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Úvodník
Představení Liberty Steel,  
nového vlastníka ostravské huti

Vážení a milí sousedé,
v rukou držíte další číslo našeho pravidel-
ného zpravodaje, který vám ale úplně 
poprvé přinášíme jako Liberty Ostrava. 
Ano, je tomu tak, dlouho očekávaná 
změna vlastníka nabyla od 1. července 
platnosti a naše huť se stala součástí 
skupiny Liberty Steel. Svět se zkrátka 
mění, ale ocel zůstává. Věřím, že i nadále 
budeme největším hutním podnikem, 
zodpovědným zaměstnavatelem a spo-
lehlivým partnerem kultury, vzdělávání 
i sociální sféry v našem okolí.

I proto jsme dodrželi každoroční 
tradici a zůstali generálním partnerem 
ostravských letních festivalů Colours of 
Ostrava a Festivalu v ulicích. Nechyběl 
ani náš charitativní stan Tanec pro život, 
ve kterém se pro neziskové organizace 
na Ostravsku podařilo vytancovat hezkou 
částku pro podporu neziskových projektů 
v našem kraji. 

Děkuji, že jste s námi.

Ashok Patil

Společnost Liberty je součástí koncernu 
GFG Alliance, jenž je globální skupinou půso-
bící v oblasti výroby energie, těžby, kovoz-
pracujícího průmyslu, strojírenství, logistiky 
a finančních služeb. Kromě Liberty se do 
portfolia GFG Alliance řadí skupiny SIMEC, 
Wyelands a JAHAMA.

Liberty má sídlo v Londýně a pobočky 
v Dubaji, Hongkongu, Singaburu, Sydney, 
Paříži a New Yorku. S převzetím sedmi oce-
lářských společností od skupiny ArcelorMittal 
má nyní Liberty v Evropě kapacitu hotové 
výroby oceli 10 milionů tun, a řadí se tak 
k největším evropským výrobcům oceli.

Celkem má společnost Liberty pět divizí:

• Liberty Commodities
• Liberty Recycling
• Liberty Steel
• Liberty Aluminium
• Liberty Engineering  
Mezi závazky, se kterými Liberty do bu-
doucna počítá, patří vývoj železa a oceli 
s nulovým odpadem a vytvoření uhlíkově 
neutrálního odvětví. Toho chce dosáhnout 
především investicemi do nových tech-
nologií. Strategií společnosti je budovat 
dlouhodobě udržitelný, mezinárodní 
a integrovaný byznys.

INFOBOX:

(zleva) Primátor Ostravy Tomáš Macura, generální ředitel Liberty Steel Jon Bolton, 
majitel GFG Alliance Sanjeev Gupta, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, 
personální ředitelka Liberty Ostrava Veronika Muroňová a generální ředitel Liberty Ostrava 
Ashok Patil při představení nového vlastníka ostravské huti v průběhu Colours of Ostrava.
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Dance for life
Návštěvníci ostravských 
festivalů i letos pomáhali 
druhým. Ve stanu Dance 
for life vytančili pro 
neziskové organizace  
270 tisíc korun.

4 500 tanečníků a 300 000 korun, taková je 
bilance  dvanáctého ročníku dobročinného 
projektu Tanec pro život, který má za cíl 
pomoci neziskovým organizacím v Ostravě 
a okolí. Návštěvníci festivalu letos vytančili  
270 tisíc korun. Tuto částku jsme navýšili  
na rovných 300 000 korun a rozdělíme ji 
mezi Armádu spásy na ostravskou ordinaci 
pro chudé a Český svaz ochránců přírody 
Salamandr na obnovu mokřadů v povodí 
řek Ostravice a Morávka. Od roku 2010 
navštívilo stan skoro 50 tisíc návštěvníků, 

kteří pro 32 organizací vytančili celkem 3,9 
milionu korun.

Kromě dvou hlavních příjemců 
vytančených peněz jsme sdíleli festivalové 
relaxační městečko s kavárnou Mental Café 
a Mobilním hospicem Ondrášek, které jsme 
popořiliv minulosti.

Tímto děkujeme každému, kdo s námi 
i letos tančil a spojil zábavu na festivalech 
s užitečnou věcí!

I letos si návštěvníci užívali slunečné dny plné hudby, tance a pomoci druhým. Ostravským neziskovkám tak i díky nim putuje 300 tisíc korun.



ZAME granty
V jubilejním desátém ročníku zaměstnaneckých 

grantů jsme rozdělili neziskovým organizacím 
částku 631 tisíc korun.

Jubilejní desátý ročník zaměstnaneckých gran-
tů podpořil částkou 631 tisíc korun 42 neziskových 
projektů, které do soutěže přihlísili zaměstnanci 
huti. Konkrétně se jedná například o Turistický 
oddíl mládeže z Ostravy – Krásného pole, 
Horolezecký klub Gymnázia v Orlové nebo školní 
knihovnu ZŠ Ostrava – Mariánské Hory. Finance 
putují také Sboru dobrovolných hasičů v Ostravě – 
Kunčičkách na nákup nového hasičského vybave-
ní, Sociálním službám Karviná, které ze získaných 
peněz pořídí přenosný sprchovací set pro imobilní 
občany, nebo spolku Colliery SRDCEM na pořízení 
veslařského trenažeru pro handicapované i pro 
zpestření výuky tělesné výchovy školáků.

3D tiskárna 
Náhradní díly vyrábíme 
nově na 3D tiskárně. 
Opravy menších techno-
logických zařízení jsou 
tak rychlejší a levnější.

Na 3D tiskárně si dokážeme vyrobit 
komponenty, které mají dlouhou dodací 
lhůtu, nebo se již samostatně nevyrábějí. 

Šetříme tak čas i peníze. Nápad vzešel od 
našich zaměstnanců, kteří přispívají návrhy 
na výrobu potřebných náhradních dílů.
Konstruktér pak vytvoří 3D model součástky, 
tu vytiskneme, začistíme a můžeme začít 
používat. Jedním z prvních takto vyrobených 
dílů je plastové ozubené kolo do převodovky 
pohonu uzavíracích a regulačních armatur.
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Koksovna
Investovali jsme 107 milionů korun do 

obnovy odsíření koksovny.
Po osmi měsících modernizace jsme uvedli 

do provozu nový odkyselovač a odháněč 
amoniaku, které jsou součástí procesu odsíření 
koksárenského plynu na koksovně. Společně 
s nově instalovanou vestavbou v sekci jemné 
dovypírky sulfanu jsme tak zmodernizovali 
technologii odsíření. Tyto nové technologie 
nám umožnily snížit emise sulfanu na méně 
než 300mg, což je 40 % pod emisním limitem 
stanoveným na základě BAT, tedy nejlepších 
dostupných technik.

Koksárenský plyn využíváme jako palivo 
pro další provozy, čímž šetříme neobnovitelné 
zdroje energie. Aby to však bylo možné, musíme 
z něj nejdříve odstranit nežádoucí látky včetně 
amoniaku a sulfanu. O to se postará tzv. mokrá 
vypírka, na níž se podílejí i nově instalovaná 
zařízení. Investice ve výši 107 milionů korun se 
projeví ve snížení emisí oxidu siřičitého na všech 
našich provozech, které koksárenský plyn jako 
palivo využívají.

 Finanční podporu od nás získal na vybavení pro děti i fotbalový klub FK Baník Albrechtice. 
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AKTUALITY

Školíme ve 
virtuální realitě!

Jelikož práce v huti s sebou nese určitá 
bezpečnostní rizika, musejí naši zaměstnanci 
několikrát ročně absolvovat povinná 
bezpečnostní školení. Díky nově využívané 
virtuální realitě si zaměstnanci odnesou daleko 
reálnější pocity. Školení probíhá za pomoci 
soupravy, kterou tvoří brýle a ruční ovladače. 
Zaměstnanci mají za úkol odhalit a odstranit 
bezpečnostní závady, a to v reálném čase.

Naše 
minihuť 
slaví 
kulatiny

22. června tomu bylo 
přesně 20 let, kdy jsme 
spustili výrobu v tzv. minihuti. 
Hlavním přínosem výstavby 
bylo rozšíření portfolia 
výrobků, zlepšení efektivity 
výroby a v neposlední 
řadě také snížení dopadu 
na životní prostředí. 
Jednalo se tehdy o zásadní 
strategickou investici, která 
huť opět učinila celosvětově 
konkurenceschopnou.

Provedli jsme 
digitalizaci 
systému na 
kontrolu kvality 
trubek
Investice ve výši 35 milionů korun do nové 
zkušební linky pro nedestruktivní kontrolu 
bezešvých trubek je další fází procesu digitalizace 
našeho provozu. Prostřednictvím digitalizace 
se přizpůsobujeme novým požadavkům norem 
i zákazníků. Zároveň nám to umožní rozšířit 
nabídku trubek zejména o kotlové trubky 
menších průměrů, které jsme dříve nebyli schopni 
testovat.

Liberty Ostrava @LibertyOstrava liberty.ostrava Liberty Ostrava

OSTRAVSKÁ HUŤ NABÍZÍ PRÁCI! Pro více informací volejte ZDARMA na 800 20 20 10.


