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Úvodník Slavíme 70 let! Pojďte si 
s námi připomenout, jak 
to vlastně všechno začalo 

Vážení a milí sousedé,  
právě držíte v rukou první vydání našeho zpravodaje 
v novém roce. Rok 2020 byl pro mnohé z nás zatěžkávací 
zkouškou. 

I přes tuto nevídanou dobu jsme usilovně pracovali 
na přípravě strategických investic, které huti zajistí lepší 
konkurenceschopnost a přinesou další zásadní snížení vlivu 
výroby oceli na životní prostředí. V minulém roce jsme zís-
kali od ministerstva životního prostředí povolení k moderni-
zaci ocelárny. Ta bude významným milníkem na naší cestě 
k uhlíkové neutralitě, které chceme dosáhnout do roku 
2030. Dalším krokem bylo zahájení výběrového řízení na 
dodavatele hybridní technologie pro výrobu oceli, které je 
právě v plném proudu. Tato nová technologie nám pomůže 
snížit závislost na dovážených surovinách, radikálně omezit 
vliv výroby na životní prostředí a díky spojení výroby oceli 
ze surového železa a šrotu nám umožní flexibilně reagovat 
na měnící se situaci na trhu. 

Věřím, že vás už brzy budu moci informovat o dalším 
vývoji v realizaci našich plánů, které mají naplnit naši vizi 
stát se předním výrobcem oceli ve střední Evropě s čistou 
výrobou a kvalitními produkty. 

A i přes nelehkou situaci, s níž se všichni i nadále 
potýkáme, se těším, že letos ve vaší obci nebo městě opět 
společně uskutečníme zajímavé a prospěšné projekty. 
Více o dění v naší huti se dozvíte také na našich interne-
tových stránkách www.libertyostrava.cz nebo na našich 
sociálních sítích.  
Dovolte mi popřát vám i vašim rodinám úspěšný rok 2021. 

S úctou, 
Václav Habura 
Ředitel pro výrobu

V roce 1942 se začala psát 
historie současně největší hutní 
společnosti České republiky. Tehdy 
Vítkovické železárny, v důsledku 
omezení rozvoje kvůli umístění ve 
městě, započaly výstavbu svého již-
ního závodu v Kunčicích. K osamo-
statnění však došlo až 31. prosince 
roku 1951, a vznikla tak Nová 
Huť Klementa Gottwalda (NHKG), 
národní podnik. Den nato byla 
slavnostně zapálena první vysoká 
pec, ze které na začátku března 
1952 poprvé vyteklo surové železo. 
Od té doby se píše historie jednoho 
z největších výrobních podniků 
v České republice.

Areál huti je živoucím orga-
nismem, který se v průběhu sedm-
desáti let rozrostl až na několik set 
hektarů.

Za sedmdesát let svého provozu 
podnik vyrobil přes 147 milionů tun 
surového železa a téměř 178 mili-
onů tun oceli. I proto byla Ostrava 
v druhé polovině 20. století nazývána 

„ocelovým srdcem republiky“. Při 
zachování nadprůměrných mezd 
se v dnešní době oproti minulosti 
klade větší důraz na bezpečnost 
práce a na životní prostředí. Přelom 
století znamenal pro huť investice 
do modernizace, ale především do 
ekologizace výroby. Od roku 2003 
investovala huť do snížení vlivu 
výroby na životní prostředí přes  
6 miliard korun. Další 2 miliardy  
získala v dotacích na snižování 
emisí nad rámec svých povinností. 
A tím to rozhodně nekončí.

LIBERTY Ostrava zahájila trans-
formaci huti a během následují-
cích deseti let investuje téměř  
20 miliard korun do nové techno-
logie na výrobu oceli a do moder-
nizace válcoven. Díky tomu huť 
omezí závislost na dovážených 
surovinách, rozšíří výrobní port-
folio, ještě více omezí vliv výroby 
oceli na životní prostředí a udělá 
zásadní krok směrem k uhlíkové 
neutralitě.
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Červený kříž 
Ostrava 
Koncem listopadu jsme přispěli Oblastnímu 
spolku Českého červeného kříže Ostrava na 
pořádání kurzu „Pomáháme pečovat aneb 

základy moderního ošetřovatelství v praxi“. 
Cílem kurzu je naučit dobrovolníky z řad 
veřejnosti pečovat o nemocné na lůžku 
pro případ, kdy by bylo potřeba odlehčit 
nemocnicím a pobytovým zařízením (např. 
domovům pro seniory). Toto certifikované 
školení je vhodné také pro ty, kdo se doma 
starají o své nemocné blízké. Díky podpoře 

LIBERTY a dalších partnerů kurzu se ČČK 
podařilo přestavět a dovybavit jednu ze 
zasedacích místností přímo v ostravském 
sídle ČČK a proměnit ji v tréninkový 
nemocniční pokoj. Od ledna zde probíhají 
kurzy ošetřovatelství pro širokou veřejnost. 
Na kurz se lze přihlásit na webových 
stránkách červeného kříže.

Moderní 
ocelárna na 
dosah! Vyhlásili 
jsme výběrové 
řízení na 
dodavatele 
nové hybridní 
ocelárny

Kdo bude dodavatelem hybridních pecí pro 
LIBERTY Ostrava, bude známo už na jaře, 
kdy se uzavře výběrové řízení. Obě hybridní 
pece pak budou uvedeny do provozu v roce 
2023. V porovnání se stávající technologií 
přinesou zlepšení v oblasti bezpečnosti, 
vlivu na životní prostředí i nákladů. Poté se 
postupně odstaví a v roce 2024 demontují 
všechny tandemové pece.

Tandemové pece byly postaveny 
v 70. letech. Nyní již nejsou dostatečně 
konkurenceschopné, výroba oceli v nich je 

až o 20 % dražší než u současných tech-
nologií. Obnášejí také bezpečnostní rizika, 
jelikož některé činnosti, jako je odběr vzorků 
či propalování odpichových otvorů, se stále 
provádějí manuálně. Tandemové pece 
ale zároveň již nelze zásadním způsobem 
modernizovat. Nová hybridní technologie, 
která v průběhu roku 2023 nahradí stávající 
čtyři tandemové pece, odstraní bezpečnost-
ní rizika, neboť výroba bude plně automa-
tizovaná. Hybridní pece také razantně sníží 
výrobní náklady prostřednictvím vyššího 

výtěžku, kratšího času od odpichu k odpichu 
a redukce spotřeby kyslíku, energie i žáru-
vzdorných materiálů pro vyzdívky. Zásadní 
bude i snížení vlivu výroby oceli na životní 
prostředí: například emise prachu budou 
o 60 % nižší. Po realizaci připojení k síti vel-
mi vysokého napětí, kdy huť předpokládá, 
že bude k výrobě oceli využívat 70 % šrotu 
a 30 % surového železa, se také o více než 
polovinu omezí emise CO2 a o 65 % emise 
oxidů dusíku.

AKTUALITY, ZAJÍMAVOSTI

Modernizace válcoven

Nová ocelárna pro Ostravu
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Každý rok dává LIBERTY Ostra-
va učňům z ostravských odborných 
středních škol příležitost získat 
praxi v reálném pracovním prostředí. 
Praktický výcvik probíhá pod vedením 
nejzkušenějších odborníků z huti. Ve 
školním roce 2020/2021 nám projde 
praxí v sedmi závodech huti 105 učňů 
z pěti škol z oborů strojní mechanik, 
mechanik seřizovač, elektrikář, elek-
tromechanik, obráběč kovů a želez-
ničář.

Cílem tohoto programu je pomo-
ci zkvalitnit studium na odborných 
školách a zároveň zatraktivnit mladé 
generaci řemesla. Systém přináší do 
středních odborných škol více praktic-
ké výuky a umožňuje, aby se žáci učili 
pracovat přímo v provoze, v užším 
propojení s firmou, kam pak mohou 
snadněji nastoupit do zaměstnání. 
Výhodné je to tedy pro obě strany.
Učni získají pracovní dovednosti a my 
si můžeme zajistit dostatek kvalitních 
pracovních sil do budoucna.

Poskytneme 
praxi více než 
stovce učňům
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I vrtulník k nám občas zavítá. Tento přile-
těl dokonce splnit důležitou roli, posloužil 
totiž jako jeřáb k výměně tlumiče hluku 
na kotli číslo osm. Nejprve odnesl starý 
tlumič a následně na kotel umístil nové 
zařízení, a to všechno během dvou letů.

  Vrtulník v huti

Charita, které vyhořela 
chráněná dílna, našla 
útočiště u nás v huti.
V LIBERTY Ostrava jsme poskytli dočasný 
azyl zaměstnancům chráněné dílny Cha-
rity Hrabyně, jejíž prostory v Koblově byly 
bohužel zničeny požárem. Díky pohotové 
pomoci se podařilo provoz chráněných 
dílen obnovit, a naše prostory v huti tak 
poslouží pracovníkům do doby, než se 
dílny podaří opravit.

Pro dvanáctičlenný tým dílny, který 
zde kompletoval hračky českého výrobce, 
rozebíral a třídil elektroodpad, by zastave-
ní chodu výroby znamenalo ztrátu práce. 

Pro dočasné fungování chráněných dílen 
hledala nezisková organizace na dobu 
přibližně šesti měsíců náhradní prostor 
s bezbariérovým přístupem, kde by mohla 
v činnosti pokračovat a během toho svou 
původní dílnu opravit.

Dílny dávají šanci zdravotně znevý-
hodněným lidem zapojit se do pracovní-
ho procesu a také je motivují k hledání 
pracovního uplatnění i mimo chráněné 
prostředí. Jsme moc rádi že jsme mohli 
pomoci.

  Zdeněk Pácha a jeho pivní rekord 

V huti máme rekordmana! Náš Zdeněk 
Pácha z rourovny podal výkon, který se 
zapsal dokonce do české knihy rekordů. 
Vynesl z Pusteven ke slavné soše Radegasta 
432 piv o celkové váze 256 kg. Trasu v délce 
cca 1,3 kilometru ušel s tímto nákladem  
se svou vlastnoručně zhotovenou krosnou  
za 3 hodiny a 5 minut.
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Tehdejší Nová huť provozovala téměř 
padesát mašin poháněných párou, které 
sloužily pro kolejovou dopravu materiálu.  
Ty byly v průběhu let postupně nahrazo-
vány lokomotivami s dieselovým moto-
rem.
Poslední parní lokomotiva, která v huti zů-
stala na památku parní trakce na vlečce 
Nové huti, stojí před správní budovou zá-
vodu Doprava nedaleko Jižní brány a má 
velmi zajímavý příběh. Lokomotiva 317 
015 byla vyrobena v závodě Škoda Plzeň 
v roce 1940, v huti se používala do roku 

1970 a následně měla být zlikvidována. 
Proti tomu se ale postavili zaměstnan-
ci a postarali se o přesun lokomotivy 
na místo jejího posledního odpočinku. 
Vystavená mašina byla až do roku 
2017 zcela kompletní a provozuschop-
ná. V roce 2017 huť vyhověla žádosti 
Slezských zemských drah, které provozují 
úzkokolejku na Osoblažsku, a věnovala 
potřebné náhradní díly na rekonstruk-
ci historických lokomotiv. Naše parní 
mašinka tak v těchto opravených strojích 
žije a jezdí dál.

HISTORICKÉ OKÉNKO

Před padesáti lety byl v ostravské huti ukončen provoz parních lokomotiv.
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Stali jsme se třemi králi 
Leden máme na huti spojený s vůní kadidla, 
hvězdou a Tříkrálovou sbírkou. Když jsme 
se dozvěděli, že kvůli opatřením k nám tři 
králové nedorazí, rozhodli jsme se, že se jimi 
staneme sami. Půjčili jsme si od Charity 
Ostrava pokladničku a kdo chtěl, mohl 
i letos přispět na dobrou věc. 

„Naši zaměstnanci mají dobré srdce, po-
kladničku pomohlo naplnit přes 50 kolegů 
a mnozí další přispěli on-line,“ hodnotil 
s obdivem výsledek sbírky personální ředitel 
LIBERTY Ostrava Jakub Juříček, který po 
skončení sbírky pokladničku osobně předal 
Charitě sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách. 
Výtěžek sbírky pomůže ostravským hos-
picovým službám, domovu pro seniory, 

sociálnímu šatníku a také chráněným 
dílnám. 

Nestihli jste se do sbírky zapojit 
a rádi byste přispěli? Do on-line  
kasičky na internetových stránkách 
www.trikralovasbirka.cz 
můžete přispívat až do 30. dubna 2021.


