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J
ak je hned z ˙vodu patrnÈ, 

pracovnÌ z·bÏr spoleËnosti je 

skuteËnÏ velice komplexnÌ a za-

jÌmav· je i jejÌ historie. Jiû od roku

1960 pracovaly v BerounÏ TechnickÈ

a zahradnÌ sluûby. Ty poslÈze fungovaly

jako rozpoËtov· a od roku 1997 jako

p¯ÌspÏvkov· organizace, jejÌmû z¯izova-

telem byl MÏstsk˝ ˙¯ad Beroun. Na

ja¯e roku 2004 vznikla obchodnÌ spo-

leËnost TechnickÈ sluûby Beroun,

s. r. o., do kterÈ v roce 2006 vstou-

pila spoleËnost SKS s. r. o. Kladno

s 50% majetkov˝m podÌlem (dalöÌch

50 % vlastnÌ mÏsto Beroun). SpoleË-

nost v roce 2007 zavedla systÈm

managementu jakosti ISO 9001

a systÈm environment·lnÌho mana-

gementu 14001. TechnickÈ sluûby,

kterÈ pracujÌ od svÈho vzniku ve st·le

stejnÈm are·lu, zamÏstn·vajÌ momen-

t·lnÏ 130 pracovnÌk˘. KromÏ slu-

ûeb pro mÏsto zajiöùuje spoleËnost

i externÌ zak·zky, jejichû objem tvo¯Ì 25

aû 30 procent roËnÌho obratu. 

Pracují především 
pro město

ÑStÏûejnÌ je pro n·s zajiötÏnÌ sluûeb

pro mÏsto Beroun a v nÏkter˝ch

oblastech Ëinnosti, jako je nap¯Ìklad

svoz odpadu, i pro jeho okolÌ. KromÏ

svozu odpad˘ vöeho druhu, od

smÏsnÈho po t¯ÌdÏn˝ i nebezpeË-

n˝ nebo velkoobjemov ,̋ a provozu

sbÏrnÈho dvora (vËetnÏ zpÏtnÈho

odbÏru elektroza¯ÌzenÌ), zajiöùujeme

nap¯Ìklad zimnÌ i letnÌ ËiötÏnÌ komuni-

kacÌ, chodnÌk˘ a ve¯ejn˝ch prostran-

stvÌ vËetnÏ jejich ˙drûby a oprav.

VÏnujeme se takÈ instalaci a ˙drûbÏ

dopravnÌho znaËenÌ vËetnÏ vodo-

rovnÈho, provozujeme a udrûujeme

ve¯ejnÈ osvÏtlenÌ, svÏtelnou silniËnÌ

signalizaci a star·me se o slavnostnÌ

osvÏtlenÌ mÏsta. Mezi naöimi povin-

nostmi nechybÌ ˙drûba ve¯ejnÈ zelenÏ

a lesoparku, stejnÏ jako spr·va mÏst-

sk˝ch poh¯ebiöù. ⁄drûbu zelenÏ ¯e-

öÌme jak seËenÌm se sbÏrem, tak

mulËov·nÌm nejËastÏji stroji Stiga, Ete-

sia, Kubota nebo k¯ovino¯ezy. Provo-

zujeme berounsk˝ plaveck˝ bazÈn

a dalöÌ sportoviötÏ (nap¯Ìklad dr·hu

pro in line brusla¯e a skate are·l), sta-

r·me se o provoz ve¯ejn˝ch z·chodk˘,

placen˝ch parkoviöù, rozhledny na

MÏstskÈ ho¯e a popul·rnÌ a turisticky

zajÌmavÈ je urËitÏ medvÏd·rium,ì shr-

nuje pracovnÌ z·bÏr Technick˝ch slu-

ûeb Beroun jejich ¯editel Jan Duöek.

Svoz odpadů pro region

ÑNa svoz odpad˘ nasazujeme

dennÏ öest pos·dek, kterÈ sv·ûejÌ

odpad z regionu s akËnÌm r·diem

o polomÏru zhruba 25 kilometr˘.

K dispozici m·me t¯i lisovacÌ n·stavby,

n·stavby Rotopres i staröÌ vozidla

LIAZ. Separovan˝ odpad vozÌme

k dalöÌmu zpracov·nÌ na t¯ÌdiËku,

smÏsn˝ odpad konËÌ na skl·dce.

Poněkud hektickou zimu Poněkud hektickou zimu 
v Berv Berouněouně obstojně zvládliobstojně zvládli
Když v Technických
službách Beroun
řeknou, že se starají
o medvědy, zdaleka
nemají na mysli pouze
pravidelnou údržbu
podvozků Mercedes-
-Benz, i když ani ty
v jejich strojovém parku
nechybí. Do kompetence
berounských
technických služeb totiž
patří kromě zabezpečení
služeb městu
i spotřebitelům také
správa sportovišť
i medvědária se třemi
živými chlupáči. Prostorný areál Technických služeb Beroun slouží k jejich provozu již řadu let

Mezi netradiční povinnosti berounských
technických služeb patří starost
o medvědárium hned se třemi
populárními chlupáči
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K vys˝p·nÌ zvon˘ vyuûÌv·me Avii s hyd-

raulickou rukou, ve strojovÈm parku

nechybÌ ani podvozek Mercedes-Benz

s kontejnerovou n·stavbou a svoz

z h˘¯e dostupn˝ch mÌst ¯eöÌme

pomocÌ vozidla Multicar. SvozovÈ

n·stavby pracujÌ na podvozcÌch MAN,

Mercedes-Benz a Iveco. Bioodpad

vozÌme do kompost·rny v NovÈm

StraöecÌ, zelen· hmota je dosud

skl·dkov·na, ale i tu budeme kompo-

stovat,ì ¯Ìk· vedoucÌ st¯ediska svozu

komun·lnÌch odpad˘ Ji¯Ì Patera.

Práce výrazně přibylo

ÑNejen ûe letoönÌ zima byla ex-

trÈmnÏ dlouh·, ale vzhledem k chod-

nÌkovÈ novele takÈ v˝raznÏ p¯ibylo

udrûovan˝ch kilometr˘. V p¯ÌpadÏ

Berouna se od letoönÌ zimy star·me

navÌc o 95 kilometr˘ chodnÌk˘ a cel-

kov˝ poËet udrûovan˝ch kilometr˘ se

pohybuje okolo ËÌsla 250. Coû je velk·

porce a p¯i Ëasto kalamitnÌm pr˘bÏhu

zimy bylo pr·ce aû nad hlavu. Ale

zvl·dli jsme ji se ctÌ. 

Pomohla n·m k tomu pochopi-

telnÏ i nasazen· technika. P¯i zimnÌ

˙drûbÏ se uplatnily kromÏ velkÈho

sypaËe vozidla Multicar se snÏho-

v˝mi radlicemi a sypaËi, traktory se

zimnÌ v˝bavou, na chodnÌcÌch malo-

traktor Vega a nejnovÏjöÌ p¯Ìr˘stek

technickÈho parku, univerz·lnÌ klou-

bov˝ nosiË Holder C 2.45 se zim-

nÌmi n·stavbami Simed.

NosiË Holder u n·s pracuje od

zaË·tku roku a zatÌm se dÌky svÈ

obratnosti jednoznaËnÏ osvÏdËil.

Samoz¯ejmÏ, ûe s nov˝m strojem

s kloubov˝m ¯ÌzenÌm se musÌ obsluha

n·leûitÏ sûÌt, aby v˝kony byly stopro-

centnÌ. A u n·s k tomu bude mÌt

p¯Ìleûitost. S nosiËem totiû poËÌt·me

celoroËnÏ, aù jiû v lÈtÏ se zametacÌ

n·stavbou, nebo p¯i ˙drûbÏ zelen˝ch

ploch,ì hodnotÌ pr˘bÏh zimy i novou

techniku vedoucÌ st¯ediska ˙drûby

a ËiötÏnÌ komunikacÌ Miroslav Knopp.

ÑZimu jsme sice zvl·dli, ale asi jako

v jin˝ch mÏstech a obcÌch republiky

n·s dost finanËnÏ vyËerpala. Na

letoönÌ rok poËÌt·me zhruba se stej-

n˝m objemem finanËnÌch prost¯edk˘

jako vloni, ale ve spr·vÏ p¯itom m·me

podstatnÏ vÌce majetku. Investice

tedy budou omezenÈ, r·di bychom

po¯Ìdili alespoÚ nov· vozidla na svoz

odpadu, kter· nutnÏ pot¯ebujeme,ì

uzavÌr· Jan Duöek.

Město se symbolem
medvěda

Symbol medvÏda nalezneme ve

znaku i na praporu mÏsta Beroun.

A od ¯Ìjna roku 2000 naöli ˙toËiötÏ

v medvÏd·riu na MÏstskÈ ho¯e

i medvÏdi ûivÌ. Popul·rnÌ  veËernÌËkovÈ

trio medvÏdÌch bratr˘ Kuba, MatÏj

a Vojta oslavilo letos v lednu jiû des·tÈ

narozeniny a hrav· medvÌÔata z tele-

viznÌch p¯Ìhod V·clava Chaloupka by

v nich jiû jen m·lokdo poznal. V are·lu

o rozloze 25 ar˘ s ¯adou pro nÏ vytvo-

¯en˝ch atrakcÌ, bazÈnkem a t¯emi

loûnicemi se jim za dozoru oöet¯ova-

tel˘ da¯Ì opravdu dob¯e a v BerounÏ

se stali vyhled·van˝m turistick˝m

cÌlem. Nezb˝v· neû doufat, ûe mÌst-

nÌm technick˝m sluûb·m se bude

da¯it alespoÚ takÈ tak. ��

Text Roman Paleček
Foto Roman Paleček 
a archiv TS Beroun

O sníh nebyla letos ani v Berouně žádná nouze

Plošina Rothlehner slouží při údržbě veřejného osvětlení Novým přírůstkem je ve strojovém parku kloubový univerzální
nosič Holder C 2.45
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