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Tisková zpráva 

 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 03. 10. 2013 

 

Vzpomínka na Otakara Kauckého z Kovohutí Příbram 
 

V úterý 8. října 2013 si zaměstnanci a příznivci Kovohutí Příbram připomenou 10. výročí 

úmrtí Ing. Otakara Kauckého, bývalého generálního ředitele a místopředsedy představenstva 

této akciové společnosti. 

Podílel se spolu se svými kolegy v letech 1996-2003 na přerodu podniku na moderní 

ekologický závod s pozitivním image v širokém regionu. 

 

Otakar Kaucký byl velký muž pevných morálních zásad. 

 

Jako vzpomínku předkládáme jeho vizitku z knihy „700 let hutnictví stříbra a olova 

na Příbramsku …“ autorů Zdeňka Kunického a Karla Vurma z roku 2011 – kapitola ředitelé 

hutě od roku 1945: 

 

Ing. Otakar KAUCKÝ 

generálním ředitelem od 1. 1. 1998 do 8. 10. 2003 

 
Do Kovohutí nastoupil v roce 1996 a od roku 1997 celou společnost vedl v zastoupení, 

od 1. 1. 1998 již po oficiálním jmenování. Za doby jeho vedení dostala huť zcela novou tvář 

jak po stránce organizační (nová organizační struktura s divizním uspořádáním), po stránce 

technické (nová technologie recyklace olověných odpadů, rozšíření recyklace drahých kovů), 

po stránce řízení (zavedení integrovaného systému řízení jakosti, environmentálního 

managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), tak po stránce lidské (péče 

o zaměstnance a jejich zdraví se dostala do popředí zájmu). Výrazně se změnily rovněž 

pracovní podmínky zaměstnanců, vzhled továrny i využití zaměstnanců (orientace na hlavní 

výrobní procesy, outsourcing nevýrobních činností, systémový přístup k řešení problémů atd.). 

Zavedl systém školení zaměstnanců zejména v rozvojových aktivitách s důrazem 

na individuální přístup. Zahájil vyšší stupeň komunikace s vnějšími orgány i s představiteli 

regionu i formou pravidelných prezentací a setkávání s nejvýznamnějšími dodavateli, 

zákazníky, partnery a spolupracujícími organizacemi (Opět po roce …) 

Má velikou zásluhu na tom, že se z poměrně neoblíbené společnosti stala jedna z nejlepších 

v příbramském regionu a snese ve většině ukazatelů srovnání s dalšími evropskými hutěmi. 

 

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). 
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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 

vlastní Recyklaci Ekovuk. 

 

 

Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 

 

Ing. Miroslav Jarolímek 

marketingový manažer 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 
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