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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram – 24. 08. 2022 
 

Jubilejní 50. ročník Běhu Kovohutěmi – 10. září 2022 – běhá celá rodina 

Půlkulatých 55 let od 1. ročníku 1967 
Pozvánka a pohled do historie – probíhá přihlašování přes internet 

Vlakem na závody; Prohlídky Hornického muzea Příbram 
 

Atletický oddíl Kovohutě Příbram, z.s. (AO) a společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 

zvou po 3 letech (2x nebylo kvůli Covidu) všechny příznivce atletiky (bez rozdílu věku), 

veškerého sportu a dobré zábavy do Lhoty u Příbramě. V sobotu 10. září 2022 (tradičně 

druhou zářijovou sobotu) se zde uskuteční kulatý 50. 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 minule, 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 posedmé 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 

(poprvé jako Memoriál zakladatele a prvního ředitele Běhu Kovohutěmi Eduarda Eliáška, 

který zemřel loni v červnu – Čest jeho památce!). Ještě předtím ale vyběhnou do svých závodů 

ženy-mílařky, které poběží 2 766 m z Obecnice do Lhoty v 10 hodin, a muži-mílaři (sedmý 

Memoriál atletického rozhodčího Karla Zemka) změří síly na dvojnásobné 5 532 m měřící trati 

ze Lhoty do Obecnice a zpět od 10:20 hodin. 

 

Podeváté se můžete přihlásit předem prostřednictvím registračního formuláře 

na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi/ 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 9. září ve 20:00. Tradičně se 

můžete přihlásit na místě v den Běhu 10. 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 10. 09. 2022. Další informace najdete v propozicích a plakátu 

na internetu: 

- www.kovopb.cz/wp-content/uploads/50.beh-ko-2022-propozice-pr.pdf 

- www.kovopb.cz/wp-content/uploads/50.beh-ko-2022_plakat_bily_A2.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 (závodníci i diváci) v souladu s ochranou 

osobních údajů dle GDPR. 

Závodníci či jejich zákonní zástupci svým přihlášením/podpisem před startem potvrzují, že se 

seznámili s pravidly závodu (propozice) a budou se řídit platnými pravidly chování účastníka 

silničního provozu (závody pro dospělé) a pokyny pořadatelů. 

 

Již počtrnácté 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 (Český kynologický svaz ZKO Příbram/Podlesí) se cvičenými psy, 

fotbalovou exhibici mládeže TJ Kovohutě Podlesí (Lhota + Podlesí), ukázky výrobků 

(diabolky, pájky), popáté prohlídky Hornického muzea Příbram na Březových 
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Horách (tentokrát důl Anna – pro závodníky vstupenky zdarma v taškách) – pro účastníky 

dospělých kategorií závodů jsou dále mj. připraveny vouchery na malé pivo zdarma v Pivovaru 

Podlesí – exkurze do pivovaru letos z technických důvodů nebudou – v rámci cen za umístění 

dostanou běžci podleské pivo v lahvi. Pošesté vyjede bezplatné zvláštní historické vlakové 

spojení s označením HUŤSKÝ EXPRES (jízdní řád uveden níže), který zajistí odvoz 

závodníků, diváků i ostatních zájemců z Příbrami do Kovohutí/Lhoty u Příbramě a zpět 

a umožní také svoz účastníků na příbramskou městskou Svatohorskou Šalmaj, která se koná 

také 10. září 2022. Vlakové spojení spoluorganizuje spolek Rakovnicko-Protivínská Dráha. 

 

 

 
 

Běh Kovohutěmi je součástí Brdského běžeckého poháru (BBP) – kompletní informace 

najdete na brdskypohar.cz (brdskypohar.cz/seznam_zavodu.php). 

Sportovní část závodů bude s AO Kovohutě spoluorganizovat Tri Klub Příbram a 4Timing. 

 

Také při Běhu nabízí Kovohutě své nepřetržité ekologické služby na vrátnici společnosti – 

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 10. září 2022 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 – právě 

probíhá 22. kolo. 

 

 

Další informace včetně kompletních minulých výsledků na internetu na www.kovopb.cz/beh-

kovohutemi. Fotky z posledního uskutečněného ročníku najdete na www.kovopb.cz/beh-

kovohutemi-2019-fotogalerie/. 

 

 

U příležitosti jubilejního 50. ročníku připomeňme historii tradičního závodu. První ročník 

proběhl v roce 1967, což je letos půlkulatých 55 let – v letech 1968, 1969 (1. ročník 1967 

a 2. ročník až 1970), 1991 a 1992 si Běh vybíral oddechový čas plus se kvůli Covidu neběželo 

ani v letech 2020 a 2021 (viz výše). Celková účast za uplynulých 49 ročníků byla 

14 327 běžců (doběhnuvších), z toho 9 005 v kategoriích mládeže a 5 322 dospělých. Nejvíce 

492 běžců se zúčastnilo kulatého 20. ročníku v roce 1988 (z toho rekordních 213 dospělých). 

Naposledy (2019) byla devátá nejvyšší účast v historii – 386 běžců (229 mládežníků 

a 157 dospělých – z toho hlavní závod doběhlo 130 dospělých). Na druhém místě je rok 

půlkulatý 45. ročník 2015 se 487 doběhnuvšími běžci, kdy bylo rekordních 311 mládežníků. 

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 v roce 2017; 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. Hlavním 

partnerem je letos opět firma VYDRUS. 
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Tato akce je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje, města Příbram a České 

unie sportu (ČUS) v rámci projektu „Tipsport Sportuj s námi!“ 

 

Dalšími partnery a sponzory jsou INNOGY, DRUPOL PŘÍBRAM (včetně atrakcí), ČSOB, 

MERCATOR, NOLES, OB-LIGO realizace staveb a BBS servis. Běh podporují firmy z areálu 

hutě TOP GASTRO, DOMOSA GROUP a organizace ZV OS Kovohutě Příbram či obecní 

úřady ve Lhotě u Příbramě (včetně areálu hřiště), Sádku, Drahlíně, Obecnici a Podlesí plus dále 

také již výše zmíněné spolu-pořádající organizace. 

 

 

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 280,- Kč za klasickou, 560,- Kč za velkou a 50,- Kč 

za motocyklovou – dílčí ceny viz web – za vykoupené autobaterie nabízí firma v den Běhu 

10. září 2022 zvýšené akční ceny, o jejichž výši bude firma informovat začátkem září 

na www.kovopb.cz/beh-kovohutemi/), 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. Firma také připravuje projekt recyklace 

lithiových baterií. 

V rámci „Projektu Školy“ a permanentní odpadové soutěže (viz výše) se firma podílí 

na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů. 

 

 

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 

https://www.kovopb.cz/ 

https://www.facebook.com/kovohutepribram 

https://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi/ 

https://www.kovopb.cz/informace-o-spolecnosti/projekt-skoly/ 

 

 

 

Příloha – plakát jubilejního 50. Běhu Kovohutěmi 2022 
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