
 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva 

 

Příprava FCC České Budějovice na zimní období  

/České Budějovice, 27. října 2021/ Společnost FCC České Budějovice, která se v Českých Budějovicích 

stará o zimní údržbu, připravila techniku, posypový materiál i zaměstnance. Plán údržby komunikací 

na zimní období 2021–2022 schválila Rada města 18. 10. 2021. Přesně definuje, co, kde, v jakém 

časovém limitu a jakým způsobem má být uklizeno.  

V plánu zimní údržby komunikací je celý sektor historického centra zahrnující především dlážděné chodníky, lávky 

a mosty ošetřované převážně ručně. Po zkušenostech z předešlých zimních období bude posílena ruční údržba, 

zejména u přechodů pro chodce, zastávek MHD, úzkých chodníků nedostupných strojnímu ošetření nebo vozovky 

v místě zpomalovacích polštářů v realizovaných parkovacích zónách včetně letošní III. etapy. 

Stejně jako v loňském zimním období bude pro strojní posyp chodníků používána štěrková drť frakce do 8mm, 

která se v předchozích zimních obdobích osvědčila lépe než písek. Při opakovaném spadu sněhu nebo při náhlém 

poklesu teploty za deště, popř. při ledovce zůstal písek na chodnících zalitý v souvislé vrstvě ledu.  

Na skladech FCC je připraveno 1 200 tun soli, 300 tun písku a 300 t štěrkové drti. Vozový park čítá 5 velkých 

silničních sypačů, 8 menších sypačů Multicar používaných na páteřní chodníky, cyklostezky a komunikace 

v druhém a třetím pořadí, 6 chodníkových speciálů. Připravena je další podpůrná technika jako traktor, nakladač, 

valníková a nákladní vozidla, 2 x čtyřkolka sloužící údržbě chodníků v centru města a náměstí. Veškerá technika 

má garážová stání, v případě vyhlášení výjezdu může okamžitě vyjet do ulic.  

„Při aktualizaci plánu zimní údržby jsme využili zkušenosti z předchozích období. Na základě toho jsme 

optimalizovali jednotlivé trasy. Nadále funguje propojení služby GPS s programem jednotlivých tras zimní údržby,“ 

říká Roman Braný, ředitel FCC České Budějovice.  

O zimní údržbu se postará dostatečné množství ručních pracovníků. Od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 zajišťuje 

nonstop pohotovost celkem 7 dispečerů. V terénu budou službu monitorovat dvě dispečerská vozidla vybavená 

kamerami se záznamem. Všechna vozidla zimní údržby mají nainstalována zařízení GPS se schopností rozeznat, 

zda dané vozidlo pluhuje, sype či provádí sdružený výkon. Pohybují se po předem stanovených trasách, v určeném 

pořadí dle důležitosti. Společnost tak má aktuální přehled, jak je plněn stanovený plán trasy, lze také okamžitě 

reagovat na případnou mimořádnou situaci. K lepšímu monitoringu situace na městských komunikacích přispívá 

možnost náhledu dispečinku do kamerového systému Městské policie. 

Společnost FCC České Budějovice má na zimní údržbu smluvně domluvené externí firmy připravené vypomoci 

s úklidem a údržbou komunikací. Tyto firmy dodají techniku včetně obsluhy či zaměstnance na ruční úklid.   

 

Posypový materiál na chodníky: 

„Také letos poskytne město občanům zdarma posypový materiál pro zimní údržbu městských chodníků přilehlých 

k nemovitostem. Na jednu nemovitost bude k dispozici 40 kg čistého písku, pro bytový dům s více vchody 40 kg 

na každý vchod,“ vysvětluje náměstek primátora Ivo Moravec. „S požadavky se občané obrátí na odbor správy 

veřejných statků s uvedením jména, adresy a kontaktního telefonu,“ dodává. Samotný závoz realizuje společnost 

FCC České Budějovice, předání materiálu je proti podpisu.  
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