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Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 13.10.2008 
 

Setkání v Kovohutích proběhne 16.10.2008 

 
Ve čtvrtek 16. října 2008 přivítají Kovohutě Příbram své pozvané hosty na již 12. ročníku 
tradiční společensko-prezentační akce „Opět po roce“, jejíž tradice začala v roce 1997 
u příležitosti otevření ekologické šachtové pece na zpracování olověných odpadů. 
 
V letošní osmičkovém roce 2008 si Kovohutě připomínají dvojkových 222 let od svého 
založení  (1786-2008). Obchodním partnerům, příznivcům a dalším hostům chtějí ukázat 
novou technologii recyklace polypropylenu při zpracování olověných odpadů, výrobu 
drahých kovů na anglické peci v nových prostorách či doplněné podnikové muzeum, jehož 
ukázka bude součástí tradiční exkurze po provozech firmy. 
 
Připraveny jsou stejně jako loni a předloni i další atrakce – střelba vzduchovkou, střelba kuší 
dle tradice příbramského Cechu, lití olova, ražba medailí či zpěv členů příbramského Cechu. 
 
V rámci ekologických služeb jsou připraveny 16.10.2008 pro hosty i všechny další občany 
akční ceny na výkup nefunkčních odpadních olověných autobaterií na vrátnici 
Kovohutí: 100,- Kč/ks za baterie z osobních aut (běžná cena je 80,- Kč/ks), 200,- Kč/ks 
za velké trakční baterie (běžná cena je 160,- Kč/ks) a 10,- Kč/ks za malé baterie 
z motocyklů (běžná cena je 8,- Kč/ks). Nepřetržitě je také připraveno sběrné místo 
na veškerý elektroodpad. 
 
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). Podnik na své vrátnici nepřetržitě vykupuje 
od občanů olověné baterie a odebírá elektroodpad. 
 
Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 
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