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LIBERTY Ostrava dodala ocel pro výstavbu mostu v Gruzii  
 

Ostravská huť LIBERTY dokončila významnou zakázku s hodnotou v řádu desítek milionů korun na 

výrobu 900 tun patinující oceli ve formě rovnoramenných úhelníků. Ty nyní putují do Gruzie, kde 

budou použity pro výstavbu mostu.  

„Největší výhodou patinující oceli je vysoká odolnost proti korozi. Ocel lze využít pro konstrukce 
s návrhovou životností až 100 let, aniž by byla nutná další protikorozní ochrana,“ uvedl Zdeněk Vašek, 
který má v huti na starosti rozvoj výrobků s vysokou přidanou hodnotou.  

Základní vlastností patinující oceli je zvýšená odolnost proti atmosférické korozi. Ocel na svém povrchu 
postupně vytváří speciální vrstvu ochranných oxidů (patiny), která významně zpomaluje korozi 
materiálu. Díky svým vlastnostem vyžaduje minimální údržbu. Ocel postupem času mění barvu na 
oranžovou, světle hnědou a nakonec tmavě hnědou, čímž dodává stavbám jedinečný vzhled. Patinující 
ocel je určena zejména pro ocelové konstrukce mostů a stožárů vysokého napětí nebo jako opláštění 
budov. 

„Využití této oceli je výhodné jak z ekonomického, tak i ekologického hlediska. Ocel vyniká vysokou 
životností a minimálními nároky na údržbu. A je samozřejmě 100% recyklovatelná,“ dodal Gunjan 
Choudhary, ředitel pro prodej dlouhých výrobků a trubek v LIBERTY Ostrava. 

V Ostravské huti se vyrábí patinující ocel na zařízeních pro plynulé odlévání oceli a poté na obou 
profilových tratích a válcovně pásů. Tento typ oceli dodává společnost ve formě tvarových tyčí, 
úhelníků, plochých tyčí, pásů a plechů. 

 

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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