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Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 04. 10. 2013 

 

Recyklace osvětlovacích zařízení v Kovohutích Příbram 
 

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. se stala dne 24. září 2013 odkupem 

zbylých akcií jediným akcionářem firmy RECYKLACE EKOVUK, a. s. 

Od 21. srpna 2012 měly Kovohutě majoritní podíl. 

 

Předsedou představenstva Recyklace Ekovuk je od loňska Petr Janda, který je současně 

ředitelem kovohuťské divize Elektroodpad. Provozovna, kde se ekologicky zpracovávají 

svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení 

a také klasické žárovky), je v Příbrami v areálu Kovohutí. Tyto aktivity synergicky doplňují 

recyklační možnosti divize Elektroodpad. 

Mezi zpracovávané odpady patří úsporky, výbojky, zářivky (obrázky zleva). 
 

   
 

Tyto a další odpady odebírají Kovohutě nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na své 

vrátnici (Příbram VI č.p. 530, 261 81 Příbram; GPS data: Loc: 49°42'26.514"N, 

13°58'58.589"E) na sběrném místě elektroodpadu v rámci ekologických služeb pro široký 

region. 
 

 
 

Služba zpracování svítidel, světelných zdrojů a ostatních odpadů s obsahem rtuti je 

realizována pro kolektivní systémy a původce odpadů. Hlavním dodavatelem těchto druhů 

odpadů je kolektivní systém Ekolamp. 
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S těmito a dalšími odpady (autobaterie, elektroodpad, světelná zařízení, klasické žárovky, 

odpady s obsahem drahých kovů vč. autokatalyzátorů, baterie-suché články, víčka z PET 

lahví pro charitu) se také můžete přihlásit na vrátnici Kovohutí do soutěže ve sběru odpadů 

o ceny – toto kolo soutěže končí 31. 10. 2013 – další kola budou následovat. 

 

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. svítidel a světelných zdrojů (zářivky, úsporky, 

výbojky, klasické žárovky, zařízení pro šíření či řízení osvětlení). 

Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup 

olověných baterií (aktuálně 170,- Kč za klasickou, 340,- Kč za velkou a 23,- Kč 

za motocyklovou), 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 a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů. 

V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru 

a třídění odpadů. 

Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa. V oblasti 

odpadů s obsahem drahých kovů mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet trade 

a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK. Na zpracování osvětlovacích zařízení 

nyní vlastní Recyklaci Ekovuk. 
 

Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 
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