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Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. 
 



Vyhodnocení zimní údržby komunikací – údaje    

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. prováděla na základě schváleného plánu zimní údržby komunikací 

údržbu na silniční síti okresu Zlín v celkovém rozsahu 473,333 km. 

    

Za uplynulou zimní sezonu 2020/2021 byl proveden posyp a pluhování vozovek v rozsahu /v km/hod/: 

          

Období 
Posyp /km/ Posyp + pluhování /km/ Pluhování Pluhování 

chemický zdrsňovací chemický zdrsňovací sypač /km/ traktor /hod./ 

2020/2021 25 820 8 036 16 939 7 018 4 625 452 hod. 

 

 

 

Celkem ujeto km při provádění ZÚ (včetně přejezdů k zásahu a k nakládce):  82 407 km 

Ujeto při kontrolách stavu vozovek a provedené údržby osobními vozidly:  7 659 km 

  

Rozsah silniční sítě 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 820

8 036

16 939

7 018

4 625

452

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

chemický zdrsňovací chemický zdrsňovací sypač /km/ traktor /hod./

Posyp Posyp + pluhování Pluhování Pluhování

ROZSAH  PROVÁDĚNÉ  ZIMNÍ  ÚDRŽBY

Udržovaná síť silnic /km/   454,798 

Neudržovaná síť silnic /km/   18,535 

Celkem:        473,333 km 



Zhodnocení přípravy na zimní období ve vztahu ke skutečnému průběhu zimní údržby 
      
Příprava na zimní období proběhla do 31. 10. 2020 v činnostech:    
      

▪ předzásobení požadovaným množstvím posypového materiálu     
▪ příprava dispečerského pracoviště      
▪ provedení školení pracovníků zařazených do výkonu zimní údržby    
▪ osazení zimních SDZ a sněhových tyčí      
▪ uzavření SOD na traktorovou výpomoc při zimní údržbě      

Osazení sněhových zábran dle plánu ZÚ bylo provedeno do 15. 11. 2020.   
      

Zhodnocení mechanizačního vybavení, počtu strojů, jejich poruchovosti, oprav apod. 
Po dvou předcházejících mírných zimách nás letošní zima prověřila. Technika byla nasazena 
v nepřetržitém provozu bez zásadnějších poruch a s minimem závad.  
Nasazená technika určená na údržbu vozovek je za běžných podmínek dostačující, v případě 
intenzivního spadu sněhu a zejména v dopravní špičku dochází ve Zlíně a jeho okolí k tvorbě kolon a 
prodlužování dojezdových časů až na hranici, kterou nařizuje zákon o pozemních komunikacích a 
prováděcí vyhláška. Velmi se osvědčilo rozšíření plánu ZÚ o okruh ve městě Zlín, zejména nasazení na 
Jižních Svazích, které realizuje traktorový sypač. Tímto opatřením, které bylo realizováno na základě 
požadavku DSZO je provoz v době intenzivního spadu sněhu plynulejší a hlavně bezpečnější. 
Poruchovost techniky byla minimální, vrací se nám péče o techniku a pravidelná modernizace 
vozového parku. 
 

Zhodnocení organizace práce – personálního zabezpečení úkolů, dodržování časových limitů 
apod.     
Organizační schéma rozdělení odpovědností při zajištění zimní údržby, které bylo uvedeno v plánu 
zimní údržby a následná organizace práce, která byla dle této organizační struktury prováděna včetně 
obsazení jednotlivých pozic pracovníky, byla vyhovující.      
Časové limity pro zajištění sjízdnosti komunikací dle schváleného plánu zimní údržby byly a jsou 
dodržovány, na komunikacích ve II. a III. pořadí důležitosti byly zásahové časy většinou poloviční, než 
nám ukládá zákon.      
Zimní údržba vozovek je řízena z jednoho dispečerského stanoviště ve Zlíně, kontrolu stavu vozovek a 
kontrolu provádění zimní údržby zajišťují dva druzí dispečeři v osobních vozidlech, kteří předávají 
informace na dispečerské stanoviště.      
V pracovní době jsou výjezdy vozidel prováděny přímo z jednotlivých středisek, které se nacházejí ve 
Zlíně, v Zádveřicích a ve Valašských Kloboukách.     
Výjezdy posypových vozidel k provádění zimní údržby mimo pracovní dobu jsou prováděny ze středisek 
nebo z domácí pohotovosti – místa bydliště řidičů a jsou prováděny do 0,5 hod. od příkazu dispečera 
zimní údržby.     
    

Zhodnocení ostatních podmínek – umístění a sociální vybavení pracovišť, výpomoci apod. 
Prováděná výpomoc pro zajištění zimní údržby komunikací, která byla prováděna na základě 
sjednaných smluv o dílo, byla prováděna v pořádku, s dodržením časových lhůt, které byly uvedeny v 
jednotlivých článcích smluv o dílo.     
Jednotlivá střediska, ze kterých jsou prováděny zásahy pro zajištění zimní údržby komunikací, jsou 
vybavena plně vyhovujícím počítačovým vybavením, komunikační technikou a sociálním zařízením, 
které pokryjí veškeré potřeby zaměstnanců.     
     
  
 
 
 
 
 

      



 Používané technologie Spotřeba posypových hmot 

  

Počet zásahových dnů 
Měsíc/rok 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 Celkem 

Posyp. dny 0 5 5 24 19 5 6 64 

 

 

 
Vybavenost pro zimní údržbu 
        vlastní cizí 

Sypače vozovek  

Suchá sůl     0 0 

Vlhčená sůl     8 0 

Zdrsňovací materiál   6 0 

Kombinované - 2 komory   4 0 

Radlice, pluhy 

Předsazené     21 0 

 - z toho segmentové   21 0 

Šípové pluhy     2 0 

Závěsné radlice a škrabky   2 15 

Sněhové frézy, metače           1 1 

Nakladače             6 1 

Solankové hospodářství 
Výrobník – mísící zařízení   3 0 

Skladovací nádrže   3 0 

Hlásiče náledí             0 3 
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POČET  ZÁSAHOVÝCH  DNŮ

Posyp sůl suchá   0 km  Sůl (t)   3 102,00 

Posyp sůl vlhčená   262,677 km  Solanka (l) 919 393,00 

Posyp inertní 192,121 km  Drtě, písky (t) 2 974,00 

Pouze pluhování   0 km  Struska, škvára  0,00 


