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Přírůstek do smečky: WOLFFKRAN získává českého 
pronajímatele věžových jeřábů KONSTRUKTIVA LOKUS a.s. 
 
Baar – březen 2021. Smečka WOLFFů se rozrůstá. Výrobce 
věžových jeřábů WOLFFKRAN vstoupil koncem února do 
českého pronajímatele věžových jeřábů KONSTRUKTIVA 
LOKUS a.s. Tato společnost se sídlem v Praze je již po 
desetiletí zavedeným hráčem na českém trhu a červený vlk tak 
rozšiřuje své území ve střední Evropě. 
 
 
"Český trh s věžovými jeřáby má velký potenciál. Chtěli jsme být 
první pronajímatelem v České republice, který získá silného 
partnera pro další růst. Těší nás, že jsme takového partnera našli 
ve společnosti WOLFFKRAN," uvádí Jan Drastík, předseda 
představenstva KONSTRUKTIVA LOKUS. 
 
Firmu založenou v roce 1929 spojuje se značkou WOLFFKRAN již 
dlouholetá spolupráce. Jeřáby WOLFF totiž tvoří převážnou část 
flotily čítající kolem 120 věžových jeřábů s horní otočí a 
samostavitelných jeřábů, které KONSTRUKTIVA LOKUS 
pronajímá a prodává zákazníkům v České republice, Německu, 
Polsku či na Slovensku již takřka 30 let. Akvizici předcházely také 
úzké obchodní vztahy se společností WOLFFKRAN Austria GmbH. 
 
Růst se skupinou WOLFFKRAN 
 
"KONSTRUKTIVA LOKUS je klíčovým hráčem na trhu v České 
republice, propojeným se značkou WOLFFKRAN po mnoho let. 
Pro otevření dveří na dynamické východní trhy ve střední Evropě je 
ideálním partnerem," říká Duncan Salt, výkonný ředitel (CEO) 
WOLFFKRAN Group. 
 
"V České republice a obzvláště v Praze a širším okolí stále probíhá 
rozsáhlá výstavba nemovitostí pro bydlení i podnikání, 
připravujeme však nabídky i na větší projekty, jako jsou vodní díla," 
připomíná Jan Drastík. "S podporu společnosti WOLFFKRAN 
přiměřeně rozšíříme a omladíme naši jeřábovou flotilu," říká 
Drastík. 
 
 "V následujících letech očekáváme nárůst poptávky po silnějších 
jeřábech," dodává Jiří Řezáč, člen představenstva 
KONSTRUKTIVA LOKUS. "Jako člen skupiny WOLFFKRAN 
budeme na tento vývoj ideálně připraveni." 
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Vstup skupiny WOLFFKRAN do českého pronajímatele věžových 
jeřábů s přibližně 60 zaměstnanci časově koresponduje se 
stažením se tří z původních pěti akcionářů ze společnosti. Člen 
představenstva Jiří Řezáč uzavírá: "Naším cílem je pokračující 
rozvoj společnosti, nechtěli jsme proto spoléhat na finančního 
investora. Jako člen skupiny WOLFFKRAN budeme profitovat z 
kapitálu, know-how a moderní jeřábové flotily, což pomůže 
směrovat naše podnikání k dalším úspěchům." 
  

  
 

 
 

 
 

WOLFFKRAN je předním výrobcem kvalitních věžových jeřábů s více jak 150 letou tradicí. S vlastní 
flotilou čítající více jak 880 věžových jeřábů se WOLFFKRAN řadí mezi největší globální 
pronajímatele. WOLFFKRAN sídlící ve švýcarském Zugu disponuje výrobními kapacitami 
v německém Heilbronnu a Luckau a také v ruských Luchovicích. Společnost tak ve třech továrnách 
a také v provozně – servisních pobočkách v západní a střední Evropě, na Blízkém východě a v 
USA zaměstnává kolem 860 pracovníků. 
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Nově ve smečce: 
Jan Drastík 
(vlevo), předseda 
představenstva, 
a Jiří Řezáč, 
místopředseda 
představenstva, 
očekávají, že 
vstup přinese 
KONSTRUKTIVĚ 
LOKUS ideální 
podmínky pro 
další rozvoj.  

Nadějné 
vyhlídky: KON-
STRUKTIVA 
LOKUS se 
soustředí na 
pronájem jeřábů 
nejen v Praze a 
širším okolí. 
Díky akvizici 
míří WOLFF-
KRAN na 
východní trhy 
ve střední 
Evropě. 
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Jako ve většině 
velkých měst i v 
Praze je ne-
dostatek bytů. 
Poptávka po no-
vých je proto 
stále velká. V 
plánu jsou ale i 
větší projekty, 
jako jsou vodní 
díla. 


