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Tisková zpráva
Kovohutě Příbram – 23. 08. 2019

49. ročník Běhu Kovohutěmi – 07. 09. 2019 – běhá celá rodina
52 let od 1. ročníku 1967
Pozvánka a pohled do historie – probíhá přihlašování přes internet
Retro-minibusem na závody; Exkurze do Hornického muzea a Pivovaru Podlesí
Společnost Kovohutě Příbram a její Atletický oddíl zvou opět po roce všechny příznivce
atletiky (bez rozdílu věku), veškerého sportu a dobré zábavy do Lhoty u Příbramě.
V sobotu 7. září (netradičně již první zářijovou sobotu – z organizačních důvodů) se zde
uskuteční již 49. ročník Běhu Kovohutěmi, který má tradičně start a cíl na fotbalovém
stadionu TJ Kovohutě.
Po dobu existence závodu si již všichni zvykli, že ranní hodiny budou patřit dětským
a mládežnickým kategoriím. Letos je stejně jako loni začátek v 8:30 hodin. Nejmladší děti
až po dorostenky a juniorky se utkají na tratích od 200 metrů do jednoho kilometru. Starší žáky
čeká patnáctistovka a dorostence s juniory pak běh na 3 kilometry. Delší mládežnické tratě
povedou pošesté přes areál hutě.
Hlavní závod bude odstartován dle tradice v 10:50 hodin a jako vždy bude měřit 12 322 metrů
po trase Lhota u Příbramě-Sádek-Drahlín-Obecnice-Oseč-Nové Podlesí-Lhota u Příbramě
(pošesté jako Memoriál Karla Zemka). Ještě předtím ale vyběhnou do svých závodů ženymílařky, které poběží 2 766 m z Obecnice do Lhoty v 10 hodin, a muži-mílaři změří síly
na dvojnásobné 5 532 m měřící trati ze Lhoty do Obecnice a zpět od 10:20 hodin.
Poosmé se můžete přihlásit předem prostřednictvím registračního formuláře
na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi či brdskypohar.cz/otevrene_registrace.php – potřetí
přes 4Timing.cz (prihlasky.4timing.cz) a databázi Brdského běžeckého poháru – jeden
formulář je pro hlavní závod a mládež a druhý pro mílařky a mílaře – on-line
přihlašování končí v pátek 6. září v 18:00. Tradičně se můžete přihlásit na místě v den
Běhu 7. září. Startovné – mládež do 18 let a dospělí nad 60 let zdarma; 50,- Kč/běh
přihlášení na webu (viz linky výše); 100,- Kč/běh ostatní dospělí – přihlášení na místě
07. 09. 2019. Další informace najdete v propozicích a plakátu na internetu:
- www.kovopb.cz/wp-content/uploads/beh-ko-19-propozice-pr.pdf
- www.kovopb.cz/wp-content/uploads/beh-ko-19_plakat_bily.pdf
Své aktuálně přihlášené soupeře najdete prostřednictvím linků Přihlášení běžci (Startovní
listina) – hlavní závod a mládež a Přihlášení mílaři a mílařky.
Přihlašování na Běh Kovohutěmi je stejně jako focení v souladu s ochranou osobních údajů
dle GDPR.
Již potřinácté organizátoři připravili k Běhu tzv. „Den Kovohutí“ pro celé rodiny, kde mají
připraveny bezplatné atrakce pro děti a dospělé – skákací hrad, lití olova, lisování odznaků,
vystoupení kynologů se cvičenými psy, fotbalovou exhibici mládeže TJ Kovohutě Podlesí,
ukázky výrobků (diabolky, pájky), počtvrté prohlídky Hornického muzea Příbram (tentokrát
projížďky hornickým vláčkem z nádvoří Ševčinského dolu – pro závodníky vstupenky zdarma
v taškách – kyvadlová minibusová doprava – viz níže), popáté exkurze do Pivovaru
Podlesí (kyvadlová minibusová doprava – viz níže) a počtvrté retro-minibusová kyvadlová
doprava, která zajistí odvoz závodníků, diváků i ostatních zájemců z Příbrami do Kovohutí
a zpět plus také kyvadlově doveze zájemce do Pivovaru Podlesí a Hornického muzea Příbram
na Březových Horách takto dle jízdního řádu na další stránce:
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Letos bez historického vlaku – železniční most u Kovohutí je využíván pro pěší z důvodu
dostavby nového silničního mostu.
Minibusová doprava, jak je již částečně výše zmíněno, bude zdarma jako v minulých letech
sloužit pro dopravu účastníků Běhu Kovohutěmi (mládež vč. rodičů či jiného doprovodu,
závodníci, diváci) z Příbrami do Lhoty u Příbramě na hřiště TJ Kovohutě a zpět a ke spojení
s atrakcemi – Pivovar Podlesí (exkurze) a Hornické muzeum Příbram na Březových
Horách (vláček z nádvoří Ševčinského dolu). Minibusové spojení spoluorganizuje spolek
Rakovnicko-Protivínská Dráha a Výtopna Zdice.
Den Železnice Rakovnicko-Protivínské Dráhy bude v Příbrami na vlakovém nádraží o týden
později v sobotu 14. září 2019, kde se budou také sbírat zájmové odpady pro Kovohutě.
Běh Kovohutěmi je součástí Brdského běžeckého poháru (BBP) – kompletní informace
najdete na brdskypohar.cz (brdskypohar.cz/seznam_zavodu.php).
Sportovní část běhu bude s Atletickým oddílem Kovohutí spoluorganizovat Tri Klub Příbram
a 4Timing.
Také na Běhu nabízí Kovohutě své nepřetržité ekologické služby – výkup nefunkčních
odpadních olověných autobaterií, sběr elektroodpadu a malých baterií-suchých
článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.). Za vykoupené
autobaterie nabízí firma v den Běhu 7. září 2019 zvýšené akční ceny, o jejichž výši bude firma
informovat začátkem září na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi.
Firma také organizuje permanentní soutěž ve sběru zájmových odpadů o ceny – 20. kolo
skončí 31. srpna a 21. kolo bude hned následovat od 1. září.
Další informace včetně kompletních loňských výsledků (tisková zpráva k výsledkům
a fotkám 2018) a fotek 2018 (k focení máme souhlasy/GDPR) můžete najít na internetu
na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi.
U příležitosti 49. ročníku připomeňme historii. První ročník proběhl v roce 1967, což je
letos 52 let – v letech 1968, 1969 (1. ročník 1967 a 2. ročník až 1970), 1991 a 1992 si Běh
vybíral
oddechový
čas.
Celková
účast
za uplynulých
48 ročníků
byla
13 939 běžců (doběhnuvších), z toho 8 776 v kategoriích mládeže a 5 163 dospělých. Nejvíce
492 běžců se zúčastnilo kulatého 20. ročníku v roce 1988. Loni (2018) byla pátá nejvyšší účast
v historii – 435 běžců (270 mládežníků a 165 dospělých – z toho hlavní závod doběhlo
143 dospělých). Na druhém místě je rok 2015 se 487 doběhnuvšími běžci.
Hlavní závod na 12,322 km zaběhl nejrychleji za 38:53,23 již v roce 1990 (22. ročník) Jindřich
Linhart. Držitelkou dámského rekordu je Tereza Čapková, londýnská olympionička a bronzová
medailistka z mistrovství Evropy 2012 (medaili dostala po diskvalifikaci dopinkových hříšnic
až předloni; LOH i ME na 1500 m), z Příbrami (v barvách VSK Praha), která v roce 2015
při jubilejním 45. ročníku zaběhla trať za 44:32.
Tradičním generálním partnerem Běhu jsou KOVOHUTĚ PŘÍBRAM. Hlavními partnery
jsou letos STRABAG a VYDRUS. Dalšími partnery a sponzory jsou PURUM, innogy,
AVE CZ odpadové hospodářství, MERCATOR, NOLES, OB-LIGO realizace staveb
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a časopis XANTYPA. Běh podporují i další firmy z areálu hutě ELCOMP, KOBAS,
TOP GASTRO,
PAVLÍNA
KODETOVÁ-PRÁDELNA,
DOMOSA
GROUP,
TRUHLÁŘSTVÍ KÁLAL a další organizace ZV OS Kovohutě Příbram, OBECNÍ ÚŘAD
LHOTA U PŘÍBRAMĚ, METALLICA, D.R.C.-PETR LAVIČKA a JOSEF MÁZDRA –
SLUŽBY A MECHANIZACE.
Akci také již tradičně podporuje Česká unie sportu (ČUS) prostřednictvím projektu „Sportuj
s námi“, jehož mediálním partnerem je regionální Deník.
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 220,- Kč za klasickou, 440,- Kč za velkou a 30,- Kč
za motocyklovou – dílčí ceny viz web – za vykoupené autobaterie nabízí firma v den Běhu
7. září 2019 zvýšené akční ceny, o jejichž výši bude firma informovat začátkem září
na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr bateriísuchých 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“ a permanentní odpadové soutěže (viz výše) se firma podílí
na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.
V oblasti odpadů s obsahem drahých kovů mají Kovohutě na Slovensku dceřinou firmu
Kovohuty SK. Na zpracování osvětlovacích zařízení vlastní Recyklaci Ekovuk, která sídlí
v areálu Kovohutí Příbram.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem.
Ing. Miroslav Jarolímek
marketingový manažer – Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
ředitel Běhu Kovohutěmi – Atletický oddíl Kovohutě Příbram, z.s.
e-mail: mjarolimek@kovopb.cz
www.kovopb.cz
www.kovopb.cz/beh-kovohutemi
www.kovopb.cz/wp-content/uploads/soutez-odpady-kopb_190501-0831.pdf
www.kovopb.cz/informace-o-spolecnosti/projekt-skoly/
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