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LIBERTY Ostrava investovala 76 milionů korun do rozšíření výroby 
 závitových tyčí pro stavebnictví 

 
Ostravská huť LIBERTY rozšiřuje od počátku dubna výrobu závitových tyčí, které vyrábí jako jediná 

v Česku. Do rozšíření výroby jednoho z nejpoužívanějších betonářských a kotevních systémů na světě 

investovala v posledním roce více než 76 milionů korun. Nyní bude tento výrobek s vysokou 

přidanou hodnotou umět také upravit zákazníkům na míru. 

Závitové tyče nacházejí uplatnění především ve stavebních konstrukcích, při ražbě podzemních děl a 

všech geotechnických konstrukcích, tedy ve veškerých důlních dílech, tunelech či podzemních 

stavbách. Jsou ale vhodné i pro speciální užití, jako například kotvení ve skále či spínání horninových 

masivů. 

„Tyče jsou po celé délce opatřené speciálním průběžným závitem, který umožňuje našroubování matic 

a dalšího příslušenství, a tím i spojování jednotlivých tyčí bez nutnosti svařování. Jejich instalace je tak 

rychlejší, čímž se na stavbách ušetří čas i materiál,“ vysvětluje Pavel Suchánek, vedoucí výroby. 

Huť vyrábí závitové tyče v průměrech 15-75 mm a v délce až 24 metrů. Tyče se budou dělit na 

požadované délky pomocí dvou pil. Nanesením speciální cementové malty je nově možno dosáhnout 

až 100 let protikorozní ochrany dle druhu stavby, což tyčím zajistí ještě delší životnost. Huť bude navíc 

k závitovým tyčím nabízet i různé druhy spojovacího materiálu. Zpočátku chce huť zákazníkům 

v Evropě dodávat 20 tisíc tun závitových tyčí ročně, v případě vyšší poptávky bude toto množství dále 

zvyšovat. 

„S investicí do rozšíření výroby závitových tyčí souvisí i pořízení speciálního vozu v hodnotě 13,5 milionu 

korun, který se vyrábí na míru pro naše potřeby a který bude schopen převážet tyče o délce až 25 metrů. 

Dodán bude letos v červenci,“ dodává Petr Kraina, vedoucí projektu rozšíření výroby závitových tyčí. 

Výroba závitových tyčí byla v huti zahájena v roce 2014. Tyče vyrobené v Ostravě se posílaly do 

tehdejšího sesterského závodu v lucemburském Rodange, kde byly dále upravovány podle požadavků 

zákazníka. Nyní bude celý proces výroby, zpracování a úpravy válcovaných tyčí včetně jejich expedice 

zákazníkům probíhat v Ostravě.  
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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. 

www.libertyostrava.cz 

www.libertysteelgroup.com  
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