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Slévárna huti LIBERTY v Ostravě  
vyrobila obří kokilu, která míří na italský trh 

 
Slévárna dceřiné společnosti ostravské huti, LIBERTY Engineering Products Ostrava, vyrobila 
110tunovou kokilu. Ta byla v uplynulých dnech vyexpedována z hutní slévárny zákazníkovi na severu 
Itálie. Do kokily se odlévá ocel, z níž vznikne ingot. Ingoty zákazník dále zpracovává na finální 
výrobky, které se uplatňují například v těžkém strojírenství, loďařském a jaderném průmyslu. 

Kokilu o hmotnosti 110 tun, celkové výšce 3 metry a průměru přes 4 metry vyrobila slévárna dceřiné 
společnosti LIBERTY Engineering Products Ostrava, která patří mezi největší světové výrobce odlitků. 
Kokil s takto vysokou hmotností se v Ostravě ročně vyrobí přibližně pět. Tato výroba je organizačně 
složitá, je zapotřebí důkladně koordinovat dodávky tekutého kovu z vysokých pecí a zejména dodržet 
optimální licí teplotu. Náročná je ale i následná expedice. 

„Kokily se běžně převážejí kamiony, ale z důvodu opravy strategického silničního mostu v Rakousku 
jsme museli volit železniční dopravu. Doprava takového nadrozměrného nákladu po železnici 
vyžadovala nejen dokonalé uložení na vagon, ale také spoustu administrativy, zejména povolení od 
českých, rakouských a italských železnic,” uvedl Otto Mischinger, ředitel LIBERTY Engineering Products 
Ostrava. 

Expedice kokily ale byla náročná i z důvodu koronavirových opatření, kdy zaměstnancům italské 
logistické firmy, která měla za úkol kokilu naložit a odvézt zákazníkovi, nebyl umožněn vstup do ČR.  

„Vše se nám podařilo úspěšně zkoordinovat. Na nakládku obřího výrobku se najala česká společnost a 
přes veškerá omezení se kokila nakonec vydala na cestu do Itálie,” dodal Otto Mischinger. 

 

Další informace:  

Barbora Černá Dvořáková  
Vedoucí komunikace LIBERTY 
Ostrava  

+420 606 774 346  barbora.cerna- 
dvorakova@libertysteelgroup.com  

Paddy Toyne-Sewell 
Vedoucí komunikace – Evropa GFG 
Alliance  

+44 (0) 7767 498 195  Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com  

 

 



LIBERTY Engineering Products Ostrava je dceřinou společností huti LIBERTY Ostrava a výrobně-opravárenským 
závodem. Závod sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Základní sortiment strojírenských výrobků tvoří 
výroba strojních dílů a zařízení, ocelových konstrukcí a železničního dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod 
zaměřen na výrobu odlitků z oceli a litiny. Další významnou činností závodu jsou opravy elektrických strojů, 
výroba válců pro válcovny a tepelné zpracování strojírenských výrobků.  

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje 
zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních 
svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými 
společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným 
dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group. 

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance 
má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, 
které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance 
působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD. 
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