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irma Luboš PÍCHA vznikla v roce 1994. Od této doby
realizuje kompletní dodávky zemních, melioraèních a
stavebních prací pøedevším v rámci jihoèeského kraje.
S rozvojem firmy v letech 2003 až 2007 došlo k
zásadnímu nárùstu poètu zamìstnancù a rovnìž k nákupu
nìkolika nových strojù. Tím se zvýšila možnost uplatnìní
firmy na zakázkách vìtšího rozsahu a to vèetnì
specializovaných prací, napø. lícové zdivo z pøírodního
kamene. Mimo výše uvádìnou „tìžkou techniku“ jsou k
dispozici travní sekaèky, køovinoøezy a motorové pily na
údržbu ploch a práce spojené s kácením náletových døevin. Vše samozøejmì s vyškolenou obsluhou.
Velmi dùležité je rovnìž hledisko ekologického pøístupu k realizovaným zakázkám, tzn. dozor a spolupráce s
odbory životního prostøedí v daných lokalitách. Mimo jiné jsou všechny provozní kapaliny výše uvedených strojù
ekologické.
V souèasné dobì se firma presentuje pøedevším díky nìkolika desítkám zajímavých referenèních staveb,
které jsou pro investory nejlepším vodítkem kvality odvedené práce…V tuto chvíli již nejsou zakázky firmy Luboš
PÍCHA pouze záležitostí jihoèeského regionu, pøestože tato oblast je dosud prioritou..
Obchodními partnery jsou dlouhodobì nejen státní instituce, ale øada dalších podnikatelských subjektù i
soukromých investorù.
REFERENÈNÍ STAVBY realizované naší firmou :
dlouhodobá spolupráce se Zemìdìlskou vodohospodáøskou správou
( døíve Státní melioraèní správa È.Budìjovice ) pøi údržbì melioraèních stok
a rekultivaci potokù v letech 2003 až 2007
kompletní rekonstrukce rybníka HORNÍ a DOLNÍ KORÁKOV, katastrální území Žimutice
bezpeènostní pøelivy rybníky Horní a Dolní Princù – rok 2007
odstraòování povodòových škod v obcích Plav, Chlum u Tøebonì, Lužnice
výstavba rybího pøechodu na Keblanském potoce
údržba a revitalizace melioraèních stok v okresech È.Budìjovice a J.Hradec
odstranìní povodòových škod a výstavba protipovodòových opatøení ve Vlachovo Bøezí v roce
2003
kompletní oprava hráze rybníka Rožumberk
øada dalších významných vodohospodáøských staveb
Kompletní presentace firmy Luboš PÍCHA je pøístupná na adrese

www.lubos-picha.cz
Pokud Vaše firma projeví zájem o naše služby, jsme schopni v nejkratší možné dobì zpracovat nabídkové
rozpoèty na základì dodaných výkazù výmìr, pøípadnì pøipravit návrhy smluv o dílo na realizaci . Pøípadné Vaše
další požadavky mùžeme spoleènì øešit pøi osobním jednání.
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Hùrecký potok

rybník Zaluží

tùnì u Špaèkù
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