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Univerzální multifunkčníUniverzální multifunkční
strstroje jsou jedinou cestouoje jsou jedinou cestou

A
VE ⁄stÌ nad Labem je jednou

z nejvÏtöÌch dce¯in˝ch spoleË-

nostÌ skupiny AVE, kter· je

souË·stÌ energetickÈho koncernu

ENERGIE AG Oberˆsterreich. P˘so-

bÌ p¯edevöÌm ve mÏstÏ ⁄stÌ nad

Labem a jeho okolÌ a öirok˝m z·bÏ-

rem vykon·van˝ch ËinnostÌ nahradila

TechnickÈ sluûby mÏsta ⁄stÌ nad

Labem, kterÈ v tomto teritoriu p˘so-

bily od roku 1960. 

ÑOd kvÏtna 2006, kdy spoleËnost

AVE technickÈ sluûby koupila, se

v˝znamnÏ promÏnilo technickÈ z·-

zemÌ a obmÏna strojovÈho parku je

tÈmÏ¯ stoprocentnÌ. To je p¯i zhruba

osmdes·tce pouûÌvan˝ch vozidel znaË-

n·, ale nutn· investice, p¯i kterÈ jsme

vyuûÌvali letit˝ch zkuöenostÌ osvÏd-

Ëen˝ch dodavatel˘ AVE. Po technic-

k˝ch sluûb·ch jsme p¯evzali ˙drû-

bu mÏstskÈ zelenÏ, ËiötÏnÌ a zimnÌ

˙drûbu komunikacÌ, svoz odpadu

vöeho druhu vËetnÏ t¯ÌdÏnÌ separova-

n˝ch odpad˘ i provoz dvou sbÏrn˝ch

dvor˘. ZamÏstn·v·me i po nutnÈ per-

son·lnÌ restrukturalizaci vÌce neû 150

pracovnÌk˘ a roËnÌ v˝kony se pohybujÌ

okolo 200 milion˘ korun. D· se tedy

¯Ìci, ûe se n·m poda¯ilo sluûby posky-

tovanÈ mÏstu jeötÏ vÌce rozöÌ¯it,ì

p¯edstavuje zamÏ¯enÌ spoleËnosti

AVE jejÌ jednatel Ing. Petr HrdliËka.

V souËasnÈ dobÏ je cel· spoleË-

nost AVE CZ certifikov·na ISO 9001,

14001, 18001 a 27001 a Odborn˝

podnik pro nakl·d·nÌ s odpady. 

V kvÏtnu 2005 byla spoleËnost

jeötÏ jako TechnickÈ sluûby mÏsta

⁄stÌ nad Labem, s. r. o., provÏ¯ena

a ˙spÏönÏ certifikov·na podle po-

ûadavk˘ integrovanÈho systÈmu ¯Ì-

zenÌ podle normy »SN EN ISO

9001:2001 a EN ISO 14001:2004.

Modernizace a univerzalita
nutností

ÑP¯i takovÈm pracovnÌm z·bÏru

a masivnÌ obnovÏ techniky nenÌ penÏz

nazbyt, a proto je nutnÈ si vûdy urËit

priority. RozhodnutÌ o po¯ÌzenÌ univer-

z·lnÌch nosiË˘ vyuûiteln˝ch v pr˘bÏhu

celÈho roku je tedy logick˝m ¯eöenÌm.

Mohu ¯Ìci, ûe obËanÈ mÏsta kvitujÌ

s povdÏkem, kdyû na ve¯ejn˝ch plo-

Posilou technického parku společnosti AVE Ústí
nad Labem se stal před letní sezónou univerzální
kloubový nosič Holder C 2.42 agregovaný
s mulčovačem Humus. Sázka na univerzální nosič
není náhodná. V Ústí nad Labem jde již o druhý
stroj stejné značky. Ten první má za sebou
celoroční provoz, při kterém se velice osvědčil. 

N AV Š T Í V I L I  J S M E

Holder C 2.42 je dvacátým strojem
této značky, který umístila na český trh
společnost Kis plus

Slavnostního křtu se ujal jednatel
společnosti AVE Ústí nad Labem
Ing. Petr Hrdlička (vlevo) společně
s jednatelem dodavatelské firmy 
Kis plus Ing. Michalem Janků

Nosič Holder C 2.42 pořízený v loňském roce dostal letos v květnu stejně výkonného
bratříčka
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ch·ch pracuje nov˝ modernÌ stroj.

A to je i p¯Ìpad kloubov˝ch nosiË˘ Hol-

der. Ten prvnÌ jsme zaËali vyuûÌvat

v loÚskÈm roce nejd¯Ìve p¯i sek·nÌ 

bez sbÏru, pro letoönÌ sezÛnu jsme 

jiû dokoupili sbÏracÌ koö. V zimnÌch

mÏsÌcÌch byl nasazen p¯i ˙klidu chod-

nÌk˘, kde se velmi dob¯e osvÏdËil 

dÌky svÈ obratnosti a manÈvrovacÌm

schopnostem. Nov˝ Holder agrego-

van˝ s mulËovaËem je p¯ipraven i na

zamet·nÌ, ovöem zvl·dne i seËenÌ

a vysÈk·nÌ p¯Ìkop˘ a m˘ûe b˝t osazen

kompletnÌ zimnÌ v˝bavou od snÏhovÈ

radlice Ëi frÈzy po kart·Ë a sypaË. Do

budoucna nevidÌm jinou cestu neû po¯i-

zov·nÌ univerz·lnÌch multifunkËnÌch

stroj˘ a jejich doplnÏnÌ menöÌ techni-

kou nasazovanou tam, kam se nosiË

nedostane,ì shrnuje moûnÈ vyuûitÌ

novÈho Holderu Ing. Petr HrdliËka.

S pracÌ s kloubov˝m nosiËem je

spokojena i obsluha. OceÚuje poho-

dlnÈ najÌûdÏnÌ na obrubnÌky chodnÌk˘

i to, ûe zadnÌ Ë·st stroje kopÌruje tra-

jektorii p¯ednÌch kol. ÿidiË tak m˘ûe

kontrolovat pouze p¯ednÌ Ë·st stroje.

Vzhledem k tomu, ûe agregovanÈ

n·¯adÌ ovl·d· z kabiny, pr·ci neza-

stavÌ ani rozmary poËasÌ. Podstatnou

v˝hodou je rychl· v˝mÏna n·staveb,

kterou pohodlnÏ zvl·dne jeden ËlovÏk.

Stroj je tak vyuûiteln˝ v plnÈ z·tÏûi i ve

dvousmÏnnÈm provozu.  

S kvalitním zázemím

Dodan˝ stroj byl jubilejnÌm dva-

c·t˝m, kter˝ na ËeskÈm trhu umÌs-

tila litomÏ¯ick· spoleËnost Kis plus.

ÑS rostoucÌm poËtem prodan˝ch

kus˘ se zvyöuje dÌky zkuöenostem

z praktickÈho provozu i jejich p¯ipra-

venost. KvalitnÌ znaËka vyûaduje

odpovÌdajÌcÌ z·zemÌ, proto jsme

museli person·lnÏ i materi·lnÏ

posÌlit. V zimnÌch mÏsÌcÌch jsou naöi

servisnÌ technici k dispozici i o sv·t-

cÌch a v p¯ÌpadÏ nutnosti sloûitÏjöÌ

opravy poskytujeme uûivateli z·loûnÌ

stroj,ì poznamen·v· jednatel spo-

leËnosti Kis plus Ing. Michal Jank˘. 

A jeho slova potvrzuje i Petr HrdliË-

ka: ÑVûdy je dobrÈ mÌt silnÈho a spo-

lehlivÈho dodavatele, kter˝ je schopen

poskytnout odpovÌdajÌcÌ z·zemÌ. Vzta-

hy se spoleËnostÌ Kis plus povaûuji za

nadstandardnÌ a stejnÏ tomu je ve

vztahu se zadavatelem pracÌ, mÏs-

tem ⁄stÌ nad Labem. Sluûba pro

mÏsto se zde spojila s velk˝m finanË-

nÌm z·zemÌm mezin·rodnÌ spoleË-

nosti a mÏsto je s odvedenou pracÌ

spokojeno a objem zak·zek se zvy-

öuje. Ale finanËnÌch prost¯edk˘ nenÌ

nikdy dost. Proto bude mÏsto muset

po zavedenÌ tzv. chodnÌkovÈ novely 

do praxe alespoÚ Ë·steËnÏ spolÈhat

na sluönost obËan˘, kter˝m to ned·

a chodnÌk p¯ed sv˝m objektem ukli-

dÌ. NenÌ ve finanËnÌch moûnostech

û·dnÈho z Ëesk˝ch mÏst objednat

˙klid vöech sv˝ch chodnÌk˘. I pro AVE

by tak velk· objedn·vka znamenala

masivnÏ investovat do dalöÌch multi-

funkËnÌch stroj˘, jako je univerz·lnÌ

nosiË Holder, abychom ˙klid chodnÌk˘

zvl·dli v poûadovan˝ch termÌnech.  ��

Text a foto Roman Paleček
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Nový univerzální kloubový nosič je prozatím agregován s mulčovačem Humus, ale
pomůže i při zimním úklidu chodníků i dalších pracích
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