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Vytvoření
dokumentace
DUR a DSP

Jednou z našich hlavních
výhod je, že disponujeme vlastní
technickou divizí s více než 50 specialisty, kteří
poskytují podporu 7 hlavním segmentům. Náš tým
dopravních a systémových inženýrů, projektantů a techniků
inženýringu klade důraz na úplné pokrytí všech potřeb. Díky lidským
a technologickým kapacitám řešíme komplexně i ty nejnáročnější
projekty s rozsáhlými investičními záměry.

ŘEŠENÍ V
KROCÍCH

Vyhotovení
dokumentace
skutečného
provedení

Rozsah inženýrských činností
 říprava pro provádění projekční činnosti
P
(zajištění aktuálního stavu inženýrských sítí,
zajištění majetkoprávního vztahu v území,
dotčení stavební uzávěrou, ochrannými pásmy
železnice, vodních zdrojů apod.)
 ajištění vyjádření správců technické
Z
infrastruktury a dotčených orgánů státní
správy k předloženému stupni projektové
dokumentace pro účely vydání povolení stavby
 ajištění vydání územních rozhodnutí (ÚR),
Z
územních souhlasů (ÚS), stavebních povolení
(SP), ohlášení staveb (OS)

Široký tým profesionálů
J istota kvalitního provedení
 chopnost přizpůsobit
S
se změnám zadání
M ožnost zkrátit termíny

Dodávky na klíč
 etří čas díky interní koordinaci
Š
všech profesí
 nižují náklady na subdodavatele
S
inženýringu

 rojednání a zajišťování souhlasů vlastníků
P
dotčených nemovitostí před zahájením
a po dokončení stavby
 ealizační inženýring – zejména části před
R
zahájením stavby (koordinace a výkopová
povolení, zvláštní užívání a další)
 innost po dokončení stavby (oznámení
Č
o zahájení užívání stavby, kolaudace apod.)

Projektová dokumentace
Ú zemní řízení (DUR)
S tavební řízení (DSP)
Výběr zhotovitele (DVZ)
P rovádění stavby (DPS)
S kutečné provedení stavby (DSPS)

DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Navrhujeme komplexní řešení bezpečnosti
dopravy, dopravních systémů a parkování
ve městech a obcích, telematické systémy
v tunelech a v extravilánu.
Samozřejmostí je individuální přístup dle
potřeb zákazníka, od studie, přes projektovou
dokumentaci, až po zajištění povolení stavby.
Při přípravě zohledňujeme nejmodernější
trendy a zvláštní pozornost věnujeme tomu,
aby jednotlivé součásti návrhu byly přesné,
kompatibilní a efektivní.
Cílem je zaručit kvalitní nadčasový výsledek
s maximálním užitkem a optimálními náklady.

Reference
Ř ízení dopravy (Cheb, Teplice, Břeclav)
 unelové stavby (Mrázovka, Strahovský
T
tunel, Klimkovice, Tunelový komplex
Blanka)
 ávrh zón parkování ve městech
N
Lysá nad Labem, Benešov, Děčín
D opravní řešení ve městě Zlín
 elematické systémy (meteostanice
T
v Libereckém kraji, Zařízení pro provozní
informace v Praze)

ENERGETICKÉ SYSTÉMY

OSVĚTLENÍ

Řešíme nové osvětlovací soustavy,

V této oblasti nabízíme komplexní řešení rozvoden

rekonstrukce veřejného osvětlení

a transformačních stanic do hladiny VN, přeložky

ve městech i na komunikacích,

a instalace venkovních kabelových vedení VN a NN.

architektonické osvětlení i přisvětlení

Současně řešíme i elektrické přípojky VN a NN pro

chodců na přechodech. Navrhujeme

technická zařízení a objekty, elektrické instalace

energeticky úsporné systémy v budovách

a rozvody v průmyslových areálech i zálohování

či areálech.

dodávky elektrické energie.

Reference

Reference

O bnova VO na dálnici D1 u Brna

R ekonstrukce v ul. Moskevská

Rekonstrukce VO v Praze (Jižní spojka, ul. 5. května)

 ptimalizace energetických systémů
O
v JE Temelín

 řisvětlení chodců na přechodech ve městech
P
a obcích
 eveloperské projekty bytové výstavby
D
(Nebřenice, Úvaly)
R ekonstrukce osvětlení stanice metra Skalka
 ekonstrukce osvětlení v budově Dopravního
R
podniku hl. m. Prahy
 rchitektonické osvětlení (Zámecké nám.
A
v Teplicích, Národní dům Karlovy Vary)

 ekonstrukce hlavní rozvodny
R
R-6 kV ČSM – jih
 alkia Kolín, Ekologizace Teplárny Zelená
D
louka Pardubice, Přeložky v rámci akce
SŽDC Plzeň – přesmyk

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Projektujeme kompletní řešení TZB pro

Projektujeme a zajišťujeme inženýrskou

budovy administrativních a rezidenčních

činnost a majetkoprávní projednání v rámci

staveb, včetně zajištění vzájemné koordinace

instalace a přeložek sdělovacích metalických

profesí. Nad rámec tohoto rozsahu

a optických vedení dálkových a místních sítí.

projektujeme rovněž venkovní rozvody,

Zajišťujeme projekční přípravy při výstavbě BTS

zejména připojení staveb na stávající

a AB technologie GSM; LTE vč. PD nosných

silnoproudé a slaboproudé rozvody, včetně

ocelových konstrukcí. Myslíme dopředu, aby

projednání s poskytovateli a správci sítí.

naši zákazníci drželi krok s dobou na úrovni
navrhovaných řešení i technologií.

Reference
 ekonstrukce Národního
R
muzea v Praze
 stav organické chemie
Ú
a biochemie (Praha)
 dministrativní budovy
A
Argentinská hvězda
(Praha)

Reference
P hoenix City (Praha)
K KCG (Praha)
 ezidenční park
R
Baarova (Praha)
 ytový komplex
B
Panorama Kyje (Praha)

 ekonstrukce
R
hotelu Národní dům
Karlovy Vary
 altrovka – rezidenční
W
čtvrť (Praha)
Q uadrio (Praha)

V ýstavba optických a metalických tras pro:
T-mobile CZ
O 2 Czech Republic
T-System CZ
U pgrade BTS stanic na LTE

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Zajišťujeme analýzu a návrh řešení komplexních

Specializujeme se na komplexní řešení systémů

kamerových systémů pro celá města i menší lokální

řízení a dispečinků v průmyslu. Každý projekt

prostory dle požadavků zákazníka. Projektujeme

vidíme jako živý organismus, který se časem

kamerové systémy i v budovách, areálech a domech.

vyvíjí. Proto kromě návrhů v rámci daného

Jednou z našich specializací je i návrh pro optimální

projektu nabízíme i jeho další koncepční rozvoj.

umístění kamer monitorujících dopravní situace.

V případě potřeby jsme připraveni flexibilně

Naše řešení využívají špičkové, bezpečné a rychlé

upravovat, doplňovat a vylepšovat návrhy podle

technologie s důrazem na individuální nastavení.

vašich aktuálních potřeb.

Reference

Reference

K amery na dálnici D5
K amerový systém v budovách
(Quadrio, Argentinská hvězda,
Národní dům Karlovy Vary)
 ohledové kamery pro dopravní
D
monitoring na křižovatkách SSZ

 ispečink bezpečnostních procesů
D
v areálu Synthos Kralupy
 rojekt vědy a výzkumu – kogenerační
P
jednotky v areálu Teplárny Mariánské Lázně
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