
Projekty kolem nás

SUDOP GROUP a. s.



SUDOP GROUP a.s. prostřednictvím svých dceřiných 

společností a podílů v dalších společnostech ovládá aktiva 

dosahující 4 miliardy korun. Díky tomu představuje největší 

skupinu projektových firem v České republice.

Rozsah projektové a inženýrské činnosti společností 

působících v rámci skupiny SUDOP GROUP:

 železniční stavby

 silniční a dálniční stavby

 pozemní stavby

 městská hromadná doprava

 životní prostředí

 energetika

 geologie



ŽELEZNIČNÍ 
STAVBY



Příprava železničních staveb představuje široké spektrum 

činností od dopravního plánování, územně technických studií, 

studií proveditelnosti, řešení dopravní a provozní technologie, 

přes komplexní projekty modernizací a novostaveb železničních 

tratí, stanic a uzlů, až po řešení kontejnerových překladišť, 

terminálů, vozových dep a opravárenských základen.

Součástí našich projektů je řešení inženýrských staveb, jako 

jsou například mosty a tunely, zabezpečovacího a sdělovacího 

zařízení, elektroenergetiky a trakčního vedení.

Nové spojení Praha

Cílem stavby bylo zvýšení 
kapacity přívodních 
železničních tratí do železniční 
stanice Praha Hlavní nádraží, 
včetně modernizace jeho 
západní části.

Železniční estakáda na výjezdu z Wilsonova 
nádraží

Architektonická dominanta celé stavby 
Nového spojení v Praze převádí čtyřkolejnou 
železniční trať z Prahy Hlavního nádraží 
do Libně a Vysočan.

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

Rekonstrukce přispěje ke zvýšení kvality 
a bezpečnosti železniční dopravy a zkrácení 
jízdní doby přes železniční uzel se zvýšením 
traťové rychlosti až do hodnoty 160 km/hod.



SILNIČNÍ  
A DÁLNIČNÍ 

STAVBY



Projektování silničních a dálničních staveb zahrnuje projekty 

rychlostních komunikací, silničních průtahů a obchvatů 

sídelních aglomerací, městské, místní a účelové komunikace, 

úrovňová a mimoúrovňová křížení.

Navrhujeme dopravní terminály, doplňková a obslužná 

dopravní zařízení, jako jsou odpočívky, parkoviště, čerpací 

stanice, centra dálničních služeb pro motoristy, střediska 

údržby a správy dálnic a další. Řešíme inženýrské 

a související vodohospodářské stavby, posuzujeme vliv 

staveb na životní prostředí a navrhujeme opatření pro 

zmírnění jejich negativních účinků.

Most Apollo v Bratislavě

Nejnovější bratislavský most získal v roce 
2006 prestižní mezinárodní ocenění Opal 
Award a slovenskou cenu Stavba roka.

Křižovatka Rudná

Dálniční mimoúrovňová křižovatka 
v Ostravě-Svinov propojuje dálnici D1 
se čtyřpruhovou silnicí I/11, která tvoří 
jižní obchvat Ostravy. Složitost stavby 
komplikoval fakt, že přímo prostorem 
křižovatky vede vícekolejná železniční 
trať. 

Křižovatka Ladce - Sverepec

Na 10 km dlouhém úseku dálnice D1 se 
nachází jedna mimoúrovňová křižovatka 
a 35 mostních staveb.



POZEMNÍ 
STAVBY



Do problematiky projektování pozemních staveb spadají 

rekonstrukce a výstavba městských center, obytných domů 

i hotelů, administrativních budov, nákupních center, rekreačních 

a sportovních areálů, školských, kulturních a zdravotnických 

zařízení nebo speciálních technologických budov.

Navrhovaná řešení zpracováváme od úvodních urbanistických 

a architektonických studií až po realizační projekty, a to jak 

po stránce stavební a technologické, tak i vybavení interiérů.

Rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu 
organické chemie a biochemie Akademie 
věd ČR, v.v.i. řeší kompletní přestavbu 
a technologickou modernizaci stávajících budov 
a doplnění areálu o nové objekty s cílem vytvořit 
přehledný, logicky rozčleněný komplex ÚOCHB 
v souladu s požadavky na potřeby soudobého 
špičkového vědeckého pracoviště.

Karlin Hall Economia a Forum Karlin

Přestavba průmyslové haly pro účely 
vydavatelství Ekonomia doplněná novostavbou 
administrativního objektu s multifunčním 
kulturním a společenským sálem.

Administrativní budova Main Point Karlín

Nová dominanta pražské čtvrti Karlín byla 
postavena jako jedna z nejmodernějších 
administrativních budov v republice.



MĚSTSKÁ   
HROMADNÁ 

DOPRAVA



Součástí našich řešení hromadné dopravy v městských 

aglomeracích jsou návrhy kolejových systémů (klasické i lehké 

metro, městská rychlodráha, tramvajové tratě), trolejbusových 

a autobusových tratí a dopravy v klidu (parkoviště).

Navrhujeme urbanistická řešení dopravních uzlů a přestupních 

terminálů, dopravní dispečinky, depa a opravny vozového 

parku. Řešíme stavební i technologické části dopravních 

systémů, související inženýrské, pozemní a komunikační stavby.

Stanice metra Střížkov

Nácestná stanice metra je 
umístěná u křižovatky ulic 
Vysočanská a Teplická. Součástí 
stanice je podchod pod ulicí 
Vysočanskou, který umožňuje 
bezbariérové překonání ulice 
Vysočanské a zároveň vstup 
do budoucího obchodního 
centra na jižní straně ulice.

Tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov

Účelem stavby je zabezpečení kvalitní  
a kapacitní hromadné dopravy do sídliště 
Barrandov.

Pražské metro

Páteřní systém městské hromadné 
dopravy v Praze. Zahájení provozu 
9.5.1974. Provozovány 3 linky - A, B, C. 
Výstavba stále trvá.



ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ



Zabýváme se vyhodnocováním vlivů záměrů (SEA) a staveb 

na životní prostředí (studie EIA). Navrhujeme taková opatření, 

která minimalizují negativní dopady na jednotlivé složky 

životního prostředí. Zpracováváme hlukové a rozptylové studie 

a hodnocení vibrací. Provádíme přírodovědné a dendrologické 

průzkumy, biologická hodnocení a posouzení vlivů na lokality 

soustavy NATURA 2000. 

Na stavbách dohlížíme na řádné plnění zákonných povinností 

v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí včetně 

ochrany přírody a krajiny. V případě potřeby zajišťujeme 

záchranné transfery zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů, aby nedocházelo k jejich poškození či úhynu. 

Park Maxe van der Stoela

Zajištění dendrologických 
průzkumů a zpracování plánu 
výsadeb, vyhodnocení vlivů 
záměru na krajinný ráz. 

Technické služby města Olomouc

Služby externího podnikového ekologa, 
vedení a udržování environmentálního 
systému managementu dle ISO 14001, 
poradenská a konzultační činnost.

Plynovod MORAVIA

Zajištění dokumentace EIA, zpracování 
dendrologického průzkumu včetně stanovení 
ekologické újmy, zajištění přírodovědných 
průzkumů a biologického hodnocení.



ENERGETIKA



V energetice působíme v oblasti přenosové soustavy 400 kV 

a distribuční soustavy 110 kV i 22 kV. Provádíme kompletní 

řešení rozvoden velmi vysokého napětí, vysokého napětí 

a nízkého napětí s vazbou na přenos energie do soustavy.

Tyto služby poskytujeme v rámci kompletních i dílčích dodávek 

pro novou výstavbu, rekonstrukce, modernizace a údržbu 

zejména v energetice, průmyslové sféře, ale i v oblasti 

infrastruktury a zařízení občanské vybavenosti.

 

Elektrárna Počerady

Realizační projekt stavební části 
paroplynového zdroje o výkonu 
840 MWe umístěného v areálu 
Elektrárny Počerady.

Fotovoltaické elektrárny Ralsko a Mimoň

Elektrárna se skládá z pěti samostatných 
částí umístěných v zalesněném terénu 
bývalého vojenského újezdu Ralsko. 
Celkový špičkový výkon činí 44 564 kWp.

Venkovní vedení 4 x 110 kV 

Celková rekonstrukce jižního okruhu vedení 
kolem Prahy. Vedení z transformovny Chodov 
do transformovny Řeporyje, včetně KZL. 



GEOLOGIE



Geologické služby bývají nedílnou součástí všech etap 

stavebních investic hlavně v podzemním stavitelství, u liniových 

dopravních staveb nebo dobývání nerostných surovin. 

A to počínaje investičním záměrem, zpracováním projektové 

dokumentace až po realizaci díla a jeho sledování za provozu.

Při našich činnostech se zejména v rámci průzkumných 

a monitorovacích prací, dozorů na stavbách či odborných 

konzultacích věnujeme hlavně úlohám aplikovaných 

geologických oborů, kdy shromažďujeme a vyhodnocujeme 

podklady a vypracováváme závěry pro potřeby našich klientů. 

 

Modernizace železničních koridorů

Geotechnický a stavebně technický 
průzkum při plánování modernizace 
železničních koridorů. Geodetický dozor 
a geotechnický monitoring v průběhu 
realizace stavby.

Doly Bílina

Provádění geotechnického průzkumu, 
stabilitních výpočtů, geotechnického 
monitoringu a projektování geotechnických 
konstrukcí a sanačních opatření.

Silniční  obchvat Prahy - Cholupický tunel

Geotechnický dozor a monitoring 
pro zhotovitele stavby včetně služeb 
akreditované zkušební laboratoře.



www.sudop-group.cz


