


úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, kolegyně
a kolegové,

již několik let za sebou nemusím výrazným způsobem měnit
obsah úvodního slova a tudíž mohu opět konstatovat, že rok
2008 byl pro SUDOP PRAHA a.s. dalším v řadě úspěšných
roků. Dosáhli jsme opět dobrých hospodářských výsledků, své
postavení na tuzemském trhu projektů, konzultačních
a inženýrských služeb jsme udrželi, i v roce 2008 jsme
pracovali pro zahraniční klienty (Polsko, Slovensko, Bulharsko).
Společnost byla po celý rok 2008 finančně stabilní, nečerpali
jsme úvěry, společnost není zatížena dluhovou službou. V roce
2008, stejně jako v letech minulých, pokračovala realizace
mnoha významných železničních a silničních staveb, které
jsme projektovali.
V roce 2008 byly do provozu uvedeny (kromě mnoha dalších)
dvě velmi významné dopravní stavby, které SUDOP PRAHA a.s.
projektoval: Nové spojení v Praze a dálnice D1 Lipník nad
Bečvou – Bělotín.
V roce 2008 v naší společnosti standardně fungoval systém
jakosti, vzdělávací programy, sociální programy. Již tradičně je
SUDOP PRAHA a.s. sponzorem několika humanitárních
projektů, již tradičně jsme pořadateli odborných konferencí. 
Do velmi obtížného roku 2009 vstupujeme ve velmi dobré
personální kondici a naše špičkové projektové týmy jsou
připraveny pro naše klienty řešit i ty nejobtížnější zakázky.
Udržujeme vysoký standard projektových technologií.
Budeme usilovat o to, aby byly naše výrobní kapacity
naplněny významnými inženýrskými a konzultačními
zakázkami i v roce 2009.

Vážení obchodní partneři,
SUDOP PRAHA a.s. je připraven i v roce 2009 být pro Vás
kvalifikovaným a korektním partnerem. Jako každoročně Vám
i nám přeji pevné zdraví, sebevědomí, prosperitu a úspěch.

Ing. Josef Fidler
předseda představenstva společnosti
SUDOP PRAHA a.s.

Dear shareholders, 
business partners and colleagues,

As I haven’t had to change the contents of my foreword
dramatically for several years, I can say as usual that 2008 was
another successful year for SUDOP PRAHA a. s. We have
achieved good financial results again, maintained our position
in the domestic market for design/planning, consultation and
engineering services and extended the scope of services we
provide to our international clients (Poland, Slovakia, Bulgaria).
The Company was financially stable throughout 2008, did not
use any credits to finance its operation and is not in debt. Just
like in the years before, 2008 saw the implementation of
a large number of railway and road construction projects we
had planned. 
Two major transport solution projects planned by SUDOP
PRAHA a.s. were put into operation in 2008: the New
Connection in Prague and the Lipník nad Bečvou – Bělotín part
of the D1 motorway. 
A standard quality system, as well as education and social
programmes were in place in 2008. As usual, 
SUDOP PRAHA a. s. sponsored several humanitarian projects
and organised a number of expert conferences.
We are starting this difficult year 2009 with excellent
staff. Using sophisticated planning and design technology,
our top-class project teams are prepared to perform even
the most demanding projects for our clients, and we will
make every effort to ensure that our production capacity
is used in major engineering and consultation contracts
also in 2009.

Dear business partners, 
SUDOP PRAHA a.s. is prepared to be your highly-skilled and
reliable partner also in 2009. Just like every year, I wish you
good health, confidence, prosperity and success. 

Josef Fidler
Chairman, Board of Directors 
SUDOP PRAHA a.s.
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Z hlediska obchodního i výrobního se rok 2008 stal
nejúspěšnějším rokem v historii společnosti SUDOP PRAHA a.s. 
Stejně jako v minulých letech byla nejdůležitějším obchodním
partnerem státní organizace SŽDC, s.o., která byla, většinou
prostřednictvím svých investorských útvarů, tj. Stavebních správ
v Praze, Plzni a Olomouci, zadavatelem řady otevřených a dalších
zákonem stanovených forem řízení na zpracování projektové
dokumentace a související činnosti. SUDOP PRAHA a.s. se
pravidelně těchto soutěží účastnil a častokrát byl zadavatelem
vyhodnocen jako vítěz soutěže. Velké železniční zakázky jsou
obvykle zpracovávány více než jeden rok, a proto některé zakázky,
které byly ukončeny v roce 2008, byly zahájeny již v minulém
roce a naopak zakázky získané v roce 2008 budou dokončeny
v roce následujícím.
SUDOP PRAHA a.s. se podílel i na přípravě staveb silničních,
když získal několik významných zakázek zadávaných vesměs
Krajskými správami ŘSD ČR v Plzni, Praze, Chomutově,
Pardubicích, Ostravě a Jihlavě. Další silniční zakázky získal
SUDOP PRAHA a.s. od krajských úřadů (zejména Kraj plzeňský
a pardubický) a měst (Plzeň, Praha, Tábor, Litoměřice, Chrudim,
Louny a Lovosice).
Velmi důležitými klienty byly v roce 2008 stavební společnosti,
pro které zajišťoval SUDOP PRAHA a.s. realizační dokumentace
silničních i železničních staveb. Spolupráci 
se společnostmi SKANSKA ŽS a.s., STRABAG a.s., STAVBY SILNIC
A ŽELEZNIC, a. s., Metrostav a.s. či AŽD Praha, s. r. o. lze označit
jako oboustranně velmi úspěšnou.
Pokračovala spolupráce s projektovými firmami působícími
zejména v oblasti dopravních staveb, jak ze skupiny SUDOP
GROUP a.s. (METROPROJEKT a.s., MCO a.s., VPÚ DECO a.s.,
SUDOP ENERGO a.s., Reming Bratislava a.s., DOPRAVOPROJEKT
Bratislava a.s.), tak s ostatními (SUDOP BRNO s.r.o., IKP
Consulting Engineers s.r.o., Pragoprojekt a.s.).

2008 was the most successful year in SUDOP PRAHA’s history in
terms of commercial and production operations. 
Like in the previous years, our most important business partner
was SŽDC, s.o. - Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace (Railway infrastructure administration, state
organization) that, usually acting through its investment
departments, i.e., construction administrators in Prague, Pilsen and
Olomouc, was the contracting authority in a number of public
tenders (as well as tenders taking other legislated forms) involving
the production of project documentations and related operations.
SUDOP PRAHA a.s. took part in nearly all such tenders and won
many of them. Major railway projects usually take more than one
year, and so some of the projects completed in 2008 had started in
the previous year and, on the other hand, some contracts awarded
in 2008 are going to be completed during the following year. 
SUDOP PRAHA a.s. was also involved in preparing a number of
road construction projects, getting a number of major contracts
from regional divisions of ŘSD ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR
(Road and Motorway Directorate of the Czech Republic) in Pilsen,

obchodní a výrobní oblast

commercial and production operations

Prague, Chomutov, Pardubice and Jihlava. SUDOP PRAHA a.s.
also received contracts from regional authorities (mainly from the
Pilsen and Pardubice Regions) and city authorities (Pilsen, Prague,
Tábor, Litoměřice, Chrudim, Louny and Lovosice).
The most important clients in 2008 were construction companies
for which SUDOP PRAHA a.s. made implementation documents
regarding major road and railway construction projects. Our
cooperation with SKANSKA ŽS a.s., STRABAG a.s., STAVBY SILNIC
A ŽELEZNIC, a. s., Metrostav a.s. and AŽD Prague, s. r. o. is
beneficial to all the parties involved. 
We continued cooperating with design/planning companies whose
core business is in the transport construction market, both within
SUDOP GROUP a.s. (METROPROJEKT a.s., MCO a.s., 
VPÚ DECO a.s., SUDOP ENERGO a.s., Reming Bratislava a.s.,
DOPRAVOPROJEKT Bratislava a.s.) and outside 
(SUDOP BRNO s.r.o., IKP Consulting Engineers s.r.o., 
Pragoprojekt a.s.).

Praha: Nové spojení



Stejně jako v letech minulých zpracoval SUDOP PRAHA a.s.
v roce 2008 velké množství zakázek v oblasti studijních
a koncepčních prací, které lze rozdělit do několika oblastí:
V oboru železničních studií byla nejdůležitějším úkolem
aktualizace studie proveditelností III. tranzitního železničního
koridoru. Projednání a přijetí této studie zahraniční konzultační
společností Jaspers je podmínkou pro využití fondů EU při
realizaci staveb na III. železničním koridoru. Zároveň byly
zpracovány žádosti na kofinancování staveb z prostředků EU.
V roce 2008 zpracoval SUDOP PRAHA a.s. pro SŽDC s.o. řadu
investičních záměrů. Pro stavby, které již byly rozpracovány
v podrobnějších stupních projektové dokumentace se jednalo
zejména o ekonomické hodnocení, kdežto u nově připravovaných
zakázek bylo součástí investičního záměru i zpracování technické
studie. Mezi nejzajímavější investiční záměry patří dva úseky trati
Plzeň–Domažlice či Kanínská spojka.
Zakázkou nového typu bylo zpracování Strategického obchodního
plánu pro rozvoj železniční dopravy v ČR, který byl zpracován pro
SŽDC, s.o.
Ze studií zabývajících se silniční dopravou jsou nejvýznamnější
studie zpracované pro ŘSD ČR, které by se v budoucny měly stát
podkladem pro další stupně projektových dokumentací.
Studie ekonomického hodnocení. Mimo studií proveditelnosti
zpracoval SUDOP PRAHA a.s. ekonomická hodnocení silničních
staveb tzv. „metodikou HDM – 4“ pro krajské správy ŘSD ČR.
Vizualizace, animace a videokompozice. Pro možnost názorné
prezentace připravovaných projektů zajistil SUDOP PRAHA a.s.
u nejvýznamnějších železničních a silničních projektů kromě
standardní dokumentace i vizualizace, animace či
videokompozice připravovaných staveb.

V roce 2008 zajišťovalo středisko inženýringu společnosti SUDOP
PRAHA a.s. inženýrskou činnost pro vydání územních rozhodnutí
o umístění stavby a stavebních povolení u zakázek, jejichž
zpracovatelem byla naše společnost. SUDOP PRAHA a.s. dokázal
úspěšně zajistit inženýrskou činnost u mnoha rozsáhlých, zejména
železničních staveb.
SUDOP PRAHA a.s. zajišťoval také technickou pomoc a činnost
stavebních dozorů při realizaci staveb.

geotechnika

Pro středisko geotechniky byly v roce 2008 nejdůležitější činností
průzkumy pro liniové železniční stavby. Objemově menší, ale
neméně důležité byly průzkumy pro novostavby a rekonstrukce
silnic. Významná část činnosti byla pak zaměřena na diagnostické
průzkumy pro rekonstrukce jednotlivých silničních mostů,
rekonstrukce přejezdů a rozvoj cyklostezek.

životní prostředí a dokumentace EIA

Skupina životního prostředí zpracovala v roce 2008 části
projektových dokumentací týkajících se vlivu stavby na životní
prostředí. Kromě toho byly zpracovány samostatné dokumentace
vlivu stavby na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. (EIA).

Like in the previous years, SUDOP PRAHA a.s. performed a large
number of studies and concept contracts in 2008. Basically, we
can categorise this type of work as follows:
The most important task in the area of railway studies was to
update the existing feasibility study for the Railway Transit Corridor
III. Discussing the aforesaid studies and receiving approval from
Jaspers (foreign-based consulting company) was a precondition for
using relevant EU funds in implementing the respective
construction projects in the said Railway Transit Corridor III.
Simultaneously, we drafted construction project co-funding
applications to be filed with the EU.
SUDOP PRAHA a.s. made a number of investment plans for 
SŽDC, s.o., in 2008. While projects that had already been in
progress at more detailed levels of project documentation mainly
involved financial assessments, investment plans for new contracts
included drafting technical studies. The most exciting investment
plans include two sections of the Pilsen – Domažlice line and the
Kanín Connection.
Drafting a strategic business plan for the development of railway
transport in the Czech Republic for SŽDC s.o. was a contract of
a completely new type for us. 
The most important road transport studies were those conducted
for ŘSD ČR – they are supposed to become the base for further
project documentation levels 
Financial assessment studies. Besides feasibility studies, SUDOP
PRAHA a.s. performed financial assessments for road construction
projects for the Regional Offices of ŘSD ČR (using the “HDM – 4“
software).
Visualisations, animations and video compositions. Besides
standard documentation, SUDOP PRAHA a.s. provided
visualisations, animations and video compositions for a number of
major road and railway projects to make the presentations of such
projects more illustrative. 

In 2008 the engineering department of SUDOP PRAHA a.s.
performed engineering operations relating to the issue of Planning
Permissions (placement approvals) and Building Permissions for
contracts in which the source documents had been made by the
Company. SUDOP PRAHA a.s. provided engineering services in
many extensive projects, primarily railway construction ones. 
SUDOP PRAHA a.s. also provided technical assistance and
supervision within various construction projects.

The most important operations performed by the geotechnics
department in 2008 were surveys relating to linear railway
construction projects. Less extensive in terms of volume but
equally important were surveys concerning new roads and road
reconstructions. Diagnostic surveys regarding reconstructions of
road bridges and crossings and bike path constructions were
another important part of the department’s agenda.

The environmental group drafted the parts of construction project
documentations that involve environmental impacts. Besides that,
they conducted independent environmental impact studies under
Act No. 100/2001 Coll. (EIA).

Dálnice D47 (D1): Lipník nad Bečvou - Bělotín

studijní a koncepční práce inženýrská činnost
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zahraniční zakázky a aktivity 

Klíčovým rysem roku 2008 byla především snaha SUDOPU
PRAHA a.s. o posílení své pozice v Polsku a Bulharsku. 
Polské středisko doznalo postupného rozšíření pracovníků
v základním pracovním poměru o další specialisty v jednotlivých
profesích, koncem roku pak došlo i ke změně na pozici vedoucího
střediska. V Polsku bylo v uplynulém roce připraveno 
19 nabídek na studijní, projektové nebo inženýrské služby v oblasti
silniční a železniční dopravy, bohužel v žádné z těchto soutěží
jsme neuspěli. I v roce 2008 pokračovaly práce na projektech
rozběhnutých již v letech předchozích, především na Modernizaci
železniční trati E20 v úseku Siedlce – Terespol, (Łuków –
Międzyrzec Podlaski) ve sdružení se společností STRABAG AG a na
projektové dokumentaci pro modernizaci železniční tratě č. 8
v úseku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okecie, včetně spojky
Warszawa Sluzewiec – Lotnisko Okecie, dokončením dokumentace
pro stavební povolení, realizační dokumentace a dokumentace pro
výběr zhotovitele včetně podání žádosti o stavební povolení.
Zcela novým počinem v Bulharsku bylo vytvoření stálého
zastoupení naší společnosti v Sofii. To umožnilo efektivněji
podporovat i v roce 2008 dále pokračující práce na projektech
Technické asistence při modernizaci železniční trati
Plovdiv–Burgas ve spolupráci s bulharským partnerem, společností
TEE (Trans-El-Engineering) nebo na Technické asistenci při
modernizaci železniční trati Mezdra – Gorna Orjahovica pod
vedením francouzské Systry. 
Naše aktivity směřovaly i na Slovensko, kde již tradičně
v soutěžích spolupracujeme především s našimi partnery ze
skupiny, společnostmi REMING CONSULT a.s. a bratislavským
DOPRAVOPROJEKTEM a.s. V roce 2008 pokračovaly práce na
projektu dálnice D1 v úseku Turany–Hubová a podařilo se získat
spolupráci na tunelových stavbách na spojení silnic I/59 a I/66
v úseku Slovenská Lupča – Korytnica. Na Slovensku bylo
připraveno pět obchodních nabídek.
Již desetiletou historii má působení společnosti SUDOP PRAHA a.s.
v aktivitách v rámci zahraniční rozvojové spolupráci České
republiky. V uplynulém roce jsme pokračovali v projektech
z předchozích let, v Afghánistánu jsme navazovali zpracováním 
2. etapy Studie výstavby nové železniční tratě z íránských hranic
přes město Herát do Kábulu, v Bosně a Hercegovině Studií
rekonstrukce železniční tratě Sarajevo–Ploče v úseku
Mostar–Čapljina, v Kyrgyzstánu pak Komplexní studií městské
a příměstské osobní dopravy v Biškeku
Stejně dlouho jako zahraniční rozvojovou spoluprácí se zabýváme
i rámcovými projekty vědy a výzkumu či přeshraničními projekty
financovanými ze zdrojů Evropské unie. V roce 2008 jsme pokračovali
v účasti v evropském projektu TEN-CONNECT, zabývajícím se
aktualizací výhledových dopravních scénářů a prognóz na
transevropské dopravní síti. Podařilo se nám zajistit účast v novém
evropském projektu SoNorA, který se zabývá analýzou dopravní
infrastruktury a přepravními potřebami v koridoru Balt–Jadran.
Mezi dalšími zakázkami lze z hlediska přeshraniční spolupráce
jmenovat účast naší společnosti v sestavení akčního plánu pro
nákladní železniční koridor Česká republika Holandsko nebo
investiční a projektovou přípravu železničního česko-německého
přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz.

technická politika 

SUDOP PRAHA a.s. v roce 2008, obdobně jako v minulých
letech, vynaložil nemalou finanční částku na udržení vysokého
standardu technického vybavení počítačových sítí v Praze, Ústí
nad Labem, Hradci Králové a Plzni. 
Po celý rok probíhaly práce na zvýšení kvality sítí v jednotlivých
lokalitách a zvýšení propustnosti spojení mezi jednotlivými
geografickými lokalitami.
V roce 2008 tak byla provedena kompletní rekonstrukce
počítačové sítě na středisku v Ústí nad Labem, kde byly provedeny

nové rozvody ve všech prostorách a osazeny nové aktivní
prvky. Spolu s úpravou sítě byla provedena i rekonstrukce
klimatizace v serverovně.
Ve všech lokalitách  byly doplněny nové aktivní prvky, které
dovolily povýšit internetové připojení a zřízení VPN sítě mezi
pobočkami prostřednictvím jediného poskytovatele.
Po celý rok probíhala pravidelná obnova grafických stanic,
v rámci které bylo pořízeno celkem 63 pracovních stanic, 
11 notebooků a 10 monitorů bez PC. 
V rámci obnovy tiskového řešení byly pořízeny 3 kopírovací
multifunkční stroje CANON IRC3580i a HP5035. Nejvýznamnější
investicí pro středisko reprografie bylo zakoupení barevného
plotru HP4500PS. Další investice směřovaly do výměny
stávajících tiskáren v kancelářích projektantů.
Velmi významnou investicí v roce 2008 bylo zakoupení nového
produktu SCIA Engineer, který po mnoha letech nahradil systém
IDA NEXIS. V oblasti výpočtu hlukových studií byl stávající
systém SOUNDPlan doplněn zakoupením systému CADNA.

jakost

Ve společnosti je zaveden a udržován integrovaný systém
řízení, který sestává již ze čtyř certifikovaných systémů:
k systému managementu jakosti dle standardu ČSN EN ISO
9001: 2001, systému environmentálního managementu podle
ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace
OHSAS 19001:1999 ve znění novely č. 1 přibyl na podzim
2008 systém managementu bezpečnosti informací podle ČSN
ISO/IEC 27001:2006. Na podzim 2008 byl rovněž
recertifikován systém managementu jakosti na další tři roky.

The key ambition of SUDOP PRAHA a.s. in 2008 was to
reinforce our positions in Poland and Bulgaria. 
Department in Poland gradually increased the number of its
full-time employees and other specialists. Besides that, a new
head of the department was appointed in late 2008.
Although we made 19 bids regarding railway and/or road
transport studies, planning/design and engineering services in
Poland, we won none of such tenders in 2008. We continued
working on projects launched in the previous years, primarily
modernising the E20 railway line (part Siedlce – Terespol,
(Łuków – Międzyrzec Podlaski)) in a consortium with
STRABAG AG, as well as drafting the project documentation
for the project of modernising the Warszawa Zachodnia –
Warszawa Okecie section of Railway Line No. 8 (completing
the detailed design, execution documents and bidding
documents, including the building permission application).
Having established an agency to represent our company in

Bulgaria in 2008 has made it possible to provide more effective
support to the ongoing projects of technical assistance with the
modernisation of the Plovdiv–Burgas railway line performed in
cooperation with TEE (Trans-El-Engineering), our Bulgarian partner,
as well as the modernisation of the Mezdra – Gorna Oryahovitsa
railway line, a project led by Systra (France). 
We were also active in Slovakia, where we have long-standing
cooperation with our Group partners, i.e., REMING CONSULT a.s.
and the Bratislava-based DOPRAVOPROJEKT a.s. We continued
working on the Turany–Hubová part of the D1 motorway and were
involved in the constructions of tunnels to link Roads I/59 and I/66
in the Slovenská Lupča – Korytnica section. We prepared
altogether five bids in Slovakia in 2008.
SUDOP PRAHA a.s. has been involved in the Czech Republic’s
international development initiatives for over ten years. In 2008 we
continued working on projects launched in the years before – in
Afghanistan we followed up our earlier work by making Stage 2 of
a study conducted for the construction of a new railway line from
the Iranian border through Herat to Kabul; in Bosnia and
Herzegovina we made a study regarding the reconstruction of the
Mostar–Capljina section of the Sarajevo–Ploce railway line; in
Kyrgyzstan we made a comprehensive study concerning urban and
suburban passenger transport in Bishkek. 
We take part in a number of EU-funded general scientific and
research projects and cross-border initiatives (have been involved
in such projects for an equally long time as we have been taking
part in international development cooperation projects). In 2008
we continued our involvement in TEN-CONNECT, a European
project of updating transport outlook scenarios and forecasts in the
trans-European transport network. We also managed to get
involved in SoNorA, a new European initiative designed to analyse
the transport infrastructure and transport needs in the
Baltic–Adriatic corridor.
Examples of other cross-border cooperation contracts include our
involvement in making an action plan for the freight railway
corridor between the Czech Republic and the Netherlands and
investment- and planning-related prearrangements for the Czech-
German railway border crossing Dolní Poustevna – Sebnitz.

Like in the previous years, SUDOP PRAHA a.s. invested a lot of
money in maintaining the high quality of its computer networks in
Prague, Ústí nad Labem, Hradec Králové and Pilsen in 2008. We
worked hard throughout the year to enhance the quality of our
networks in the respective locations and increase the throughput
capacities among them.
We completely reconstructed the PC network in our Ústí nad
Labem office, including installing new wiring and active elements
in all premises. In addition to that, we reconstructed the air
conditioning system in the server room.
We bought new active elements for all of our locations, thus
making it possible to increase the capacity of our Internet
connection and establish a VPN network among the branch offices
through a single provider.
Regularly upgrading the pool of graphic design stations, we bought
altogether 63 new stations, 11 notebooks and 10 monitors without
PCs. 
To upgrade our printing solution, we bought 3 multifunctional
copiers (CANON IRC3580i and HP5035). The most important
investment in the reprography department is a new colour plotter
(HP4500PS). Other investments involved printer replacements in
the planners’ offices.
Buying a new SCIA Engineer system to replace the IDA NEXIS
solution after many years was another major investment made in
2008. The existing SOUNDPlan system used for noise calculation
studies was extended with a new CADNA solution.

Vědeckotechnický park Mstětice

projects and operations abroad

technological policy 

The Company has and maintains an integrated quality
management system made up of four certified systems:
a quality management system under ČSN EN ISO 9001: 2001,
an environmental management system under ČSN EN ISO
14001:2005, an occupational health and safety management
system under OHSAS 19001:1999 as amended by
Amendment No. 1. and, since the autumn of 2008, an
information security management system under ČSN ISO/IEC
27001:2006. Also in the autumn of 2008, our quality
management system was recertified for a further three years.

quality



personální oblast a sociální politika

Ve společnosti působilo na konci roku 354 zaměstnanců na
pracovištích v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni a ve
Varšavě; z tohoto počtu je 280 projektantů. Na celkovém počtu
zaměstnanců se podíleli vysokoškolsky vzdělaní odborníci 67 %,
středoškoláci tvořili 31 % zaměstnanců. Jednu třetinu zaměstnanců
tvoří ženy. 
Počet autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(ČKAIT) vzrostl na 89 inženýrů a 13 techniků;  9 zaměstnanců je
úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů.  
Další  autorizace a osvědčení: 1 autorizovaný inženýr pro
nakládání s nebezpečnými látkami a 4 zaměstnanci jsou držiteli
osvědčení způsobilosti k odborné činnosti prováděné hornickým
způsobem. 
Počet držitelů autorizačního osvědčení ze Slovenské komory
stavebních inženýrů je 10 osob, 21 zaměstnanců společnosti je
držiteli autorizačního osvědčení Polské komory stavebních
inženýrů.
Další zaměstnanci vlastní některá speciální osvědčení.
SUDOP PRAHA a.s. je držitelem osvědčení Národního
bezpečnostního úřadu ČR, na jehož základě může přistupovat
k utajovaným informacím do stupně DŮVĚRNÉ.
Vzdělávací aktivity byly v roce 2008 orientovány převážně na
řešení aktuálních problémů výrobní sféry, novou legislativu,
prohlubování znalostí v oblasti výpočetní techniky s možností
získání certifikátů. Pokračovala jazyková příprava ve dvanácti
anglických, dvou německých a dvou ruských kurzech a nově byla
zavedena výuka polského jazyka (2 kurzy). 
Sportovní klub PODUS, podporovaný společností, zabezpečoval
bohaté sportovní vyžití zaměstnanců v kolektivních
i individuálních sportech. Tradičně proběhly zimní sportovní hry
v Albrechticích v Jizerských horách. Letní sportovní hry byly znovu
uspořádány ve sportovním areálu v Tichonicích.
Společnost se podílela na aktivitách Klubu důchodců. V prosinci
2008  byla mezi vedením společnosti a zástupci odborů uzavřena
kolektivní smlouva, která vymezila základní pravidla odměňování
a zásady personální a sociální politiky společnosti pro rok 2009.

sponzorská činnost 

Tradičně přispěla naše firma na projekty a provoz obecně
prospěšných organizací i v roce 2008. Z těch, kterým
věnujeme péči dlouhodobě, to byly: Modrý klíč – sdružení pro
pomoc mentálně postiženým v Praze 4, nadace PER MUSICAM
AEQUO, Praha 1, která pomáhá hudebnímu vzdělávání
zrakově postižených, Spolek TREND vozíčkářů Olomouc
(podpora asistenční služby), Středisko rané péče Praha 2
(podpora rodiny a vývoje dítěte se zrakovým postižením)
a občanské sdružení SANANIM v Praze 9, které se stará
o prevenci a léčbu drogově závislých; do tradičních
„zákazníků“ lze již zařadit i Českou unii neslyšících, která
každoročně pořádá setkání „Mluvící ruce“ a Rozum a Cit,
nadační fond pro opuštěné děti v Praze 3. 
Po delší době jsme přispěli na provoz chráněných dílen Fokusu
Mladá Boleslav. Nadace Františka Faltuse, Praha 6 dostala
příspěvek na podporu studentů zaměřených na ocelové
konstrukce a 1. pražský sportovní klub neslyšících příspěvek
v Praze 4 na dárky Mikulášské nadílky svým členům. Přispěli
jsme i na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kostelci
a mateřské školce Vokovická na zakoupení speciálních
pomůcek. Podpořili jsme pobyty tělesně postižených klientů,
které pořádají Občanské sdružení Borůvka, Borovany a DMO
pobyty dospělých Mladá Boleslav. Příspěvky na činnost dostalo
Občanské sdružení Máme otevřeno? z Prahy 2 a Křesťanské
sdružení zrakově postižených AVE na výrobu zvukových knih.
Prostřednictvím České televize a jejich čtyř adventních
koncertů jsme pomohli dalším neziskovým organizacím.
Každoroční příspěvky získaly: 78. skupina SKALKA Praha 10
na zvelebení táborové základny v Kamenici u Humpolce
(pečují i o děti našich zaměstnanců) a Pěvecký sbor SUDOP
(příspěvek na vybavení).

HR and social policy 

Altogether 354 employees worked at the Company as at the end of
the year in our offices in Prague, Hradec Králové, Ústí nad Labem
and Pilsen, of which 280 are planners/designers. University
graduates account for 67 % of the headcount, 31 % of the
employees have a secondary school background. Women account
for one third of the total headcount. 
The number of engineers and technicians authorised to work in the
building industry (ČKAIT – Česká Komora Autorizovaných Inženýrů a
Techniků činných ve výstavbě – Czech Chamber of Authorized
Engineers and Technicians in the building industry) has grown to 89
engineers and 13 technicians; 9 employees are certified land surveyors. 
Other authorisations and certificates: 1 engineer authorised to
dispose of hazardous substances, 4 employees authorised to
perform operations using mining techniques. The number of
Company engineers certified by the Slovak Chamber of Civil
Engineers is 10 now, 21 Company employees are certified by the
Polish Chamber of Civil Engineers. In addition to that, a number of
employees are holders of special certificates of other types. 
Being a holder of the National Security Office certificate, SUDOP
PRAHA a.s. is entitled to access secret information (up to the
CONFIDENTIAL LEVEL). 
Our educational activities in 2008 were focused primarily on
relevant production-related problems, new legislation and
enhancement of IT skills (including certification opportunities). The
staff continued attending language courses (twelve English, two
German, two Russian and two brand new Polish courses). 
Supported by the Company, the PODUS sports club offered a vast
range of sports activities to our employees, in both individual and
team sports. As usual, the Company organised winter games in
Albrechtice (Jizerské hory – Jizera mountains) and summer games
at the Tichonice sports resort. 
We also supported the Pensioners Club. In December 2008, the
Company management and trade union representatives made a
collective agreement stipulating key principles for employee
remuneration and the Company’s HR and social policies for 2009. 

Like in the previous years, we donated money for the operation
of charitable organisations and their projects in 2008.
Organisations getting our long-term support include the Modrý
klíč (Blue Key) association (Prague 4, helping mentally
handicapped people), the PER MUSICAM AEQUO Foundation
(Prague 1, music education for visually impaired people),
TREND (Olomouc-based association of wheelchair users –
supporting the assistance service), the Prague 2 Early Care
Centre (supporting families with visually impaired children and
the development of the children) and SANANIM (Prague 9, civic
association for drug addict treatment and prevention); traditional
“customers” include the Czech Union of the Deaf that organises
the annual “Speaking Hands” event and Rozum a Cit (“Sense
and Sensibility”, abandoned children’s fund in Prague 3).
We made a donation to Fokus Mladá Boleslav for the operation
of their sheltered workshops. The František Faltus Foundation in
Prague 6 received a donation to support students majoring in
steel structures, the 1st Prague Sports Club for People With
Hearing Disorders got a donation for St. Nicolas gifts for its
members. We also supported the operation of the Anežka Česká
Hospice in Červený Kostelec and the Vokovická Kindergarten
(donation towards buying special aids). We supported projects
of recreation for physically handicapped clients organised by
Borůvka (civic association in Borovany) and recreation provided
to people suffering from cerebral palsy (Mladá Boleslav). We
supported Máme otevřeno? (“Are We Open?”, Prague 2, civic
association for the integration of mentally handicapped people)
and AVE (Christian association of people with sight disorders,
donation towards the production of audio books). Besides the
above, we supported other non-profit organisations through four
advent charity concerts televised by Česká televize (Czech
Republic’s public service TV broadcaster). 
Annual donations were provided to the 78th Group SKALKA
(Prague 10, improvements in their camp in Kamenice u
Humpolce - the organisation’s “clients” include children of our
employees) and the SUDOP Choir (donation for equipment). 

HR and social policy sponsorship

Revitalizace Masarykova nádraží v Praze

Modernizace hlavního nádraží v Praze



vysvětlivky zkratek
IZ = investiční záměr
S = studie
SP = studie proveditelnosti
UTS = územně-technická studie
PD = přípravná dokumentace 
PS = projekt stavby 
PSŘ = projektové souhrnné řešení 
DZS = dokumentace pro zadání stavby 
DUR = dokumentace pro územní řízení 
DSP = dokumentace pro stavební povolení 
RDS = realizační dokumentace stavby 
DPS = dokumentace pro provedení stavby 
DSPS = dokumentace skutečného provedení stavby
I = inženýrská činnost 

seznam zakázek

studijní a koncepční práce 

železniční stavby
Strategický obchodní plán pro rozvoj železniční dopravy v ČR
Praha–Beroun, nové železniční spojení (IZ)
Aktualizace studie proveditelnosti 3. třetího tranzitního koridoru (SP)
Modernizace trati Plzeň – Česká Kubice, úsek Plzeň (mimo) – Stod (včetně) (IZ)
Modernizace trati Plzeň – Česká Kubice, v úseku  Stod (mimo) – Domažlice
(mimo) (IZ)
Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí
nad Lužnicí (IZ)
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice (IZ)
Kanínská spojka (IZ)
Praha - Beroun, nové železniční spojení, výpočet doby úniku při současném
šíření kouře (S)
Mladá Boleslav – Česana (IZ)
Optimalizace trati Lysá n. L. - Praha Vysočany, 1. stavba (IZ)
Racionalizace v trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod – 1. část (IZ)
Elektrizace trati Lysá nad Labem – Milovice (IZ)
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba,
zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem (IZ)
Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz (IZ)
Výhledové zvýšení propustné výkonnosti trati v úseku Poříčany – Praha hl. n. (S)
Nové spojení, II. etapa – městský železniční tunel, technicko-technologické
prověření a zpřesnění návrhu (S)
Studie přezkoumání kapacit železniční infrastruktury železnice ČR navazující
na ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav (S)
DOZ Všetaty–Děčín (S)
Vybudování regionálních dispečerských pracovišť na síti SŽDC, s.o. (S)
Koncepce napájení v železničním uzlu Praha včetně možnosti rekuperace ve
vazbě na předpokládané rozšíření městské železnice (S)
Technicko ekonomické studie úprav železničního uzlu Mladá Boleslav ve
vazbě na zajištění potřeb nákladní dopravy (S)
Ochrana nových tunelových objektů proti negativním technickým i provozním
vlivům (S)
GSM-R (SP)
Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk (SP)
Prodloužení trati Bezdružice–Teplá včetně optimalizace trati Pňovany–Bezdružice (UTS)
Modernizace západní části žst. Praha hl. n., 2. část, nást. I – IV, zpracování
žádosti na kofinancování stavby z prostředků EU

silniční stavby
I/27 Plasy průtah - 1.část (IZ)
I/37 MUK Srch (IZ)
I/37 MUK Stéblová (IZ)
I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné, severní část (IZ)
Obchvat Brumovice, část Skrochovice (IZ)
Multimodální logistické centrum Východní Čechy v Pardubicích (IZ)
I/20 Plzeň, Sládkova – Na Roudné, křižovatka Rokycanská – Jateční (S)
I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Cvokařská (S)
I/11 - přeložka Hradec Králové – Blešno – Nepasice (S)
Přeložka silnice I/37 hranice Pardubického kraje – Ždírec nad Doubravou (S)
Cyklostezky ve směrech Most–Havraň, Most–Komořany a Most–Záluží (S)
Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Mže – greenways (S)
Zahloubení ulic v prostoru Černých mostů v Táboře (S)
Napojení rekreačních lesů Podhůra (S)
Technická studie zaměřená na zlepšení marketingové nabídky služeb
provozovatele společnosti Šmídl s.r.o. a následnému snížení nákladů
a přepravních dob mezi Vysokým Mýtem a Žamberkem (S)
Řešení veřejné dopravy v ulicích U Prazdroje a Rokycanská, v úseku Lobezská
– Jateční  (UTS)

vizualizace, animace a videokompozice 

D3 - vizualizace varianty “Promika”
I/38 Kolín - vizualizace
3D vizualizace tras rychlostní silnice R55 a R52
Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
Optimalizace trati Praha hl. n. – Praha Smíchov

železniční stavby 

Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať (PD)
Modernizace trati Brno–Přerov, I. etapa Blažovice–Nezamyslice (PD)
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu (PD)
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení (PD)
Optimalizace trati Lysá n. L. – Praha Vysočany (PD)
GSM-R Děčín–Všetaty–Kolín (PD)
Rekonstrukce zab. zař. Praha Smíchov – Hostivice (PD)
Racionalizace v trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod - 2. část (PD)
Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec (PD)

Rekonstrukce zastřešení nástupiště I.– IV. žst. Praha hl. n. (PD)
Modernizace trati Rokycany–Plzeň (PD)
Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora, odvrat zapojení trati na Písek (PD)
Rekonstrukce TNS Týniště nad Orlicí (PD)
Rekonstrukce TNS Světec (PD)
Konektivita zapojovačů I.NŽK v úseku Děčín st. hr. – Praha – Kolín (PD)
Rekonstrukce rádiových sítí 150 MHz v obvodu RCP Ústí n.L. (PD)
Rekonstrukce rádiových sítí 150 MHz v obvodu RCP Praha (PD)
Rekonstrukce rádiových sítí 150 MHz v obvodu RCP Česká Třebová (PD)
Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Břeclav st. hranice – Kolín (PD)
Náhrada KO 50Hz na PZS v km 115,285 a 115,378 včetně TZZ Železný Brod
– Malá Skála (PD)
Rekonstrukce PZS v km 126,191 Trutnov Poříčí – Trutnov hl. n. (PD)
Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Pardubice - Rekonstrukce
železničního mostu přes Labe v Kolíně v km 298,866 (DUR)
Revitalizace kontejnerového terminálu Přerov (DSP)
Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží (PS)
Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany (PS)
Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice – Veselí
nad Lužnicí (PS)
Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice (PS)
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí (PS)
Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha Libeň
– Praha Běchovice, 2. část (PS)
Rekonstrukce žel. svršku kolejí č.1 a 2 Praha Libeň – Praha Masarykovo
nádraží (PS)
Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky (PS)
Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec (PS)
Rekonstrukce kabelu 6 kV Bohosudov – Teplice (PS)
Trutnov Poříčí – Malé Svatoňovice TZZ (PS)
Racionalizace železničního uzlu Trutnov střed a Trutnov Poříčí (PS)
Racionalizace v trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod, 2. část (PS)
Rekonstrukce koleje Šluknov – Dolní Poustevna (PS)
Rekonstrukce PZS v km 86,750, 87,065 a 87,196 trati Stará Paka – Košťálov (PS)
Autoblok Praha Libeň – Praha Holešovice (PS)
Rekonstrukce přejezdu v km 128,027 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov
Poříčí včetně výhybky č. 6 (PS)
Modernizace jižního zhlaví žst. Hradec Králové (PD)
GSM-R dokončení I. NŽK (RDS)
Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec (RDS)
DOZ Přerov – Polanka n.Odrou (RDS)
Modernizace záp. části Praha hl. n., 2. část, nást. I-IV (RDS)
Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice (RDS)
DOZ Karlovy Vary – Potůčky (RDS)
Modernizace záp. části Praha hl. n., 2. část, nást. I-IV (DSPS)
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem (DSPS)

železniční stavby zahájené před rokem 2008
Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa (PD)
Optimalizace trati Praha hl. n. – Praha Smíchov (PD)
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n. (PD)
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Medlešická spojka (PD)
Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy (PS)
Modernizace trati Rokycany – Plzeň (PS)
Optimalizace trati Sudoměřice – Votice (PS)
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. Tranzitního železničního koridoru (PS)

silniční stavby 

R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu (DUR)
R7 Slaný – hranice STČ kraje - zkapacitnění silnice (DUR)
I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat, I. část (DUR)
Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, I. etapa (DUR)
Silnice I/27 most Plasy ev. č. 27-059 úprava křižovatky silnice I/27 s Lipovou
ulicí (DUR)
II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, větev napojení na Michalovickou
ulici a aktualizace trasy (DUR)
Chodníky ulice Budějovická a Chýnovská v Táboře - průchody pro pěší
a cyklisty v prostoru Černých mostů (DUR)
R7 Postoloprty - MÚK Bítozeves (DSP)
I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat (DSP)
I/37 Březhrad–Opatovice (DSP)
I/11 Oldřichovice–Bystřice (DSP)
Stavební úprava ulice Nade Mží (DSP)
Cyklo Řepy – Purkrabský háj, A34, Praha 6 (DSP)
Zkapacitnění Štěrboholské radiály v Praze 10 (DSP, DZS)
Sil. I/27 Plasy most ev.č. 27-059, Revitalizace socioekonomické sféry u NKP
Klášter Plasy (DSP, DZS)
D3, stavba 0307 C - Most přes Černovický potok (DZS)
R6 Lubenec–Bošov (DZS)
R6 Sokolov– Tisová (DZS)
I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky (DZS)

IV. TŽK: Strančice - Praha Hostivař, lávka ve Strančicích

I/37 Hrobice–Ohrazenice (DZS)
I/37 Chrudim - obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17 (DZS)
Okružní křižovatky Petrovická (DZS)
I/8 Bystřany - chodník a místo pro přecházení (DZS)
R6 Sokolov–Tisová (RDS)
R7 MÚK Bítozeves – MÚK Vysočany (RDS)
R7 Sulec, obchvat (RDS)
I/38 obchvat Kolín (RDS)
I/27 Plasy most ev. č. 27-060 přes ČD (RDS)
Lávka pro cyklisty a pěší přes komunikaci I/30 v Lovosicích (RDS)

městské dopravní systémy 

Propustná výkonnost trasy B metra (S)
Výměna pohyblivých schodů ve stanici metra Nádraží Holešovice (DSP)
Výměna pohyblivých schodů ve stanici metra Můstek “A” (DSP)
Přívod 22 kV Smíchovské nádraží (DSP)
EOV Hostivař (RDS)
EOV Výstaviště – Dukelských hrdinů (RDS)

pozemní stavby

SOKP 519 Suchdol – Březiněves, Hasičská záchranná služba Čimice (IZ)
SOKP 519 Suchdol – Březiněves, Hasičská záchranná služba Čimice (S)
Rekonstrukce budovy Masarykova nádraží (DSP)
Centrální dispečerské pracoviště Přerov (PS)
Přestavba sídla ZP MV ČR v Praze (RDS)

geotechnika 

železniční stavby
Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
Modernizace trati Brno–Přerov, I. etapa Blažovice–Nezamyslice
Optimalizace trati Lysá n. L. – Praha Vysočany
Rekonstrukce železničního mostu přes Labe v Kolíně v km 298.866
Modernizace trati Rokycany–Plzeň, hydrogeolog.monitoring
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice – Veselí
nad Lužnicí

silniční stavby
R7 Postoloprty – MÚK Bítozeves
R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu
I/16 Nová Paka, obchvat
I/16 Nová Paka, obchvat - monitoring studní
I/2 Pardubice, JV obchvat
II/101 Brandýs nad Labem - přeložka

dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA)

R11-1108 Jaroměř–Trutnov
Dálnice D3 stavba 0304 a 305 - I
Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická
Kanínská spojka
I/18 Příbram – Jihovýchodní obchvat, II. část
Kontejnerové překladiště Lovosice
Kontejnerové překladiště Malešice
Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, Tomice II
Přeložka silnice I/37 hranice Pardubického kraje – Ždírec nad Doubravou 
Zkapacitnění trati Kostelec–Telč–Slavonice
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Medlešická spojka
Optimalizace trati Lysá n. L. – Praha Vysočany

inženýrská činnost 

Zkapacitnění Štěrboholské radiály v Praze 10
I/14 Smržovka - most ČD
R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu
Silnice R52, stavba 5206, Perná – statní hranice ČR/Rakousko
II/180 Kyšice – Chrást

zahraniční zakázky

Afghánistán 
Studie výstavby nové železniční tratě z íránských hranic přes město Herát do
Kábulu
Albánie 
Podkladová studie pro potřeby získání koncese pro provozování železniční
dopravy v Albánii
Bosna a Hercegovina
Studie rekonstrukce železniční tratě Sarajevo–Ploče v úseku Mostar–Čaplina 
Bulharsko 
Technická pomoc při rehabilitaci úseku železniční infrastruktury Plovdiv–Burgas
Technická pomoc při rehabilitaci úseku železniční infrastruktury Mezdra –
Gorna Oryahovitsa
Evropská komise
TEN-CONNECT - aktualizace výhledových dopravních scénářů a prognóz na

vztah k veřejnosti

I v roce 2008 pokračovala společnost v pořádání dvou velkých
odborných akcí ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty
s.o. Za značného zájmu odborné veřejnosti se v lednu uskutečnil
13. ročník konference „Železniční mosty a tunely“ a v listopadu
13. ročník konference „Železnice 2008“. Obchodním partnerům
i veřejnosti se společnost dále prezentovala na řadě výstav,
veletrhů a konferencí, i odbornými texty ve specializovaných
periodikách. Pracovní úspěchy i život ve společnosti přibližoval po
celý rok čtvrtletník SUDOP REVUE, který dovršil již čtrnáctý rok
vydávání. 

Like in the previous years, the Company organised two major
expert events in cooperation with Railway Infrastructure
Administration in 2008. Attended by a large number of industry
experts, the 13th “Railway Bridges and Tunnels” conference was
held in January, the 13th “Railways 2008” conference in November.
We also presented our services to our business partners and the
general public at a number of exhibitions, trade fairs and
conferences, as well as through articles in technical periodicals.
Issued for fourteen years, the SUDOP REVUE quarterly mapped out
the Company’s professional achievements and community life
throughout 2008. 

public relations



studies and concepts 

railway construction projects 
Strategic business plan for the development of railway transport in the Czech
Republic 
Prague – Beroun, new railway connection (IP)
Updating the feasibility study for Transit Corridor III (FS)
Modernisation of Line Pilsen – Česká Kubice, Section Pilsen (excluded) – Stod
(included) (IP)
Modernisation of Line Pilsen – Česká Kubice, Section Stod (excluded) –
Domažlice (excluded) (IP)
Modernisation of Line Ševětín – Veselí nad Lužnicí – Part II, Section Horusice –
Veselí nad Lužnicí (IP)
Increasing the capacity of Line Týniště n. O. – Častolovice – Solnice (IP)
Kanín Connection (IP)
Prague - Beroun, new railway connection, calculation of the escape time in
case of spreading smoke (S)
Mladá Boleslav – Česana (IP)
Optimisation of Line Lysá n. L. - Prague Vysočany, Construction 1 (IP)
Rationalisation of Line Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod – Part 1 (IP)
Electrification of Line Lysá nad Labem – Milovice (IP)
Modernisation of Line Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Construction 1,
double-tracking Section Stéblová – Opatovice nad Labem (IP)
Opening the Dolní Poustevna – Sebnitz border crossing (IP)
Possibility of increasing the line throughput in Section Poříčany – Prague Central
Station (S)
New Connection, Stage II.– city railway tunnel, technical and technological
validation and specification of the proposed solution (S)
Study reviewing the capacities of the Czech Republic railway network in terms
of its connection with ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav (S)
Remote control system of line Všetaty–Děčín (S)
Building regional dispatch stations in the SŽDC network (S)
Power supply solution for the Prague railway junction (including energy
recovery possibilities) in connection with the expected extension of the city
railway network (S)
Technical and financial studies regarding adaptations of the Mladá Boleslav
railway junction designed to meet freight transport requirements (S)
Protection of new tunnels against negative technical and operational impacts (S)
GSM-R (FS)
Electrification of Line Zábřeh – Šumperk (FS)
Extension of Line Bezdružice – Teplá including optimisation of Line Pňovany –
Bezdružice (LTS)
Modernisation of the western part of Prague Central Station, Part 2, Platforms I
– IV, drafting an EU co-funding application 

road construction projects
Road I/27 Plasy through-pass – Part 1 (IP)
Road I/37 Elevated crossing Srch (IP)
Road I/37 Elevated crossing Stéblová (IP)
Road I/20 Pilsen, Section Sládkova – Na Roudné, Part North (IP)
Brumovice bypass, Part Skrochovice (IP)
Multimodal logistics centre Východní Čechy in Pardubice (IP)
Road I/20 Pilsen, Sládkova – Na Roudné, Junction Rokycanská – Jateční (S)
Road I/20 Pilsen, Section Sládkova – Cvokařská (S)
Road I/11 – Relaying Section Hradec Králové – Blešno – Nepasice (S)
Road I/37 - Relaying Section Pardubice Region border – Ždírec nad Doubravou (S)
Bike paths in the directions Most–Havraň, Most–Komořany and Most–Záluží (S)
Pilsen, sports and recreation route along the Mže River – greenways (S)
Recessing streets in the Černé mosty area in Tábor (S)
Linking Podhůra forests (S)
Technical study – improving the operator’s (Šmídl s.r.o.) service portfolio and
subsequently reducing the costs and transport times between Vysoké Mýto and
Žamberk (S)
Public transport solutions in U Prazdroje and Rokycanská Streets in Section
Lobezská – Jateční (LTS)

visualisation, animations and video compositions 

Motorway D3 – visualisation of the “Promika” option
Road I/38 Kolín - visualisation
3D visualisation of R55 and R52 roads
Modernisation of Line Votice – Benešov u Prahy
Optimisation of Line Prague Central Station – Prague Smíchov

railway construction projects 

Ústí nad Orlicí – Choceň, new line (PD)
Modernisation of Line Brno–Přerov, Stage I Blažovice–Nezamyslice (PD)
Negrelli Viaduct reconstruction (PD)
Leoš Janáček Airport in Ostrava, railway link (PD)
Optimisation of Line Lysá n. L. – Prague Vysočany (PD)
GSM-R Děčín–Všetaty–Kolín (PD)
Reconstruction of the signalling system in Section Prague Smíchov – Hostivice (PD)
Rationalisation of Line Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod - Part 2 (PD)
Reconstruction of the arrival and departure tunnels at the Liberec Railway
Station (PD)
Reconstruction of roofs on Platforms I – IV at the Prague Central Station (PD)
Modernisation of Line Rokycany–Pilsen (PD)
Modernisation of Line Tábor – Sudoměřice u Tábora (the line to Písek is not to be
used any more) (PD)
Reconstruction of line power supply system Týniště nad Orlicí (PD)
Reconstruction of line power supply system Světec (PD)
Connectivity of connectors in the National Railway Corridor I in Section Děčín
National Border – Prague – Kolín (PD)
Reconstruction of 150 MHz radio networks in RCP Ústí n.L. (PD)
Reconstruction of 150 MHz radio networks in RCP Prague (PD)
Reconstruction of 150 MHz radio networks in RCP Česká Třebová (PD)
Construction of ERTMS/ETCS L2 in Section Břeclav National Border – Kolín (PD)
Replacing KO 50Hz in PZS at km 115,285 and 115,378 including line
signalling system Železný Brod – Malá Skála (PD)
Reconstruction of PZS at km 126,191 Trutnov Poříčí – Trutnov hl. n. (PD)
Underpass to Pardubice harbour - height 5.25 m - reconstruction of railway
bridge across the Elbe in Kolín, at km 298,866 (PD)
Revitalisation of Přerov container terminal (DD)
Brno railway junction, modernisation of the through-pass and Part I of the
passenger station (FD)
Optimisation of Line Zbiroh – Rokycany (FD)
Modernisation of Line Ševětín – Veselí nad Lužnicí - Part II, Section Horusice –
Veselí nad Lužnicí (FD)
Optimisation of Line Benešov u Prahy – Strančice (FD)
Ústí nad Orlicí railway junction through-pass (FD)
Prague railway junction through-pass – modernisation of Line Section Prague
Libeň – Prague Běchovice, Part 2 (FD)
Reconstruction of superstructures of Tracks 1 and 2 in Section Prague Libeň –
Prague Masaryk Station (FD)
Reconstruction of Pečky traction converter station (R 110 kV and T 110 kV) (FD)
Reconstruction of arrival and departure tunnels at the Liberec Railway Station (FD)
Reconstruction of 6 kV cable in Section Bohosudov – Teplice (FD)
Trutnov Poříčí – Malé Svatoňovice line signalling system (FD)
Rationalisation of Trutnov Centre and Trutnov Poříčí railway junctions (FD)
Rationalisation on Line Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod, Part 2 (FD)
Brno railway junction, modernisation of the through-pass and Part I of the
passenger station (FD)
Reconstruction of Track Šluknov – Dolní Poustevna (FD)
Reconstruction of PZS at km 86,750, 87,065 and 87,196 Line Stará Paka –
Košťálov (FD)
Auto-block Prague Libeň – Prague Holešovice (FD)

list of project/contracts awarded

abbreviations 
IP =  investment plan 
S = study 
FS = feasibility study 
LTS = land use and technical aspects study
PD = Preliminary Design
DD = Detailed Design 
FD = Final Design 
TD = Tender Documentation 

Crossing reconstruction at km 128,027, Line Chlumec nad Cidlinou – Trutnov
Poříčí, including Point No. 6 (FD)
Modernisation of the southern point unit at Hradec Králové Railway Station (FD)
GSM-R – completing Transit Railway Corridor I (FD)
Reconstruction of arrival and departure tunnels at Liberec Railway Station (FD)
Remote Control System of the Line Přerov – Polanka n.Odrou (FD)
Modernisation of the western part of Prague Central Station, Part 2, Platforms I-IV (FD)
Optimisation of Line Benešov u Prahy – Strančice (FD)
Remote control system of line Karlovy Vary – Potůčky (FD)
Modernisation of the western part of the Prague Central Station, Part 2,
Platforms I-IV (DD)
Ústí nad Labem railway junction through-pass (DD)

railway construction projects launched before 2008
Modernisation of Line Prague – Kladno including a link to Ruzyně Airport – Stage I (PD)
Optimisation of Line Prague Central Station – Prague Smíchov (PD)
Optimisation of Line Section Prague Hostivař – Prague Central Station (PD)
Modernisation of Line Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Medlešice
Connection (PD)
Modernisation of Line Votice – Benešov u Prahy (FD)
Modernisation of Line Rokycany – Pilsen (FD)
Optimisation of Line Sudoměřice – Votice (FD)
Pilsen junction through-pass in the direction of Transit Railway Corridor III (FD)

road construction projects 

Road R7 Panenský Týnec, increasing the bypass capacity (PD)
Road R7 Slaný – Central Bohemia Region border – increasing the road’s
capacity (PD)
Road I/18 Příbram – South-East bypass Part I (PD)
Roads I/20 and II/231 in Pilsen, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, Stage I (PD)
Road I/27, bridge in Plasy No. 27-059, adaptation of the junction of Road I/27
with Lipová Street (DD, TD)
Road II/247 Access road to the Prosmyky industrial zone, link to Michalovická
Street and route update (PD)
Pavements on Budějovická and Chýnovská Streets in v Tábor – passageways for
pedestrians and cyclists in the Černé mosty area (PD)
Road R7 Postoloprty - Elevated crossing Bítozeves (DD)
Road I/2 Pardubice – South-East bypass (DD)
Road I/37 Březhrad–Opatovice (DD)
Road I/11 Oldřichovice–Bystřice (DD)
Structural adaptations of Nade Mží Street (DD)
Cyklo Řepy – Purkrabský háj, A34, Prague 6 (DD)
Increasing the capacity of Štěrboholy Radial Road in Prague 10 (DD, TD)
Road I/27, bridge in Plasy No. 27-059, socio-economic revitalisation, Plasy
Monastery national monument (DD, DZS)
Motorway D3, Construction 0307 C – bridge across the Černovice Brook (TD)
Road R6 Lubenec–Bošov (TD)
Road R6 Sokolov– Tisová (TD)
Road I/27 Velemyšleves – bypass and bridge across the Chomutovka (TD)
Road I/37 Hrobice–Ohrazenice (TD)
Road I/37 Chrudim – bypass, Section Medlešice – Road I/17 (TD)
Roundabout junctions Petrovická (TD)
Road I/8 Bystřany – pavement and road crossing point (TD)
Road R6 Sokolov–Tisová (TD)
Road R7 Elevated crossing Bítozeves – Elevated crossing Vysočany (TD)
Road R7 Sulec, bypass (FD)
Road I/38 bypass Kolín (FD)
Road I/27 Plasy, bridge No. 27-060 across Czech railways line (FD)
Bridge for cyclists and pedestrians across Road I/30 in Lovosice (FD)

urban transport systems 

Throughput capacity of Line B of the Prague underground (S)
Replacing escalators at the Nádraží Holešovice underground station (DD)
Replacing escalators at the Můstek “A” underground station (DD)
22 kV supply at Smíchovské nádraží (DD)
Electric heating of switches Hostivař (FD)
Electric heating of switches Výstaviště – Dukelských hrdinů (FD)

civil engineering projects 

Prague City Ring - Constr.no 519 Suchdol – Březiněves, Čimice Fire-Fighting
and Rescue Service (IP)
Prague City Ring - Constr.no 519 Suchdol – Březiněves, Čimice Fire-Fighting
and Rescue Service (S)
Reconstruction of the Masaryk Station building (DD)
Central Dispatch Station in Přerov (FD)
Reconstruction of the head office of the Interior Ministry’s insurance agency in
Prague (TD)

transevropské dopravní síti
SoNorA - analýza dopravní infrastruktury a přepravních potřeb v koridoru Balt-Jadran
Kyrgyzstán
Komplexní studie městské a příměstské osobní dopravy v Biškeku
Polsko 
Projektová dokumentace pro modernizaci železniční trati č. 8. v úseku
Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie včetně spojky Warszawa Służewiec
– Lotnisko Okęcie
Modernizace železniční trati E20 v úseku Siedlce–Terespol, (Łuków –
Międzyrzec Podlaski)
Nizozemí
Nákladní železniční koridor ČR - Nizozemí
Německo
Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz
Slovensko 
Dálnice D1 Turany–Hubová
Spojení silnic I/59 a I/66 v úseku Slovenská Lupča – Korytnica.

geotechnics 

Railway construction projects 
Modernisation of Line Votice – Benešov u Prahy
Modernisation of Line Brno–Přerov, Stage I Blažovice–Nezamyslice
Optimisation of Line Lysá n. L. – Prague Vysočany
Reconstruction of railway bridge at km 298.866 across the Elbe (in Kolín) 
Modernisation of Line Rokycany–Pilsen, hydrogeological monitoring
Ústí nad Orlicí railway junction through-pass 
Modernisation of Line Ševětín – Veselí nad Lužnicí – Part II, Section Horusice –
Veselí nad Lužnicí

road construction projects
Road R7 Postoloprty – Elevated crossingBítozeves
Road R7 Panenský Týnec, bypass capacity increase
Road I/16 Nová Paka, bypass
Road I/16 Nová Paka, bypass – monitoring of wells
Road I/2 Pardubice, South-East bypass
Road II/101 Brandýs nad Labem – relaying the road

EIA documentations

Road R11-1108 Jaroměř–Trutnov
Motorway D3, Constructions 0304 and 305 - I
Extension of Line A of Prague underground (from Dejvická Station)
Kanín Connection 
Road I/18 Příbram – South-East bypass Part II
Lovosice container hub
Malešice container hub
Modernisation of Line Votice – Benešov u Prahy, Tomice II
Relaying Road I/37, Pardubice Region border– Ždírec nad Doubravou
Increasing the capacity of Line Kostelec–Telč–Slavonice
Modernisation of Line Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Medlešice
Connection 
Optimisation of Line Lysá n. L. – Prague Vysočany

engineering operations

Increasing the capacity of Štěrboholy Radial Road (Prague 10)
Road I/14 Smržovka – railway bridge 
Road R7 Panenský Týnec, increasing bypass capacity 
Road R52, Construction 5206, Perná – Czech-Austrian national border 
Road II/180 Kyšice – Chrást

projects abroad 

Afghanistan 
Study regarding the construction of a new railway line from the Iranian border
through Herat to Kabul, Afghanistan 
Albania 
Base study conducted with the objective of obtaining a railway operator
licence in Albania 
Bosnia and Herzegovina
Study regarding the reconstruction of the Sarajevo–Ploce railway line, Section
Mostar–Capljina 
Bulgaria 
Technical assistance in revitalising the Plovdiv–Burgas section of the railway
infrastructure 
Technical assistance in revitalising the Mezdra–Gorna Oryahovitsa section of
the railway infrastructure
European Commission 
TEN-CONNECT – updating transport outlook scenarios and forecasts for the
trans-European transport network 
SoNorA – analysing the transport infrastructure and transport needs in the
Baltic-Adriatic corridor 
Kyrgyzstan
Comprehensive study for the city and suburban transport in Bishkek 
Poland 
Project documentation for the modernisation of Railway Line No. 8, section
Warsaw Zachodnia – Warsaw Okęcie including the link Warsaw Służewiec –
Lotnisko Okęcie
Modernisation of the E20 railway line, Section Siedlce–Terespol, (Łuków –
Międzyrzec Podlaski)
Netherlands
Freight railway corridor between the Czech Republic and the Netherlands 
Germany
Opening the Dolní Poustevna – Sebnitz border crossing 
Slovakia 
D1 Motorway, Turany–Hubová
Linking Roads I/59 and I/66 in Section Slovenská Lupča – Korytnica.
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