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Úvodník Huť bude mít novou ocelárnu

Vážení a milí sousedé,  
je pro mě velkým potěšením oslovit vás 
poprvé prostřednictvím prvního vydání 
zpravodaje huti v tomto roce. Liberty 
Ostrava nyní začíná psát novou kapitolu 
v historii firmy. Rok 2020 bude přelo-
mový, ponese se ve znamení zahájení 
modernizace a inovativních kroků, které 
nám pomohou dosáhnout lepší konku-
renční pozice a umožnit nám prospero-
vat i v době, kdy je situace v ocelářství 
nepříznivá. Chceme být nadále ale nejen 
předním výrobcem oceli a spolehlivým 
a zodpovědným zaměstnavatelem, ale 
také silným partnerem dění v našem 
okolí, jehož jsme nedílnou součástí. 

Věřím, že investiční plány huti, o kterých 
se dále dočtete, jsou pro naše město 
i kraj dobrou zprávou. Huti zajistí dlouho-
dobou prosperitu, zaměstnancům dobrou 
práci pro další desetiletí a našemu okolí 
přinesou další zásadní snížení vlivu výro-
by na životní prostředí. Těším se na naši 
budoucí spolupráci na projektech, které 
budeme ve vaší obci nebo městě společně 
realizovat proto, aby se nám zde žilo 
ještě lépe. O všech významných krocích 
vás budeme informovat. A pokud vás 
dění v huti zajímá, můžete nás sledovat 
na sociálních sítítch. 

 
Pascal Genest
Generální ředitel Liberty Ostrava

 Liberty Ostrava bude do roku 2030 
investovat 19 miliard korun do výstavby 
nové technologie výroby oceli a zásadní 
modernizace válcoven. Cílem investic je 
vytvořit z huti předního výrobce oceli ve 
střední Evropě s čistou výrobou a kvalitními 
produkty. Investiční plány se uskuteční 
i navzdory stávající nepříznivé situaci na 
evropském trhu s ocelí, který se potýká 
s levnými dovozy a vysokými cenami 
povolenek CO2.

Investicemi do nejmodernějších techno-
logií výroby oceli a válcování chce Sanjeev 
Gupta, výkonný předseda GFG Alliance, 
která je novým majitelem ostravské huti, 
zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost 
a udržitelnost huti, aby mohla nabízet dobrou 
práci i dalším generacím v Moravskoslezském 
kraji.

 
Součástí strategických investic je přede-

vším vybudování nové hybridní technologie 
pro výrobu oceli v letech 2021 – 2024, první 

svého druhu v Evropě, která umožní měnit 
poměr vstupních surovin (surové železo 
a šrot) podle aktuálních podmínek na trhu. 
Zároveň tato hybridní technologie dále radi-
kálně sníží vliv výroby na životní prostředí. 
Další významnou součástí investičních plánů 
je i modernizace válcoven. Tou se zvýší kvalita 
a rozšíří portfolio výrobků.

„Příprava tohoto plánu nebyla jed-
noduchá, protože se potýkáme s jedním 
z nejtěžších období pro ocelářství v Evropě. 
Jsme ale připraveni Liberty Ostrava 
transformovat tak, abychom z ní vytvořili 
předního výrobce oceli s čistou výrobou 
a kvalitními produkty. Těším se na realizaci 
celého plánu, která nám umožní dodávat 
lepší výrobky a služby na náročný trh 
regionu a prostřednictvím výroby oceli být 
dobrým partnerem našim zaměstnancům, 
zákazníkům i sousedům,“ 

řekl Pascal Genest, generální ředitel Liberty 
Ostrava.

Nová ocelárna pro Ostravu!!!

Modernizace válcoven!!!

Na cestě k budoucnosti oceli!
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Ostrava na mě udělala velký dojem, 
říká nový generální ředitel.
Rádi bychom vám představili našeho nového generálního ředitele, kterým se stal 
Pascal Genest. Pokud se chcete dozvědět, co si myslí o huti, jak se mu líbí Ostrava 
a co dělá ve volném čase, pak si nenechte ujít následující rozhovor.

Ivo Štěrba 
ivo.sterba@libertysteelgroup.com 

Jak se Vám líbí Ostrava jako město? 
Stále ještě Ostravu poznávám. Poprvé 
jsem sem přijel 19. července 2019. Město 
na mě udělalo velký dojem. Mimo jiné 
se mi líbí Dolní oblast Vítkovice, které 
zdůrazňuje, jak jsou počátky města 
a celého Moravskoslezského kraje spojeny 
s ocelářstvím. Kromě toho jsem si tady  
už stačil i zalyžovat, když jsem si o víkendu 
zajel na krátký výlet do Kopřivné. Také jsem 
měl možnost sledovat finále Mistrovství 
světa juniorů v ledním hokeji mezi Ruskem 
a Kanadou. Takže přivítání do ostravské 
komunity bylo velmi působivé. Ostrava má 
kouzlo středně velkého města. Je dobré, 
že zde nejsou velké dopravní zácpy jako 
v obřích velkoměstech a lidé mají k sobě 
blíž. Myslím si, že nabízí dobrou kvalitu 
života. 

Jaký dojem na Vás udělala huť? 
Zpočátku jsem trochu váhal, jestli mám do 
Ostravy jít, jelikož to, jak je zde vnímáno 
ocelářství, je poněkud rozporuplné. Ale 
když jsem se sem přijel podívat, zjistil 
jsem, že huť má obrovský potenciál. 
Proto také chápu, proč se nový majitel 
rozhodl tuto huť koupit. Je to huť, která 
má dobrou pozici s ohledem na zdroje 
surovin. Má kolem sebe velký trh. Může 
čerpat ze svých dlouholetých zkušeností, 
protože se pohybuje v tomto odvětví 

již hezkou řádku let. Je flexibilní, neboť 
disponuje širokým portfoliem výrobků od 
dlouhých, přes ploché až po trubky. Má 
mnoho silných stránek. Pokud je využijeme 
a budeme svižní, budeme reagovat rychle, 
využívat schopností našich zaměstnanců 
a investovat, abychom byli nákladově 
konkurenceschopnější, myslím, že huť čeká 
příznivá budoucnost. Proto jsem se rozhodl 
přijmout tuto výzvu. 

Co považujete za její slabé stránky? 
Huť je velká a tvoří ji složitý komplex, což  
se projevuje na její menší konkurenceschop-
nosti v oblasti nákladů. Potřebujeme mít 
štíhlejší organizaci. Mám strategickou vizi, 
jak ji řídit do budoucna tak, aby to nebyla 
huť typu obrovského kolosu, ale spíše závod, 
který je nákladově efektivní a ve kterém 
převládá kultura minihuti, které reagují 
rychle. 

Máte děti? Pokud ano, kolik jim je let 
a co dělají? 
Mám čtyři syny. Všichni jsou už dospělí. 
Já jsem vzrůstem ze všech pěti mužů 
v naší rodině nejmenší! Jsou to všichni 
velcí chlapi, hrají rugby a vůbec jsou dobří 
sportovci a jsem na ně také patřičně hrdý. 
Ten nejstarší je doktor v oboru neurovědy, 
druhý nejstarší je úspěšným podnikatelem, 
třetí je právník a čtvrtý se příští rok chystá 
na vysokou školu. Každý žije a pracuje v jiné 
části světa. Jsme zkrátka taková globální 
rodina. 

Přestěhuje se za Vámi do Ostravy i Vaše 
manželka, nebo za ní budete dojíždět 
o víkendech? 
Vím, že kvůli mé velké pracovní vytíženosti 
během pracovního týdne bychom se moc 
neviděli. A nemá smysl, aby byla se mnou 
v Ostravě a trávila tady většinu času sama. 
Je umělkyně a zatím tedy uplatňuje svůj 
talent v Paříži. 

„Pokud využijeme silné stránky huti a budeme 
reagovat rychle, využívat schopností našich 
zaměstnanců a investovat, abychom byli 
nákladově konkurenceschopnější, huť čeká 
příznivá budoucnost.“

 

Pascal Genest (53) 

Národnost: francouzská, ale cítí se spíše jako 
světoobčan 

Stav: ženatý, čtyři synové 
Vzdělání: inženýrské studium na prestižní 

technické univerzitě Ecole  
Polytechnique a titul MBA  
z Harvard Business School 

Kariéra: posledních 15 let pracoval jako 
generální ředitel  společností 
v USA, Lucembursku, Španělsku 
a Bahrajnu 

Koníčky: příroda, sport (tenis, lyžování), 
čtení knih (také od Milana  
Kundery a Franze Kafky)
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Liberty Ostrava záleží na místě, ve kterém 
působí. Proto jsme se opět zapojili do 
pomoci neziskovým organizacím v okolí 
ostravské huti. Do dobročinné akce se 
zapojilo 75 zaměstnanců a pomohlo 
15 organizacím. Pracovníci si mohou 
i sami vybrat nebo navrhnout, komu 
pomohou. Díky tomu si rozšíří obzory za 
hranice svého každodenního působení, 
naruší rutinu a získají osobní zkušenost 
s veřejně prospěšným prostředím. 
Pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují, 
rozhodně zahřeje u srdce. A co vlastně 
taková pomoc obnáší? Pracovníci 

huti například uklízeli zahrady, čistili 
okapy, štípali a skládali dříví, malovali, 
dělali společnost seniorům či duševně 
nemocným a také se seniory tvořili 
vánoční dekorace a zdobili perníčky pro 
jejich mikulášskou besídku. Ohlasy na 
naše dobrovolníky byly skvělé!
„Pomoc vždy vítáme a i tento rok 
děkujeme za pomocníky z huti. Byli skvělí. 
Pomohli nám rozebírat kola na náhradní 
díly, vytahovat osky z nábojů zadních 
kol a opravovat a mýt kola pro benefiční 
prodej,“ řekl Daniel Ščigel, vedoucí 
koordinátor projektu Kola pro Afriku.

Rourovna 
oslavila výročí! 
Uplynulo 70 let 
od vyválcování první 
trubky v ostravské huti.

Koncem roku 2019, konkrétně 21. listopadu 
1949, byla v nově otevřené rourovně 
vyválcována první bezešvá trubka.  

Od zkušebního provozu dodnes vyrobila 
ostravská rourovna téměř šestnáct milionů 
tun trubek a dala práci více než pěti a půl 
tisícům lidí. V současnosti je rourovna 
nejvýznamnějším výrobcem trubek  
v České republice a výrobky dodává do 
celého světa. 

Ke kulatému výročí vznikla i kniha s ná-
zvem 70 let Rourovny, na které se podíleli 
jak pamětníci, tak současní zaměstnanci. 
Nabízí pohled do historie, ale i součas-
nosti. I když se kunčická rourovna rodila 
v době poválečného utrpení, převratů 
a vznikajících politických a vojenských 

uskupení, zásluhou zaměstnanců mnoha 
profesí se už za necelých 8 let od vyrobe-
ní první trubky stala, coby součást NHKG, 
uznávaným výrobcem trubek. Od roku 
1957 je držitelem práva označovat své 
výrobky monogramem API – Amerického 
petrolejářského institutu. 

„Během sedmdesáti let se nám podařilo 
vyrobit přibližně 15 800 000 tun trubek,  
což představuje zhruba 624 tisíc kilome-
trů. Pro představu, takovým množstvím 
by se dala obkroužit zeměkoule kolem 
rovníku 15 a půl krát,“ řekl Martin Klosko, 
ředitel rourovny huti Liberty Ostrava.

Zaměstnanci huti po dvanácté 
vyměnili svůj pracovní den 
za pomoc v neziskových 
organizacích!
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 Obsluha pecí pro ohřev kruhových sochorů Ředitel VŽ Karl Kuchinka u výkopu Nových Vítkovic 
20. 10. 1942



AKTUALITY

Liberty Ostrava @LibertyOstrava liberty.ostrava Liberty Ostrava
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Již po dvanácté se žáci osmých a devátých tříd 
měli možnost seznámit s obory a řemesly, které se 
vyučují na středních školách. A právě tato akce může 
žákům usnadnit rozhodování. I prostřednictvím tohoto 
projektu podporujeme technické vzdělávání v našem 
regionu.

Liberty Ostrava dokončila instalaci nové zkušební linky pro nedestruktivní 
kontrolu bezešvých trubek za 35 milionů korun. Starý analogový systém z 90. let 
byl nahrazen novým, plně digitálním, který splňuje nejnáročnější požadavky 
norem. Investice umožní rourovně rozšířit sortiment trubek pro dopravu ropy  
a plynu, kotle, výměníky tepla i ocelové konstrukce.

Rourovna v Liberty Ostrava 
má novou zkušební linku.

Řemeslo  
má zlaté dno!

Modernizace za 40 milionů 
ušetří náklady na výrobu a zvýší 
spolehlivost a produktivitu 
celé kontidrátové trati.

„Drátovka“ 
Liberty Ostrava 
má nové nůžky.

Vyšší spolehlivost, snížení nákladů na údržbu 
a zvýšení produktivity výroby. To jsou hlavní výhody 
nových nůžek na kontidrátové trati. Nůžky, které se 
používají pro stříhání začátků a konců vývalků před 
jejich doválcováním a pro případné odstraňování 
zmetků, nahradily původní zařízení z konce 90. let.

V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně se otevřela výstava „Příběh železa 
aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu“ která potrvá až do 21.6.2020! 
Na výstavě můžete vidět například i naše video, jak se vyrábí železo a ocel.

PŘÍBĚH ŽELEZA 
aneb Železo v přírodě, 
dějinách a experimentu
14. 2. - 21. 6. 2020


