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LIBERTY Ostrava láme v prvním kvartále rekordy ve výrobě i zisku 

 

LIBERTY Ostrava zaznamenala v 1. čtvrtletí roku nejlepší výsledky za několik posledních let. V období 

od 1. ledna do 31. března dodala více než 550 tisíc tun ocelových výrobků. Objem výroby oceli v lednu 

i březnu přesáhl 200 tisíc tun, což byla nejvyšší měsíční výroba od roku 2016. LIBERTY Ostrava 

předpokládá za první čtvrtletí také zvýšení hrubého provozního zisku na 1,6 miliardy korun, což je 

nejlepší čtvrtletní výsledek od doby, kdy huť převzala GFG Alliance. Huť má i nadále dostatek zakázek 

i surovin pro plnou výrobu. 

K lepším výsledkům přispělo kromě loňských provozních a komerčních zlepšení také ekonomické 

oživení trhu, díky němuž výroba v ostravské huti běží naplno, a také růst cen oceli. Výroba za 1. čtvrtletí 

se meziročně zvýšila o více než 20 % a byla o více než 70 % vyšší v porovnání s 2. a 3. čtvrtletím, kdy 

ocelářství zasáhl koronavirus nejvíce. Rekordy zaznamenala společnost nejen ve výrobě, ale také v 

expedici výrobků a kamionových nakládkách.  

“Na provozní, obchodní i finanční výsledky uplynulého čtvrtletí, které jsou nejlepší za několik let, 

můžeme být všichni v LIBERTY Ostrava právem hrdi. Velmi mě těší, že po složitém období, kdy jsme se 

vyrovnávali s dopadem koronaviru na ocelářství, jsme opět ukázali, že ostravská huť je silným a 

životaschopným podnikem. Nyní se budeme soustředit na to, abychom našim zákazníkům a dalším 

partnerům napomohli s obnovou po pandemické krizi,“ uvedl Václav Habura, ředitel pro výrobu v 

LIBERTY Ostrava. 

 

 

 

 

 

 

 



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 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  

www.gfgalliance.com  
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