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24. ročník konference: 
„Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ 

MEDLOV 2022 

Valbek, spol. s r.o. 
Valbek je projekční kancelář, která má tradici od roku 1990 v projektování liniových staveb. Za 
poslední roky společnost výrazně rozšířila své portfolio služeb, které může svým klientům 
nabídnout. 
„Projektování infrastruktury je stále naší doménou, ale rozhodně se nebojíme pronikat do 
dalších oborů. K dnešnímu dni Valbek nabízí více než 20 oborů, které se mezi sebou proplétají 
a dávají našim projektantům možnost projektovat malé i velké stavby nebo být součástí 
specializovaného týmu. Skupina Valbek čítá okolo 500 zaměstnanců.“ 
Jedná se o dynamicky se rozvíjející společnost, kde mezi mladé obory patří ateliér 
Technologických celků. Projekční ateliér technologických celků doplnil portfólio služeb Valbeku 
a velmi záhy navázal spolupráci se stávajícím ateliérem vodohospodářských a pozemních 
staveb. Propojením s oddělením geodézie a využíváním vlastního 3D laserového skeneru se 
následně oddělení technologické projekce dostalo na špičku poskytovaných služeb ve svém 
oboru. 
Projektování 

• pozemní a průmyslové stavby 
• silniční stavby 
• mosty 
• tunely 
• kolejové stavby 
• vodohospodářské stavby 
• statika 
• TECHNOLOGICKÉ CELKY 
• inženýring 
• vizualizace 

Průzkumy 
• geodézie 
• ekologické služby 
• stavebně-technické průzkumy 
• laboratoř mechaniky zemin 
• geologické a geotechnické průzkumy 

Konzultace 
• technická asistence 
• technický dozor 

Realizace 
• stavební výroba 
• realizace mostů 

Výzkum a vývoj 
• bim 
• vývoj sw pro stavebnictví 

Udržitelnost 
• valbek pro udržitelnou krajinu 
• zelené projekty 

Působíme v Česku, ve Švédsku, na Slovensku a Ukrajině. Kancelář měl Valbek i v Rusku, 
kterou ale po začátku války na Ukrajině zrušil. 
 
Témata přednášky: 

Projektování technologických celků 

3D laserové skenování   

https://www.valbek.cz/obory/#projektovani
https://www.valbek.cz/obory/pozemni-stavby/
https://www.valbek.cz/obory/silnicni-stavby/
https://www.valbek.cz/obory/mosty/
https://www.valbek.cz/obory/tunely-a-geotechnika/
https://www.valbek.cz/obory/kolejove-stavby/
https://www.valbek.cz/obory/vodohospodarske-stavby/
https://www.valbek.cz/obory/statika/
https://www.valbek.cz/obory/technologicke-celky/
https://www.valbek.cz/obory/inzenyring/
https://www.valbek.cz/obory/vizualizace/
https://www.valbek.cz/obory/#pruzkumy
https://www.valbek.cz/obory/geodezie/
https://www.valbek.cz/obory/ekologicke-sluzby/
https://www.valbek.cz/obory/stavebne-technicke-pruzkumy/
https://www.valbek.cz/obory/laborator-mechaniky-zemin/
https://www.valbek.cz/obory/geologie-a-geotechnicke-pruzkumy/
https://www.valbek.cz/obory/#konzultace
https://www.valbek.cz/obory/technicka-asistence/
https://www.valbek.cz/obory/technicky-dozor/
https://www.valbek.cz/obory/#realizace
https://www.valbek.cz/obory/stavebni-vyroba/
https://www.valbek.cz/obory/ralizace-mostu/
https://www.valbek.cz/obory/#vyvoj
https://www.valbek.cz/obory/bim/
https://www.valbek.cz/obory/vyvoj-softwaru-pro-stavebnictvi/
https://www.valbek.cz/obory/#udrzitelnost
https://www.valbek.cz/obory/valbek-pro-udrzitelnou-krajinu/
https://www.valbek.cz/obory/zelene-projekty/
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Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň 

Ateliér Technologické celky 

Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 

www.valbek.cz 

 

Linka úpravy kaolinu 

 

 

 

 

 

http://www.valbek.cz/
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Úpravna uhlí – maximalizace Ořechu 2 
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Rekonstrukce výrobního závodu – přípravna a dávkování hmot 
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Nová linka výroby keramické dlažby 
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Vodojemy, vodárny, čerpací stanice 
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