
po prvních třech měsících, které jsem strávil nejen v huti, 
ale také v Ostravě, velmi rád konstatuji, že tohle sousedství by 
se mi mohlo velmi líbit. V lednu jsem se stal novým personál-
ním ředitelem LIBERTY Ostrava s nelehkým úkolem zajistit 
pro fungování výroby v našich provozech dostatek šikovných 
lidí s kvalifikací odpovídající profesím, které nám v podniku 
chybí. I když vím, jak náročný je to cíl při současném vyhlado-
vělém trhu práce, těším se. Příjemným překvapením pro mě 
byla úroveň zkušeností a míra angažovanosti všech kolegů, 
které jsem měl možnost doposud v huti potkat. Svou další 
tvář mi zaměstnanci z huti a lidé z okolí ukázali poté, co vy-
pukla válka na Ukrajině. Pomoc, kterou nabídli, v níž se oka-
mžitě angažovali, byla ohromující. Ostatně Ostravsko je 
v celé republice pověstné tím, že generuje lidi přímé, ener-
gické, pracovité, zodpovědné a se srdcem na správném 
místě.
Protože naše společnost má před sebou poměrně velké výzvy 
a ambiciózní plány, k nimž patří především kompletní mo-
dernizace ocelárny a postupný přechod na výrobu zelené 
oceli, čeká mě a můj tým nelehká práce s vytvářením nových 
pozic, s tím spojená rekvalifikace některých ze současných 
zaměstnanců, a také získání dostatečného počtu nových 
pracovníků. Jsem přesvědčen, že jak technologický rozvoj 
huti, tak vytváření nových pracovních míst ocení i města 
a obce v regionu a jejich obyvatelé, jimž to přinese mnoho 
přidaných hodnot. Silný podnik bude nadále poskytovat 
zajímavou práci ve svých provozech, ale i v návazných fir-
mách, a zároveň bude vnímat jako svou povinnost podporu 
okolní komunity a společensky potřebných a užitečných pro-
jektů. Přitom případné negativní vlivy, které průmyslovou 
výrobu vždy provází, se budou s novými technologiemi 
minimalizovat.  

(pokračování na straně 2)

Huť mění tři tisíce svítidel 
za ekologičtější
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Milí sousedé, 

Nový personální ředitel LIBERTY Ostrava František Šourek. 
Foto: Jiří Zerzoň 

Svítidla se mění nejen v halách, ale u koksovny také na komunikacích. Foto: Ivo Štěrba

Na tři tisíce svítidel vymění do letošního 
června huť ve svém areálu. Ta původní 
již nevyhovovala současným energetic-
kým požadavkům. Podnik tak sníží spo-
třebu elektřiny o téměř 6 800 MWh, což 
odpovídá roční spotřebě elektřiny při-
bližně 3 500 domácností, a dosáhne 
úspory přes 24 milionů korun za rok. 
Nová LED svítidla s vyšší účinností při 
výrazně nižším příkonu za celkem 44 
milionů korun se instalují v rourovně, 

v závodě dělicích linek a na koksovně. 
Na významnou ekologickou investici zí- 
skala ostravská huť evropskou podporu 
ve výši 30 procent nákladů z  Operač-
ního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost.
„Investice nám navíc umožní uvolnit 
část omezených externích kapacit elek-
troenergetické distribuční sítě v Morav-
skoslezském kraji,“ uvedl vedoucí pro-
jektu Vladimír Machát.

Příprava na modernizaci ocelárny, nej-
důležitější technologické a ekologické 
investice v novodobé historii huti, je 
v plném proudu. Při své návštěvě os-
travské hutě 15. března oznámil její 
majitel a výkonný předseda před-
stavenstva GFG Alliance Sanjeev 
Gupta, že výběrové řízení na dodávku 
nové technologie pro výrobu oceli bylo 
uzavřeno a že byl vybrán dodavatel 
hybridních pecí. „Podpis smlouvy oče-
káváme v průběhu dubna, kdy ozná-

Výběr dodavatele elektrických 
hybridních pecí jde do finále

míme podrobnosti. Pro LIBERTY Ostra-
va to bude historický okamžik a první 
zásadní krok v transformaci na výrobu 
zelené oceli. Dík za vaši podporu při 
proměňování této vize v realitu,“ řekl 
Sanjeev Gupta.
Mnohamil iardová transformace 
umožní LIBERTY Ostrava stát se jed-
nou z nejmodernějších hutí na světě 
s vysokou produktivitou, a také vý-
robcem zelené oceli. Nejpozději do 
roku 2030 dosáhne uhlíkové neutrality. 
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Nové zázemí u 
nás nacházejí 
bývalí horníci
Na padesát bývalých zaměstnanců OKD našlo 
nové zázemí v LIBERTY Ostrava. Je mezi nimi 
i Petr Julina, výborný elektro-údržbář, kterého si 
jeho nadřízení nemohou vynachválit. A on je po 
letech v dole nyní na svém novém působišti 
mimořádně spokojený. 
„Nosím brašnu, která je několikrát lehčí, než co 
jsem musel tahat na OKD. Práce je tu čistší, a taky 
pestřejší. Chodím k různým zařízením, takže se 
i ve svém věku pořád učím a profesně rozvíjím. 
A zdejší kantýna! Hovězí na houbách za 60 korun, 
no špica,“ chrlí nadšeně.   
První větší vlna bývalých zaměstnanců OKD 
nastoupila v LIBERTY Ostrava na jaře minulého 
roku. Noví pracovníci obsadili především pozice 
zámečníků a elektrikářů v údržbě. Další menší  
vlna nástupů bývalých horníků zejména do  
provozů ocelárny se odehrála v říjnu minulého 

roku. A hlásí se stále další.  „Přínosem nových 
pracovníků z řad bývalých horníků jsou přede-
vším perfektní pracovní návyky, které si s sebou 
přináší, a také vysoká odbornost. Obojího je na 
současném trhu práce nedostatek,“ řekl perso-
nální ředitel LIBERTY Ostrava František Šourek. 

(pokračování ze strany 1)

Protože se svými dvěma dětmi a manžel-
kou žijeme ve středních Čechách, byl jsem 
zvědavý, jak se sžiji s Ostravou. V posled-
ních letech jsem přes týden pracoval nej-
více v Dánsku, Německu nebo Švédsku 
a domů jsem se vracel na víkendy, takže 
moje práce zde nebude nijak výrazným 
zásahem do fungování naší rodiny. Ovšem 
město a jeho okolí na mě působí velmi 
dobrým dojmem. Pozitivně mě překvapil 
počet projektů výstavby nových bytů 
a kancelářských center. Věřím, že to po-
může k zamezení odlivu obyvatelstva, 
a Ostravsko tak bude i nadále významným 
regionem pro nové investory, ale i příjem-
ným a kvalitním místem k životu. Protože 
po náročném pracovním dni rád relaxuji 
pohybem „na vlastní pohon“, čili například 
turistikou, proběhnutím se po lese nebo 
stopadesátikilometrovým švihem na kole 
s kamarády, oceňuji i blízkost Beskyd 
a Jeseníků, které také dotvářejí ojedinělý 
charakter regionu, s nímž teď hodlám 
spojit kus svého profesního i osobního 
života. Je tedy asi nabíledni, že chci, aby 
moderní ostravská huť byla v budoucnu 
toho všeho organickou a ví-tanou součástí. 
Společně bychom pro to mohli něco 
udělat. 

   František Šourek
   personální ředitel LIBERTY Ostrava

Údržbář Petr Julina je jedním z padesátky býva-
lých zaměstnanců OKD, kteří nastoupili v LIBERTY 
Ostrava.                                   Foto: Ivana Gračková

Od jara letošního roku probíhají na Steckelově 
trati rozsáhlé úpravy. Její postupná moderniza-
ce, která přijde na 33 milionů eur, tedy téměř 
na jednu jednu miliardu korun, skončí v roce 
2023. V příštím roce čekají válcovnu, která je 
jediným výrobcem za tepla válcovaných pásů  

Steckelova válcovna se modernizuje

Na trhy se chystá 
nový výrobek
O další produkt s vyšší přidanou hodnotou roz-
šiřuje LIBERTY Ostrava své výrobkové portfolio.  
V letošním roce začne dodávat na trh závitové 
tyče s dvojitou protikorozní ochranou určené ke 
zpevnění betonových konstrukcí. Ocelové tyče, 
válcované na středojemné válcovně ostravské 
huti, se doplní o dvě ochranné vrstvy, plastovou 
a cementovou. „Protikorozní ochrana zajistí pro-
dloužení životnosti dodávaných systémů až na 
hranici 100 let po zabudování,“ informoval Zde-
něk Vašek, koordinátor vývoje výrobků s vyšší při-
danou hodnotou. Na trhu je po nich vysoká 
poptávka.

Po huti jezdí světový unikát
Od loňského podzimu jezdí v areálu huti nejdelší 
Tatra na světě. Nové vozidlo, kterým se převáží zá-
vitové tyče, je dlouhé 25,3 metru. Požadavek na 
jeho pořízení vyvstal, když se na začátku loňského 
roku rozhodlo o přesunu konečného zpracování 

Nový vůz je nejdelší tatra v historii výroby kopřiv-
nické automobilky.                         Foto: Ivo Štěrba

v České republice, dvě odstávky, během kterých 
sese budou měnit další technologické uzly. 
Cílem je zvýšení spolehlivosti a udržitelnosti 
chodu Steckelovy trati, zlepšení kvality jejích 
produktů a dosažení roční výroby ve výši přes 
1 milion tun.

závitových tyčí z Lucemburska do Ostravy. 
Vozidlo bylo spolu s dalšími technologiemi, na-
příklad speciálními pilami, součástí investice 
v celkové výši 90 milionů korun, která umožňuje 
provádět v Ostravě finální úpravy tyčí. "Tyče se 
v konečné délce až 24,2 metru válcují v naší stře-
dojemné válcovně, a nyní se budou dále zpraco-
vávat v našem servisním centru. Pro jejich pře-
pravu mezi těmito dvěma provozy jsme objed-
nali unikátní přestavbu, protože standardní ná-
kladní vozy převážejí běžně produkty maximální 
délky 13,6 metru,“ vysvětlil vedoucí centra závi-
tových tyčí LIBERTY Ostrava Pavel Suchánek.
Auto je vybaveno motorem Tatra o výkonu 
300 kW a automatickou převodovkou. K původ-
ním šesti je přidaná sedmá náprava, aby se 
dosáhlo požadované celkové nosnosti vozu přes 

70 tun a užitečného zatížení takřka 50 tun. 

Certifikát kvality API 
má rourovna 65 let
Symbol API, kterým se označují olejářské trub-
ky, používá rourovna ostravské huti už 65 let. 
Udělení tohoto práva předcházelo důkladné 
testování kvality. Teprve na základě dobrých  

výsledků vystavil American Petroleum Insti-
tute (API) 14. února 1957 první certifikáty 
opravňující rourovnu užívat oficiální mono-
gram, potvrzující vysokou jakost jejích pro-
duktů. Opravňuje je i k vývozu do USA. Beze-
švé trubky olejářské jsou i dnes jedním z nej-
náročnějších výrobků rourovny.

Tyč s dvojitou protikorozní ochranou. 
Foto: LIBERTY Ostrava
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Vlna pomoci 
pro uprchlíky 
na Kováku 
neslábne
Bylo 27. února a na hotelový dům Kovák měli 
autobusem přijet první uprchlíci z Ukrajiny. V po-
kojích chybělo nějaké vybavení jako třeba vě-
šáky, nebylo dost osušek a toaletního papíru. Na 
žádost o pomoc zveřejněné na sociálních sítích 
reagovaly desítky lidí, zaměstnanců hutě i oby-
vatel z okolí, a doslova zavalili Kovák vším, co by 
se mohlo lidem na útěku před válkou hodit. Auto-
bus přijel s několikadenním zpožděním, a pak 
najížděly další autobusy i auta. Mnozí uprchlíci 
měli Kovák jen jako krátkou přestupní stanici, cel-
kem jich byla zhruba stovka. Nakonec u nás 
zůstalo přes padesát žen a dětí, většinou s vaz-
bou na Ostravu. Příbuzní mnohých pracují u nás 
v huti. A vlna pomoci neslábla. Ozývaly se orga-
nizace, firmy i jednotlivci. Studenti Ostravské 
univerzity, taneční škola MG Dance i zaměst-
nanci huti připravili program pro děti. Římskoka-
tolická farnost z Kunčic nabídla svou zahradu, 
nedaleké trampolínové a parkourové centrum 
NH Freestyle poskytlo dětem volný vstup. Své 
brány bezplatně otevřel také Velký svět techniky 
v DOV. Pekárna Karla Hanka z Petřvaldu přivezla  

na víkend čerstvé sladké pečivo, snídaně ubyto-
vaným rodinám zpestřují i zaměstnanci LIBER-
TY Ostrava. Firma Vesuvius převzala od huti 
štafetu a přispívá na jedno teplé jídlo denně 
všem ubytovaným. McDonald's dodal dětská 
menu včetně dortu na narozeninovou oslavu. 
V sobotu 5. března dopoledne sfoukl dvě svíčky 
na dortu dvouletý Saša, který to ráno dorazil do 
Ostravy uprchlickým vlakem. První uprchlíci také 
našli práci buď přímo v huti, nebo a ve spřáte-
lených, či dodavatelských firmách a organiza-
cích. Společnost LIBERTY Ostrava předala 
Českému červenému kříži v Ostravě 100 tisíc 
korun, které obdržela jako kompenzaci vypla-
cených mezd členům aktivních záloh České

republiky za období, které v loňském roce strávili 
na cvičeních, aktuálně jich je 14. Je mezi nimi ta-
ké Jaroslav Holík, který slouží v jednotce pěší roty 
Krajského vojenského velitelství Ostrava. Dny na 
přelomu února a března trávil na Černé louce 
v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, 
kde vypomáhal jako koordinátor ČČK. Pomoc 
ukrajinským uprchlíkům v Ostravě ocenil při své 
návštěvě 15. března také majitel hutě a výkonný 
předseda představenstva GFG Alliance. Sanjeev 
Gupta: „Děkuji všem, kteří dobrovolnickou pomo-
cí nebo darem pomáhají humanitárním orga-
nizacím či přímo ukrajinským uprchlíkům. Jde 
o krásný projev lidskosti a zároveň ztělesnění 
jedné z firemních hodnot GFG Alliance.” 

Studenti Ostravské univerzity připravili pro ukrajinské děti volnočasový program.    Foto: Ivana Gračková

Publikace pomáhá i Barušce s autismem
Kniha hutnického slangu Jak se mluvi na enhač-
ku, kterou loni vydala společnost LIBERTY Ostra-
va u příležitosti 70 let ostravské huti, pomáhá.  
První vydání, jehož prodeje se ujal Svět techniky 
v Dolní oblasti Vítkovice, už je vyprodané a nyní je 
k dispozici dotisk. Publikace přijde na 80 korun, 
výtěžek z prodeje věnuje huť organizaci Světlo au-
tismu. Ta pečuje o šest dětí s poruchou autistické-
ho spektra, mezi nimiž je i dvanáctiletá Barunka,

dcera zaměstnance rourovny LIBERTY Ostrava. 
Její rodiče doufají, že dívka, která se narodila bez 
prstů pravé ruky a vedle autismu má další při-
družené choroby, najde díky organizaci Světlo 
autismu své pevné zázemí v době, kdy už oni 
sami nebudou zvládat péči o dítě s postižením. 
Publikaci uchovávající originální mluvu hutníků 
doplňují snímky technologií od špičkových 
fotografů, a zalidňují ji originální kresby. 

Fiducia v huti křtila 
Mapu živlů
Areál naší huti a nejdelší noc v roce si pro křest 
své nové publikace Mapa tří živlů vybral Antikva-
riát a klub Fiducia z Ostravy. Unikátní dílko před-
stavuje těžní věže, tovární komíny a věžové vo-
dojemy z Ostravska a Karvinska. Vyjma těžních 
věží našli přátelé z Fiducie u nás ideální kulisu.

V publikaci jsou ilustrace známého ostravského vý-
tvarníka Václava Šipoše.

V tříkrálové sbírce 
jsme byli štědří
Bezmála 23 tisíc korun se nasbíralo do pokladnič-
ky Tříkrálové sbírky, se kterou tři východní mudrci 
navštívili 6. ledna několik pracovišť ostravské huti. 
Naši zaměstnanci byli štědří, přestože letošní ná-
vštěva byla kvůli proticovidovým opatřením zna-
čně okleštěná. Vybrané prostředky opět podpoří 
řadu charitních záměrů na rozvoj zdravotních 
a sociálních služeb, míří na přímou pomoc lidem 
v nouzi, podporu samoživitelů, lidí bez domova 
a pomoc dalším ohroženým skupinám obyvatel.    

Šlapali na kole pro miminka 
Nepomáhá se jen uprchlíkům. Již dávno před 
vlnou solidarity s Ukrajinci utíkajícími před válkou 
se osm borců, co mají rádi cyklistiku, rozhodlo 
prospět dobré věci. V únoru spojili svou lásku 
k pohybu s užitečnou iniciativou a uspořádali tro-
chu bláznivou akci 24 hodin šlapání na cyklis-
tických trenažérech na pomoc neonatologii Fa-
kultní nemocnice Ostrava. Jel s nimi i náš kolega 
z rourovny Tomáš Trybula. A podpořit partu spor-
tovců přišel taky inspekční elektrikář z vysokých 
pecí LIBERTY Ostrava Roman Klapuch.   
Již druhý ročník dobročinné akce zajistil dostatek 
prostředků na koupi fotoaparátu Instax, kterým 
bude novorozenecké oddělení pořizovat snímky 
miminek pro maminky ležící na JIP ještě před tím, 
než se mohou poprvé osobně potkat se svými 
čerstvě narozenými dětmi. Pro mámy moc po-
třebná a důležitá pomoc a vzpruha. Dát dohro-
mady peníze na přístroj se podařilo ještě před 
zahájením vydařené sportovně-charitativní akce. 
A tak se na místě, v restauraci Bowling sky, která 
poskytla příjemné zázemí, vybralo od podporova-
telů, kamarádů a návštěvníků dalších více jak  
 

20 tisíc korun, které parta předala rodině deví-
tiletého Kubíčka, jenž trpí vrozenou srdeční va-
dou a mentální retardací, má dětskou mozko-
vou obrnu a špatně mluví. Vybranou částku ro-
dina využije pro Kubíka na doplatek specializo-
vaného programu neurorehabilitace v lázních.
„Bylo to skvělých 24 hodin se skvělou bandou 
lidí,“ poznamenal Tomáš Trybula na sociálních 
sítích, kde celou akci sledovaly desítky lidí. 
 

Osm chlapů makalo 24 hodin na pomoc neona-
tologii.                       Foto: archiv Tomáše Trybuly 
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HISTORICKÉ OKÉNKO

Letos uplynulo 65 let, co byla po pěti letech 
výstavby uvedena do provozu velká, nebo ta-
ké hrubá slévárna. První desetinová kokila se 
slavnostně odlila 15. března 1957. Malá slé-
várna už byla v té době zhruba rok v provozu.
Hlavními odběrateli kokil byly vedle vlastní 
kunčické ocelárny také další hutní a strojí-
renské podniky jako VŽKG Ostrava, SONP 
Kladno, Škoda Plzeň, ŽD Bohumín, ŽĎAS Žďár 
nad Sázavou, ČKD Kutná Hora a SMZ Dubni-
ce. Do konce roku 1957 vyrobila velká slé-
várna přes 8 tisíc tun odlitků, převážně kokil. 
Slévárna NHKG byla v té době jejich jediným 
dodavatelem v Československu. O rok později 
se zahájilo také lití supertěžkých kokil. 

Kokily se u nás 
odlévají 65 let

Prvního února 1952 uplynulo 70 let ode dne, 
kdy byla osazena první koksovací komora 
v naší huti. Plán na výstavbu nové koksovny ve 
Vítkovických železárnách vznikl již před 
druhou světovou válkou. Po roce 1945 se od 
něj opustilo, protože nová koksovna se měla 
stavět v OKD. Rozhodnutí o výstavbě koksov-
ny v Kunčicích padlo v roce 1948. Stavba prv-
ní koksové baterie skončila již v říjnu 1951, ale 
pro zásadní nedodělky najela do plného pro-
vozu až v průběhu ledna a února 1952. Když 
byla k 31. prosinci 1951 zřízena Nová huť jako 
samostatný podnik, pracovalo v koksovně 
122 zaměstnanců.

Výstavba koksovny 
se plánovala už 
před válkou

Letos měl únor jen 28 dní, takže jsme nemohli 
v přesném termínu oslavit výročí prvního odpi-
chu na vysoké peci číslo 1, který se uskutečnil 
29. února 1952, dva měsíce po jejím zapálení 
za účasti tehdejšího předsedy vlády Antonína 
Zápotockého. Zapalovala se symbolicky ohněm 
ze staré ocelárny Vítkovických železáren Klemen-
ta Gottwalda 1. ledna 1962. První tuny surové-
ho železa vypustili taviči v době, kdy na agre-
gátech ještě pracovali montéři, kteří se museli 
nejen poprat s nedostatkem vlastních zkuše-
ností, ale zároveň také čelit nepříznivému zim-
nímu počasí. 

V březnu uplynulo
70 let od prvního 
odpichu

Antonín Zápotocký při zapalování pece.  Foto: archiv

Kunčicím jsme přispěli na nové hřiště

Více informací na 800 20 20 10 nebo pracevhuti@libertysteelgroup.com

Nové dětské hřiště s finančním příspěvkem 
naší huti vzniklo v Serafinově ulici v Kunčicích. 
Dokončeno bylo už loni na podzim a s přícho-
dem teplých dní se začíná krásně zabydlovat. 
„Lokalitu pro výstavbu hřiště jsme vybrali na 
základě dotazníkového šetření a osobních 
setkání vedení městského obvodu s místními 
občany, kteří si ho tam přáli,“ řekl místostaros-
ta Slezské Ostravy Roman Goryczka.
Vybraný pozemek, který se dříve nevyužíval 

se nachází v zástavbové oblasti, kde bydlí rodiny 
s dětmi. Je v bezpečném místě. Určeno je k rekre-
ačnímu využití pro děti předškolního i školního 
věku, dostupné je též dětem z nedaleké školky 
ve Frýdecké ulici. Jsou na něm houpačky, prolé-
začky, houpadlo na pružině, dvojhrazda, hrací 
sestava se skluzavkou a síťová pyramida. Dopl-
něno je o nový městský mobiliář. Naše pomoc 
ale loni směřovala také do Vratimova, Radvanic 
a Bartovic, Šenova, Havířova či Ostravy – Jihu.  

Hřiště začíná lákat děti k návštěvě s příchodem 
prvních teplých dní.         Foto: MÚ Slezská Ostrava

Koksovna v roce 1955.                           Foto: archiv Odlitek pro NSR.                                     Foto: archiv
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