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Tisková zpráva 
Technické služby nezaspaly, nepřezuly na letní 

gumy a polovina techniky byla připravená 

Nepříjemné problémy, které v úterý 2. dubna přinesla Liberečanům nečekaná sněhová kalamita, si 

uvědomovalo i vedení města. Náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela 

úterní situaci a především akceschopnost silničářů osobně prověřoval a zjistil, že ze strany 

Technických služeb města Liberce (TSML) k žádnému pochybení nedošlo. 

 „Úterní problémy na některých komunikacích nás mrzí a dobře chápeme, že mnoha lidem sníh 

zkomplikoval život. Sám jsem od rána zjišťoval příčiny nastalé situace. Ne abychom za každou cenu 

hledali viníka, ale abychom příště podobnou situaci zvládli lépe. Stalo se to, že ještě v pondělí bylo přes 

deset stupňů Celsia nad nulou, zatímco v úterý dopoledne zčistajasna napadlo až dvacet centimetrů 

sněhu. Byla to extrémní situace a upozornění meteorologů přišlo na poslední chvíli. Problémy se 

skutečně objevily, o tom není sporu, ale není pravda, že by liberečtí silničáři nevyjeli, protože měli 

přezuto na letní gumy, jak uvedla některá média,“ líčí náměstek primátora pro technickou správu 

majetku města Tomáš Kysela. 

„Je pravda, že zhruba polovina techniky byla v době kalamity přestrojena pro potřeby tzv. letní údržby, 

ale druhá polovina strojů ihned vyjela do ulic, zatímco ‚letní‘ techniku silničáři operativně přestrojovali 

zpět na zimní provoz,“ dodal náměstek. 

Problém tedy nebyl v tom, že by silničáři nebyli připravení. „Jednoduše řečeno, po dvou letech napadlo 

skutečně velké množství sněhu naráz. A to přinese komplikace vždycky, nejen na konci března,“ uvedl 

technický náměstek primátora a poukázal na to, že úterní odklízení sněhu proběhlo v souladu 

s operačním plánem zimní údržby komunikací. „V úterý přestalo sněžit cca v poledne, přičemž už před 

třináctou hodinou byly všechny úseky téměř dokonale upravené a bez problémů sjízdné,“ konstatoval 

Tomáš Kysela. 

Technika TSML byla navíc přestrojená na letní údržbu zcela standardně, v souladu s interními pravidly. 

Pokud se totiž stane, že již několik týdnů nesněží a teploty se drží nadprůměrně vysoko, což byl právě 

případ letošního března, začnou Technické služby s jarními pracemi a k tomu pochopitelně potřebují 

přestavět stroje. I v tento okamžik ale manažeři TSML dál bedlivě sledují počasí, a právě proto začalo 

přestrojování vozů už v pondělí. „Nyní je v pohotovosti plná kapacita techniky pro zimní údržbu a 

zůstane to tak až do doby, než se výrazněji oteplí, tedy minimálně do velikonočního pondělí,“ uzavřel 

Tomáš Kysela.  
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