
M
nozÌ si vybavÌ takÈ hlavnÏ

v pades·t˝ch letech mi-

nulÈho stoletÌ popul·rnÌ J·-

savou polku, zvanou tÈû MÏlnick·, od

Ferdinanda Petra s textem Miloöe

B·rty. DalöÌm naskoËÌ, ûe MÏlnÌk leûÌ

pr·vÏ u soutoku Vltavy s Labem.

N·m hloubav˝m a p¯edevöÌm matkou

Ëesk˝ch ¯ek k¯tÏn˝m Praû·k˘m pak

nejde do hlavy, proË navzdory veöke-

r˝m pravidl˘m voda za soutokem

plyne d·l jako Labe a ne VltavaÖ

Nejprve pro město

ÑJsme p¯ÌspÏvkovou organizacÌ

z¯Ìzenou mÏstem MÏlnÌk. Z toho

vypl˝v· n·ö zp˘sob hospoda¯enÌ.

MÏstsk˝ ˙¯ad n·m mÏsÌËnÏ p¯ev·dÌ

alikvotnÌ Ë·st roËnÌho p¯ÌspÏvku. Kaûd˝

t˝den p¯ed·v· v˝sledky pr·ce n·ö

technik z·stupci mÏsta a na z·kladÏ

tÈto skuteËnosti vznik· mÏsÌËnÌ vy˙Ëto-

v·nÌ. Kontrola mÏsta nad naöÌ ËinnostÌ

je tak dokonal·. Ve funkci jsem t¯etÌm

rokem a zatÌm n·m pl·novan˝ p¯ÌspÏ-

vek vûdy staËil. M˘ûe se ovöem st·t,

ûe bude n·roËnÏjöÌ zimnÌ ˙drûba.

V tomto p¯ÌpadÏ û·d·me zastupitel-

stvo mÏsta o nav˝öenÌ p¯ÌspÏvku,ì

uvedl ̄ editel Technick˝ch sluûeb mÏsta

MÏlnÌka (d·le jen TS) Ing. Old¯ich

Schindler a pokraËoval:

ÑPrioritnÌ je pr·ce pro mÏsto,

v r·mci doplÚkovÈ Ëinnosti poskytu-

jeme i sluûby, nap¯Ìklad uklÌzÌme snÌh
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V zimě. V létě.V zimě. V létě.
Při vinobraní…Při vinobraní…

Zhruba dvaceti tisícům obyvatel starobylého královského věnného města
u soutoku Labe s Vltavou na dohled od památné hory Říp usnadňují život
Technické služby města Mělníka. Toto šesté nejlidnatější město
Středočeského kraje ležící na vyvýšenině Polabské nížiny je významným
zemědělským centrem, proslulým především vinohradnictvím a vinařstvím
s tradičním zlatým hřebem v podobě vyhlášeného vinobraní.

Komunální kloubový nosič Holder C Trac 2.42 používají Technické služby města
Mělníka při zimní údržbě komunikací v agregaci s čelním zametacím kartáčem
(radlicí) a sypačem od společnosti Simed

Vždy před začátkem dalšího
dne mělnického vinobraní musí
být komunikace jako 
ze škatulky
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p¯ed vlakov˝m n·draûÌm nebo,

pokud m·me volnou kapacitu, i ve

firemnÌch are·lech. NabÌzÌme i od-

voz odpadu nosiËem kontejner˘.

OmezenÏ se vÏnujeme i zemnÌm pra-

cÌm a pom·h·me takÈ s ˙klidem fir-

m·m budujÌcÌm silnice.ì

Podnik m· 37 st·l˝ch zamÏst-

nanc˘, dalöÌch deset z nabÌdky

˙¯adu pr·ce vykon·v· ve¯ejnÏ pro-

spÏönÈ pr·ce, v˝hradnÏ ruËnÌ ˙klid

komunikacÌ. V˝hodnÈ je, ûe Ñprac·kì

hradÌ tÈmÏ¯ ze sta procent mzdovÈ

n·klady. Vzhledem k tomu, ûe jde

o dlouhodobÏ nezamÏstnanÈ lidi,

nemajÌ dostateËnou kvalifikaci a ani

neopl˝vajÌ û·doucÌ pracovnÌ aktivitou.

Komunikace hrají prim

Z hlavnÌch ËinnostÌ TS je t¯eba na

prvnÌm mÌstÏ zmÌnit celoroËnÌ

˙drûbu silnic a chodnÌk˘. K tomu p¯i-

stupujÌ drobnÈ opravy v˝tluk˘ na

komunikacÌch a zav·ûenÌ nezpevnÏ-

n˝ch cest, starost o mÏstsk˝ mobi-

li· ,̄ nap¯Ìklad laviËky, sochy, pomnÌky

a sportoviötÏ. Nelze zapomenout na

kompletnÌ ˙drûbu ve¯ejnÈho osvÏt-

lenÌ a dopravnÌho znaËenÌ a t¯eba

i provoz ve¯ejnÈho z·chodku. Podnik

technicky zajiöùuje popul·rnÌ mÏl-

nickÈ z·¯ijovÈ vinobranÌ, p¯edevöÌm

instaluje st·nky prodejc˘ a uklÌzÌ plo-

chy. Celkem se na tÈto t¯ÌdennÌ akci

vyprodukuje nÏkolik desÌtek tun

odpadk˘. Spolu s dalöÌmi Ëty¯mi sou-

krom˝mi firmami se TS podÌlejÌ na

˙drûbÏ ve¯ejnÈ zelenÏ, kter· zahr-

nuje seËenÌ tr·vnÌk˘, o¯ez strom˘

a pletÌ z·hon˘. Ze 40 hektar˘ zele-

n˝ch ploch ve vlastnictvÌ mÏsta

peËuje podnik o 16 ha.

ÑKdyû jsem nastoupil do funkce,

pr˘mÏrnÈ st·¯Ì strojnÌho parku bylo

vÌce neû sedmn·ct let. ZpoË·tku se

totiû nevÏdÏlo, v jakÈ formÏ bude pod-

nik hospoda¯it, a tak se investice rov-

naly prakticky nule. Bylo tedy jasnÈ,

ûe prvnÌm krokem musÌ b˝t obnova

techniky. NynÌ jsme vybaveni na zimnÌ

˙drûbu silnic Unimogem, kter˝ po

v˝mÏnÏ radlice a sypaËe za zametacÌ

n·stavbu slouûÌ p¯i letnÌm ËiötÏnÌ.

V zimÏ se uplatnÌ i podvozek Renault,

kter˝ jinak nosÌ kontejnery. S radlicÌ

a sypaËem pouûÌv·me takÈ nosiË Mul-

ticar, a to p¯edevöÌm ve stÌsnÏn˝ch

prostorech sÌdliöù. Pokud by doölo ke

snÏhovÈ kalamitÏ, povol·me jeötÏ

traktory s radlicemi,ì vypoËetl ¯editel.

Sázka na Holder se vyplácí

Na ˙drûbu chodnÌk˘ pouûÌvajÌ TS

vedle nosiËe Multicar dva novÈ

stroje, a to chodnÌkov˝ zametacÌ

stroj Bucher City Cat 2020, kter˝

se v agregaci s radlicÌ a sypaËem

uplatnÌ i v zimÏ a pracuje p¯edevöÌm

na rovn˝ch ˙secÌch.

Kloubov˝ komun·lnÌ nosiË Holder 

C Trac 2.42 nasazujÌ MÏlniËtÌ p¯ede-

vöÌm do svaûitÈho terÈnu, a to v zimÏ

v agregaci s radlicÌ, ËelnÌm zameta-

cÌm kart·Ëem a sypaËem od firmy

Simed. Vzhledem ke skuteËnosti, ûe

v MÏlnÌku neb˝v· tolik snÏhu, pochv·lil

¯editel TS p¯edevöÌm zametacÌ kart·Ë,

kter˝ prostory dokonale vyËistÌ, a tÌm

posyp uöet¯Ì. KromÏ techniky se zimnÌ

˙drûbÏ mÏsta vÏnuje zmÌnÏn· parta

ÑvÈpÈËka¯˘ì, a to p¯edevöÌm tam,

kam nem˘ûe technika.

ÑP¯i volbÏ novÈho nosiËe jsme hle-

dali vzhledem k omezenÈmu pro-

storu ve mÏstÏ stroj s kloubov˝m

¯ÌzenÌm. To byla hlavnÌ podmÌnka. Tak

jsme p¯iöli i na Holder, kter˝ nakonec

zvÌtÏzil. Shrnu-li ve struËnosti hlavnÌ

d˘vod, byl jÌm dobr˝ pomÏr mezi

cenou a uûitnou hodnotou. NavÌc

jsem p˘vodnÏ zemÏdÏlec, takûe tuto

znaËku jiû lÈta dob¯e zn·m. NosiË

m·me od kvÏtna 2007. Protoûe je

prakticky nov ,̋ nezaznamenali jsme

û·dnÈ podstatnÈ komplikace. Co se

t˝k· drobn˝ch provoznÌch neduh˘,

musÌm vyzvednout spolehliv˝ servis

s nep¯etrûitou pohotovostnÌ sluûbou

od firmy Kis Plus, kter· znaËku

zastupuje v »eskÈ a SlovenskÈ

republice,ì doplnil Ing. Schindler.

Uvažují o mulčovači

Od kvÏtna do listopadu se nosiË

Holder se sekaËkou a z·sobnÌkem

na zelenou hmotu o objemu 1000

litr˘ a v˝sypnou v˝ökou 190 cm od

firmy Stoll prakticky nezastavÌ p¯i

˙drûbÏ mÏstskÈ zelenÏ. MÏsto

poûaduje alespoÚ öest seËÌ za vege-

taËnÌ obdobÌ. Pro extenzivnÌ ˙drûbu

zelen˝ch ploch uvaûujÌ TS o po¯ÌzenÌ

mulËovaËe. Jiû vlastnÌ ËelnÌ post¯iko-

vaË s jedno- aû t¯Ìmetrov˝m z·bÏ-

rem urËen˝ k likvidaci plevel˘ ze

sp·r v komunikacÌch.

Nelze zapomenout na ruËnÌ

sekaËky a k¯ovino¯ezy pro doËiöùo-

v·nÌ ploch. Ve v˝Ëtu techniky pro

komun·lnÌ nasazenÌ v parku stroj˘

Technick˝ch sluûeb mÏsta MÏlnÌka

tak chybÏjÌ uû jen dvÏ Avie a t¯i trak-

tory s ËelnÌmi nakladaËi. ��

Jan Kroupa
Foto archiv
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Významným pomocníkem při likvidaci plevelů z komunikací
je čelní postřikovač se záběrem až tři metry 

Úzké a křivolaké ulice Mělníka přímo vyžadují nasazení
obratných kloubových nosičů
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