Vyhlašovatel a odborná porota sloŽená ze zástupců a organizací
Českýsvaz stavebních inŽenýrů (ČSSl)
Česká komora aUtorizovaných inŽenýrů a techniků čĺnnýchve výstavbě (ČKAIT)
Svaz podnikatelů ve stavebnictvíČR (SPS)
a Jihočeský kraj
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SdľuženíMetrostav a.s. a ZakIádání staveb a.s.
Za velmi kvalitní provedení velkého vodního díla, které otevřelo cestu pro rekreačníplavbu

z Českých Budějovic aŽ k přehradě orlík pro lodě délky aŽ 44 m a šířky 5,5 m. Pozitivním přínosem
stavby je také zlepšení odtokových poměrů a zvýšení povodňové ochrany.

ČeskéBudějovice

U

]

0.

dubna 2019

L!
ołłlru-.
vp

lng. František Hladík
předseda poroty

PRESTA

ĺŽľÍČncny

2016-2078

V0D0HosPooÁŘsľÉA EK0t0G lcKÉSTAVBY

Titul PRESTA

- pľestižnístavbajižníchČech

DOKONCENI VTTAVSKE VODN! CESTYV USEKU
voDNíH0 0ím ľľĚvKoVlcE _ TÝN NAD vtTAvoU

PĄektant:

TRANSCONSULT s. ľ. o', Hľadec Králové / AQUAT|S a. s.,

Brno/Vodohospodářský

rozvoj a výstavba, a. s., Praha

Zhotovitel: SdľuženíMetĺostav a. s. a Zakládánístaveb
Stavebnĺk: Ředitelstvívodních cest ČR, Pľaha

a. s.

Za velmĺ kvalitní pľovedänívelkéhovodního díla, kteľéotevřelo cestu

pľo ľekreačníplavbu z Českých Budějovic až k přehradě Orlík pro lodě
délky aŽ 44 m a šířky 5,5 m. Pozĺtivnímpřínosem stavby je také zlepšení odtokových poměrů a zvýšení povodňové ochrany.

D0PRAvNĺ A osTATNĺ lNŽENÝRsKÉ sTAvBY - komunikace

Titu!PRESTA

Fi.:1i.1

r "-

- pľestižnístavbajižníchčech

DATNICE D3 ()3()9/III BOREK. USITNE
Projektant: PRAG0PROJEKl a. s., Pľaha / PUD15
Zhotovitel: SdruŽení EUROV|A

- STRABAG -

0l

a. s.,

Pľaha

goRrr_ÚsltNlÉ,

ved. účastníkEUROV|A CS, a. s.

Ýtavebnĺk: Ředitelĺvísilnic

a dálnĺc ČR, správa Č. Budějovĺce

Za kvalitní provedenítechnicky náročného úseku dálnĺce D3, kteľá je
součástímezĺnárodního dálničního systému, propojujírlího jih se seve_
ľem Evĺopy. Za projekčně zvládnuté technické řešenísložĺtéhomimoúrovňového kříŽení na malém pľoĺoru,jehoŽ součástíje 11 mostních
objektů' Vhodné začleněnítohoto díla do krajiny umocňují pľofesio-

nálně provedené stavební práce, realizované v kratším termínu a při
dodržení sml uvních cen.

D0PRAVNĺ A oSTATNĺ !NŽENÝRSKÉ sTAVBY- mosty

a

lávky

Za

architektonicky ojedinělé řešenílávky, kteréje založeno na netradič-

ním spojení dvou konstľukčníchsystémů- část Visutá a část zavěšená.

Titu! PRESTA_ pľestižnístavba jižníchČech
LAVKA PRO PESI A CYKLISTY, PISEK

Celková geometrie pylonů, lan a táhel zajištuje stabilitu lávky a dává

Projektant: AP

stavbě technicistní a moderní chaľakteľ. Umístění lávky umoŽňuje

Zhotovitel:

ATEL|ER, lng. arch. Josef Pleskot, Pľaha

Estetice stavby dominují dokonale zpracované ocelové konstrukce.

Metrostav a. s., Praha, Divĺze 6, oblastnízastoupenípľo

nové netradĺčnívýhledy na jedinečnou hiĺorickou část města. Pro-

Jihočeský kraj

vedenístavby i řemeslné zpracování konstľukcíje dokonalé a přispívá

Stovebnĺk: MĚ5T0

PĺSEK

k

výtečnémuvyzněnícelého záměľu.

