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Tisková zpráva 

 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 26. 06. 2020 

 

2miliontá tuna olova ve všech příbramských hutích od roku 1311 vyrobena 

v Kovohutích Příbram 25. června 2020 
 

Ve čtvrtek 25. června 2020 po desáté hodině dopolední byla v Kovohutích Příbram v rafinaci 

na karuselu odlita jubilejní 2miliontá tuna olova (Pb) od roku 1311 ve všech příbramských 

hutích, tedy za 709 let hutnické činnosti. 
 

 
 

Slavná historie těžby a výroby olova na Příbramsku je všeobecně známá, stříbro a olovo se zde 

vyrábí již 7 století. Koncovou součástí horních činností byla vždy příbramská tavírna, později 

huť, neboť nikoli za vytěžené rudy či vyrobené koncentráty, ale teprve za vyrobené kovy 

dostával horní závod zaplaceno. Za celé období je známa činnost alespoň 5 hutí na 3 místech 

Příbramska. Stávající huť, současné Kovohutě Příbram, pracuje na soutoku Litavky 

a Obecnického potoka od roku 1786, tedy letos již 234 let. 
 

Do počátku 20. století je hlavním produktem Stříbrné hutě surové stříbro, od 20. let 20.století 

již získává větší důležitost olovo a Stříbrná huť se stává hutí olověnou. V minulosti sloužilo 

olovo zejména jako prostředek pro výrobu stříbra, jinak nemělo velkou důležitost ani vysokou 

cenu. Vyrobené olovo se používalo zejména na střelivo, z olověných klejtů (kysličníků) byly 

vyráběny barvy a glazury. Přesto byla i výroba olova díky pečlivosti horních a hutních úředníků 

dobře dokumentována a zachovaly se údaje o výrobě od nejstarších dob po dnešek. 
 

Kovohutě Příbram vyráběly olovo a stříbro z příbramských rud do roku 1972, poté již 

z odpadů, ekologickou recyklací jsou dříve vytěžené kovy vyráběny opakovaně znovu. 

Z příbramských rud všechny hutě vyrobily celkem 3 247 tun stříbra a 372 tisíc tun olova. 
 

Ještě na počátku 20. století je roční výroba olova na úrovni 2 tisíc tun ročně. 10 tisíc tun olova 

za rok je poprvé vyrobeno až v roce 1951, kdy kromě olova z rud je již vyráběno olovo 

i z odpadů jeho recyklací. 20 tisíc tun olova v roce je vyrobeno již po 14 letech v roce 1965, 

30 tisíc tun olova/rok až po dalších 35 letech v roce 2000, ročních 40 tisíc tun olova již 

po 12 letech v roce 2012 a kulatých 50 tisíc tun olova za dvanáct měsíců roku 2017, tedy již 

po 5 letech. 
 

Dnes je olovo využíváno zejména pro výrobu olověných autobaterií. 
 

První milion tun olova byl příbramskými hutěmi vyroben až v roce 1991, tedy po 680 letech 

od počátku výroby. Na druhý milion jsme čekali již pouze 29 let. 
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Připomínáme si tedy významný okamžik v životě příbramské hutě. 2 miliony tun je 1/6 roční 

světové produkce olova. Moc děkujeme a blahopřejeme všem příbramským hutníkům 

a doufáme, že přes tlaky z různých stran olovo zůstane i nadále potřebným průmyslovým 

kovem. Olověná baterie stále přesvědčuje svojí spolehlivostí a jednoduchou recyklovatelností. 
 

 
Slavnostního odlití se zúčastnil také starosta města Příbram Jan Konvalinka. 
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Současnou roční produkci přes 50 tisíc tun olova vyrábějí Kovohutě Příbram recyklací 

nejlepšími dostupnými technologiemi v rámci ochrany životního prostředí, v souladu se všemi 

ekologickými limity včetně pracovního prostředí pro své zaměstnance. Firma a její integrovaný 

systém řízení jsou pravidelně každoročně auditovány TÜV NORD CERT na jakost 

(ISO 9001), ekologii (ISO 14001) a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ISO 45001). 

Společnost má jako jedna z prvních v ČR již od roku 2000 trvale bez přerušení osvědčení 

Bezpečný podnik, dále pak osvědčení „Podnik podporující zdraví 3. stupně" (nejvyšší stupeň) 

a také certifikát „Odborný podnik pro nakládání s odpady“. 

 

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). 

 

 

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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