
Zimní údržba 2018/2019 dálnic a silnic I. třídy 
Jan Lacina, ŘSD ČR 

 

S ohledem na termín zaslání příspěvku pro sborník (2. dubna), nejsou k dispozici ještě všechny 

údaje za ukončenou zimní sezonu 2018/2019  
 

1. Legislativní rámec 
 

Základním předpisem upravujícím zajišťování zimní údržby je Vyhláška č 104/1997 Sb. v platném 

znění (dále jen Vyhláška), kterou se provádí zákon 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích.  

 

§ 41 Vyhlášky 

(1) Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a 

podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a 

průjezdních úseků silnic. 

(2) Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) 

komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových 

lhůtách stanovených plánem zimní údržby, jehož vzor je uveden v příloze č. 6. 

(3) Opatření před zahájením zimní údržby a přehled technologií používaných v zimní údržbě jsou 

podrobně uvedeny v příloze č. 7, vzor deníku o zimní údržbě a způsob jejího vyhodnocení jsou uvedeny 

v příloze č. 8. 

(4) Pro účely této vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího 

roku. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní 

povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez 

zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 

 

§ 42 

Plán zimní údržby 

(1) Pro účely plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto: 

  

  a) I. pořadí - silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy, 

  b) II. pořadí - zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně 

významné silnice III. třídy, 

  c) III. pořadí - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla 

jen pluhováním, 

 

§ 45 

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic 

(1) Správci komunikací zabezpečují zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu 

byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu 

sněhu a podle potřeby i po jeho skončení. 

(2) Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti dálnice nebo silnice do doby výjezdu prvních 

mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Mimo zimní 

období se závady ve sjízdnosti zmírňují bez průtahů. 

(3) Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu 

posypových mechanismů: 

  a) na dálnicích  
 

do 2 hodin, 

  b) na silnicích zařazených     

    do I. pořadí   
 

do 3 hodin, 

    II. pořadí   
 

do 6 hodin, 

    III. pořadí   
 

do 12 hodin. 



(4) Lhůty uvedené v odstavci 3 platí pro dálnice a silnice zařazené do I. pořadí po celých 24 hodin, 

pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu stanovenou v plánu zimní údržby. 

 

2. Rozsah dálniční a silniční sítě 
 

Ředitelství silnic a dálnic zajišťuje údržbu na dálnicích a silnicích I. třídy. Údržbu silnic II. a III. třídy 

zajišťují krajské údržbové organizace. 

                                  

Údržba dálnic I. třídy a části dálnic II. třídy je přímo zajišťována ŘSD ČR ze Středisek správy a údržby 

dálnic (SSÚD). 

 

Správa, údržba a opravy ostatních dálnic II. třídy a silnic I. třídy je zajišťována Správami a Závodem 

Brno ŘSD ČR v jednotlivých krajích. Vlastní výkony údržby a oprav jsou zajišťovány dodavatelsky.  

 

Tabulka 1 Rozsah dálniční a silniční sítě 

 
Stav k 1. lednu 2019 

 
 

V majetkové správě ŘSD ČR je celkem 7 056,133 km dálnic a silnic I. třídy 

       

- celkem dálnice II. třídy a silnice I. třídy v majetkové správě Závodu a Správ ŘSD ČR  6 151,343 km  

   z toho D 46 v údržbě SSÚD Ivanovice na Hané a Kocourovec    38,272 km 

- celkem dálnice v majetkové správě odboru správy dálnic PÚ GŘ ŘSD ČR                       904,790 km 

 

3. Aktuální stav v zajištění zimní údržby 
 

Dálnice 

 

Údržba je aktuálně prováděna z 19 středisek správy a údržby dálnice (SSÚD). Dvě z nich mají 

detašovaná pracoviště a to SSÚD Řehlovice v Petrovicích a SSÚD Ivanovice na Hané v Brodku u 

Prostějova.  K 1. 1. 2019 bylo zřízeno SSÚD Rozvadov, do 31. 12. 2018 byl Rozvadov detašovaným 

pracovištěm SSÚD Ostrov. Přehled působnosti jednotlivých SSÚD viz Obrázek 1.  

 

SSÚD navíc zajišťují údržbu cca 100 km silnic I. třídy. Týká se to SSÚD Řehlovice, které udržuje I/63, 

Nová Ves udržuje I/16 od Velvar k Mělníku, Mirošovice I/3 od D1 k Benešovu, Chotoviny I/3 do 

Miličína, Velký Beranov I/38 přivaděč do Jihlavy, Mankovice I/48 v Olomouckém kraji, Ostrava I/56 z 

Ostravy do Hlučína. V případě SSÚD Chrlice udržují I/52 od D1 za Pohořelice. 

 

D + S

Kraj I.třídy II.třídy I.třídy II.třídy III.třídy celkem

km km km km km km

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 10,842 33,577 10,078 29,848 84,345

STŘEDOČESKÝ 194,225 157,091 656,874 2 383,351 6 236,208 9 627,749

JIHOČESKÝ 55,431 7,410 653,573 1 625,066 3 807,537 6 149,017

PLZEŇSKÝ 109,238 414,981 1 493,002 3 103,180 5 120,401

KARLOVARSKÝ 37,463 183,451 472,533 1 365,524 2 058,971

ÚSTECKÝ 68,696 26,125 488,388 897,175 2 747,538 4 227,922

LIBERECKÝ 4,587 346,098 487,506 1 585,966 2 424,157

KRÁLOVÉHRADECKÝ 20,919 438,706 894,397 2 393,872 3 747,894

PARDUBICKÝ 9,220 4,180 458,594 912,578 2 207,797 3 592,369

VYSOČINA 92,478 426,792 1 626,304 2 927,999 5 073,573

JIHOMORAVSKÝ 134,476 25,839 422,067 1 467,797 2 393,516 4 443,695

OLOMOUCKÝ 36,168 90,516 350,939 937,732 2 173,329 3 588,684

ZLÍNSKÝ 16,635 16,442 344,413 511,282 1 249,695 2 138,467

MORAVSKOSLEZSKÝ 59,887 40,264 622,987 848,479 1 895,126 3 466,743

ČR 808,215 443,494 5 817,941 14 587,050 34 087,287 55 743,987

Dálnice Silnice



Obrázek 1 Působnost jednotlivých SSÚD 

 

Jedinou výjimkou, kde zimní údržbu dálnice I. třídy neprovádí SSÚD vlastními pracovníky, je část D3 

v Jihočeském kraji od Veselí nad Lužnicí do Českých Budějovic. Na tomto úseku provádí ZÚ, na 

základě smlouvy s ŘSD ČR, SÚS Jihočeského kraje. 

 

Obrázek 2 Údržba D3 SSÚD Chotoviny a SÚS Jihočeského kraje 

 



Dálnice II. třídy a silnice I. třídy 

 

Platnost všech smluvních vztahů, na zajištění zimní údržby, uzavřených v minulých letech končila 

v roce 2017. ŘSD ČR proto v roce 2016 vypsalo veřejné zakázky na zajištění údržby a na základě jejich 

výsledků uzavřelo smlouvy s vítěznými uchazeči. Byly vypsány zakázky celkem na 14 oblastí, kde 

oblast odpovídá síti komunikací spravovaných příslušnou Správou/Závodem ŘSD ČR, výjimkou je 

Středočeský kraj, který je, z důvodu své velikosti, rozdělený do dvou oblastí. 

 

Při pohledu na celou republiku nedošlo soutěží k zásadním změnám, v 10 ze soutěžených 14 oblastí 

provádí údržbu stejné subjekty jako v předchozím období, v dalších 3 se na plnění zakázky podílí 

formou subdodávky.  

 

Obrázek 2 Údržba dodavatelsky 

 
 

 

4. Vyhodnocení zimní údržby sezony 2018/2019 
 

Údaje o vynaložených prostředcích sezony 2018/2019 za měsíc březen uvedeny odhadem. Údaje o 

provedených výkonech za měsíc březen vychází z hlášených výkonů. 

 

Z pohledu nároků na zajišťování zimní údržby, patřila uplynulá sezona jako celek z dlouhodobého 

pohledu mezi průměrné případně mírně nadprůměrné. Nejnáročnějším měsícem byl leden 2019, stejně 

jako v předchozích 7 sezonách. V sezoně 2010/2011 byl nejnáročnějším měsícem prosinec. 

 

SSÚD  

Tabulka 2 zobrazuje výkony a spotřebu materiálů při údržbě dálnic v posledních čtyřech sezonách.  

 

Tabulka 3 pak ukazuje deset nejnáročnějších dní z pohledu spotřeby soli v posledních třech sezonách.  

 

 

 

 

 



Tabulka 2 Výkony posledních čtyř sezon 

VÝKON ZÚ ZÚ 2015/2016 ZÚ 2016/2017 ZÚ 2017/2018 ZÚ 2018/2019 
    

Posyp (tis. km) 349,9 446,9 369,4  446,4 

Sůl (tis. tun) 22  29,5 24,6 33 

Solanka (mil. litrů) 7 9 7,6  10,1 
 

 

Graf 1 Porovnání nákladů za zimní údržbu v uplynulých čtyřech sezonách (mil. Kč) 

 
 

Tabulka 3 Deset nejnáročnějších dní z pohledu spotřeby soli 

 
 

Nejnáročnější byl 3. únor se spotřebou téměř 2 tis. tun soli. Následuje osm lednových dní a desítku 

uzavírá jedenáctý prosinec 2018. 

 

 

Den tun Den tun Den tun

31.1.2017 1 961 16.1.2018 1 402 3.2.2019 1 980

4.1.2017 1 430 17.1.2018 926 4.1.2019 1 830

11.1.2017 1 233 7.2.2018 839 3.1.2019 1 685

1.2.2017 1 064 16.2.2018 697 11.1.2019 1 611

5.1.2017 911 17.2.2018 675 26.1.2019 1 313

7.1.2017 779 30.11.2017 522 2.1.2019 1 300

14.1.2017 771 6.3.2018 488 8.1.2019 1 258

3.1.2017 713 20.1.2018 460 9.1.2019 1 198

12.1.2017 690 17.3.2018 456 28.1.2019 1 138

30.1.2017 666 21.1.2018 449 11.12.2018 949

10 218 6 914 14 261

2016/2017 2017/2018 2018/2019



Dodavatelé 

 

Tak, jak jsem již uváděl výše, patřila uplynulá sezona, z pohledu dlouhodobého sledování, mezi 

průměrné respektive mírně nadprůměrné.  

Z krátkodobého pohledu, na posledních šest sezon, byla nadprůměrná.  

 

Tabulka 4 ukazuje deset nejnáročnějších dní z pohledu spotřeby soli v posledních třech sezonách. 

 

Tabulka 4 Deset nejnáročnějších dní z pohledu spotřeby soli 

 
 

V případě dodavatelské údržby byl nejnáročnější, z pohledu spotřeby posypové soli, 26. leden. Devět 

z deseti nejnáročnějších dnů sezony 2018/2019 připadlo na leden 2019.  

 

Graf 2 Porovnání nákladů za zimní údržbu v uplynulých šesti sezonách (mil. Kč) 

 
 

 

 

 

 

Den tun Den tun Den tun

31.1.2017 5 273 16.1.2018 4 229 26.1.2019 4 255

4.1.2017 5 074 17.1.2018 3 081 3.1.2019 3 900

5.1.2017 4 808 17.3.2018 2 544 2.1.2019 3 720

14.1.2017 3 321 18.1.2018 2 403 11.1.2019 3 560

1.2.2017 3 091 21.1.2018 2 324 9.1.2019 3 500

8.1.2017 2 922 6.3.2018 2 277 3.2.2019 3 451

13.1.2017 2 833 17.12.2017 2 225 4.1.2019 3 310

6.1.2017 2 537 16.2.2018 2 153 8.1.2019 2 939

11.1.2017 2 526 7.2.2018 1 870 10.1.2019 2 812

12.1.2017 2 488 4.12.2017 1 699 14.1.2019 2 694

34 873 24 805 34 141

2017/2018 2018/20192016/2017



Graf 3 Měsíční náklady zimní údržby v posledních šesti sezonách 

 

 
 

 

V zobrazovaných šesti sezonách byl finančně nejnáročnější leden 2017. Pokud jde o výkony, byl 

nejnáročnější leden 2019, viz graf 5 uvádějící měsíční spotřebu posypové soli. Zde se jednoznačně 

projevil vliv nových soutěží, kde se přešlo z fakturace pouze na základě provedených výkonů                    

na kombinaci paušálu a výkonu. 

 

Poměr paušálu a výkonu na měsíční fakturaci v sezoně 2018/2019 zobrazuje graf 6.  

 

Graf 4 Porovnání spotřeby soli (tis. tun) v uplynulých šesti sezonách 

 
 

 

 

 

 

 

 



Graf 5 Měsíční spotřeba soli (tis. tun) v posledních šesti sezonách 

 
 

 

Graf 6 Měsíční fakturace (tis. Kč) paušál x výkon 

 
 

5. Závěr 
 

Komplikace v dopravě vlivem povětrnostních podmínek se vyskytovali i v minulých letech a bude k 

nim docházet i v budoucnosti. Zimní údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a 

podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací. Při intenzivním spadu sněhu není možné i při 

nasazení veškeré techniky zajistit holé vozovky. Je to i o ohleduplnosti a přizpůsobení se podmínkám 

ze strany ostatních řidičů.  

 

Chtěl bych poděkovat jak našim pracovníkům, tak pracovníkům dodavatelských organizací za nasazení 

a odváděnou práci při zimní údržbě. 

 

 

 

 


