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Vážení obchodní přátelé,

otevíráte prezentaci vybraných staveb 
akciové společnosti GEOSAN GROUP.

Otočením na další stránku vstoupíte 
do naší historie, současnosti i budoucnosti.

Pojďte, prosím, dál a vítejte u nás!

Dear business partners, 

you are opening a photobook with selected  
constructions of GEOSAN GROUP.

Turn the page to enter our history, present and future.  

Please come in. Welcome to our company!
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I/38 Nymburk přeložka – II. a III. stavba
Nymburk

Novostavba pozemní dvoupruhé komunikace s pěti 
mostními objekty, výstavba přeložek silnic a inženýrských 
sítí, sadové úpravy.

I/38 Nymburk relocation – 2nd and 3rd construction
Nymburk

A newly built two-lane road, five bridges, construction  
of road relays and utilities and landscaping. 

2010  
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Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie
Tismice

Zajištění základů kostela včetně vybudování drenážního 
systému pro odvedení prosakujících vod, statické zajištění 
kleneb příčnými táhly, sanování krovu, oprava prejzové 
střešní krytiny, repase veškerých truhlářských a zámečnic-
kých prvků.

Reconstruction of the Church of the Assumption  
of the Virgin Mary
Tismice 
 
Reinforcement of the church‘s foundations, including 
construction of a drainage system to divert leaking water, 
static security of vaults with transverse rods, renovation 
of the roof, repairs to the convex roofing and repairs to 
carpentry and locksmith elements. 

2010
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Rekonstrukce kostela sv. Václava
Žabonosy

Rekonstrukce kulturní památky včetně restaurátorského 
průzkumu vnitřních maleb a archeologického záchranného 
výzkumu. 

Reconstruction of the Church of St. Wenceslaus
Žabonosy

Reconstruction of a cultural landmark, including restoration 
research of interior paintings and rescue archaeology 
research.

2010
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Lom Ležáky – Most, podzemní těsnicí stěna  
Most

Vytvoření vodě nepropustné podzemní bariéry s cílem 
změnit směr proudění podzemních vod v oblasti severo-
západních svahů lomu Ležáky. 

Ležáky – Most Quarry, underground sealing wall
Most

Creation of a water-impermeable underground barrier in 
order to change the direction of groundwater flow on the 
north-west slopes of Ležáky Quarry. 

2010
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I/16 Byšice – Mělnické Vtelno
Mělník, Byšice, Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno 

Oprava poškozené vozovky silnice I/16 v délce 14,74 km 
frézováním a obnovou, respektive zesílením krytu. Oprava 
propustků a čel, pročištění a napojení podélného odvodnění, 
osazení chybějících zádržných zařízení, čištění příkopů  
a krajnic, obnova dopravního značení.

I/16 Byšice – Mělnické Vtelno
Mělník, Byšice, Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno

Milling, restoration and reinforcement of the surface of 
damaged road I/16 over a length of 14.74 km. Repair  
of culverts and fronts, clean-ups and connection of  
longitudinal drainage, installation of lacking restraint  
systems, cleaning of ditches and roadsides and restoration 
of traffic signs.

2010
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Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního 
podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary
Mydlovary, Zahájí, Olešník, Nákří, Dívčice

Likvidace kontaminovaných objektů a ploch chemické 
úpravny MAPE, sanace a následná rekultivace odkaliště 
K IV/D a tím definitivní vyřešení eliminace rizika uvolňování 
radionuklidů do životního prostředí z kontaminovaných 
objektů úpravny uranových rud.

Remediation and reclamation of old environmental bur-
dens of the state enterprise DIAMO, location Mydlovary
Mydlovary, Zahájí, Olešník, Nákří, Dívčice

Disposal of contaminated buildings and areas of the MAPE 
chemical treatment plant, remediation and subsequent 
reclamation of the K IV/D waste pond and a final solution  
for eliminating the risk of the release of radionuclides into 
the environment from contaminated buildings of the uranium 
ore treatment plant.

2010
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Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže
státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary

Remediation and reclamation of old environmental 
burdens from the state enterprise DIAMO, location Mydlovary
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Rekonstrukce koupaliště Kníže
Jičín

Na místě původního koupaliště bylo postaveno moderní 
otevřené aquacentrum, jehož součástí jsou sportoviště, 
skluzavky, tobogán, plavecký bazén, rekreační bazén  
s masážními sedátky, tryskami a vodními gejzíry a dětské 
brouzdaliště.

Renovation of the Kníže swimming pool
Jičín

A modern open-air aqua park, which includes sports fields, 
water slides, a helter skelter, a swimming pool, a recreational 
pool with massage seats, jets and water geysers and  
a swimming pool.

2010
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Rekonstrukce administrativní budovy SPEL
Kolín

Celková rekonstrukce stávajícího panelového objektu  
na administrativní budovu.

Reconstruction of the SPEL office building
Kolín

Total conversion of the existing prefabricated building  
into an office building. 

2010
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Rekonstrukce mateřské školy Albrechtická
Praha 

Kompletní rekonstrukce mateřské školy s celkovou  
kapacitou 120 dětí.

Reconstruction of the Albrechtická nursery school
Prague

Complete reconstruction of the kindergarten with  
a total capacity of 120 children.

2010
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Obytný soubor Bohdalec – II. etapa
Praha

Výstavba bytového domu se 109 bytovými jednotkami, 
17 ateliéry, komerčními prostory, garážemi a infrastrukturou.

Bohdalec residential complex – 2nd stage 
Prague

Construction of a residential building with 109 housing units, 
17 studios, commercial premises, garages and infrastructure.

2011
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Komunikace Toužimská, etapa 0001 Kbelská
Praha

Vybudování nové komunikace a cyklistické stezky včetně 
inženýrských sítí, světelného signalizačního zařízení  
a zatravnění sousedících pozemků.

Toužimská road, stage 0001 Kbelská
Prague

Building of a new road and bicycle path including drainage, 
traffic lights and grassing over of neighbouring lands. 

2011
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Snížení znečištění odpadních vod 
Pečky

Doplnění kanalizační stokové sítě, vybudování dvou  
čerpacích stanic a intenzifikace čistírny odpadních vod.

Reduction of wastewater pollution
Pečky

Supplementation of sewerage networks, construction 
of two pumping stations and intensification of wastewater 
treatment.

2011
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Objekt F – lůžková jednotka operačních oborů
Kolín

Výstavba nového lůžkového pavilonu, urologického  
a chirurgického oddělení, včetně dodávky zdravotnické 
technologie, rozvodů medicinálních plynů a vybavení 
interiéru.

Building F – Inpatient department of surgical specialties
Kolín

Construction of a new inpatient pavilion, urologic and surgical 
departments, including supplies of medical technology, 
distribution of medical gases and interior equipment.

2011
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Vasografie v 1. NP pavilonu chirurgických oborů
Hradec Králové

Rozšíření (přístavba a vestavba) původního objektu o nové 
oddělení vasografie.

Vasography in the 1st floor – surgical specialties  
department
Hradec Králové

Extension of the original building-outbuilding of a new 
vasography department.

2011
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Rekonstrukce mateřské školy
Krakovany

Rekonstrukce objektu mateřské školy a související nástavba 
za účelem rozšíření školky o další oddělení.

Nursery school reconstruction
Krakovany

Reconstruction of the original nursery school and related 
extention for further departments.

2011
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Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10
Stráž pod Ralskem

Realizace stavebních a inženýrských objektů, které jsou 
začleněny do komplexu sanačních technologií pro řešení 
likvidace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž 
pod Ralskem.

Neutralization and decontamination station NDS 10
Stráž pod Ralskem

Implementation of construction and engineering buildings, 
which are incorporated into the remediation technologies 
complex for the liquidation of the consequences of chemical 
uranium mining in the Stráž pod Ralskem deposit.

2012
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Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10

Neutralization and decontamination station NDS 10
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Příprava rozvojového území VUT
Brno

Výstavba nového pětiúrovňového parkovacího domu z části 
zapuštěného pod terén. Realizace přilehlých parkovišť, 
zpevněných ploch a opěrných zdí.

Preparation of the Brno University of Technology 
development area
Brno

Construction of a new partially underground five-storey 
indoor car park. Implementation of adjacent car parks, 
paved areas and supporting walls.

2012
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Sanace území ohroženého skládkou 
nebezpečného odpadu
Pozďátky

Odstranění staveb skládky nebezpečného odpadu a konta-
minovaných zemin, následná rekultivace, pěstební péče  
a postsanační monitoring. 

Redevelopment of a hazardous waste landfill 
Pozďátky

Removal of a hazardous waste landfill and contaminated 
soil, subsequent reclamation, cultivation and post-redeve-
lopment monitoring. 

2012



26

Fingerlandův ústav patologie 
a Ústav soudního lékařství
Hradec Králové
 
Demolice původního a výstavba nového objektu Ústavu 
soudního lékařství a rekonstrukce Fingerlandova ústavu 
patologie včetně vybudování spojovacího krčku mezi 
oběma objekty.

Fingerland´s Department of Pathology 
and Institute of Forensic Medicine
Hradec Králové

Demolition of the original and construction of a new Institute 
of Forensic Medicine and reconstruction of the Fingerland´s 
Department of Pathology, including a connection between 
these two buildings. 

2012
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Kaskády U Botiče – I. etapa
Praha

Výstavba bytového domu se 102 bytovými jednotkami, 
komerčními prostory, 99 garážovými stáními včetně  
sadových úprav a příslušné infrastruktury.

Cascades U Botiče – 1st stage
Prague

Construction of a residential building with 102 residential 
units, commercial premises and 99 car parks, including 
landscaping and infrastructure.

2012
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Odkanalizování aglomerace Česká Skalice
Česká Skalice, Zájezd, Spyta, Zlíč

Rozšíření stávající kanalizační sítě o téměř 10 km 
gravitačních stok a výtlaků včetně potřebné intenzifikace 
čistírny odpadních vod.

Sewerage agglomeration Česká Skalice
Česká Skalice, Zájezd, Spyta, Zlíč

Expansion of the existing sewerage network of nearly  
10 km of gravity sewers and displacements, including  
the required intensification of the wastewater treatment 
plant.

2012
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Rekonstrukce kostela sv. Gotharda
Český Brod

Kompletní obnova kulturní památky, oprava narušeného 
zdiva, statické zajištění trhlin, oprava omítek, štukových 
prvků a vápenných nátěrů povrchu věže v původní  
barevnosti.

Restoration of the Church of St. Gothard
Český Brod

Complete restoration of a cultural landmark, repairs to 
damaged walls, static security of cracks, repairs to plaster, 
stucco elements and lime paint of the surface of the tower 
in it is original colour.

2012
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Dobudování kanalizace
Velim

Výstavba gravitační splaškové kanalizační sítě pro 
odkanalizování jednotlivých ulic v obci včetně veřejných 
kanalizačních přípojek.

Completion of a sewerage system
Velim

Construction of a gravity sanitary sewer system for each 
street in the village, including public sewer connections. 

2012
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Rekonstrukce a modernizace objektu  
SO 04 – pavilon N 
Kolín

Modernizace stávajícího nemocničního pavilonu řeší  
lůžkové kapacity pro operační obory. Součástí objektu  
je nové oddělení klinické biochemie, prodejna potravin  
a odloučené oddělení výdeje léčiv.

Reconstruction and modernization of building 
SO 04 – pavilion N
Kolín

Modernization of the existing hospital pavilion resolves 
the lack of capacity for operating specialties. There is  
a new Clinical Biochemistry Department, food shop  
and a detached dispensary department.

2012
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Rekonstrukce a modernizace
objektu SO 04 – pavilon N

Reconstruction and modernization 
of building SO 04 – pavilion N
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2012
Úprava komunikace Práčská
Praha 

Stavební úpravy a rozšíření komunikace, zřízení zastáv-
kových zálivů pro autobusy, nástupiště pro cestující, 
výstavba nových chodníků po obou stranách komunikace 
a instalace dopravního značení.

Renovation of Pračská road
Prague

Renovation and extension of the road, the establishment 
of bus bays, passenger platforms, construction of new 
pavements on both sides of the road and installation  
of traffic signs.
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Kaskády U Botiče – II. etapa
Praha

Výstavba 111 bytových jednotek, 99 parkovacích stání, 
sklepů a příslušné infrastruktury ve třech bytových  
domech.

Cascades U Botiče – 2nd stage
Prague

Construction of 111 housing units, 99 car parks, cellars 
and infrastructure in three apartment buildings.

2013



36

Kaskády U Botiče – II. etapa

Cascades U Botiče – 2nd stage
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Stavební úpravy v okolí nádraží
Český Brod

Rekonstrukce komunikací, zpevněných ploch, vodovodní-
ho řadu, veřejného osvětlení, betonových opěrných stěn, 
dodávka kamerového a parkovacího systému.

Construction in the surroundings of the railway station
Český Brod

Reconstruction of roads, paved areas, water mains, street 
lighting, concrete retaining walls and the supply of a came-
ra and parking system.

2013
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Rekonstrukce kostela sv. Jana Nepomuckého
Cerhenice

Kostel byl znovu staticky zajištěn, opraven strop, vnitřní  
i vnější fasády, provedeno odvodnění kostela. V interiéru 
byly pořízeny dvě nové oltářní mensy k bočním oltářům, 
restaurovány sochy do zasklených skříněk, byla obnovena 
elektroinstalace a elektronické zabezpečení kostela. 

Reconstruction of the Church of St. John of Nepomuk
Cerhenice

The church was statically secured, the roof and interior 
and exterior facades repaired, and drainage systems  
designed. For the interior, two new alter stones were 
acquired for the side altars, statues were restored and 
placed in glazed cabinets, and the church‘s wiring and 
electronic security systems have been restored.

2013
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I/34 Pelhřimov – D1
Pelhřimov – Humpolec 

Kompletní oprava silnice v délce 12 km odfrézováním 
původního krytu, sanací trhlin nebo recyklací za horka, 
položení nové ložní a obrusné vrstvy, zpevnění krajnic, 
vyčištění příkopů, osazení nových směrových sloupků, 
svodidel a vodorovného dopravního značení. 

I/34 Pelhřimov – D1
Pelhřimov – Humpolec

Complete repair of road over a length of 12 km by milling 
the original surface, repairing cracks or hot recycling, 
laying a new bed and surface layer, reinforcing the hard 
shoulders, cleaning ditches, and installing new marker 
posts, crash barriers and road markings.

2013
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Příprava území v rámci odstraňování škod na životním 
prostředí po ukončení hornické činnosti Lokalita 
František
Karviná

Zahlazení následků hornické činnosti souvisejících s těžbou 
černého uhlí a začlenění území do okolní krajiny. Sanační 
a rekultivační práce na ploše cca 80 ha s rekonfigurací 
terénu doplněním cca 4 milionů tun materiálu.

Preparation of an area as part of the elimination  
of environmental damage following the termination  
of mining activities – Location František
Karviná

Effacement of the consequences of coal mining activities 
and integration of the area into the surrounding landscape.  
Remediation and reclamation work on an area of 80 hectares 
with the reconfiguration of the land with the addition of 
approx. 4 million tons of material.

2014



42

Havarijní nápravná opatření
Ostrava

Realizace opatření k zamezení šíření znečištění ze skládky 
odpadů (tzv. Laguny Ostramo), které brání šíření kontami-
nace ve směru proudění podzemní vody pomocí čerpání, 
čištění a zasakování podzemních vod, monitorovací práce.

Emergency corrective measures
Ostrava

Measures to restrict the spread of contamination from  
a waste landfill (the so-called Ostramo Lagoons) to  
prevent the spread of contamination in the direction  
of the groundwater flow by pumping, purification and 
infiltration of groundwater and monitoring work.

2014
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Revitalizace odvalů dolu Schoeller
Libušín

Zahlazení následků hornické činnosti souvisejících s těžbou 
černého uhlí a začlenění odvalů do okolní krajiny. Zajištění 
stability svahů a zamezení vzniku záparů. Vybudování zátě-
žové lavice, rekonfigurace terénu, zaizolování části odvalu 
dovozem chybějícího materiálu, odvodnění a ozelenění.

Revitalisation of heaps at the Schoeller mine
Libušín

Elimination of the consequences of coal mining activities 
and integration of the heap into the surrounding landscape. 
Ensuring the stability of slopes and prevention of the 
spontaneous oxidation of coal. Construction with the supply 
of missing, ground reconfiguration, insulation of the dump 
with the supply of missing material, drainage and revege-
tation.

2014
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Sanace starých ekologických zátěží – nedostatečně 
zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu  
v sektoru I CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Břeclav

Relikvidací sond a odstraněním zemin nadlimitně kontami-
novaných ropnými látkami došlo k zabránění dalšímu šíření 
kontaminace do širšího okolí a bylo zamezeno přímému 
ohrožení životního prostředí.

Remediation of old environmental damage – inadequa-
tely destroyed  probes following oil and gas mining in 
Sector I CHOPAV Quaternary Morava river
Břeclav

The reliquidation of probes and removal of soil contaminated 
with petroleum substances resulted in the prevention of 
further contamination spreading into the surrounding area 
and the elimination of a direct threat to the environment.

2014
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Rekonstrukce čistírny odpadních vod
Kolín

Kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod pro více 
než 40.000 EO, výměna technologie a vybudování nových 
stavebních objektů, například nádrže regenerace kalu  
a dmychárny pro regeneraci.

Renovation of a wastewater treatment plant
Kolín

Complete renovation of a wastewater treatment plant 
for more than 40,000 registered residents, exchange of 
technology and construction of new buildings, such as  
a sludge regeneration tank and blower station for  
regeneration.

2014
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Liberty Building I. etapa
Praha

Novostavba bytového domu v moderním architektonic-
kém provedení se 113 bytovými jednotkami, 1 ateliérem  
a 6 komerčními prostory, garážemi a infrastrukturou.

Liberty Building 1st stage
Prague

Newly built apartment building in a modern architectural 
design with 113 residential units, 1 studio and 6 commercial 
spaces, garages and infrastructure.

2014
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Revitalizace koupaliště a rozšíření sportovního areálu
Kolinec

Rozsáhlá rekonstrukce starého koupaliště, při které došlo  
k vytvoření příjemného prostředí nejen pro relaxaci a odpo-
činek, ale také pro aktivní sportovní vyžití. Byly vybudovány 
dva bazény, brouzdaliště, lezecká stěna, hřiště pro pétanque, 
nové toalety a převlékárny. Dále fotbalové hřiště, tenisové 
kurty a další sportoviště.

Revitalisation of a swimming pool and expansion  
of a sports complex
Kolinec

Extensive renovation of the old swimming pool has resulted 
in the creation of a pleasant environment not only for 
relaxation but also for active sports. Two swimming pools, 
a paddling pool, a climbing wall, a pétanque playing area, 
new toilets and changing rooms were built. A football field, 
tennis courts and other facilities were also created.

2014
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Rekonstrukce bytových domů  
v ulici Na Maninách 795/11
Praha

Kompletní rekonstrukce dvou bytových domů s 23 byty 
včetně komerčních a sklepních prostor. Vybudování  
4 nových bytů ve střešní nástavbě.

Reconstruction of residential buildings, 
Na Maninách Street 795/11
Prague

Complete reconstruction of two residential buildings with 
23 apartments, including commercial spaces and cellars. 
Construction of 4 new apartments in the attic.

2014
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Rekonstrukce bytového domu  
v ulici Ke Krči 806/15
Praha

Kompletní rekonstrukce bytového domu s 24 byty,  
komerčních a sklepních prostor, provedení půdní vestavby, 
nového krovu a střešní krytiny, zateplení fasády včetně 
nových okenních a dveřních výplní.

Renovation of residential building, 
Ke Krči Street 806/15
Prague

Complete renovation of the residential building with 24 
apartments, commercial spaces and cellars, implementation 
of an attic, new rafters and roofing, and the insulation  
of the facade, including new window panes and door panels.

2014
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PLUS MINUS PADESÁT – volnočasová přírodní zóna
Liberec

Kompletní revitalizací zanedbaného prostoru vzniklo  
multifunkční, relaxační, kulturní a volnočasové centrum 
nejen pro seniory. 

PLUS MINUS PADESÁT – natural leisure zone
Liberec

The complete revitalization of neglected space led to the 
creation of a multifunctional, relaxing, cultural and leisure 
centre, which is not only for seniors.

2014
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Rekonstrukce mateřské školy
Velim

Celková rekonstrukce objektu mateřské školy, která 
zahrnovala zednické a řemeslné práce, bourací práce 
(likvidace azbestu), výměnu oken a dveří, zdravotně 
technické instalace, elektroinstalace, zemní práce  
a úpravu přilehlých komunikací.

Renovation of a nursery school
Velim

Total renovation of a nursery school, including masonry 
and craft work, demolition work (removal of asbestos), 
replacement of windows and doors, the installation of 
sanitary equipment and wiring, ground work and modifi-
cations to adjacent roads.

2014
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Rekonstrukce bytu v ulici Samcova 1183/5
Praha

Změna dispozičního uspořádání bytu. Jednotlivé místnosti 
byly propojeny velkoplošnými prosklenými dveřmi, zajiš-
ťujícími prosvětlení interiéru. Byt byl kompletně vybaven 
nábytkem včetně vestavných skříní, kuchyňskou linkou se 
spotřebiči, osvětlením interiéru a designovými doplňky, 
utvářejícími ráz moderního bydlení.

Renovation of an flat at Samcova Street 1183/5
Prague

Modifications to the flat‘s interior layout. Individual rooms 
were connected by a large glass door providing interior  
lighting. The flat was completely furnished, including  
built-in cabinets, a kitchen unit with appliances, interior  
lighting and designer accessories constituting the character 
of modern living.

2014
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Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
Tuchlovice

Zahlazení následků hornické činnosti souvisejících 
s těžbou černého uhlí a začlenění odvalu do okolní krajiny. 
Zajištění stability svahů a zamezení vzniku záparů.  
Rekonfigurace odvalu s přesunem cca 1,4 milionu tun 
materiálu, zaizolování, odvodnění území a ozelenění.

Dump reclamation of the mine Tuchlovice
Tuchlovice

Effacement of the consequences of coal mining activities 
and integration of the heap into the surrounding landscape.  
Reconfiguration of the heap with the relocation of about 
1.4 million tons of material, insulation, drainage of land 
and revegetation.

2014
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Odstranění starých ekologických zátěží ve společnosti 
ALIACHEM a. s.
Pardubice

Sanace lokality na ploše 3 ha, vymístění a zpracování  
vytěžené betasmoly, která byla využita převážně energeticky. 
Část železitých kalů byla zpracována jako surovina v ce- 
mentárnách a část spolu s kontaminovanými zeminami byla 
po stabilizaci uložena na skládku nebezpečných odpadů.

Removal of old environmental burdens in the company 
ALIACHEM a. s.
Pardubice

Remediation of an area of 3 ha, displacement and processing 
of mined betasmola, which was used mainly for energy pur-
poses. Part of ferric sludges was processed as raw material 
in cement works and part along with contaminated soil was 
after stabilization stored on landfill of hazardous waste.

2014
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Liberty Building II. etapa
Praha

Rekonstrukce bývalé továrny Regula v Nuslích na poly-
funkční dům s 68 byty různých velikostí a 3 komerčními 
prostory.

Liberty Building 2nd stage
Prague

Conversion of the former Regula factory in Nusle into  
multi-functional building with 68 flats of different sizes  
and 3 commercial spaces.

2015
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Liberty Building II. etapa

Liberty Building 2nd stage
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Modernizace silnice II/312
Králíky, Červený potok

Rekonstrukce podkladních vrstev vozovky studenou 
recyklací, nový živičný kryt vozovky, sanace aktivní zóny, 
pročištění stávajících příkopů, vybudování nových propustků, 
obnova vodorovného a doplnění svislého dopravního 
značení.

Modernization of road II/312
Králíky, Červený potok

Restoration of the base layers of the carriageway by cold 
recycling, a new bitumen road surface, core redevelopment, 
clean-up of existing ditches, construction of new culverts, 
restoration of road markings and completion of vertical 
traffic signs.

2015
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Modernizace silnice II/371
Městečko Trnávka

Výměna konstrukce původního krytu vozovky, vybudování 
nové dešťové kanalizace, modernizace chodníků a propustků 
pod silnicí, přeložení veřejného osvětlení, obnova vodo-
rovného a doplnění svislého dopravního značení.

Modernization of road II/371
Town of Trnávka

Modernization of the original road surface, construction  
of new storm sewerage, pavements and culverts under 
the road, relocation of public lighting, restoration of road 
markings and completion of vertical traffic signs.

2015
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Lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu  
a rehabilitace
Ostrov

Revitalizací chátrajícího objektu vznikla moderní budova 
oddělení psychiatrie, kde je umístěno zařízení s ambulantní 
a lůžkovou částí. Objekt zahrnuje i rehabilitační část  
s bazénem a vířivkami.

Psyiatric Research and Rehabilitation Inpatient  
Department
Ostrov

The modern Psychiatric Department building arose from 
the revitalisation of the rundown old building, in which  
the outpatient and inpatient areas are located. The building 
also includes a rehabilitation section with a swimming pool 
and whirlpools.

2015
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Kanalizace a čistírna odpadních vod
Kudlovice

Výstavba gravitační splaškové kanalizace a samostatného 
objektu čistírny odpadních vod včetně technologické části 
s kapacitou 860 EO. 

Sewerage and wastewater treatment plant
Kudlovice

Construction of a gravity sewer system and separate 
wastewater treatment plant, including technological 
facilities with a capacity of 860 registered residents.

2015
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Modernizace silnice II/315
Krasíkov, Tatenice

Rekonstrukce podkladních vrstev vozovky studenou  
recyklací, nový živičný kryt vozovky, sanace aktivní 
zóny, pročištění stávajících příkopů, vybudování nových 
propustků, rekonstrukce 3 mostů, sanace skalních masivů, 
obnova vodorovného a doplnění svislého dopravního 
značení.

Modernization of road II/315
Krasíkov, Tatenice

Restoration of the foundation layers of the carriageway  
by cold recycling, new bitumen road surface, core  
redevelopment, clean-up of existing ditches, construction 
of new culverts, reconstruction of 3 bridges, rock massif 
remediation, restoration of road markings and completion 
of vertical traffic signs.

2015
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Kanalizace a čistírna odpadních vod
Braníškov

Výstavba splaškové kanalizace a vybudování nové čistírny 
odpadních vod včetně technologické části s kapacitou 
206 EO. 

Sewerage and wastewater treatment plant
Braníškov

Construction of a sewer system and a new wastewater 
treatment plant, including technological facilities with  
a capacity of 206 registered residents.

2015
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2. etapa podtlakové kanalizace
Velký Osek

Dostavba podtlakové kanalizace v částech obce, které 
nebyly odkanalizovány v 1. etapě. Bylo vybudováno přes  
6 km řadů, včetně dodávky technologické části.

Vacuum sewerage – 2nd stage
Velký Osek

Completion of a vacuum sewerage system in parts 
of the village, which were not included first stage.  
Over 6 km of piping, including supplies of technological  
facilities.

2015
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Jízdárna Pohořelec – zkapacitnění skladů
Praha

Celková rekonstrukce bývalé jízdárny s dodávkou vnitřních 
skladovacích technologií. Speciální restaurátorské práce, 
vybudování administrativního a sociálního zázemí, nové 
komunikace v areálu, statické zabezpečení opěrné zdi  
a svahu včetně terénních a sadových úprav a zkapacitnění 
venkovních skladovacích ploch.

Riding-school Pohořelec – increase in storage capacity 
Prague

Total renovation of a former riding-school with the supply 
of internal storage technology. Special restoration work, 
construction of administrative and social facilities, new 
roads on the premises, static security of the retaining wall 
and slope, including landscaping, as well as an increase  
in capacity of outdoor storage areas.

2015
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Jízdárna Pohořelec – zkapacitnění skladů

Riding-school Pohořelec – increase in storage capacity 



66 67 



68

Zřízení nové lékárny a změny obchodní jednotky
Hradec Králové

Zhotovení nové lékárny s automatizovaným výdejem léků 
včetně zázemí. Změna dispozičního řešení s umístěním 
obchodní jednotky ve vnitřních prostorách Pavilonu  
interních oborů.

A new pharmacy and changes to a business unit
Hradec Králové

A new pharmacy with an automated dispensary, including 
facilities. A change to the layout with the location of a business 
unit in the indoor Pavilion of the General Medicine  
department.

2015
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Odkanalizování obcí
Skalsko, Kovánec, Kováň, Krásná Ves

Výstavba gravitační splaškové kanalizace v délce přes  
11 km zahrnující rovněž 10 čerpacích stanic a čistírny 
odpadních vod pro 1.300 EO.

Sewerage for municipalities
Skalsko, Kovánec, Kováň, Krásná Ves

Construction of a gravity sewerage system covering  
over 11 km which also includes 10 pumping stations  
and a wastewater treatment plant for 1,300 registered 
residents.

2015
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Rekonstrukce bytového domu  
v ulici Davídkova 591/35
Praha

Kompletní rekonstrukce bytového domu včetně provedení 
statického zajištění stávajících konstrukcí.

Renovation of the apartment building  
at Davídkova Street 591/35
Prague

Complete renovation of an apartment building, including 
the implementation of static protection of existing structures.

2015
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II/408 Vranov nad Dyjí – Znojmo, extravilán
Vranov nad Dyjí – Znojmo

Rekonstrukce silnice v délce 6 km přes obce Citonice  
a Milíčovice. Úprava objízdných tras, reprofilace stávajících 
příkopů, úprava nezpevněných krajnic, oprava autobusových 
zálivů, propustků, dešťové kanalizace, bezpečnostního 
zařízení a montáž svislého i vodorovného dopravního 
značení. 

II/408 Vranov nad Dyjí – Znojmo, extravilán
Vranov nad Dyjí – Znojmo

Reconstruction of the road over a length of 6 km through 
the municipalities of Citonice and Milíčovice. Adjusting  
of bypassing routes, reprofiling of existing ditches, modifica-
tion of unpaved sections of the road side, repairs to bus 
bays, culverts, storm sewerage, safety equipment and 
installation of traffic signs and road markings. 

2015
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Rekonstrukce silnice III/2843
Lomnice nad Popelkou, Bítouchov

Rekonstrukce vozovky a systému odvodnění, zejména 
silničních propustků.

Renovation of road III/2843
Lomnice nad Popelkou, Bítouchov

Renovation of the road and drainage system, especially 
road culverts.

2015
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Výstavba víceúčelového hřiště se zázemím
Velim

Hřiště s umělým trávníkem III. generace, tréninková  
běžecká dráha s umělým povrchem, rekonstrukce zázemí  
a nové šatny pro sportovce. Součástí je i doskočiště  
a prostor pro vrh koulí. Celý areál je nově oplocen a doplněn 
o parkovací stání.

Construction of a multipurpose sports field including 
facilities
Velim

A field with 3rd generation artificial turf, a training running 
track, restoration of facilities and new changing rooms for 
athletes. It also includes a landing pit and space for the 
shot put. The whole area is fenced and is complemented 
with a car park.

2015
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Modernizace silnice III/35847
Česká Třebová, Semanín

Modernizace konstrukčních a krytových vrstev vozovky, 
úprava křižovatek, modernizace mostního objektu, přeložka 
a zatrubnění Semanínského potoka.

Modernization of road III/35847
Česká Třebová, Semanín

Modernization of structural and surface layers of the  
carriageway, modification of crossroads, modernization  
of a bridge and rerouting and piping for the Semanínský 
potok (creek).

  

2015
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Stavební úpravy výpravní budovy
Náchod

Částečná rekonstrukce objektu, která zahrnuje stavební 
úpravy ve veřejně přístupných a služebních prostorech. 
Výstavba nových veřejných WC, dispoziční změny, úpravy 
vnitřních povrchů, výměny výplní otvorů, rekonstrukce sítí 
a rozvodů vč. modernizace vytápění.

Construction work on station building
Náchod

Partial renovation of the building, including construction 
work in public and service areas. Construction of new 
public toilets, alterations to the layout, modification of 
internal surfaces, replacement of fillings, and renovation  
of networks and piping, modernization of heating.

2015
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Oprava potrubní pošty
Náchod

Celková rekonstrukce potrubní linky č. 1, propojující horní 
a dolní areál nemocnice, zajišťující dopravu zdravotnického 
materiálu, biologických vzorků, léků a dokumentace mezi 
jednotlivými objekty. 

Repair of a pipe station
Náchod

The total reconstruction of pipe No. 1, connecting the upper 
and lower area of hospital and providing transportation  
of medical material, biological samples, drugs and  
documentation between buildings.

  

2015
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Rekultivace Podkrušnohorské výsypky
Horní Rozmyšl, Vintířov, Dolní Nivy

Sanační a rekultivační práce spočívající v terénních 
úpravách, vybudování odvodnění, záchytných příkopů  
a přístupových komunikací, provedení rozsáhlé lesnické  
a biologické rekultivace na ploše 128 ha.

Reclamation of the Podkrušnohorská dump
Horní Rozmyšl, Vintířov, Dolní Nivy

Remediation and reclamation work consisting of landscaping, 
construction of a drainage system, retaining ditches, 
detention and access roads, and the execution of extensive 
forestry and biological reclamation over an area of 128 ha.

2015
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Nápravná opatření Laguny Ostramo

Corrective measures for the Ostramo Lagoons
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Nápravná opatření Laguny Ostramo
Ostrava

Vymístění a zpracování obsahu lagun v rozsahu cca 200 
tisíc tun, sanace podzemních a lagunových vod,  
monitorovací práce.

Corrective measures for the Ostramo Lagoons
Ostrava

Displacement and processing of the content of the lagoons 
to an extent of about 200,000 tons, remediation of 
groundwater and lagoon water, and monitoring work.

2015
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Silnice II/428: Počenice, průjezdní úsek
Počenice

Rekonstrukce silnice II/428 v průjezdním úseku obcí Počenice, 
kompletní přestavba mostu ev. č. 428 – 010, výstavba části  
kanalizace, přeložka veřejného osvětlení a místního 
rozhlasu.

Road II/428: Počenice, transit section
Počenice

Renovation of road II/428 in the transit section of the  
Počenice municipality, reconstruction of bridge reg. no.  
428 – 010, construction of a sewerage system and relocation 
of public lighting and local radio.

2016
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Likvidace povodňových škod – část 11 – Janský potok 
v km 0,1 – 2,4
Janské Lázně

Opravy a úpravy koryta potoka poškozeného bleskovou 
povodní v roce 2013, zejména opevnění dna koryta, opev-
nění břehů, vybudování nových přehrážek s retenční funkcí, 
oprava a nové vybudování dřevěných a kamenných stupňů 
pro zpomalení a uklidnění toku při zvýšeném průtoku vody.

Liquidation of flood damage – part 11 – Janský potok 
(creek), 0.1 – 2.4 km
Janské Lázně

Repairs and modifications to the creek damaged by floods 
in 2013, especially the bottom fortifications of the trough, 
reinforcement of the banks, construction of new dikes with 
a retention function, repairs and new construction of wood 
and stone steps to slow and calm the stream during increased 
water flow.

2016
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Revitalizace sportovní haly a krytého bazénu 
Nový Jičín

Celková rekonstrukce střešního pláště, montáž akustických 
podhledů a osvětlovacích těles v halách. Realizace rozvodů 
vzduchotechniky a klimatizace vč. strojního zařízení, prove-
dení požárně bezpečnostních opatření, zateplení zděných 
fasád systémem ETICS, modernizace saunového provozu  
a bazénku pro plavání kojenců. 

Revitalization of a sports hall and indoor swimming 
pool
Nový Jičín

Total reconstruction of the roof cladding, installation of 
acoustic ceilings and lighting inside the halls. Implementa-
tion of air distribution and air conditioning, incl. machinery, 
implementation of fire safety measures, insulation of brick 
facades with the ETICS system, modernization of the 
sauna facility and a swimming pool for infants.

2016
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Likvidace povodňových škod – část 10 – Černohorský 
potok v km 0,1 – 2,4
Černá a Světlá Hora

Opravy a úpravy koryta potoka poškozeného bleskovou 
povodní v roce 2013, zejména opevnění dna koryta, opev-
nění břehů, vybudování nových přehrážek s retenční funkcí, 
oprava a nové vybudování dřevěných a kamenných stupňů 
pro zpomalení a uklidnění toku při zvýšeném průtoku vody.

Liquidation of flood damage – part 10 – Černohorský 
potok (creek), 0.1 – 2.4 km
Černá and Světlá Hora

Repairs and modifications to the creek damaged by floods 
in 2013, especially the bottom fortifications of the trough, 
reinforcement of the banks, construction of new dikes with 
a retention function, repairs and new construction of wood 
and stone steps to slow and calm the stream during increased 
water flow.

2016
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Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea 
Kolín

Rekonstrukcí kulturní památky Veigertovského domu 
vznikne nová budova muzea se stálou expozicí, výstavními 
prostory, depozitářem a městským informačním centrem.

Renovation and completion of the Regional Museum
Kolín

Following restoration of the cultural landmark „Veigertovský 
dům“, a new museum building with a permanent exhibiti-
on, exhibition spaces, a depositary and town information 
center will be created.

2016
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SO 08 – zhotovitel stavby 2
Plzeň

Výstavba posluchárny s přidruženou jídelnou – bufetem 
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. 

SO 08 – contractor 2
Plzeň

Construction of an auditorium with an attached cafeteria – 
– buffet of the Medical Faculty of the Charles University  
in Plzeň.

2016



86 87 

Obytná budova Hodkovičky – I. etapa  
Praha

Nový rezidenční bytový dům s 55 byty, který je rozdělen 
do dvou samostatných částí, spojených společným podlažím, 
kde jsou umístěna parkovací stání a sklepní kóje.

Hodkovičky residential building – 1st stage
Prague

A new residential apartment building with 55 flats, including 
car parks and cellars is divided into two separate parts, 
which are connected by a shared floor.

2017
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RUSTONKA – novostavba objektů A, D a B 
Praha

Výstavba nového administrativního centra na místě bývalé 
strojírenské společnosti. Komerční zázemí nabídne ve  
3 objektech více než 33.000 m2 kancelářských ploch  
a dostatečné množství podzemních parkovacích míst.

RUSTONKA – new buildings A, D and B
Prague

Construction of a new administrative centre on the site  
of a former engineering company. Commercial facilities 
will offer 3 buildings with more than 33,000 m2 of office 
space and sufficient underground parking spaces.

2017
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Stavba parkovacího domu
Plzeň

Výstavba čtyřpatrové budovy parkovacího domu s kapacitou 
400 parkovacích míst pro vozidla zaměstnanců  
a návštěvníků nemocnice. 

Construction of the parking house
Plzeň

Construction of a 4-floor parking house with a capacity  
of 400 parking lots for company cars and visitors of the 
hospital.

2017
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Viladomy Zbuzany 
Praha

Výstavba deseti třípodlažních domů s celkem 268 byty, 
včetně garážových stání a infrastruktury.

Zbuzany Villas
Prague

Construction of ten 3-storey buildings containing a total  
of 268 flats, including car parks and infrastructure.

2017



90 91 

Společný objekt Chodovec II 
Praha 

Novostavba budovy datového centra hlavního města Prahy 
s archivem elektronických dokumentů, hlavní spisovny  
a správního archivu Magistrátu hlavního města Prahy.  

Chodovec II communal building
Prague

A new building for the Prague Data Centre with an electronic 
documents archive and main registry and administrative 
archive of the Prague City Hall.

2017
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Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla 
Revitalizace Moravskoslezského kraje

Plošný atmogeochemický průzkum, protimetanová opatření, 
zajištění vybraných štol, zajištění ohrožených budov, 
vyřešení majetkoprávních vztahů, vědecká činnost.

A comprehensive solution to the methane issue
in connection with old mines
Revitalization of Moravian – Silesian Region

An atmogeochemical survey, antimethane measures,  
securing of selected galleries and vulnerable buildings, 
settlement of property relationships, and scientific  
activities.

2019
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Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických 
zátěží ve společnosti FOSFA a. s.
Břeclav – Poštorná

Vybudování podzemní těsnicí stěny, sanace saturované 
zóny – čerpání podzemní vody kontaminované fosforeč-
nany, její čištění na dekontaminační stanici a pravidelný 
monitoring. Rozšíření stávající a rekultivace staré skládky 
dekontaminačního kalu.

Corrective measures for the removal of old  
environmental burdens in the company FOSFA a. s.  
Břeclav – Poštorná

Construction of an underground sealing wall, redevelopment 
of the saturated zone – pumping of ground water conta-
minated by phosphates, its cleaning at a decontamination 
station and regular monitoring. Expansion of the existing 
and reclamation of the old sludge decontamination landfill.

2019
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Rekonstrukce Trauttmannsdorfského paláce
(Trčkova paláce)
Praha

Kompletní rekonstrukce objektu Trauttmannsdorfského paláce 
nedaleko Pražského hradu. Zprovozněním objektu získá 
Ministerstvo zahraničí nové kanceláře pro přemístění 
některých detašovaných pracovišť, umístěných v různých 
pražských lokalitách.   

Reconstruction of Trauttmannsdorf Palace (Trčka Palace)
Prague

Complete restoration of the Trauttmannsdorf Palace building 
near Prague Castle. The building will offer the Ministry of 
Foreign Affairs new offices for the relocation of certain  
detached workplaces located in various parts of Prague.

2019
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2021
II. etapa sanačních prací ve společnosti 
Visteon – Autopal Services, s. r. o. 
Lokalita Hluk

Dokončení sanačního zásahu s následným postsanačním 
monitoringem uvnitř areálu Hluk v ohnisku 1. a 3. Odstranění 
krajně naléhavého, havarijního, závadného stavu spočívajícího 
v kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody nepolár-
ními extrahovatelnými látkami a chlorovanými uhlovodíky.

2nd stage of remedial work in the company  
Visteon – Autopal Services, s. r. o.
Location Hluk

Completion of remediation and subsequent post-remediation 
monitoring on the premises in Hluk focal points 1. and 3. 
Elimination of an extremely urgent, emergency, defective 
situation consisting in the contamination of soil and ground-
water with nonpolar extractable compounds and chlorinated 
hydrocarbons.
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