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Společnost FCC České Budějovice, s.r.o. je na zimu připravena 

/České Budějovice, 1. listopadu 2017/ Společnost FCC České Budějovice, s.r.o., která se 

v Českých Budějovicích stará o zimní údržbu, je na příchod zimy připravena. Plán údržby 

komunikací na zimní období 2017 - 2018, který přesně definuje, co, kde, v jakém časovém 

limitu a jakým způsobem má být uklizeno, byl schválen Radou města 23. října. 

V plánu zimní údržby komunikací (ZÚK) je nově celý sektor historického centra zahrnující především 

dlážděné chodníky, lávky a mosty ošetřované převážně ručně. V plánu ZÚK je také zařazena 

plánovaná linka MHD ze záchytného parkoviště Jírovcova vedoucí na nám. Př. Otakara II. a zpět, 

včetně zastávek MHD. Po zkušenostech z předešlých zimních období bude posílena ruční údržba, 

zejména pokud jde o přechody pro chodce, zastávky MHD a úzké chodníky nedostupné technice. 

Nově se zavádí tzv. operativní pořadí pro vybrané široké chodníky a chodníky v historickém centru, 

které lze ošetřit strojně. 

Na svých skladech má nyní FCC České Budějovice připraveno 1 200 tun soli, 50 tun písku a 5 t 

chloridu vápenatého na výrobu „solanky“. Další posypový materiál bude dle potřeby operativně 

doplňován. Zároveň je připraven vozový park, který zahrnuje 5 velkých sypačů, 4 střední sypače typu 

Multicar, 6 speciálních chodníkových sypačů, 1 traktor s předním pluhem 2 čtyřkolky vybavené 

pluhem pro údržbu chodníků a dva čelní nakladače. Dále celkem 6 valníkových sklápěčů a vozidel na 

ruční údržbu chodníků, lávek, mostů a zastávek MHD.   

Veškerá technika má garážová stání, aby v případě vyhlášení výjezdu mohla okamžitě vyjet do ulic. O 

zimní údržbu se bude starat také dostatečné množství ručních pracovníků. Od 1. 11. 2017 do 31. 3. 

2018 zajišťuje nonstop pohotovost celkem 6 dispečerů, kteří se dle harmonogramu pravidelně střídají 

na denních a nočních službách. V terénu budou nepřetržitou službu držet dvě dispečerská vozidla. 

Všechna vozidla zimní údržby jsou vybavena GPS se schopností rozeznat, zda dané vozidlo pluhuje, 

sype či dělá sdružený výkon. Pohybují se po předem stanovených trasách, a to v určeném pořadí dle 

důležitosti. Všechny trasy komunikací, chodníků, včetně lávek, mostů, podchodů a zastávek jsou 

zakresleny do programu, který je na všechny GPS přímo napojen. Díky tomu má společnost vždy 

aktuální přehled, jak je plněn stanovený plán trasy, a lze také okamžitě reagovat na případnou 

mimořádnou situaci.  

Společnost FCC České Budějovice, s.r.o. má na zimní údržbu smluvně domluveno dalších 23 externích 

firem, které jsou v případě potřeby připraveny vypomoci s úklidem a údržbou komunikací. Tyto firmy 

dodají přes 100 ks techniky včetně obsluhy, stejně jako zaměstnance na ruční úklid, kterých je 

možno povolat až 140.  
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