Moderní tvář
stavebnictví

Centrum Canalejas Madrid, Španělsko
Železniční spojení AirportLink, Florida, USA

OHLA je celosvětová skupina
zaměřená na infrastrukturní
projekty se 110letou historií,
zabývá se výstavbou a podporou
koncesí, hlavní linie činnosti
spočívá v realizaci projektů
od návrhů a výstavby až
po financování, provoz a údržbu,
je 45. největším mezinárodním
zhotovitelem staveb, mezi
referenční stavby patří výstavba
nemocnic a železnic,
svoji činnost zaměřuje na tři
zeměpisné oblasti: USA, Latinskou
Ameriku a Evropu,
v USA je zařazena do Top 20
dodavatelů podle odvětví (doprava)
a do Top 50 domácích dodavatelů
inženýrských, dopravních
a vodohospodářských staveb,
již více než 40 let se věnuje
výstavbě infrastruktury v Latinské
Americe.

Dálnice Red Vial 4, Peru

Nové přístavní objekty v Punta
Langosteira, La Coruna, Španělsko

Skupina OHLA

Městský stadion v Bělostoku, Polsko

Vysokorychlostní trať Mekka–Medina,
Saúdská Arábie

USA
Kalifornie, Connecticut, Florida, Illinois,
Massachusetts, New Jersey, New York, Texas
a Virginie
Latinská Amerika
Chile, Kolumbie, Mexiko, Peru a Uruguay
Evropa
Bosna a Hercegovina, Španělsko, Irsko, Norsko,
Polsko, Spojené království, Česká republika,
Slovenská republika a Švédsko
Čistírna odpadních vod Lagares, Vigo, Španělsko

Nemocnice krále Juana Carlose, Móstoles, Madrid, Španělsko

Severní městská dálnice, Mexico City, Mexiko

ohla-group.com

Biology Park Brno

Jsme dynamická multioborová stavební společnost, která se zaměřuje
na komplexní realizaci stavebních děl, jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu
dle potřeb a přání zákazníků v oborech:
pozemního stavitelství,
vodohospodářských staveb,
železničního stavitelství,
silničního stavitelství,
inženýrských staveb a sanací,
podzemního stavitelství,
technologií a zařízení.

OHLA ŽS

Výzkumné centrum ELI, Dolní Břežany

Zámecká jízdárna v Lednici

bezmála 70 let tradice
ve stavebnictví,
regionální a oborové divize
pro celou Českou republiku
a Slovensko,
člen nadnárodní skupiny OHLA
s referencemi staveb z celého
světa,
využití vlastních odborných
kapacit,
významné postavení společnosti
na domácím trhu,
Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora

zkušenosti a know-how
zaměstnanců.

Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc

ohla-zs.cz

Rekonstrukce žst. Olomouc

Divize
Železnice

Základním principem fungování divize je řízení projektů víceoborové struktury
železničního trhu:
zajištění komplexních staveb a rekonstrukcí, vyšší dodavatelství pro projekty –
stavby železniční dráhy,
realizace staveb prostřednictvím vlastních výrobních kapacit při výstavbách
železničního spodku, železničního svršku, nástupišť, drobných umělých
staveb a propustků, při výstavbách a rekonstrukcích tramvajových tratí,
provádění výstavby a rekonstrukce mostů a tunelů, sanace železobetonových
konstrukcí a bezvýkopových technologií formou komplexních dodávek,
nositel klíčových technologií v oblasti mostního a tunelového stavitelství,
provozování drážní dopravy a dráhy,
inženýrská železniční geodézie a kartografie.

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora

Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda

Divize Železnice
tel.: +420 541 572 212
zeleznice@ohla-zs.cz

Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk,
v úseku Bludov – Hanušovice – Ramzová – Jeseník

Rekonstrukce žst. Olomouc

ohla-zs.cz

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – ICRC

Výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače, Přerov

Zvýšení kapacity koryta řeky Moravy, Olomouc

Divize Morava
Oblastní zastoupení Brno
tel.: +420 541 572 576
divizemorava@ohla-zs.cz
Oblastní zastoupení Olomouc
tel.: +420 585 100 333
divizemorava@ohla-zs.cz
Oblastní zastoupení Ostrava
tel.: +420 596 157 225
divizemorava@ohla-zs.cz

ČOV Hodějice

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – ICRC

Divize
Morava
realizuje pozemní, vodohospodářské,
regionální liniové, průmyslové,
ekologické a energetické stavby,
užší specializací divize jsou
inženýrské stavby a nebytové
budovy,
zajišťuje dodávky monolitických
a montovaných železobetonových
staveb, konstrukcí na pozemních
a inženýrských stavbách,
Archeologický park Pavlov

má bohaté zkušenosti s realizací
nemocnic, škol a univerzit,
sportovních hal, kanalizací, ČOV
a protipovodňových staveb,
provádí podzemní stavby – štoly
do průměru 3 600 mm,
zajišťuje výrobu asfaltových směsí
prostřednictvím Obalovny Boskovice.

Biology Park Brno

ohla-zs.cz

Divize
Dopravní
stavby

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B, Královopolský tunel

Tramvajová trať Hlubočepy – Barrandov, Praha

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B,
mimoúrovňová křižovatka Hradecká

realizuje projekty segmentu silničního a dálničního stavitelství zejména
v Česku a na Slovensku, samostatně nebo ve spolupráci s regionálními
divizemi,
specializuje se na výstavbu a rekonstrukce mostů a tunelů a sanaci
železobetonových konstrukcí,
realizuje tunely a podzemní stavby včetně prací prováděných hornickým
způsobem.

Divize Dopravní stavby
Tel. +420 541 573 356
dopravnistavby@ohla-zs.cz

Most u Kojeneckého ústavu přes řeku Moravu, Olomouc

Dálnice Zviroviči – Kravice, Viadukt Pavloviči,
Bosna a Hercegovina

ohla-zs.cz

Divize
Čechy

Stanice metra trasy C Střížkov, Praha

Národní technická knihovna, Praha

Nemocnice České Budějovice – stanice perinatologie

realizuje pozemní, vodohospodářské, průmyslové, ekologické
a energetické stavby a kooperuje s ostatními divizemi v oblasti
dopravního stavitelství,
má bohaté zkušenosti s dodávkami objektů občanské vybavenosti,
jako jsou zdravotnická zařízení, školy, univerzity, sportovní objekty,
budovy pro dopravu a též s rekonstrukcemi historických či kulturních
památek.

Divize Čechy
Oblastní zastoupení Praha
tel.: +420 296 761 111
divizecechy@ohla-zs.cz

Oblastní zastoupení České Budějovice
tel.: +420 387 022 321
divizecechy@ohla-zs.cz

Rekonstrukce ubytovacího zařízení
Lázní Aurora, Třeboň

Generální rekonstrukce fasád historické budovy
Národního divadla, Praha

Centralizace lékařské péče v nemocnici
v Karlových Varech

Letiště Ruzyně – prst C, Praha

Laserové centrum HiLASE, Dolní Břežany

ohla-zs.cz

Divize
Technologie
Měnírna Bělehradská, Praha

Měnírna Páteřní, Brno

Měnírna Novoveská, Ostrava

VMO Dobrovského B, Silnice I/42, Brno

realizuje stavby, zakázky,
projekty v oblasti slaboproudé
a silnoproudé elektrotechniky
a energetiky, včetně VN a VVN,
vyrábí, dodává, montážně zajišťuje
elektrická a energetická zařízení se
složitými technologickými celky
a provádí samostatné dodávky
technologických zařízení včetně
jejich montáží v oblastech
průmyslového, dopravního
(městská doprava, železnice
a silnice), energetického
a ekologického stavitelství,
dodává řídicí systémy a systém
měření a regulace, realizuje
technologie inteligentních budov.

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora, TT Chotoviny
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Divize Technologie
tel: +420 541 574 001
technologie@ohla-zs.cz

ohla-zs.cz

divize se sídlem v Bratislavě realizuje pozemní, vodohospodářské,
průmyslové, ekologické, energetické a dopravní stavby,
provádí stavby sportovních zařízení, rekonstrukce historických budov
a národních kulturních památek,
realizuje stavby kanalizací, čističek odpadních vod, elektrických rozvodů,
veřejného osvětlení, obnovy místních komunikací,
zajišťuje rekultivace, revitalizace veřejného prostranství, úpravy veřejných
prostranství, parků, chodníků.

Rekonstrukce Spišského muzea, Levoča
Stará městská plovárna – Kunsthalle, Košice

Divize Slovensko
tel.: +421 02/327 841 00
divizeslovensko@ohla-zs.cz

Dostavba areálu MZVaEZ, Bratislava

Kulturní a vzdělávací centrum v Púchově – dostavba

Divize
Slovensko

Rekonstrukce zámečku, Jarovnice

Stará městská plovárna – Kunsthalle, Košice

Dostavba areálu MZVaEZ, Bratislava

ohla-zs.cz

Vojtěch Matějíček

HC Kometa Brno

Podporujeme

Klub seniorů

Ivo Koblasa – český handicapovaný cyklista

Národní divadlo Brno

foto: Patrik Borecký

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

významné sportovní kluby v rámci
Brna, Jihomoravského kraje i celé
České republiky,
mladé začínající sportovce a kluby
věnující se mládežnickému sportu,
české hendikepované sportovce,
divadla a další významné kulturní
instituce v rámci ČR,
hudební festivaly a happeningy,
neziskové organizace a sdružení,
sportovní aktivity v rámci
společnosti,
akce pro děti zaměstnanců,
Klub seniorů bývalých
zaměstnanců společnosti,

Sigma Olomouc

partnerské učňovské, střední
a vysoké školy.

Mikulášská besídka pro děti zaměstnanců

ohla-zs.cz

tel.: +420 541 571 111
e-mail: info@ohla-zs.cz
linkedin.com/company/ohla-zs
www.ohla-zs.cz
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