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Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 13.09.2011 
 

Ředitelem divize Drahé kovy Kovohutí Příbram Jiří Šebek 
 
Ředitelem divize Drahé kovy (DDK) byl 1. září 2011 jmenován Jiří Šebek. Je absolventem 
fakulty chemického inženýrství VŠCHT Praha. V Kovohutích Příbram pracoval již v letech 
1986 – 1991 jako vrchní mistr rafinace a později v pozici technolog šachetních pecí v provozu 
recyklace olověných odpadů. Po odchodu z Kovohutí působil jako technik rafinérie drahých 
kovů ve firmě Precious Metals Refiners (PTY) LTD v Jihoafrické republice a od r. 1995 
na vedoucích pozicích v dceřiné firmě Kovohutí Mníšek Alutherm CZ. Do příbramské hutě se 
vrátil na jaře 2011 jako výrobní manažer DDK. 
 
V čele DDK nahrazuje Karla Olivu, který byl pověřeným ředitelem této divize, a dále bude 
působit ve svém hlavním zařazení jako ředitel logistiky divize Recyklace olov (DR). 
 
Společnost má vedle již zmíněných divizí DDK a DR výrobkovou divizi Produkty a další 
odpadářskou divizi 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). 
 
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, mají 
rozhodující podíl ve společnosti Galmet trade a na Slovensku vlastní dceřinou firmu 
Kovohuty SK. 
 
 
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 
 


