
 

Společnost OHLA ŽS vydala výroční zprávu za rok 2021 
Tisková zpráva, Brno, 9. 6. 2022 

 

Dnes vydala společnost OHLA ŽS výroční zprávu za rok 2021, který byl výjimečným milníkem zejména 

z důvodu změny jejího názvu. Od 1. října 2021 působí společnost pod novým obchodním jménem OHLA ŽS, 

a.s. Změna názvu a sídla společnosti je formálním zakončením zdařilého procesu zavádění nové korporátní 

identity, kterou mateřská společnost Obrascón Huarte Lain, S.A., představila v červenci loňského roku 

u příležitosti 110. výročí své existence. 

 

OHLA ŽS, a.s., vstupovala do minulého roku s velmi dobrou zásobou práce, která vytvořila solidní 

předpoklad pro plnění plánu tržeb. Společnost uzavřela fiskální rok končící 31. 12. 2021 s kladným 

hospodářským výsledkem 202 milionů korun, který má vzestupnou tendenci od roku 2018. Tržby 

v loňském roce překročily hranici 9 miliard korun a zaznamenaly tak meziroční nárůst o 18 %.  

Na základě plnění strategických cílů stanovených pro uplynulý rok (modernizace výrobních prostředků 

a postupů s důrazem na ekologii, rozvoj zaměstnanců, zlepšování efektivity stavební výroby, trvalý růst 

tržeb při dodržení rentability) se společnosti podařilo zlepšit efektivitu využívání zdrojů. Zvýšení 

úspěšnosti obchodní a nabídkové činnosti se promítlo v získání 59 nových stavebních zakázek, kterými 

jsou například realizace Velkého městského okruhu v Brně v úseku Tomkovo náměstí a Rokytova, 

rekonstrukce železniční stanice Vsetín, rekonstrukce železniční trati v úseku Adamov–Blansko či výstavba 

nového pavilonu Emergency COS a JIP – Nemocnice Chomutov, o. z. 

V průběhu loňského roku byla dokončena také řada významných projektů realizovaných OHLA ŽS, 

mezi které patří modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna, rekonstrukce Památníku 

národního písemnictví Praha, přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné, nová zkušebna 

elektricky hnaných vozidel a rozšíření průmyslové kolejové dráhy v Plzni či rekonstrukce Mlýnské kolonády 

v Karlových Varech.  

OHLA ŽS, a.s., dlouhodobě usiluje o minimalizaci negativních dopadů stavební a podnikatelské činnosti 

a k ochraně životního prostředí přistupuje zodpovědně. Kontinuální snaha směřující k vytváření 

bezpečného prostředí na stavbách byla také v roce 2021 opětovně oceněna titulem „Bezpečný podnik“.  

O společnosti: 

OHLA ŽS, a.s., je dynamická multioborová stavební společnost zaměřující se na komplexní realizaci 

stavebních děl, jejich modernizaci, údržbu i rekonstrukci. Společnost patří k největším a nejvýznamnějším 

firmám v oboru v České republice. Od roku 2003 je součástí nadnárodní stavební skupiny OHLA, která 

je jedním z hlavních světových hráčů v oblasti realizace infrastrukturních projektů s globálním pokrytím. 

Kontakt pro média: 

Ing. Mgr. Iva Šašinková, tisková mluvčí, sasinkovai@ohla-zs.cz, +420 722 983 763 
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