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Nový mulčovač prospívá nejenom lesu
Necelých dvacet kilometrů východně od Jihlavy se nachází v moravské části Kraje Vysočina městys Kamenice. 
Kvůli odlišení od jiných měst a obcí se stejným názvem se k jeho pojmenování někdy připojuje dovětek 
„u Jihlavy“. S místními částmi Kamenička, Řehořov, Vržanov a osadou Brodek zde žijí na poměrně velké 
katastrální rozloze 3403 hektarů necelé dvě tisícovky obyvatel.

Do Kamenice jsme se vypravili pro 
obecné informace o údržbě obce s dů-
razem na novou akvizici, ručně vedený 
pásový cepový mulčovač Orec HRC 802, 
který si tady před nedávnem pořídili.

Přijel a zůstal
„Protože hospodaříme na 173 hekta-
rech obecního lesa, kde se bez strojní-
ho vybavení, zvlášť při aktuální kůrov-
cové kalamitě, neobejdeme, uvažovali 
jsme o pořízení další techniky pro tyto 
účely. Již máme pro lesní práce v ma-
jetku starší traktor Zetor a novější 
Massey Ferguson, vyvážečku, štěpko-
vač s podavačem a vyvětvovací pilou, 
křovinořezy, motorové pily a další 
nářadí. V současné „kůrovcové“ době 
je prioritou dobrá příprava ploch pro 
novou výsadbu stromků, kterou jsme 
rozjeli ve velkém. Přesto, že my se už 
vzrostlých stromů nedožijeme, bude-
me rádi, když se z nich budou těšit pří-
ští generace. Také kvůli těmto účelům 
jsme si proto loni v září zakoupili od 
havlíčkobrodské pobočky společnosti 
Eurogreen CZ mulčovač Orec HRC 802, 
který se ukázal v praxi jako cenný po-
mocník pro přípravu ploch na sázení 
stromků. Využíváme ho i na jiné práce, 
ale prioritu má les,“ říká starostka Ka-
menice Mgr. Eva Jelenová a navazuje:
„Oceňuji také, že vše, co pořízení 
tohoto stroje předcházelo, proběhlo 

velmi rychle a hladce. Prodejce firmy 
Eurogreen CZ Jiří Marek přímo do 
terénu, tedy konkrétního místa na-
sazení, přivezl tři různé mulčovače, 
poskytl nám teoretické informace 
a předvedl je v praxi. Naši pracovníci, 
kteří pracují s komunální technikou 
dnes a denně, si potom všechny stroje 
pod odborným dohledem vyzkoušeli 
a posoudili, co dokážou. Model HRC 
802 se nám zalíbil natolik, že jsme si 
ho rovnou nechali.“

Novinka se ujala
Při údržbě Kamenice v současnosti 
působí dva zaměstnanci. V lese pra-
cuje dalších šest lidí. Podle potřeby 
si tady najímají sezónní brigádníky 
a další posily z nabídky úřadu práce. 
K tomu má městys v majetku a správě 
vše, co souvisí s vodou a kanalizací. 
V této oblasti působí další dva lidi.
Na zimní údržbu komunikací a širších 
chodníků používají v městysu starší 
vůz Multicar. K němu přibylo před 
necelými dvěma lety vozidlo Bonetti. 
Oba prostředky pracují v zimě v agre-
gaci s radlicí a sypačem. Na místech, 
kam se větší technika nevejde, odstra-
ňují sníh s pomocí malé frézy nebo 
ručně. K sezónnímu zametání chod-
níků využívají v Kamenici ruční práci. 
Silnice uklízejí zaměstnanci Krajské 
správy a údržby silnic Vysočina. Místní 

komunikace zde udržují po dohodě 
s externí firmou.
„Vůz Bonetti s hydraulickou rukou, 
buď s jeřábovým nástavcem nebo dra-
pákem o nosnosti zhruba 400 kilogra-
mů, je dobrým pomocníkem při ma-
nipulaci s materiálem všeho druhu,“ 
připojuje místostarosta Kamenice Ing. 
Bc. Miloš Duba a dodává: „Chodníků 
nám přibývá a musíme se postarat 
o bezpečnost občanů a předejít pří-
padným problémům. Sníh je potřeba 
uklidit a povrch ošetřit posypem. Aby 

mohl vůz Bonetti pracovat na většině 
chodníků, aniž by rovný pluh pře-
sahoval jejich profil a měl pak třeba 
problémy s překážkami, plánujeme 
si pořídit pro efektivní zimní údržbu 
variabilní šípovou radlici. Ta přinese 
i vyšší komfort pro obsluhu nosiče.“
„Silnice v zimě uklízejí naši zaměst-
nanci s pomocí traktorů a radlic. Ně-
které úseky má na starosti krajská 
správa a údržba silnic. V místních 
částech zabezpečují zimní údržbu ta-
mější obyvatelé, což je v našich pod-

Ručně vedený profesionální cepový mulčovač Orec HRC 802 na pásovém podvozku lze využít pro extenzivní údržbu zeleně a odstraňování 
náletových dřevin na rovině i ve svažitém terénu

Vytříděné plasty svážejí v Kamenici vždy poslední pátek lichého 
měsíce v průhledných pytlích s pomocí starého Zetoru a klecového 
přepravníku
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mínkách tím nejlepším řešením. Stačí 
legálně držený traktor s příslušným 
závěsem. Radlici jim půjčíme. Problém 
je někdy s nesprávným parkováním 
aut, která potom ztěžují nejen zimní 
údržbu, ale třeba i svoz odpadů,“ při-
dává se starostka Jelenová.

Nyní víc odpadu
Svoz komunálního i tříděného odpa-
du a bioodpadu zajišťuje pro městys 
Kamenice společnost ESKO-T z Třebí-
če. Podle starostky vzrostlo za koro-

navirové pandemie množství všech 
druhů této komodity.
Plasty zanechávají občané každý po-
slední pátek lichého měsíce v obcí po-
skytovaných průhledných pytlích (pro 
snadnou kontrolu obsahu) před svými 
domy, odkud je svážejí zaměstnanci 
úřadu do sběrné haly.
Toto jednoduché řešení, které zde 
dobře funguje bezmála dvacet let, se 
nyní náramně osvědčilo také proto, 
že plastu je podle starostky v součas-
nosti tolik, že by již nestačili obsah 

žlutých kontejnerů na stanovištích 
vyvážet. A pokud by navýšili počet 
nádob, zabraly by snad polovinu vy-
hrazené plochy.
To samé platí aktuálně o papíru. Navíc na 
zmenšení jeho objemu před vhozem do 
kontejneru se podle starostky Jelenové 
mnoho nehledí. Proto jsou nádoby brzy 
plné, bohužel s převahou vzduchu…

Tráva nejde na dračku
K pravidelné údržbě zeleně slouží 
v Kamenici a místních částech dva žací 

traktory se sběrem Starjet a starší stroj 
Kubota GR 2120. K nim přistupují ruč-
ně vedené sekačky a křovinořezy.
„V místních částech zajišťujeme údrž-
bu zeleně smluvně s tamními obyva-
teli, jimž poskytujeme techniku. Tento 
systém je podle našich zkušeností nej-
lepší. Pracovníci jsou navíc pod drob-
nohledem místních občanů. Přístup 
lidí k údržbě zelených ploch se postu-
pem času změnil. Dneska se už o trávu 
nikdo nepere. Naopak většina obyva-
tel požaduje, abychom zeleň před je-
jich domy posekali obecními prostřed-
ky, protože tyto plochy nejsou jejich. 
Práce tak máme dost. Kromě jiného 
je například potřeba dobře připravit 
plochy pro cvičení hasičů. Posekanou 
trávu potom svážíme do kompostárny 
zemědělského podniku ZEOS,“ pozna-
menává místostarosta Duba.

Pro těžkou práci
Zpět k nové akvizici. Počátky výro-
by japonské techniky Orec spadají 
do roku 1948. Společnost si vydobyla 
mezi uživateli dobrou reputaci díky 
kvalitně dílensky zpracované technice 
s výbornými pracovními výsledky. Stro-
je ze současné produkce jsou určené 
pro privátní i profesionální zákazníky. 
Značným plusem je, že se celá výroba 
odehrává v Japonsku. Obzvlášť dobrý 
zvuk mají v celém světě hlavně díky vý-
konu a životnosti převodovky.
„Profesionální mulčovač Orec HRC 
802 s pásovým podvozkem je určený 
především pro nepravidelnou údržbu 
zelených ploch včetně odstraňování 
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Speciální zametače – 60 l – 6 000 l

City Ranger 3070

Univerzální 
     chodníkové nosiče

*1976

NOVINKA

Orec HRC 802 s motorem Honda o výkonu 9,5 k váží 190 kg. Pro dobrou prostupnost těžkým terénem 
je vybavený pásy ovládanými s pomocí pák na výškově i stranově nastavitelných klečích (řídítkách). 
Cepákové žací ústrojí se šířkou záběru 80 cm je osazené noži ve tvaru ypsilon. Mechanická převodovka 
poskytuje tři rychlosti vpřed a jednu vzad
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náletových dřevin a křovisek. Pro dob-
rý pohyb a manévrování v obtížném 
terénu je vybavený právě pásy ovlá-
danými pomocí pák na řídítkách. Stroj 
byl navržený s ohledem na vysokou 
produktivitu a kvalitu práce a dlou-
hou životnost i při častém nasazení 
v obtížných podmínkách,“ informuje 
Jiří Marek, prodejce ze společnosti Eu-
rogreen CZ, výhradního zástupce pro 
techniku Orec v České republice.
Tento mulčovač pohání motor Honda 
GXV 340 o výkonu 7,1 kW (9,5 k). Me-
chanická převodovka má tři rychlosti 
vpřed a jednu vzad. Šířka záběru je 
80 cm, výšku sečení lze plynule nastavit 

v rozmezí od pěti do 11 cm. Cepákové 
žací ústrojí je vybavené noži ve tvaru pís-
mena ypsilon. Stroj váží zhruba 190 kg.

Zkrátka borec
Mulčovač Orec HRC 802 je v Kameni-
ci spolehlivým pomocníkem již téměř 
tři čtvrtě roku. Kromě občasné výmě-
ny opotřebitelných součástek nejsou 
k jeho provozu výhrady. Snad jenom 
náhradní díly jsou poněkud dražší, ale 
na to zde byli připraveni. Zakoupili si 
náhradní řemeny, které si v případě 
potřeby dokážou vyměnit stejně jako 
další extrémně namáhané součástky 
včetně nožů sami.

Technika při nasazení v lese dostává 
zabrat dvojnásob. Při této činnosti 
není podle starostky Jelenové mulčo-
vači co vytknout. Jím ošetřená plocha 
je pěkně rovná a vypadá skoro jako 
pole. Před sázením stromků si Orec 
poradí s přerostlou zelení a obstojí 
i v místech, kde už křovinořezy nemají 
nárok. Podle zkušeností z Kamenice je 
vhodné, aby před strojem jeden člověk 
odstraňoval velké větve a jiné překáž-
ky. Obsluha potom bez problému při-
praví plochu pro výsadbu stromků.
„Když zbude kapacita, s pomocí nové-
ho mulčovače zajišťujeme údržbu obec-
ních poldrů a vodáren. To, s čím se dřív 

pachtili čtyři lidé s křovinořezy celý pra-
covní týden, dnes zvládne jeden stroj 
s jedním člověkem i s pěkným podrce-
ním hmoty za dva dny. Křovinořezy se 
samozřejmě uplatní i nadále, ale hlavní 
roli dnes převzal mulčovač Orec. Letos 
jsme s ním začali pracovat už v únoru, 
hned, jak slezl sníh. Ve stadiu úvah je 
pořízení sněhové radlice k tomuto stro-
ji. Možnost agregace prověřuje aktuál-
ně prodejce u výrobce. Potom bychom 
mohli mulčovač využívat celoročně,“ 
uzavírá místostarosta Miloš Duba.

Jan Kroupa

Foto archiv/Kamenice + Eurogreen CZ
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Nejenom při zimní údržbě, ale například při stavebních činnostech pomáhají v Kamenici vozidla Bonetti (vlevo) a Multicar s příslušenstvím


