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AŽD Praha s.r.o. je největší českou firmou v oboru zabezpečovací, telekomunikační a informační techniky zaměřené zejména na oblast 
kolejové a silniční dopravy.  
Hlavní objem produkce společnosti tvoří elektronické zabezpečovací systémy určené převážně pro železnici. Ve spolupráci se SŽDC 
a ČD se AŽD spolupodílí na modernizaci národních železničních koridorů i vedlejších tratí. Významným projektem AŽD je instalace 
zabezpečovacího zařízení v pražském metru, na kterém spolupracuje již od počátku jeho vzniku. V oblasti silniční dopravy se AŽD 
v současné době nejvíce věnuje vývoji kontrolních kamerových systémů, které dodává mimo jiné i Policii ČR. 
Firma má více než 1800 zam ěstnanc ů, 12 organiza čních jednotek a 5 dce řiných spole čností v  zahrani čí. Za fiskální rok 
2008/2009 zaznamenala obrat 5,3  mil iardy korun.  

 

Zdeněk Chrdle popáté zvolen generálním ředitelem AŽD  

 
Na valné hromad ě spole čnosti AŽD Praha, která se uskute čnila v pátek 
24. října, prob ěhla volba statutárních orgán ů a generálního ředitele. 
Tím byl znovu zvolen stávající ředitel Zden ěk Chrdle, který je také 
jednatelem spole čnosti spolu s Romanem Ju říkem a Danielou Veselou. 
Do dozor čí rady byli zvoleni František Formánek, Miroslav Ko zák a Petr 
Rott. 
 
Zdeněk Chrdle, který je generálním ředitelem společnosti AŽD Praha od 

roku 2003, obhájil post na další tři roky. Ve volbě získal 24 hlasů z celkových 

šestadvaceti. „Velmi si vážím důvěry spolumajitelů společnosti a děkuji za ni. 

Udělám vše pro to, aby si naše společnost udržela postavení na našem trhu 

a dále se našimi kvalitními technologiemi rozšiřovala do zahraničí,“ uvedl 

krátce po volbě Zdeněk Chrdle a dodal: „Společnost AŽD Praha pod mým 

vedení bude i nadále korektní a férově se chovající společností. Věřím, že si 

u našich zákazníků udržíme důvěru a dále ji prohloubíme.“ 

 


