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Tisková zpráva 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 17. 10. 2019 

 

23. Opět po roce v Kovohutích Příbram – 16. 10. 2019 
 

Ve středu 16. října 2019 přivítaly Kovohutě Příbram obchodní partnery, příznivce, 

spolupracující organizace, zástupce státní správy a další hosty na již 23. ročníku tradiční 

společensko-prezentační akce „Opět po roce“. Setkání se koná každý říjen od roku 1997, kdy 

byla spuštěna ekologická šachtová pec na recyklaci olověných odpadů. 

 

Prezentace se konala v prostorách Informačního a školicího střediska a hutnického muzea. 

 

Představitelé firmy informovali o aktualitách, cílech, hospodaření, projektech, investicích, 

ekologii vč. starých ekologických zátěží, dceřiných společnostech či externích faktorech 

působících na Kovohutě. Novinky prezentovali zástupci všech čtyř divizí (včetně situací 

na jejich trzích) a ředitelé finančního a personálního úseku. 

 

Hosté si dále v rámci „volné zábavy“ tradičně zastříleli vzduchovkou, kuší ku ptáku dle tradic 

cechařského „Skoku přes kůži“, v rámci ekologické osvěty v oblasti elektroodpadu „házeli 

mobily na cíl“ a zjistili svůj další možný osud při lití olova. Součástí akce byla také exkurze 

po provozech firmy. 

 

Setkání se neslo v přátelském duchu, k němuž přispěla také přítomnost a zpěv členů Cechu 

příbramských horníků a hutníků a podnikového Cechu příbramských hutníků-olovářů. 

 

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), 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. 

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. 
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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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