
 

 

 

 

GFG Alliance dokončila v Ostravě strategickou analýzu a bude zde investovat 

19 miliard korun do transformace huti  

• Investice do transformace huti ve výši 750 milionů eur s cílem vytvořit předního 
výrobce oceli ve střední Evropě 

• Výstavba nové flexibilní hybridní technologie výroby oceli v letech 2021–2024 
• Zásadní modernizace válcoven  
• Výstavba nového připojení k síti velmi vysokého napětí do pěti let 

 

Ostrava 19. února 2020 – Společnost GFG Alliance vedená podnikatelem Sanjeevem Guptou plánuje 

v následujících deseti letech investovat do své huti Liberty Ostrava 750 milionů eur (přibližně 19 

miliard korun) na výstavbu nové unikátní (první v Evropě) technologie výroby oceli a na zásadní 

modernizaci válcoven, aby huti pomohla stát se přední ocelářskou společností s ekologickou 

výrobou kvalitní oceli ve střední Evropě. Tyto investice oznámila GFG Alliance po dokončení 

strategické stodenní analýzy a navzdory stávající nepříznivé situaci na evropském trhu s ocelí, který 

se potýká s levnými dovozy a vysokými cenami povolenek CO2.  

„Těmito investicemi chceme podpořit Liberty Ostrava na cestě k postavení předního výrobce oceli ve 

střední Evropě a k uhlíkové neutralitě, kterou plánujeme v GFG Alliance dosáhnout do roku 2030. 

Chceme investovat do nejmodernějších technologií výroby oceli a válcování, a zajistit tak ostravské huti 

dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost, aby mohla nabízet dobrou práci i dalším generacím 

v Moravskoslezském kraji,“ sdělil k investicím Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance.  

Součástí strategických investic je především vybudování nové hybridní technologie pro výrobu oceli 

v letech 2021–2024, první svého druhu v Evropě, která umožní huti nejen využívat vyšší objem šrotu a 

snížit závislost na dovážených surovinách, ale také radikálně snížit vliv výroby na životní prostředí a 

získat větší flexibilitu spojením výroby oceli ze surového železa s technologií elektrické obloukové pece. 

Další významnou součástí dnes zveřejněných investičních plánů je zásadní modernizace válcoven, která 

zvýší kvalitu vyrobené oceli a zlepší péči o požadavky zákazníků.  

Klíčem k dlouhodobé prosperitě Liberty Ostrava je připojení k síti velmi vysokého napětí, které umožní 

další snížení emisí CO2 díky většímu využití elektrické energie v huti. Liberty Ostrava chce postavit 

nezbytné připojení k této síti během následujících pěti let.   

Dnes představený plán strategických investic je výsledkem 100denní analýzy huti Liberty Ostrava, 

zahájené po převzetí koncernem GFG Alliance v červenci 2019. Tato analýza probíhala v náročném 

prostředí stále se zhoršujícího evropského trhu s ocelí, který trpí snižující se poptávkou, zvyšujícími se 

levnými dovozy a rostoucími cenami povolenek CO2.  

„Příprava tohoto plánu nebyla jednoduchá, protože se potýkáme s jedním z nejtěžších období pro 

ocelářství v Evropě. Jsme ale připraveni Liberty Ostrava transformovat tak, abychom z ní vytvořili 
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předního výrobce oceli s čistou výrobou a kvalitními produkty. Těším se na realizaci 

celého plánu, která nám umožní dodávat lepší výrobky a služby na náročný trh 

regionu a prostřednictvím výroby oceli být dobrým partnerem našim zaměstnancům, 

zákazníkům i sousedům,“ řekl Pascal Genest, generální ředitel Liberty Ostrava. 

Liberty Ostrava pokračuje v integraci do mezinárodní struktury Liberty Steel Group, která dnes působí 

na 200 místech v deseti zemích a je osmou největší ocelářskou skupinou mimo Čínu.  

„Od loňského července, kdy jsme ostravskou huť převzali, jsme s tamním týmem podrobili veškeré 

výrobní procesy detailní analýze a společně zahájili realizaci řady projektů od oživení a zdokonalení 

výrobních linek až po určení příležitostí ke zlepšení energetických parametrů. Tyto změny a realizace 

dnes oznámených investic významně zlepší naše provozní výsledky a pomohou nám dosáhnout cíle 

uhlíkové neutrality. Těším se, že společně s ostravským týmem naplníme obrovský potenciál Liberty 

Ostrava,“ dodal Neil Barrell, ředitel pro výrobu GFG Alliance. 

 
Liberty Ostrava a.s. 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, která je součástí globálního uskupení 
GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou 
LIBERTY, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC. Sídlí v Londýně a působí v 10 zemích světa, kde má celkem 
35 000 zaměstnanců a obrat ve výši 20 miliard USD. 
 
GFG Alliance převzala ostravskou huť v červenci 2019 spolu s dalšími šesti ocelářskými podniky a pěti servisními 
centry v sedmi zemích Evropy. Prostřednictvím této transakce ve výši 740 milionů eur se ze skupiny Liberty Steel 
Group stal osmý největší výrobce oceli na světě mimo Čínu s celkovou kapacitou 18 milionů tun hotových 
ocelových výrobků.  

 


