 

 

Kategorie žen: 
I. kategorie: ročníky 1988 a mladší 

II. kategorie: ročníky 1978-1987 
III. kategorie: ročníky 1968-1977 
IV. kategorie: ročníky 1958-1967 
V. kategorie: ročníky 1957 a starší 

 

Kategorie mužů: 
I. kategorie: ročníky 1983 a mladší 

II. kategorie: ročníky 1973-1982 
III. kategorie: ročníky 1963-1972 
IV. kategorie: ročníky 1953-1962 
V. kategorie: ročníky 1952 a starší 

  

http://www.vydrus.cz/
http://www.vydrus.cz/
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https://www.kovopb.cz/vykup-olovenych-odpadu/zpetny-odber-autobaterii/
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https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/zpetny-odber-automobilovych-baterii-A4.pdf
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VYHODNOCENÍ 
 

1) V kategoriích mládeže obdrží vždy první tři závodníci diplomy a věcné ceny, všichni pak 
účastnické diplomy, tašky a suvenýry. 

 

2)  
1. V závodě žen-mílařek na 2.766 m bude předáno 5 cen. 
2. V závodě mužů-mílařů bude předáno 5 cen. 
3. V závodě žen na 12.322 m bude v každé kategorii (nově 5 kategorií) předáno 

po 5 cenách. 
4. V závodě mužů na 12.322 m bude v I. až III. kategorii předáno po 15 cenách, 

ve IV. kategorii bude předáno 10 cen a v V. kategorii bude předáno 5 cen. 
 

3) Poháry generálního ředitele Kovohutí Příbram obdrží – absolutní vítěz a absolutní vítězka 
hlavního závodu, absolutní vítěz závodu mužů-mílařů a absolutní vítězka závodu žen-
mílařek. 

 

4) V každé kategorii závodů pro dospělé budou předány diplomy pro nejlepší běžce a všichni 
závodníci obdrží účastnické diplomy a suvenýry. 

 

5) Výsledkové listiny a další informace na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
https://www.kovopb.cz/wp-content/uploads/50.beh-ko-2022_plakat_bily_A2.pdf
https://rpdraha.cz/
https://www.kovopb.cz/kariera/
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https://www.innogy.cz/
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KONTAKTY:  

Miroslav Jarolímek 
ředitel Běhu Kovohutěmi 
tel.: +420 318 470 311; +420 724 026 004 
e-mail: mjarolimek@kovopb.cz 
 
 

Jitka Bryndová 
předsedkyně Atletického oddílu Kovohutě Příbram, z. s. 
 

WEB: www.kovopb.cz/beh-kovohutemi  
 

Běh Kovohutěmi 
 

Další sponzoři a partneři: 
 
 

Středočeský kraj  www.kr-stredocesky.cz 
 

Tato akce je realizována s finančním přispěním 
Středočeského kraje. 
 
 

Město Příbram  www.pribram.eu 

 
Tato akce je realizována s přispěním města Příbram. 
 
 
 
 

ČSOB  www.csob.cz 

poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a 
středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém 
bankovnictví v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB 
(pobočky) a Poštovní spořitelna (pobočky a obchodní místa České pošty). 
 
 

OB-LIGO realizace staveb s.r.o.  http://ob-ligo.cz/ 

 

➢ Stavby v Praze a okolí, zodpovědně až do konce 
 

 
 

TOP GASTRO PŘÍBRAM, s. r. o. 
areál Kovohutě Příbram 
tel.: 318 470 257; topgastro@seznam.cz; www.topgastro-pribram.cz 
 

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ, RAUTY, OBČERSTVENÍ NA OSLAVY 
KLUB KUŽELNA KOVOHUTĚ – kuželky + občerstvení 
 
  

mailto:mjarolimek@kovopb.cz
http://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
https://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.pribram.eu/
https://www.csob.cz/
http://ob-ligo.cz/
mailto:topgastro@seznam.cz
http://www.topgastro-pribram.cz/
http://www.topgastro-pribram.cz/kuzelky/
http://www.kr-stredocesky.cz
https://pribram.eu/
http://www.csob.cz
http://ob-ligo.cz/
http://www.topgastro-pribram.cz/
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DRUPOL, výrobní družstvo www.drupol.cz 
 

➢ Kovovýroba a výroba těsnění 
➢ Zahradní a lesní technika 
➢ Autosalony a servisy 
➢ Výroba razítek, návrh a tisk vizitek 
➢  

 
 

ZV OS − Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 
areál Kovohutě Příbram 
tel.: 318 470 256 
 
 

 

MERCATOR, s.r.o.  www.mercator.cz
➢ Výstavba inženýrských sítí 
➢ Vodohospodářské stavby 
➢ Stavební práce 
➢ Výstavba sítí NN, VN a 

trafostanic 
➢ Projektování a montáž APPS 
➢ Zemní a výkopové práce 

➢ Dopravní stavby 
➢ Hornická činnost 

prováděná hornickým 
způsobem 

➢ Projektová činnost ve výstavbě 
➢ Půjčovna nářadí 

 
 
 

NOLES s.r.o.  noles@email.cz 
 

➢ Instalace a prodej LED osvětlení pro domácnosti, obce a podniky. 
 
 
   

BBS servis, s.r.o.  www.bbsservis.cz 
➢ Pravidelné prohlídky a revize zdvihacích zařízení 
➢ Výroba a montáž jeřábových drah, geodetické zaměření a rovnání 
➢ Výroba ocelových konstrukcí, dopravníků, žlabů a dílů dle technické 

dokumentace 
➢ Prodej náhradních dílů, pronájem plošin a zámečnictví

 
 

Domosa Group, s.r.o.  www.domosagroup.cz 
Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4 
➢ úklidové práce 
➢ zahradnické práce 
➢ venkovní úklid včetně zimní údržby 
➢ veškeré výškové a speciální práce 
➢ bezpečnostní služby 
➢ recepční služby 

➢ běžná údržba budov včetně zajištění 
komplexní správy budovy 

➢ speciální programy podle přání zákazníka 
➢ pro stálé zákazníky NON-STOP servis 24 

hodin denně 

 
 

Česká unie sportu  www.cus-sportujsnami.cz 

 
 
 
  

http://www.drupol.cz/
http://www.mercator.cz/
mailto:noles@email.cz
http://www.bbsservis.cz/
http://www.domosagroup.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz
http://www.domosagroup.cz/
https://www.drupol.cz/cs/
http://www.mercator.cz/
https://www.bbsservis.cz/
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Spolek Rakovnicko – Protivínská dráha https://rpdraha.cz/ 
Hlavním cílem spolku je dokumentace historie železničního provozu 
na trati Zdice – Protivín, propagace, aktivní podpora rozvoje 
železniční dopravy na Příbramsku a pořádání tematických nebo 
kulturních akcí. Dalším cílem je záchrana a péče o historicky cenné 
dokumenty nebo technicky zajímavé přístroje a předměty z oblasti 
železnice. Nedílnou součástí naší činnosti je i provozování malé železniční expozice v železniční stanici 
Příbram. 
 
 

Pivovar Podlesí 
Všichni účastnící dospělých kategorií závodů dostanou v taškách 
voucher na malé pivo zdarma v tomto pivovaru. V rámci cen 
za umístění dostanou běžci pivo v lahvi. 
 
Podlesí 139, Příbram; Tel.: 326 531 949 
Facebook: Pivovar Podlesí,  
Web: www.pivovarpodlesi.cz  E-mail: info@pivovarpodlesi.cz 
 
  

Hornické muzeum Příbram  www.muzeum-pribram.cz 
 

Prohlídky Dolu Anna – pro závodníky vstupenky zdarma v taškách 
(platnost vstupenek 10. září 2022 až 31. října 2023) 
 
Pro ostatní 10. září 2022 standardní vstupné v muzeu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Propozice k jubilejnímu 50. ročníku Běhu Kovohutěmi 10. září 2022 – stav ke dni 23. 08. 2022 

http://www.pivovarpodlesi.cz/akce/
http://www.pivovarpodlesi.cz/
mailto:info@pivovarpodlesi.cz
http://www.muzeum-pribram.cz/
http://www.muzeum-pribram.cz
https://www.pivovarpodlesi.cz/
http://rpdrahy.wz.cz/

