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Úvodník

Vážení a milí sousedé,  
s radostí vás informuji o tom, že se naší huti daří úspěšně 
zvládat všechny výzvy, které od minulého roku přicházejí. 
V první části letošního roku se nám dokonce dařilo velmi 
dobře, padaly rekordy ve výrobě i zisku a díky tomu jsme 
měli nejlepší výsledky za několik posledních let. Výroba huti 
se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila o více než 20 %. 
Zvýšil se také hrubý provozní zisk na cca 1,6 miliardy korun, 
což je náš nejlepší čtvrtletní výsledek od července 2019, kdy 
huť převzala GFG Alliance. Na provozní, obchodní i finanční 
výsledky uplynulého čtvrtletí jsme všichni v LIBERTY Ostrava 
velmi hrdí.  Po složitém období, kdy jsme se vyrovnávali 
s dopadem koronaviru na ocelářství, jsme opět dokázali sílu 
a životaschopnost ostravské huti. I nadále chceme patřit 
mezi přední výrobce oceli a z této pozice podporovat také 
naše partnery a pomáhat jim s obnovou po pandemické 
krizi. Záleží nám na tom, abychom byli dobrým sousedem 
a silným partnerem našemu okolí a městu a regionu, ve 
kterém působíme a jehož jsme součástí. Jako zodpovědný 
zaměstnavatel zůstáváme v této náročné době také 
spolehlivou oporou našim zaměstnancům. Těšíme se 
na spolupráci na projektech, které společně ve vaší obci 
nebo městě uskutečníme. A děkujeme za vaši podporu 
a zájem. Více o dění v naší huti se dozvíte také na našich 
internetových stránkách www.libertyostrava.cz, nebo na 
našich sociálních sítích.

Přeji vám krásné jaro. 

S úctou,

Václav Habura 
Ředitel pro výrobu
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LIBERTY Ostrava měla 
nejnižší emise v historii 
podniku 
Každým rokem se lepšíme a nebylo 
tomu jinak ani v roce minulém. 
Za rok 2020 jsme stlačili emise 
tuhých znečišťujících látek (TZL) na 
historické minimum 284 tun, což 
představuje více než 12% pokles 
oproti předchozímu roku. Současné 
emise jsou o dvě třetiny nižší, než 
nám stanovuje evropská legislativa. 
Kromě dosavadních investic do 
odprášení souvisel pokles částečně 
také s útlumem výroby v důsledku 
propadu poptávky, kdy jsme museli 
na čtyři měsíce odstavit jednu 
vysokou pec, a vyrobili jsme tak  
o 7 % méně oceli než v předešlém 
roce. Jedná se vůbec o nejnižší 
hodnotu emisí TZL v sedmdesátile-
té historii naší huti. Pro představu, 
284 tun tvoří méně než 15 % emisí 
oproti stavu v době privatizace huti 

v roce 2003 a méně než 1 % v po-
rovnání s 80. lety 20. století.
V LIBERTY Ostrava dnes funguje 
celkem čtyřicet tkaninových filtrů, 
které zachytávají s více než 99% 
účinností i ty nejjemnější prachové 
částice a jsou nejúčinnější tech-
nologií na záchyt emisí tuhých 
znečišťujících látek v hutních pod-
nicích vůbec. Ekologizace je pro nás 
velmi důležitá, a proto do těchto 
ekologických opatření investujeme 
dlouhodobě. Od privatizace v roce 
2003 jsme investovali do ekologi-
zace 6,1 miliardy korun z vlastních 
prostředků a další 2 miliardy z dota-
cí EU na projekty nad rámec zákon-
ných povinností. Provoz a údržbu 
těchto technologií nás ročně vyjdou 
přibližně na 200 milionů korun.
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Fotografické okénko 

Lámeme 
rekordy ve 
výrobě a zisku, 
aneb úspěšný 
první kvartál

V LIBERTY Ostrava jsme měli velmi úspěšný 
první kvartál a zaznamenali nejlepší výsledky 
za několik posledních let. V prvním čtvrtletí 
letošního roku jsme vyrobili a dodali více 
než 550 tisíc tun ocelových výrobků a objem 
výroby oceli v lednu i březnu dokonce přesáhl 
200 tisíc tun, což byla nejvyšší měsíční výroba 
od roku 2016. Díky těmto skvělým výsledkům 
jsme zvýšili hrubý provozní zisk na 1,6 miliardy 
korun, což je nejlepší čtvrtletní výsledek od 
doby, kdy huť převzala GFG Alliance. 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 jsme dopad pandemie 
koronaviru pocítili nejvíce. Rekordy padaly 
nejen ve výrobě, ale také například v expedici 
výrobků a kamionových nakládkách. K lepším 
výsledkům přispělo především ekonomické 
oživení trhu s ocelí, díky němuž výroba v ost-
ravské huti běží naplno, a my máme nadále 
dostatek zakázek i surovin pro plnou výrobu.

AKTUALITY, ZAJÍMAVOSTI
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Jindřich Buxbaum Petr Kupčík

Investovali 
jsme 76 milionů 
korun do 
rozšíření výroby 
závitových tyčí 
pro stavebnictví

Od dubna jsme rozšířili výrobu závitových 
tyčí, které vyrábíme jako jediní v Česku. Do 
rozšíření výroby jednoho z nejpoužívanějších 
betonářských a kotevních systémů na světě 
jsme v posledním roce investovali více než 76 
milionů korun a díky tomu umíme tento výro-
bek s vysokou přidanou hodnotou také upravit 
zákazníkům přímo na míru.
Závitové tyče nacházejí uplatnění především 
ve stavebních konstrukcích, při ražbě podzem-
ních 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.

Investice 
na Hrubé 
válcovací 
trati zlepší 
kvalitu 
výroby
Kvalitativní parametry výrobků 
jsou důležité, a proto jsme na 
hrubé válcovací trati přistoupili 
ke komplexní modernizaci 
vysokotlakého ostřiku okují 
před válcovacími stolicemi. Tato 
investice ve výši 10 milionů korun 
zlepšila kvalitu našich výrobků, 
což se, věříme, příznivě projeví na 
spokojenosti našich zákazníků.
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ostravská huť je tuzemský lídr ve výrobě 
svodidel? Vyrábíme silniční svodidla už 
více než 50 let.  Od roku 1968 jsme jich 
vyrobili téměř 58 tisíc kilometrů, což 
by s rezervou vystačilo na cestu kolem 
světa! Vyrábíme 5 typů svodidel, mezi 
něž patří jednostranná a oboustranná 
trasová svodidla, mostní a zábradelní 
svodidla a svodidla se zvýšenou ochra-
nou pro motorkáře. Ostravská svodidla 
tvoří zásadní bezpečnostní prvek na 
většině českých silnic.

VÍTE, ŽE...

Nové mosty v Ghaně budou mít 
svodidla z Ostravy!
Podíleli jsme se na významné zakázce pro 
ghanské ministerstvo silnic a dálnic, která 
spočívala v návrhu, výrobě a instalaci 50 
modulárních kompozitních mostů v Gha-
ně. V projektu, jehož součástí je dodávka 
mostů o délce 20–50 metrů, jsme vyrobili 
a dodali přes 4500 metrů svodidel. 
Svodidla z ostravské huti budou lemovat 

nově instalované mosty a také mosty, 
které nahradí stávající přejezdy přes řeky 
a mosty pro pěší. Ty zlepší dostupnost ne-
mocnic, škol, tržnic a dalších sociálních či 
kulturních zařízení a pomohou zefektivnit 
přepravu zemědělské produkce. Projekt 
také vytvoří řadu pracovních příležitostí 
pro místní podniky.
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výroba oceli pro výztuž betonu má v huti 
již dlouhou tradici? V našem podniku se 
jí od 80. let po výstavbě středojemné 
válcovny vyrobilo více než 4 miliony tun!

naše slévárna patří  
mezi pět největších  
sléváren na světě? 

Slévárna huti LIBERTY  
v Ostravě vyrobila obří kokilu  
pro italský trh 
Naše dceřiná společnost, LIBERTY 
Engineering Products Ostrava, vyrobila 
110tunovou kokilu pro italského zákazní-
ka. Kokila měla neuvěřitelných 110 tun, 
celkovou výšku 3 metry a průměr přes  
4 metry. Kokil s takto vysokou hmotností 
se v Ostravě ročně vyrobí přibližně pět. 

Do kokily se následně odlévá ocel, z níž 
vznikne ingot. Ingoty zákazník dále 
zpracovává na finální výrobky, které se 
uplatňují například v těžkém strojíren-
ství, nebo třeba v loďařském a jaderném 
průmyslu.

Účastníme se 
výzvy Do práce 
na kole
V České republice právě probíhá jedenáctý 
ročník výzvy Do práce na kole, jejímž cílem 
je motivace veřejnosti k aktivním způsobům 
dopravy. Do výzvy se přihlásilo také padesát 
našich zaměstnanců, kteří se rozhodli omezit 
v měsíci květnu motorové dopravní prostředky 
a místo nich cestovat na kole, koloběžce, pěšky 
či poklusem. 



Liberty Ostrava @LibertyOstrava liberty.ostrava Liberty Ostrava

HISTORICKÉ OKÉNKO
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Chcete si  
v létě vydělat?
V LIBERTY Ostrava hledáme brigádníky na různé manuální pozice.

V případě zájmu pošlete životopis na: pracevhuti@libertysteelgroup.com
Pro více informací volejte na 800 20 20 10 nebo 720 747 918

Co nabízíme
▪ 115 Kč/h a příplatky za směnnost
▪ spolupráci na DPP nebo DPČ
▪ příspěvek na stravu
▪ možnost další budoucí spolupráce
▪ získání profesního průkazu

Co potřebujeme
▪ plnoletost
▪ časovou flexibilitu pro práci na směny
▪ dobrý zdravotní stav

BRIGÁDA V LIBERTY OSTRAVA 2021

“Ženy na stavbách-naše hrdost”. Ano, i ženy se stále více zapo-
jovaly do práce v huti a nahrazovaly muže tam, kde jen to bylo 
možné. I při stavbě Nové Huti se našly pozice, které zastávaly 
ženy, například u zedníků, nebo železářů.

Před sedmdesáti lety při stavbě Nové Huti vznikaly Závodní 
školy, protože bylo nutné zlepšovat a zefektivňovat pracovní po-
stupy. Na stavbě pracovali nejen zkušení stavbaři, ale především 
lidé z úplně jiných pracovních odvětví, případně studenti bez 
jakýchkoliv pracovních zkušeností. Z tohoto důvodu se rozšiřova-
la činnost Závodní školy, ve které probíhala školení technického 
minima. Přednášející, kteří se rekrutovali z řad techniků a mistrů, 
se snažili svými vědomostmi a zkušenostmi co nejvíce přispět ke 
zvyšování odbornosti dělníků a kvality práce obecně. Po absolvo-
vání několika přednášek se kvalita práce údajně značně zlepšila.

Těšíme se na vás!


