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Obtížný rok 2009 zvládla naše společnost, SUDOP PRAHA
a.s. velmi dobře. Udrželi jsme naše pozice na tuzemském trhu
konzultačních a inženýrských služeb, opět jsme pracovali pro
naše zahraniční klienty, a to zejména na Slovensku, v Polsku
a Bulharsku.
V roce 2009 jsme dosáhli velmi dobrých hospodářských
výsledků. Po celý rok 2009 byl SUDOP PRAHA a.s. finančně
stabilní, nečerpali jsme úvěry, společnost není zatížena
dluhovou službou.
V roce 2009 jsme dosáhli významných ocenění kreativity
a kvality práce našich špičkových projektových týmů. Stavba
„Nové spojení“, pro kterou jsme projektovali všechny
projektové stupně, získala titul „Stavba roku“. Železniční
estakáda přes Masarykovo nádraží získala titul „Dopravní
stavba roku“.
V roce 2009 v naší společnosti standardně fungoval systém
jakosti, vzdělávání a sociální programy. Tradičně jsme
pořadateli odborných konferencí, tradičně jsme sponzory,
donátory mnoha humanitárních projektů.
Do roku 2010 vstupujeme v situaci, kdy již několik měsíců je
našimi nejdůležitějšími klienty (SŽDC, ŘSD) výrazně omezena
projektová příprava dopravních staveb. Hlavním úkolem pro
rok 2010 je naplnit naše výrobní kapacity dostatečným
množstvím zakázek v tuzemsku a v zahraničí.
Vážení obchodní partneři,
SUDOP PRAHA a.s. je připraven i v roce 2010 být pro Vás
kvalifikovaným a korektním partnerem. Udržujeme vysoký
standard projektových technologií, naše špičkové projektové
týmy jsou připraveny pro Vás řešit i ty nejobtížnější zakázky.
Jako každoročně Vám i nám přeji pevné zdraví, sebevědomí,
prosperitu a úspěch.

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

BOD chairman’s foreword
Dear shareholders, dear business partners, dear colleagues,
Our company SUDOP PRAHA a.s. dealt with the difficult year
2009 very well. We maintained our position on the domestic
market in consultancy and engineering services and again
worked for our foreign clients, in particular in Slovakia, Poland
and Bulgaria.
In 2009 we achieved very good financial results. During the
whole year, SUDOP PRAHA a.s. was financially stable; we did
not take use of any loans and the company is not encumbered
by any debt service.
In 2009 we obtained major awards for the creativity and
premium-quality work of our top project teams. The New
Connection project, for which we designed all project stages,
obtained the “Building of the Year” award. Our railway bridge
across the Masaryk Station was honoured as the “Transport
Building of the Year”.
In 2009 our company employed, as a standard, a quality
system as well as an educational system and social
programmes. Traditionally, we organized specialized
conferences and sponsored and donated funds for numerous
humanitarian projects.
Entering the year 2010, we find ourselves in a situation where
our major clients (Railway Infrastructure Administration, Road
and Highway Administration) introduced significant restrictions
on project preparation for transport projects. The main goal for
2010 is to fully utilize our production capacities by obtaining
a sufficient number of contracts at home as well as abroad.
Dear business partners,
SUDOP PRAHA a.s. is once again ready to be your qualified
and reliable partner in 2010. We maintain a high standard of
project technology; our top project teams are prepared to solve
even the most complicated projects for you. Just like every
year, I wish you good health, a lot of self-confidence,
prosperity and success.

Josef Fidler
Board Chairman
SUDOP PRAHA a.s.

obchodní a výrobní oblast
Z hlediska obchodního i výrobního byl rok 2009 nejúspěšnějším
rokem v historii společnosti SUDOP PRAHA a.s.
Stejně jako v minulých letech byla nejdůležitějším obchodním
partnerem státní organizace Správa železniční dopravní cesty,
která byla, většinou prostřednictvím svých investorských útvarů, tj.
Stavebních správ v Praze, Plzni a Olomouci, zadavatelem řady
veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace
a souvisejících činností. 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 se
zpracovávaly v roce 2009, byly zahájeny již v předchozím roce
a naopak zakázky získané v roce 2009 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 Ředitelství silnic a dálnic v Plzni, Praze,
Chomutově, Pardubicích, Karlových Varech, Ostravě a Jihlavě.
Další zakázky získal SUDOP PRAHA a.s. od krajských úřadů
(zejména Kraj plzeňský, středočeský a karlovarský) a měst (Plzeň,
Praha, Strakonice, Pardubice, Příbram a Ústí nad Labem).
Velmi důležitými klienty byly v roce 2009 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.,
EUROVIA CS, 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 Praha a.s., MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s., VPU DECO PRAHA a.s., SUDOP Energo a.s.,
REMING CONSULT a.s., DOPRAVOPROJEKT a.s.), tak s ostatními
(SUDOP BRNO s.r.o., IKP Consulting Engineers s.r.o.,
Pragoprojekt a.s.).

Praha: Nové spojení

Prague: New Connection
commercial and production operations
In terms of sales and production, 2009 was the
most successful year in the history of SUDOP
PRAHA a.s.
Just like the years before, the state organization
Railway Infrastructure Administration was our
most important business partner, which
organized numerous public tenders for the
preparation of design documentation and
related activities through its investment units,
i.e. construction sections in Prague, Plzeň and
Olomouc. SUDOP PRAHA a.s. regularly took
part in these tenders and was often selected as
the preferred bidder by the tendering authority.
Major railway projects are usually prepared for
more than one year, and therefore some projects
prepared in 2000 were launched last year and,
accordingly, projects contracted in 2009 will be
finalized in the year to come.

SUDOP PRAHA a.s. also participated in the preparation of road
construction projects, having won several major projects sponsored by
the regional offices of the Road and Highway Administration in Plzeň,
Prague, Chomutov, Pardubice, Karlovy Vary, Ostrava and Jihlava.
Other contracts were obtained from regional authorities (in particular in
the Plzeň, Central Bohemian and Karlovy Vary regions) and municipal
authorities (Plzeň, Prague, Strakonice, Pardubice, Příbram and Ústí nad
Labem).
Construction companies were also important clients in 2009; SUDOP
PRAHA a.s. prepared final designs for road and railway projects for them.
Cooperation with SKANSKA ŽS a.s., STRABAG a.s., EUROVIA CS, a. s.,
Metrostav a.s. and AŽD Praha, s. r. o. can be also described as successful
for all parties involved.
We also continued cooperating with design firms operating particularly in
the field of transport construction projects, such as SUDOP GROUP a.s.
(METROPROJEKT Praha a.s., MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., VPU
DECO PRAHA a.s., SUDOP Energo a.s., REMING CONSULT a.s.,
DOPRAVOPROJEKT a.s.), but also others (SUDOP BRNO s.r.o.,
IKP Consulting Engineers s.r.o., Pragoprojekt a.s.).

studijní a koncepční práce

inženýrská činnost

Stejně jako v letech minulých zpracoval SUDOP PRAHA a.s.
v roce 2009 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 2009 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.
Ze studií zabývajících se silniční dopravou jsou nejvýznamnější
studie zpracované pro ŘSD, 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. „metodou HDM – 4“ pro krajské správy ŘSD ČR.
Expertízy. SUDOP PRAHA a.s. zpracoval velké množství zakázek
expertních posouzení, zejména silničních staveb 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 2009 zajišťovalo středisko inženýringu společnosti
SUDOPU 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.
technické dozory, monitoring a kontrola staveb
V roce 2009 byl SUDOP PRAHA a.s. velmi úspěšný v oboru
výkonu technických dozorů staveb při realizaci staveb
a zpracování monitoringů a kontrol staveb spolufinancovaných
z prostředků EU.

geotechnika
Pro středisko Geotechniky byly v roce 2009 nejdůležitější činností
průzkumy pro liniové železniční stavby. Objemově menší, ale
neméně důležité byly průzkumy pro novostavby a rekonstrukce
silnic. Velký důraz byl v tomto roce věnován diagnostickým
a stavebně-technickým průzkumům mostních objektů. Pro zajištění
technického zázemí těchto průzkumů byly provedeny výrazné
investice do přístrojového vybavení (vrtná souprava, diagnostické
přístroje). Celkem bylo v průběhu roku realizováno více než
šedesát obchodních případů.

životní prostředí a dokumentace EIA
Skupina životního prostředí zpracovala v roce 2009 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).

studies and conceptual works

Dálnice D47 (D1): Lipník nad Bečvou – Bělotín

Highway D47 (D1): section Lipník nad Bečvou – Bělotín

Just like in the past years, SUDOP PRAHA a.s. prepared numerous
projects in the field of studies and concepts in 2009; they can be
divided into several areas:
In the field of railway studies, the most important task was an update
to the feasibility study for Rail Transit Corridor III. The utilization of
EU funds for construction work on Rail Corridor III was contingent
upon discussing and having this study accepted by the international
consultancy company Jaspers. At the same time, requests for project
co-financing from EU funds were also drawn up.
In 2009, SUDOP PRAHA a.s. prepared many investment plans for
the Railway Infrastructure Administration. As regards projects in
detailed stages of design documentation, this especially involved
financial evaluations, whereas the investment plans for new
contracts involved the preparation of a technical study.
As regards studies dealing with road transport, the most important
studies prepared for the Road and Highway Administration were of
major importance, as they should become the basis for other
design stages in future.
Financial evaluation studies. Apart from feasibility studies, SUDOP
PRAHA a.s. prepared financial evaluations of road projects using
the so-called “HDM-4 method” for regional offices of the Czech
Road and Highway Administration.
Expert opinions. SUDOP PRAHA a.s. prepared many expert
opinions, in particular for road projects undertaken for regional
offices of the Czech Road and Highway Administration.
Visualizations, animations and video compositions. In order to
present the prepared projects illustratively, SUDOP PRAHA a.s.
provided, in addition to standard designs, also visualizations,
animations and video compositions for the most important railway
and road projects.

engineering operations
In 2009, the Engineering Department of SUDOP PRAHA a.s.
provided engineering services for territorial decisions and building
permits for projects prepared by our company. SUDOP PRAHA a.s.
managed to provide engineering services for many large
construction projects, mostly involving railways.

technical supervision, project monitoring and inspections
In 2009, SUDOP PRAHA a.s. was very successful in performing
technical supervision for projects and preparing monitoring and
inspection programmes for projects co-financed from EU funds.

geotechnology
Surveys for railway line projects were the most important activity of
the Geotechnological Department in 2009. Surveys for new building
projects and road reconstructions had a smaller volume, but were
equally important. Large emphasis was paid to diagnostic and
building and technical surveys for bridges last year. To provide for
the technical facilities needed for such surveys, large investments
were made in machinery (drilling rig, diagnostic devices). In total,
over sixty business cases were implemented during the year.

environmental operations and EIA documentations
In 2009 the group of experts prepared parts of project
documentations concerning environmental impact assessment. In
addition, separate environmental impact assessment
documentations were also prepared in accordance with Act No.
100/2001 Coll.

zahraniční zakázky a aktivity

jakost

Z hlediska zahraničních aktivit společnosti SUDOP PRAHA a.s. je
možné rok 2009 hodnotit jako jednoznačně nejlepší v historii
našeho působení mimo území ĆR.
Na Slovensku jsme se zúčastnili zpracování projektu Modernizace
železniční trati Púchov–Žilina, 1. etapa v profesi trakce
a Modernizace železniční trati Trnava – Nové Mesto, pokračoval
projekt trafostanic TNS Jablonica, TNS Zohor a TNS Galanta, pro
společnost DOPRAVOPROJEKT a.s. jsme pak vypracovali studii
Silnice R1 v úseku Korytnica-Ružomberok v profesi tunely. Jako
podzhotovitelé se podílíme také na Technicko-ekonomické studii
na přípravu a implementaci ERTMS, koridor E.
V Polsku se podařilo získat množství nových zakázek, především
v oblasti silničního a železničního projektování, dále jsme získali
několik projektů rekonstrukcí městských komunikací včetně
tramvajových tratí v Gdaňsku. Byla dokončena projektová
dokumentace pro modernizaci železniční tratě č. 8 v úseku
Warszawa Zachodnia – Warszawa Okecie včetně spojky Warszawa
Sluzewiec – Lotnisko Okecie a úspěšně byla také dokončen
projekt Modernizace železniční trati E20 v úseku Siedlce–Terespol,
(Łuków – Międzyrzec Podlaski) ve sdružení se společnostmi
STRABAG AG, STRABAG Sp.z o.o a TRAKCE a.s.
V našem bulharském působení došlo ke zcela zásadnímu počinu,
kterým byla oficiální registrace naší společnosti dle místních
administrativních požadavků. I v roce 2009 pokračovaly práce na
dvou velkých projektech – na ukončené Technické pomoci při
modernizaci železniční trati Plovdiv–Burgas a na Technické
pomoci při modernizaci železniční trati Mezdra – Gorna
Oryahovitsa. Nově jsme zahájili práce na Modenizaci železniční
tratě Svilengrad – státní hranice Turecko.
I v roce 2010 pokračovala účast naší společnosti na evropském
projektu SoNorA, kde plníme roli administrátora pro Jihočeský kraj.
V Afghánistánu jsme dokončili 3. etapu Studie výstavby nové
železniční tratě z íránských hranic přes město Herát do Kábulu,
v Bosně a Hercegovině Studii rekonstrukce železniční tratě
Sarajevo–Ploče v úseku Mostar–Čaplina a v Kyrgyzstánu pak
Komplexní studií městské a příměstské osobní dopravy v Biškeku.
Pro společnost AŽD Praha s.r.o v Srbsku jsme zpracovali
Technickou studii železniční trati Kelebija – Subotica – Stara
Pazova a pro belgickou firmu Buck Consultant International
analýzu kontejnerových terminálů v ČR.
Zajímavý projekt se nám podařilo získat v africkém Nigeru, kde
pro místní ministerstvo dopravy zpracováváme Studii
proveditelnosti železničního spojení Cotonou–Parakou–Dosso
v konsorciu se společnostmi GKR Holding a.s. a METROPROJEKT
Praha a.s.

Ve společnosti je zaveden a udržován integrovaný systém
řízení, který sestává ze čtyř certifikovaných systémů: systému
managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, systému
environmentálního managementu dle ČSN EN ISO
14001:2005, systému managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 a systému
managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC
27001:2006.
V polovině roku 2009 bylo v rámci ISŘ úspěšně ověřeno
environmentální prohlášení - EMAS II společností STAVCERT
a na podzim 2009 získala společnost oprávnění pro
projektování instalací leteckých pozemních zařízení na
základě provedeného externího auditu Úřadu pro civilní
letectví.

technická politika
SUDOP PRAHA a.s. v roce 2009 vynaložil nadstandardní finanční
prostředky na rozvoj technického vybavení počítačových sítí
v Praze, Ústí nad Labem, Hradci Králové a Plzni.
Klíčovou investicí pro rozvoj počítačové sítě SUDOP PRAHA a.s.
tvoří nákup nových serverů HP Proliant DL 380 a nových
diskových polí HP Lefthand. Unifikované, v budoucnosti snadno
rozšiřitelné serverové prostředí, spolu s virtualizačními produkty
firmy VMware vytvořilo základ pro zajištění rychlé reakce na
zvýšení výpočetního výkonu jakékoliv aplikace nutné pro provoz
firmy.
Velmi významnou investici představoval nákup měřící techniky pro
skupinu geodetů. SUDOP PRAHA a.s. pořídil nový měřičský
kolejový vozík GRP 3000A od firmy AMBERG.
Po celý rok probíhala pravidelná obnova grafických stanic, při níž
bylo pořízeno celkem 72 pracovních stanic, 13 notebooků a 16
monitorů bez PC.
V rámci obnovy tiskového řešení byly pořízeny 2 kopírovací
multifunkční stroje KONICA MINOLTA C451.

quality
The company maintains and keeps an integrated control
system, which comprises four certified systems: quality
management system under ČSN EN ISO 9001:2009,
environmental management system under ČSN EN ISO
14001:2005, occupational health and safety management
system under ČSN OHSAS 18001:2008 and information
security management system under ČSN ISO/IEC
27001:2006.
In mid-2009 the environmental statement – EMAS II – by
STAVCERT was successfully validated within the integrated
control system, and in autumn 2009 the company obtained a
license to design installations for land structures for the
aerospace industry based on an external audit performed by
the Civil Aviation Authority.

especially in road and railway design, but also several projects for
reconstructions of urban roads, including tram lines in Gdansk. We
finished project documentation for the modernization of railway
line 8 between Warszawa Zachodnia and Warszawa Okecie,
including a connection line between Warszawa Sluzewiec and
Lotnisko Okecie, and a project of Modernization of the E20
Railway Line between Siedlce and Terespol (Łuków – Międzyrzec
Podlaski), in a consortium with STRABAG AG, STRABAG Sp.z o.o
and TRAKCE a.s.
As regards our Bulgarian operations, we took a principal step and
obtained an official registration of our company in accordance
with local administrative requirements. In 2009 we continued
working on two major projects – the completed Technical
Assistance for Modernization of the Plovdiv – Burgas Railway Line
and Technical Assistance for Modernization of the Mezdra – Gorna
Oryahovitsa Railway Line. As a new project, we launched activities
on Modernization of the Svilengrad – Turkish State Border Railway
Line.
In 2010, our company continued participating in the European
project SoNorA, where we act as an administrator for South
Bohemia. In Afghanistan we completed stage 3 of the Study of
Construction of a New Railway Line from Iranian Border via Herat
to Kabul, in Bosnia and Herzegovina we completed a Study of
Reconstruction of the Sarajevo – Ploce Railway Line in the section
of Mostar – Caplina and in Kyrgyzstan we finalized a Complex
Study of Urban and Suburban Passenger Transport in Bishkek. For
AŽD Praha s.r.o. we prepared a Technical Study of the Kelebija –
Subotica – Stara Pazova Railway Line in Serbia, and for the Belgian
company Buck Consultant International we prepared an analysis of
container terminals in the Czech Republic.
We managed to get an interesting project in Niger, Africa, where
we prepare a Feasibility Study for the Cotonou – Parakou – Dosso
Railway Connection, in a consortium with GKR Holding a.s. and
METROPROJEKT Praha a.s., for the local Ministry of Transport.

technological policy

Modernizace žst. Praha hlavní nádraží

Modernization of the Prague Main Station

international projects and activities
SUDOP PRAHA a.s. investuje značné prostředky do používání
legálních licencí softwarových produktů. V roce 2009 bylo
nejvýznamnější investicí povýšení stávající verze MS
OFFICE2000 na verzi MS OFFICE2007. V souvislosti
s obměnou hardwarové infrastruktury serverů byl pořízen
příslušný počet serverových licenci MS SERVER2008 R2
včetně dostatečného počtu přístupových licencí k těmto
serverům. Nově byly zakoupeny licence Vmware. Mezi další
velké investice patří nákup nového produktu RailSYS a další
rozšíření systému VISEM/VISUM.
V roce 2009 SUDOP PRAHA a.s. zajistil pro své
zaměstnance školení v oblast IT. Všichni zaměstnanci firmy
prošli několikadenním školením nové verze programu
MicroStation v8i, vybrané skupiny zaměstnanců absolvovaly
specializovaná školení na nově pořizované prostředky.

As regards international activities of SUDOP PRAHA a.s.,
2009 can be evaluated as easily the most successful year in
the history of our operations outside the Czech Republic.
In Slovakia we participated in the preparation of the project
Modernization of the Púchov – Žilina Railway Line, Stage 1,
with a focus on traction, and Modernization of the Trnava –
Nové Mesto Railway Line; the project of transformer stations
TSS Jablonica, TSS Zohor and TSS Galanta continued, and for
DOPRAVOPROJEKT a.s. we prepared a study for Road R1
between Korytnica - Ružomberok, with a focus on tunnels. In
the position of subcontractors we also participate in the
Technical and Financial Study for the preparation and
implementation of ERTMS, Corridor E.
In Poland we managed to win many new contracts,

In 2009, SUDOP PRAHA a.s. made large investments in
developing the technical equipment used for its computer
networks in Prague, Ústí nad Labem, Hradec Králové and Plzeň.
A key investment for developing the computer network of SUDOP
PRAHA a.s. involves the purchase of new servers HP Proliant DL
380 and new disk arrays HP Lefthand. The unified, easily scalable
server environment, together with VMware virtualization products,
created a basis ensuring fast response to an increase in the
computing power of any application needed for the company’s
operation.
The purchase of measuring equipment for our group of surveyors
was another major investment. SUDOP PRAHA a.s. bought a new
measuring track car GRP 3000A by AMBERG.
During the whole year we kept renewing our graphics stations; we
purchased a total of 72 workstations, 13 laptops and 16 monitors
without a PC.
To renew our printing solutions, we bought two multipurpose
copiers KONICA MINOLTA C451.
SUDOP PRAHA a.s. makes large investments in the use of legal
licenses for software products. The biggest investment in 2009 was
an upgrade of the existing version of MS OFFICE2000 to MS
OFFICE2007. In connection with the replacement of server
infrastructure, we acquired the necessary number of server licenses
for MS SERVER2008 R2, including a sufficient number of access
licenses for these servers. We also purchased new Vmware licenses.
Other large investments include the purchase of a new product
RailSYS and a further extension of the VISEM/VISUM system.
In 2009 SUDOP PRAHA a.s. provided IT trainings for its
personnel. All employees spent several days training in the new
version of the MicroStation v8i programme; selected groups of
employees also attended specialized courses for the newly
purchased equipment.

human resources and social policy

Elektronické stavědlo v žst. Kolín

Electronic interlocking in station Kolín

personální oblast a sociální politika

sponzorská činnost

Ve společnosti působilo na konci roku 383 zaměstnanců na
pracovištích v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, ve
Varšavě a v Sofii; z tohoto počtu je 299 projektantů. Na
celkovém počtu zaměstnanců se podíleli vysokoškolsky vzdělaní
odborníci 69 %, středoškoláci tvořili 29 % zaměstnanců. Jednu
třetinu zaměstnanců tvoří ženy.
Počet autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(ČKAIT) je 84 inženýrů a 11 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 vzrostl na 15 osob, 28 zaměstnanců společnosti
je držiteli autorizačního osvědčení Polské komory stavebních
inženýrů (z tohoto počtu je 7 osob na pracovišti ve Varšavě v Polsku).
Další zaměstnanci vlastní některá speciální osvědčení.
SUDOP PRAHA a.s. je držitelem osvědčení Národního
bezpečnostního úřadu ČR, na jejichž základě může přistupovat
k utajovaným informacím do stupně DŮVĚRNÉ.
Vzdělávací aktivity byly v roce 2009 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 polských kurzech.
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
2009 byla mezi vedením společnosti a zástupci odborů uzavřena
kolektivní smlouva, která vymezila základní pravidla odměňování
a zásady personální a sociální politiky společnosti pro rok 2010.

Tradičně přispěla naše firma na projekty a provoz obecně
prospěšných organizací i v roce 2009. 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; k tradičním zákazníkům lze přiřadit i Českou unii
neslyšících, která každoročně pořádá setkání „Mluvící ruce“
a Rozum a Cit, nadační fond pro opuštěné děti v Praze 3.
Přispěli jsme 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 mobilního hospice Dobrý Pastýř v Čerčanech. Podpořili jsme
deset dalších organizací. Prostřednictvím České televize
a jejich čtyř adventních koncertů jsme pomohli dalším
neziskovým organizacím.

At the end of the year, the company had 383 employees in offices in
Prague, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, Warsaw and Sofia; of
these employees, 299 were designers. 69 % of the total workforce were
university graduates, 29 % people with secondary education. One-third
of the workforce were women.
The number of authorized engineers and technicians in construction
(ČKAIT – Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians) is:
84 engineers and 11 technicians; 9 employees are officially licensed
surveying engineers.
Other authorizations and certificates: 1 authorized engineer for
disposal with hazardous substances and 4 employees hold a certificate
for specialized mining operations.
The number of holders of an authorization certificate from the Slovak
Chamber of Construction Engineers grew to 15; 28 of the company’s
employees hold an authorization certificate from the Polish Chamber of
Construction Engineers (7 of them are deployed in Warsaw, Poland).
Other employees hold certain special certificates.
SUDOP PRAHA a.s. holds a certificate of the National Security
Authority of the Czech Republic, which authorizes us to access
classified information up to the level of CONFIDENTIAL.
Educational activities in 2009 were oriented mostly at solving current
issues in production, new legislation, improvement of knowledge in the
field of computers, with the possibility of obtaining certificates.
Language education continued in twelve English courses, two German
courses and two (new) Polish courses.
The PODUS sports club, supported by our company, provided many
sporting opportunities for our employees in collective as well as
individual sports. We traditionally organized winter sport games in
Albrechtice v Jizerských horách. Our summer sport games were held in
a sports facility in Tichonice.
The company participated in the activities of the Pensioners’ Club. In
December 2009 the company’s management and labour union
representatives concluded a collective agreement that defined the
fundamental rules for rewarding and the principles of the company’s
personnel and social policy in 2010.

sponsorship
Our company traditionally contributed to projects and activities of
non-profit organizations in 2009. Those we support in the long
term include: Modrý klíč – an association supporting mentally
affected people in Prague 4, Foundation PER MUSICAM AEQUO,
Prague 1, which support music education of people with vision
impairments, Association TREND vozíčkářů Olomouc (support for
assistance services), Early Care Centre in Prague 2 (support for
families and development of children with vision impairments) and
civil association SANANIM in Prague 9, which takes care of
prevention and treatment of drug users; our traditional “customers”
also include the Czech Union of the Deaf, which organizes the
“Mluvící ruce” (Talking Hands) meeting every year, and Rozum a
Cit, an endowment fund for abandoned children in Prague 3.
We also made a contribution for the operation of protected
workshops organized by Fokus Mladá Boleslav. The František Faltus
Foundation in Prague 6 received a donation to support students
specializing in steel structures and the First Prague Sports Club of
the Deaf in Prague 4 was given a donation for gifts distributed to
its members on St. Nicholas Day. We also contributed to the
operation of the Anne of Bohemia Hospice in Červený Kostelec
and the mobile hospice Good Pastor in Čerčany. We supported
ten other non-profit organizations. Through Czech TV and its four
Advent concerts we also helped other non-profit organizations.

public relations
In 2009 our company continued organizing two large
specialized events in cooperation with the Railway
Infrastructure Administration. In January we organized the 14th
Railway Bridges and Tunnels conference and in November the
14th Railways 2009 conference, which both attracted much
interest among professionals. The company also presented itself
to its business partners and the public at many exhibitions,
trade fairs and conferences, and through expert articles in
specialized periodicals. During the whole year, the
company’s achievements and ordinary life were described in
the SUDOP REVUE quarterly, which has been published for
fifteen years.

vztah k veřejnosti
I v roce 2009 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 14. ročník konference „Železniční mosty a tunely“
a v listopadu 14. ročník konference „Železnice 2009“.
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 patnáctý rok vydávání.

Centrální dispečerské pracoviště v Praze
Central dispatcher workplace in Prague

seznam zakázek
studijní a koncepční práce
železniční stavby
Rekonstrukce TNS (trakční napájecí stanice) Týniště nad Orlicí (IZ)
Rekonstrukce TNS Světec (IZ)
Modernizace jižního zhlaví Hradec Králové (IZ)
DOZ (dálkové ovládání zabezp. zařízení) Břeclav–Brno (IZ)
Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ (IZ)
Rekonstrukce 1. a 2. nástupiště v ŽST Karlovy Vary h. n. (IZ)
Zajištění provozuschopnosti trati Liberec–Tanvald (IZ)
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK (IZ)
Elektrizace trati Klatovy – Železná Ruda (IZ)
Návrh kategorie železniční dráhy Severojižního kolejového diametru v Brně (S)
Vysokorychlostní trať Praha–Brno (S)
Vysokorychlostní trať Praha–Plzeň, úsek Beroun–Stašov (S)
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba,
zdvoukolejnění úseku Stéblová–Opatovice nad Labem, Posouzení dopravní
kapacity trati Hradec Králové – Pardubice (S)
Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy (S)
Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať (S)
Modernizace trati Rokycany–Plzeň – specifikace požadavků
pevné jízdní dráhy pro použití v železničním tunelu (S)
Napojení letiště Praha na systém segregované příměstské a městské dopravy v ŽUP (S)
Technicko-ekonomické studie Zvýšení výkonnosti tratě
Veselí n. Lužnicí – Jihlava, včetně odstranění úvraťových jízd v ŽST Jihlava (S)
Technicko-ekonomická studie tratě Děčín-východ (mimo) – Liberec (S)
Součinnost železničních vozidel a kolejových obvodů při pískování (S)
Elektrizace a modernizace traťového úseku Třebíč–Jihlava mimo (S)
Novelizace koncepce přestavby železničního uzlu Praha (S)
Elektrizace a modernizace traťového úseku Zastávka u Brna – Třebíč (S)
Posouzení pevné jízdní dráhy ve dvoukolejném tunelu (S)
Dráhy Orlických hor – II.etapa (StP)
Praha Smíchov – Plzeň a zpracování technické studie dalších variant trasy
stavby Praha–Beroun, nové železniční spojení (StP)
silniční stavby
Obchvat Města Albrechtice (IZ)
I/20 Plzeň, úsek Jasmínová–Studenská (IZ)
Dálnice D3, stavby 0301–0305-I (S)
I/37 Pardubice – MUK (mimoúrovňová křižovatka) Pardubice (S)
Křižovatka silnice I/18 a ulice Evropské v k.ú. Dubno – Nová Hospoda (S)
I/20 přeložka silnice v úseku D5 – Seč (S)
I/11 Žamberk – obchvat (S)
I/14 Česká Třebová – Opatov (I/43) (S)
Studie vlivu dopravního řešení jižního obchvatu Ústí nad Labem na
architektonickou tvář města – lokalita Bukov (S)
Studie přemostění Lobezského údolí v Plzni (S)
R 11 stavba 1108 Jaroměř–Trutnov (S)
I/26 Plzeň, Sulkov–Draženov, úpravy komunikace (S)
Přeložka silnice I/37 Pardubického kraje – Ždírec nad Doubravou (S)
MUK Trojice–Palackého (S)
Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR
(zásad územního rozvoje) (S)
Plzeň – rekonstrukce nám. Milady Horákové včetně navazujících komunikací (S)
SoNorA – Případová studie: Vyhodnocení podmínek pro umisťování
logistických center v Ústeckém kraji (S)
Metrobus (S)
vizualizace, animace a videokompozice
Silnice I/16 Nová Paka – obchvat
R6 Lubenec–Bošov
R6 Nové Strašecí–Řevničov
Rychlostní silnice R 49 stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč
Studie přemostění Lobezského údolí v Plzni
železniční stavby
Modernizace trati Nemanice I – Ševětín (PD)
Revitalizace trati Kostelec–Telč–Slavonice (PD)
Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN (PD)
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice (PD)

vysvětlivky zkratek
IZ ............investiční záměr
S .............studie
StP ..........studie proveditelnosti
PD ..........přípravná dokumentace
PS ...........projekt stavby
PSP .........projekt skutečného provedení
ZDS ........dokumentace pro zadání stavby
DUR .......dokumentace pro územní řízení
DSP ........dokumentace pro stavební povolení
RDS ........realizační dokumentace stavby
ÚR ..........územní rozhodnutí
SP ...........stavební povolení
TD ..........technický dozor stavby
BOZP ......bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Rekonstrukce napájení uzlu Praha (Balabenka) (PD)
Úprava SZZ (staničního zab. zař.) a TZZ (traťového zab. zař.) pro ETCS v úseku
Kolín–Choceň (PD)
Rekonstrukce III. ostrovního nástupiště a koleje č. 1 a 3 v ŽST Havlíčkův Brod,
SO 319 - Rekonstrukce orientačního systému pro cestující (PD)
Rekonstrukce přejezdu v km 170,153 trati Chomutov–Cheb (PD)
Rekonstrukce výhybek č. 21,22 v ŽST Ostrov nad Ohří (PD)
Rekonstrukce PZS (přejezdové zařízení světelné) v km 12,221 trati Železný
Brod–Velké Hamry (PD)
Výstavba PZS v km 0,348 trati Rokycany–Nezvěstice (PD)
Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST. Strakonice, SO 110 –
železniční most v km 272,536 (podchod pro cestující) (PD)
Rekonstrukce železničního svršku v km 6,500–7,300 trati Železná Ruda – Plzeň (PD)
Bezbariérový průchod pod železniční tratí ve Strakonicích (PD)
Výstavba PHS (protihlukových stěn) v km 2,560–2,630 Ústí n. L. - Bílina (PD)
Zajištění elektromagnetické kompatibility hnacích vozidel se zabezpečovacím
zařízením – úsek Praha–Bohumín (PD)
Úpravy zabezpečovacího zařízení v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Dřísy
(včetně) pro DOZ (PD)
DOZ Břeclav–Brno (PD)
Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín–Choceň (PD)
Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Brno–Česká Třebová (PD)
TNS Černovice (PD)
Železniční uzel Brno, modenizace průjezdu a I. část osobního nádraží (PS)
Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora (PS)
Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka–Mošnov (PS)
Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice (PS)
Kolejové úpravy v žst. Stará Paka pro DOZ (PS)
Racionalizace v trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod, 1. část (PS)
Průjezd železničním uzlem Kolín, nástupiště 1, 1a (PS)
Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz (PS)
Rekonstrukce mostu v km 17,705 Ústí n. L. – Most (PS)
Výstavba opěrné zdi “Borská, ŽST Plzeň jižní předměstí (PS)
Rekonstrukce PZS v km 126,191 Trutnov Poříčí – Trutnov hl.n. (PS)
Přenosové zařízení v uzlu Praha (PS)
Náhrada KO (kolejových obvodů) 50Hz na PZS v km 115,285
a 115,378 včetně TZZ Železný Brod – Malá Skála (PS)
Přejezd v km 13,283 trati Protivín – Zdice (PS)
Revitalizace kontejnerového terminálu Přerov (PS)
Kolejové úpravy v žst. Stará Paka pro DOZ (PS)
Elektrizace trati Lysá nad Labem – Milovice (PS)
DOZ Česká Třebová – Přerov (PS)
železniční stavby zahájené před rokem 2009
Praha–Beroun, nové železniční spojení (PD)
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n. (PD)
Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať (PD)
Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha Smíchov (PD)
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim,
Medlešická spojka (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)
Modernizace trati Praha–Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa (PD)
Optimalizace trati Praha hl. n. – Praha Smíchov (PD)
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí (PS)
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)
Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část,
úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí (PS)
Modernizace žst. Sokolov (PSP)
Optimalizace trati Zbiroh–Rokycany (PSP)
Racionalizace v trati Zdice–Protivín (PSP)
Modernizace trati Praha Libeň – Praha Běchovice (PSP)
Modernizace trati Stříbro – Planá u Mar. Lázní (PSP)
Optimalizace trati Strančice – Praha Hostivař (PSP)
Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec (PSP)
Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz (PSP)
Průjezd železničním uzlem Kolín, nástupiště 1, 1A (PSP)
Rekonstrukce výhybek č. 1 a 2 na vlečce ke stáčišti LPH (PSP)
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, 1. část, úsek
Doubí u Tábora – Tábor, zhotovení dokumentace skutečného provedení (PSP)
Rekonstrukce trati v 1. vinohradském tunelu (PSP)
silniční stavby
R7 Slaný – hranice STČ kraje – zkapacitnění silnice (DÚR)
II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb (DÚR)
R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu (DÚR)
I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany (DÚR)
Plzeň, Zborovská – Klatovská (DÚR)
Sedláčkova ulice – rekonstrukce (DÚR)
II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky (DÚR)
Lávka pro pěší a cyklisty na železničním mostě přes Labe, Čelákovice (DÚR)
Cyklostezka Zbraslav–Jarov (DÚR), DSP
I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat (DSP)
I/11 Oldřichovice – Bystřice (DSP)
D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí – 0307C Most přes Černovický potok (DSP)

Ul. Weberova, Praha 5 (DSP)
Ke Karlovu, 2. etapa, Na Bojišti – Wenzigova (DSP)
Rozšíření parkovací plochy v ulici Železná v Ústí nad Labem Neštěmicích (DSP)
Parkování v ulici Čechova (DSP)
Parkování v ulici Keplerova (DSP)
I/16 Nová Paka, obchvat (DSP), (ZDS)
I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat (DSP)
I/16 Nová Paka, obchvat (DSP), (ZDS)
I/20 a II/231 Plzeň, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, I. etapa (DSP), (ZDS)
I/37 MUK Stéblová (DSP), (ZDS)
Štěrboholská radiála – 2. etapa, protihluková stěna č. 2 (DSP), (ZDS)
R6 Sokolov–Tisová (RDS)
R7 MÚK Bítozeves – MÚK Vysočany (RDS)
R7 Sulec , obchvat (RDS)
I/38 obchvat Kolín (RDS)
Dálnice D47, stavba 4706 Hladké Životice – Bílovec (RDS)
I/27 most Plasy ev. č. 27-059 (RDS)
Zkapacitnění Štěrboholské radiály v Praze 10 (RDS)
I/37 Hrobice–Ohrazenice (RDS)
Ústí nad Labem – okružní křižovatka “Hvězda” (RDS)
městské dopravní systémy
Tramvajová trať Podbaba – ČD Podbaba – 1. etapa (DSP)
Oprava hygienických buněk trasy metra B,C po povodni (DSP)
pozemní stavby
Stavba R1108 Jaroměř–Trutnov, SSÚRS (S)
CDP (centrální dispečerské pracoviště) Praha, lokalita Balabenka (DÚR)
Rekonstrukce budovy Masarykova nádraží (DSP)
Zpracování projektové dokumentace pro stavbu parkovacího domu Příbram
(DSP)
Rekonstrukce budovy SŽDC, s.o. v Karlových Varech, Kamenického 387 (DSP)
Výstavba objektu RICE (DSP)
geotechnika
železniční stavby
Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať
Praha–Beroun, nové železniční spojení
Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. koleje č. 1 a 2 trati Horní Lideč – st. hr. SR
Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka–Mošnov
Modernizace trati Plzeň – Česká Kubice,úsek Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Modernizace trati Plzeň – Česká Kubice,úsek Stod (mimo) – Domažlice (mimo)
Modernizace trati Nemanice I – Ševětín
Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice
Železniční uzel Brno,modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží
Modernizace trati Rokycany–Plzeň
silniční stavby
Monitoring a kontrola stavby Dálnice D8 úsek 805 Lovosice–Řehlovice
R7 Chlumčany zkapacitnění
Beroun – Na Cibulce – studie dopravního napojení obyt. zástavby
Cyklostezka Řepy – Purkrabský háj
Cyklostezka Zbraslav–Jarov
I/20 a II/231 Plzeň, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, I. etapa
Silnice I/27 Klatovy přeložka,1. stavba
I/37 MUK Stéblová, (DSP), (ZDS)
I/11 Žamberk – obchvat
I/16 Nová Paka, obchvat, (DSP – hydrogeolog. posudek)
diagnostika mostů
III/01016 Ohrazenice, rekonstrukce mostu ev.č. 01016-2
III/28733 Jablonec nad Nisou, rekonstrukce mostu ev.č.28733-1
Geodetické zaměření, inženýrsko-geologický a stavebně technický průzkum pro
rekonstrukci mostů na plavebních kanálech Vraňany–Hořín a Trója–Podbaba
Modernizace mostu ev.č. 20-017 “Vodná”
Modernizace mostu ev.č. 6-068 u obce “Zlatá”
Lávka přes Studenou Vltavu – Černý Kříž, Stožec
Diagnostický průzkum stávajícího stavu mostních objektů ve správě KSS LK
Lánská obora-studie-technické návrhy řešení na zabezpečení svahových
deformací v údolí vodní nádrže Klíčava
dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA)
Dálnice D3 stavba 0304 a 305 - I
R11-1108 Jaroměř–Trutnov
Prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická
SOKP (Silniční okruh kolem Prahy) 519 Suchdol–Březiněves, Hasičská
záchranná služba Čimice
Kanínská spojka
Zkapacitnění trati Kostelec–Telč–Slavonice
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Medlešická spojka
Kontejnerové překladiště Lovosice
I/18 Příbram – Jihovýchodní obchvat, II. část
Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, Tomice II
Přeložka silnice I/37 hranice Pardubického kraje – Ždírec nad Doubravou
Mikulášská ulice, Plzeň
Praha hl. n. – Praha Smíchov
Optimalizace trati Lysá n. L. – Praha Vysočany
Praha–Beroun, úložiště rubaniny Holý vrch

expertízy
I/21 MUK Horní Lomany – Vojtanov
I/27 Třemošenský rybník – Orlík
I/21 Planá–Trstěnice, přeložka
I/26 Plzeň, Nová Hospoda – přeložka
I/31 Hradec Králové – rekonstrukce křižovatky Mileta
I/21 Nová Hospoda – Kočov
I/26 Staňkov, přeložka
Příbram JV obchvat 1. část
I/33 Náchod, obchvat
I/38 Kolín, obchvat
R6 Karlovy Vary – Olšová Vrata
R6 Knínice-Bošov, R6 Olšová Vrata – Žalmanov
R35 Opatovice–Časy a Časy–Ostrov
inženýrská činnost
R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu (DÚR), (ÚR)
Silnice R52, stavba 5206, Perná – statní hranice ČR/Rakousko (ÚR)
Zkapacitnění Štěrboholské radiály v Praze 10 (SP)
I/11 Oldřichovice–Bystřice (SP)
Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí (SP)
I/16 Nová Paka, obchvat (SP)
Praha–Beroun, nové železniční spojení (ÚR)
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK a Uzel Plzeň (ÚR)
Modernizace trati Votice–Benešov změna ÚR
Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí
nad Lužnicí (ÚR)
DOZ Břeclav–Brno (ÚR)
CDP Praha, lokalita Balabenka (ÚR)
Racionalizace v trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod, 2. část (ÚR)
Optimalizace trati Lysá n. L. – Praha Vysočany (ÚR)
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov (ÚR)
Rekonstrukce PZS v km 126,191 Trutnov Poříčí – Trutnov hl. n. (ÚR)
Rekonstrukce rádiových sítí 150 MHz v obvodu RCP (Regionální centrum
provozu) Česká Třebová (ÚR)
Přenosová zařízení v uzlu Praha (ÚR)
Optimalizace trati Zbiroh–Rokycany (SP)
Modernizace trati Votice–Benešov (1. a 2. část) (SP)
Elektrizace trati Lysá nad Labem – Milovice (SP)
Kolejové úpravy v žst. Stará Paka pro DOZ (SP)
Rekonstrukce OV v žst. Hněvice (SP)
Rekonstrukce R 110 kV a T 110 trakční měnírny Pečky (SP)
monitoring a kontrola staveb
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba
Dálnice D8 úsek 805 Lovosice–Řehlovice
technický dozor stavby, koordinátor BOZP
D 4706 Hladké Životice – Bílovec (TD)
Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí (TD)
II/101 Zápy – D11 u Jiren, recyklace (TD)
II/608 Veltrusy, kruhová křižovatka s MK (TD)
II/608 Veltrusy, kruhová křižovatka s II/101 (TD)
II/101 Říčany – Kuří, křiž. s III/00312 (TD)
Štěrboholská radiála, Praha 10 (koordinátor BOZP)
zahraniční zakázky
Afghánistán
Studie výstavby nové železniční tratě z íránských hranic přes město Herát do
Kábulu, 3.etapa (S)
Belgie
Analýza kontejnerových terminálů (S)
Bosna a Hercegovina
Studie rekonstrukce železniční tratě Sarajevo–Ploče v úseku Mostar–Čaplina (S)
Bulharsko
Technická pomoc při rehabilitaci úseku železniční infrastruktury Plovdiv–Burgas
(S, DUR)
Technická pomoc při rehabilitaci úseku železniční infrastruktury Mezdra –
Gorna Oryahovitsa (S, DUR)
Modenizace železniční tratě Svilengrad – státní hranice Turecko (DSP, RDS)
Technická asistence pro projekt centrálního řízení žel. trati Karnobat–Burgas (S,
DUR)
Technická asistence pro projekt realizace optokabelu v úseku Plovdiv–Burgas (S,
DUR)
Evropská komise
SoNorA – analýza dopravní infrastruktury a přepravních potřeb v koridoru
Balt–Jadran (S)
Kyrgyzstán
Komplexní studie městské a příměstské osobní dopravy v Biškeku (S)
Niger
Studie proveditelnosti železničního spojení Cotonou–Parakou–Dosso (StP)
Polsko
Železniční stanice Krzewina Zgorzelecka
Gdaňsk, přestavba kolejišť (DSP, RDS)
Silnice DK 22 Starograd Gdanski – Gniszewo (DSP, RDS)
Projekt silnice S7, S22, křižovatka Elblag–Wschod (DUR)
Silnice DK 16 Zawda–Kisielice (DSP, RDS)
Silnice DW 634 Warszawa – Wólka Kozlowska (DSP, RDS)
Silnice S8 Konotopa–Prymasa (DSP, RDS)
Silnice DK 57 Wozlawski–Bisztynek (DSP, RDS)

DK 16 Rapaty (DSP, RDS)
Přestavby autobusových zálivů (RDS)
DW 575 Plock–Kazuň, EIA
Projektová dokumentace pro modernizaci železniční trati č. 8. v úseku
Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie včetně spojky Warszawa Służewiec –
Lotnisko Okęcie (DUR, DSP, DZS, RDS)
Modernizace železniční trati E20 v úseku Siedlce–Terespol, (Łuków –
Międzyrzec Podlaski)
Slovensko
Modernizace železniční trati Púchov–Žilina, 1. etapa (DUR a DSP)
Modernizace železniční trati Trnava–Nové Město (DSP)
TNS Jablonica, TNS Zohor a TNS Galanta
Silnice R1, úsek Korytnica–Ružomberok
Technicko-ekonomická studie na přípravu a implementaci ERTMS, koridor E (S)
Srbsko
Technická studie železniční trati Kelebija – Subotica – Stara Pazova (S)

list of project/contracts awarded
studies and concepts
railway projects
Reconstruction of the Týniště nad Orlicí traction supply station (TSS) (IP)
Reconstruction of the Světec TSS (IP)
Modernization of the Hradec Králové southern deviation (IP)
Remote-controlled interlocking system Břeclav-Brno (IP)
Reconstruction of the Stará Paka railway station for remote-controlled
interlocking system (IP)
Reconstruction of platforms 1 and 2 in the Karlovy Vary Main Station (IP)
Securing of operability of the Liberec – Tanvald railway line (IP)
Traffic in the Plzeň railway centre in the direction of Rail Transit Corridor III (IP)
Electrification of the Klatovy – Železná Ruda railway line (IP)
Proposal of the railway line category of the North-South Rail Diameter in Brno (S)
High-speed line Prague - Brno (S)
High-speed line Prague – Plzeň, section Beroun - Stašov (S)
Modernization of the Hradec Králové – Pardubice – Chrudim line, project 1,
extension of the Stéblová – Opatovice nad Labem section to two tracks,
Assessment of the transport capacity of the Hradec Králové – Pardubice line (S)
Modernization of the Votice–Benešov u Prahy line (S)
New line Ústí nad Orlicí – Choceň (S)
Modernization of the Rokycany–Plzeň line – specification of requirements for
a ballastless track for use in a railway tunnel (S)
Connection of the Prague Airport to the segregated suburban and urban
transport system, Prague Railway Centre (S)
Technical and financial studies for Increase of Performance of the Veselí n. Lužnicí –
Jihlava Line, including removal of setting-back in the Jihlava railway station (S)
Technical and financial study for the Děčín-East (excluding) – Liberec line (S)
Coordination of rail cars and rail zones during sanding (S)
Electrification and modernization of the Třebíč–Jihlava (excluding) line section
(S)
Amendment to the concept of reconstruction of the Prague railway centre (S)
Electrification and modernization of the Zastávka u Brna – Třebíč line section (S)
Assessment of a ballastless track in a double-track tunnel (S)
Railway lines in the Orlické Mountains, stage II (FS)
Prague Smíchov – Plzeň and preparation of a technical study for other options
of the Prague – Beroun section, new railway connection (FS)
road projects
Bypass of the city of Město Albrechtice (IP)
Road I/20 Plzeň, Jasmínová–Studenská section (IP)
D3 highway, objects 0301–0305-I (S)
Road I/37 Pardubice – grade separation structure Pardubice (S)
Intersection of I/18 road and the Evropská street in the cadastral area of Dubno
– Nová Hospoda (S)
I/20 road relocation between D5 – Seč (S)
Road I/11 Žamberk – bypass (S)
Road I/14 Česká Třebová – Opatov (I/43) (S)

abbreviations
IP ............Investment Plan
S .............Study
FS ...........Feasibility Study
PD ..........Preliminary Design for territorial decision
DD .........Detailed Design for building permit
FD ..........Final Design for realization
TD ..........Tender Documentation
AID .........As-Is Design
TeD .........Territorial Decision
BP ...........Building permit
TS ...........Technical Supervision
OHS .......Occupational Health and Safety

Study of effects of the transport design of the Ústí nad Labem south bypass on
the city’s architectural landscape – location Bukov (S)
Study of bridging the Lobzy Valley in Plzeň (S)
Road R 11 object 1108 Jaroměř–Trutnov (S)
Road I/26 Plzeň, Sulkov–Draženov, road modifications (S)
Relocation of road I/37, Pardubice region border – Ždírec nad Doubravou (S)
Grade separation structure Trojice–Palackého (S)
Evaluation and determination of priorities for future roads based on territorial
development principles (S)
Plzeň – reconstruction of the Milada Horáková Square, including adjacent roads (S)
SoNorA – Case study: Evaluation of conditions for building logistics centres in
the Ústí nad Labem region (S)
Metrobus (S)
visualizations, animations and video compositions
Road I/16 Nová Paka – bypass
Road R6 Lubenec–Bošov
Road R6 Nové Strašecí–Řevničov
Road R 49, object 4904, Pozděchov – Horní Lideč
Study of bridging the Lobzy Valley in Plzeň
railway projects
Modernization of the Nemanice I – Ševětín line (PD)
Revitalization of the Kostelec–Telč–Slavonice line (PD)
Optimization of the Cheb (excluding) – German national border line (PD)
Reconstruction of the interlocking system in the Lovosice railway station (PD)
Reconstruction of supply for the Prague railway centre (Balabenka) (PD)
Modification of a station interlocking system and a line interlocking system for
ETCS in the Kolín–Choceň section (PD)
Reconstruction of island platform III and tracks 1 and 3 in the Havlíčkův Brod railway
station – Reconstruction of the orientation system for passengers (PD)
Reconstruction of the crossing at km 170.153 of the Chomutov–Cheb line (PD)
Reconstruction of switches 21, 22 in the Ostrov nad Ohří railway station (PD)
Reconstruction of the visual level crossing safety installation at km 12.221 of
the Železný Brod–Velké Hamry line (PD)
Construction of a level crossing safety installation at km 0.348 of the Rokycany
– Nezvěstice line (PD)
Reconstruction of station tracks and switches in the Strakonice railway station –
railway bridge at km 272.536 (passenger tunnel) (PD)
Reconstruction of the superstructure at km 6.500–7.300 of the Železná Ruda –
Plzeň line (PD)
Barrier-free underpass under the tracks in Strakonice (PD)
Construction of acoustic barriers at km 2.560–2.630 Ústí n. L. - Bílina (PD)
Assuring electromagnetic compatibility of drive vehicles with the interlocking
system – Prague–Bohumín section (PD)
Modifications of the interlocking system in the Lysá nad Labem (excluding) –
Dřísy (including) section for a remote-controlled interlocking system (PD)
Remote-controlled interlocking system Břeclav - Brno (PD)
Modification of the station interlocking system and the line interlocking system
for ETCS in the Kolín – Choceň section (PD)
Modification of the station interlocking system and the line interlocking system
for ETCS in the Brno – Česká Třebová section (PD)
TSS Černovice (PD)
Brno railway centre – modernization of traffic and part I of the passenger station (FD)
Modernization of the Tábor – Sudoměřice u Tábora line (FD)
Reconstruction and enhancement of capacity of the Studénka – Mošnov line
(FD)
Reconstruction of line tracks and switches in the Strakonice railway station (FD)
Rail modifications in the Stará Paka railway station for a remote-controlled
interlocking system (FD)
Rationalization of the Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod line, part 1 (FD)
Traffic in the Kolín railway centre, platform 1, 1a (FD)
Opening the Dolní Poustevna – Sebnitz border crossing (FD)
Reconstruction of a bridge at km 17.705 Ústí n. L. – Most (FD)
Construction of a supporting wall, Borská, Plzeň – Southern Suburb railway
station (FD)
Reconstruction of a level crossing safety installation at km 126.191 Trutnov
Poříčí – Trutnov Main Station (FD)
Transmission equipment in the Prague railway centre (FD)
Replacement of rail circuits 50Hz on the level crossing safety installation at km
115.285 and 115.378, including a line interlocking system, Železný Brod –
Malá Skála (FD)
Crossing at km 13.283 on the Protivín – Zdice line (FD)
Revitalization of the Přerov container terminal (FD)
Rail modifications in the Stará Paka railway station for a remote-controlled
interlocking system (FD)
Electrification of the Lysá nad Labem – Milovice line (FD)
Remote-controlled interlocking system Česká Třebová – Přerov (FD)
railway projects launched before 2009
Prague–Beroun, new railway connection (PD)
Optimization of the Prague Hostivař – Praha Main Station line section (PD)
Ústí nad Orlicí – Choceň, new line (PD)
Optimization of the Prague Main Station – Prague Smíchov line section (PD)
Modernization of the Hradec Králové – Pardubice – Chrudim line, Medlešice
connection (PD)
Modernization of the Brno–Přerov line, stage I, Blažovice–Nezamyslice (PD)
Reconstruction of the Negrelli Viaduct (PD)
Leoš Janáček Airport in Ostrava, rail connection (PD)
Optimization of the Lysá n. L. – Prague Vysočany line (PD)

Modernization of the Prague – Kladno line, with connection to the Ruzyně
Airport – stage I (PD)
Optimization of the Prague Main Station – Prague Smíchov line (PD)
Traffic in the Ústí nad Orlicí railway centre (FD)
Modernization of the Votice–Benešov u Prahy line (FD)
Modernization of the Rokycany – Plzeň line (FD)
Optimization of the Sudoměřice – Votice line (FD)
Traffic in the Plzeň railway centre in the direction of Rail Transit Corridor III (FD)
Modernization of the Ševětín – Veselí nad Lužnicí line – part II, Horusice –
Veselí nad Lužnicí section (FD)
Modernization of the Sokolov railway station (AID)
Optimization of the Zbiroh – Rokycany line (AID)
Rationalization of the Zdice – Protivín line (AID)
Modernization of the Prague Libeň – Prague Běchovice line (AID)
Modernization of the Stříbro – Planá u Mar. Lázní line (AID)
Optimization of the Strančice – Prague Hostivař line (AID)
Reconstruction of the arrival and departure tunnel in the Liberec railway station (AID)
Opening the Dolní Poustevna – Sebnitz border crossing (AID)
Traffic in the Kolín railway centre, platform 1, 1A (AID)
Reconstruction of switches 1 and 2 on the siding to the fuel filling station (AID)
Modernization of the Veselí nad Lužnicí – Tábor line, stage 1, Doubí u Tábora –
Tábor section, preparation of as-is documentation (AID)
Reconstruction of the like in the 1st Vinohrady tunnel (AID)
road projects
Road R7 Slaný – Central Bohemian border – enhancement of road capacity (PD)
Road II/214 Cheb southeastern bypass (PD)
Road R7 Panenský Týnec, enhancement of bypass capacity (PD)
Road I/21 and I/64 Horní Lomany grade separation structure (PD)
Plzeň, Zborovská Street – Klatovská Street (PD)
Sedláčkova Street – reconstruction (PD)
II/247 access road to the Prosmyky industrial zone (PD)
Pedestrian and cycling bridge on a railway bridge over Labe, Čelákovice (PD)
Cycling path Zbraslav–Jarov (PD), DD
Road I/2 Pardubice – southeastern bypass (DD)
Road I/11 Oldřichovice – Bystřice (DD)
Highway D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí – 0307C bridge over Černovický potok (DD)
Weberova Street, Prague 5 (DD)
Ke Karlovu, stage 2, Na Bojišti – Wenzigova Street (DD)
Extension of parking capacity on the Železná Street
in Ústí nad Labem - Neštěmice (DD)
Parking on the Čechova Street (DD)
Parking on the Keplerova Street (DD)
Road I/16 Nová Paka, bypass (DD), (TD)
Road I/2 Pardubice – southeastern bypass (DD)
Road I/16 Nová Paka, bypass (DD), TD
Road I/20 and II/231 Plzeň, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, stage I (DD), (TD)
Road I/37 grade separation structure Stéblová (DD), (TD)
Štěrboholy radial road – stage 2, acoustic barrier 2 (DD), (TD)
Road R6 Sokolov–Tisová (FD)
Road R7 grade separation structure Bítozeves – grade separation structure Vysočany (FD)
Road R7 Sulec bypass (FD)
Road I/38 Kolín bypass (FD)
D47 highway, object 4706 Hladké Životice – Bílovec (FD)
Road I/27 bridge Plasy, reg. No. 27-059 (FD)
Enhancement of capacity of the Štěrboholy radial road in Prague 10 (FD)
Road I/37 Hrobice–Ohrazenice (FD)
Ústí nad Labem – roundabout “Hvězda” (FD)
urban transport systems
Tram line Podbaba – ČD (Czech Railways) Podbaba – stage 1 (DD)
Repair of sanitary sheds on Metro lines B, C after floods (DD)
land projects
Object R1108 Jaroměř–Trutnov, road administration and maintenance centre (S)
Central dispatching point Prague, location Balabenka (PD)
Reconstruction of the Masaryk station building (DD)
Preparation of project documentation for a parking building in Příbram (DD)
Reconstruction of a building of the Railway Infrastructure Administration in
Karlovy Vary, Kamenický Street 387 (DD)
Construction of RICE (DD)
geotechnology
railway projects
Ústí nad Orlicí – Choceň, new line
Prague–Beroun, new railway connection
Reconstruction of the Střelenský Tunnel, incl. tracks 1 and 2, Horní Lideč –
Slovak state border line
Reconstruction and enhancement of capacity of the Studénka – Mošnov line
Modernization of the Plzeň – Česká Kubice, Plzeň (excluding) – Stod (including)
section
Modernization of the Plzeň – Česká Kubice, Stod (excluding) – Domažlice
(including) section
Modernization of the Nemanice I – Ševětín line
Modernization of the Tábor – Sudoměřice u Tábora line
Revitalization of the Kostelec–Telč–Slavonice line
Brno railway centre, modernization of traffic and part I of the passenger station
Modernization of the Rokycany – Plzeň line

road projects
Monitoring and inspection of construction of the D8 highway, section 805
Lovosice - Řehlovice
Road R7 Chlumčany, enhancement of capacity
Beroun – Na Cibulce – study of transport connection of a residential district
Cycling path Řepy – Purkrabský háj
Cycling path Zbraslav–Jarov
Road I/20 and II/231 Plzeň, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, stage I
Road I/27 Klatovy, relocation, object 1
Road I/37 grade separation structure Stéblová, (DD), (TD)
Road I/11 Žamberk – bypass
Road I/16 Nová Paka, bypass, (DD – hydrogeological opinion)
bridge diagnostics
Road III/01016 Ohrazenice, bridge reconstruction, reg. No. 01016-2
Road III/28733 Jablonec nad Nisou, bridge reconstruction, reg. No. 28733-1
Surveying, engineering, geological and technical survey for reconstruction of
bridges on the Vraňany–Hořín and Trója–Podbaba canals
Bridge modernization, reg. No. 20-017 “Vodná”
Bridge modernization, reg. No. 6-068 at the village of Zlatá
Footbridge over Studená Vltava – Černý Kříž, Stožec
Diagnostic survey of the existing condition of bridges administered by the
Regional Road Administration of the Liberec Region
Lánská Preserve – study – proposed technical solutions for securing slope
deformations in the Klíčava water reservoir valley
environmental impact assessment documentation
D3 highway, objects 0304 and 305-I
Road R1, section 1108 Jaroměř–Trutnov
Extension of the Metro A line from the Dejvická station
Prague Road Bypass, 519 Suchdol–Březiněves, Čimice Fire Brigade Rescue
Service
Kanín link
Enhancement of capacity of the Kostelec–Telč–Slavonice line
Modernization of the Hradec Králové – Pardubice – Chrudim line, Medlešice
connection
Lovosice container transshipment yard
Road I/18 Příbram – southeastern bypass, part II
Modernization of the Votice–Benešov u Prahy line, Tomice II
Relocation of road I/37, Pardubice region border – Ždírec nad Doubravou
Mikulášská Street, Plzeň
Prague Main Station – Prague Smíchov
Optimization of the Lysá n. L. – Prague Vysočany line
Prague–Beroun, debris storage facility Holý vrch
expert opinions
Road I/21 grade separation structure Horní Lomany – Vojtanov
Road I/27, section Třemošenský pond – Orlík
Road I/21, section Planá–Trstěnice, relocation
Road I/26 Plzeň, Nová Hospoda – relocation
Road I/31 Hradec Králové – reconstruction of the Mileta intersection
Road I/21, section Nová Hospoda – Kočov
Road I/26 Staňkov, relocation
Příbram , southeastern bypass part 1
Road I/33 Náchod, bypass
Road I/38 Kolín, bypass
Road R6, section Karlovy Vary – Olšová Vrata
Road R6, section Knínice-Bošov, R6, section Olšová Vrata – Žalmanov
Road R35, section Opatovice–Časy and Časy–Ostrov
engineering
Road R7 Panenský Týnec, enhancement of bypass capacity (PD) (TeD)
Road R52, object 5206, Perná – Czech / Austrian state border (TeD)
Enhancement of capacity of the Štěrboholy radial road in Prague 10 (BP)
Road I/11, section Oldřichovice – Bystřice (BP)
D3 highway, section Tábor – Veselí nad Lužnicí (BP)
Road I/16 Nová Paka, bypass (BP)
Prague–Beroun, new railway connection (TeD)
Traffic in the Plzeň railway centre in the direction of Rail Transit Corridor III and
Plzeň railway centre (TeD)
Modernization of the Votice–Benešov line (TeD change)
Modernization of the Ševětín – Veselí nad Lužnicí line – part II, Horusice –
Veselí nad Lužnicí section (TeD)
Remote-controlled interlocking system Břeclav - Brno (TeD)
Central dispatching point Prague, location Balabenka (TeD)
Rationalization of the Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod line, part 2 (TeD)
Optimization of the Lysá n. L. – Prague Vysočany line (TeD)
Reconstruction of the interlocking system in Prague Smíchov (TeD)
Reconstruction of a level crossing safety installation at km 126.191 Trutnov
Poříčí – Trutnov Main Station (TeD)
Reconstruction of radio networks 150MHz in the district of the Regional Traffic
Centre Česká Třebová (TeD)
Transmission equipment in the Prague railway centre (ZD)
Optimization of the Zbiroh – Rokycany line (BP)
Modernization of the Votice–Benešov line (parts 1 and 2) (BP)
Electrification of the Lysá nad Labem – Milovice line (BP)
Rail modifications in the Stará Paka railway station for a remote-controlled
interlocking system (BP)
Reconstruction of heating of the switches in the Hněvice railway station (BP)
Reconstruction of the R 110kV and T 110 traction substation in Pečky (BP)

project monitoring and inspections
Reconstruction of the Břeclav railway centre, object 1
D8 Highway, section 805 Lovosice–Řehlovice
technical supervision, OHS coordinator
Highway D47, section Hladké Životice – Bílovec (TS)
D3 Highway, section Tábor – Veselí nad Lužnicí (TS)
Road II/101 Zápy – D11 at Jirny, recycling (TS)
Road II/608 Veltrusy, roundabout with grade separation (TS)
Road II/608 Veltrusy, roundabout with II/101 (TS)
Road II/101, section Říčany – Kuří, intersection with III/00312 (TS)
Štěrboholy radial road, Prague 10 (OHS coordinator)
international projects
Afghanistan
Study of Construction of a New Railway Line from the Iranian Border to Kabul
via Herat, stage 3 (S)
Belgium
Analysis of container terminals (S)
Bosnia and Herzegovina
Study of reconstruction of the Sarajevo – Ploce railway line in the Mostar –
Caplina section (S)
Bulgaria
Technical assistance for rehabilitation of a section of the Plovdiv – Burgas
railway infrastructure (S, PD)
Technical assistance for rehabilitation of a section of the Mezdra – Gorna
Oryahovitsa railway infrastructure (S, PD)
Modernization of the Svilengrad – Turkish state border railway line (DD, FD)
Technical assistance for a project of central control for the Karnobat – Burgas
railway line (S, PD)
Technical assistance for a project of installation of a fibre-optic cable in the
Plovdiv – Burgas section (S, PD)
European Commission
SoNorA – analysis of transport infrastructure and transport needs in the Baltic –
Adriatic corridor (S)
Kyrgyzstan
Complex study of urban and suburban passenger transport in Bishkek (S)
Niger
Feasibility study for a Cotonou–Parakou–Dosso railway connection (FS)
Poland
Krzewina Zgorzelecka railway station
Gdansk, reconstruction of tracks (DD, FD)
Road DK, section 22 Starograd Gdanski – Gniszewo (DD, FD)
Project S7, S22, intersection Elblag–Wschod (PD)
Road DK 16, section Zawda–Kisielice (DD, FD)
Road DW 634, section Warszawa – Wólka Kozlowska (DD, FD)
Road S8, section Konotopa–Prymasa (DD, FD)
Road DK 57, section Wozlawski–Bisztynek (DD, FD)
Road DK 16, section Rapaty (DD, FD)
Reconstruction of bus bays (FD)
Road DW 575, section Plock–Kazuň, EIA
Design documentation for modernization of railway line 8 in the section of
Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie, including a connection of Warszawa
Służewiec – Lotnisko Okęcie (PD, DD, TD, FD)
Modernization of the E20 railway line in the Siedlce–Terespol section (Łuków –
Międzyrzec Podlaski) (PD, DD)
Slovakia
Modernization of the Púchov–Žilina railway line, stage 1 (PD) and (DD)
Modernization of the Trnava–Nové Město railway line (DD)
TSS Jablonica, TSS Zohor and TSS Galanta (PD)
Road R1, Korytnica–Ružomberok section (PD, DD)
Technical and financial study for ERTMS preparation and implementation,
corridor E (S)
Serbia
Technical study for the Kelebija – Subotica – Stara Pazova railway line (S)
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