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PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY  
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Čl. 1 

Základní ustanovení 

(1) Tento plán zimní údržby stanoví rozsah, způsob a lhůty zmírňování závad ve sjízdnosti 
místních a vybraných účelových komunikací v zimním období. 

(2) Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady ve sjízdnosti komunikací vzniklé 
zimními povětrnostními podmínkami. 

(3) Zimním obdobím pro účely tohoto plánu zimní údržby se rozumí doba od 1. listopadu do 31. 
března následujícího roku. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní 
údržby, který upřesňuje podrobnosti, povinnosti správce a některé pojmy. Pokud vznikne 
zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace 
bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 

(4) Odstraňování a případně zmírnění závad ve sjízdnosti zahrnuje zejména: 
odstraňování sněhu, 
posyp inertním materiálem, 
posyp chemickým materiálem, 
skrápění roztoky solí, 
zabezpečování odtoku vody z vozovek, 
udržování komunikací čistých a odstraňování tzv. druhotné kluzkosti, 
provádění veškerých činnosti takovým způsobem, aby činnost sama i její důsledky 
zhoršovaly životní prostředí jen v nejmenší možné míře. 
 

Čl. 2 
Výčet a pořadí důležitosti komunikací při zmírňování závad ve sjízdnosti, způsobených 
povětrnostními vlivy a jejich důsledky je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. 
 

NEUDRŽOVANÉ KOMUNIKACE 
Odstraňování sněhu a náledí nebude z důvodu malého dopravního významu zajišťováno na 
úsecích místních a účelových komunikací, které nejsou uvedeny v předchozím výčtu 
udržovaných komunikací a které nejsou vyznačeny v mapové příloze č. 1. 
Součástí tohoto plánu zimní údržby je mapová část dle přílohy č. 1 s vyznačením pořadí 
důležitosti zimní údržby takto:  

I. pořadí        červená 
II. pořadí        modrá 
III. pořadí        žlutá 
neudržováno       bez označení 

 
Čl. 3 

Způsob a rozsah zimní údržby komunikací 
  

(1) Odklízení sněhu mechanickými prostředky 
a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska nejvhodnější 
technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat ještě před tím, než ho provoz zhutní, 
shrnuje se k okraji komunikace, nesmí zakrývat kanálové vpusti. Zmrazky se odstraňují 
mechanickým způsobem.  
b) Odklízení sněhu se provádí následujícím způsobem:  
I. pořadí důležitosti se udržují v celé šíři,  
II. a III. pořadí důležitosti se udržují minimálně v jednom jízdním pruhu 
 

(2) Údržba a ošetřování komunikací posypovými a chemickými rozmrazovacími materiály  



2 

 

 
Vozovky v I. pořadí a v II. pořadí budou ošetřovány chemickým rozmrazovacím materiálem, 
ostatní vozovky budou sypány inertním zdrsňovacím materiálem. U komunikací zařazených 
do III. pořadí důležitosti bude prováděno jen plužení, v plném rozsahu bude III. pořadí 
sypáno jen při mrznoucím dešti nebo vzniklém náledí. Na vozovkách se zajišťuje jejich 
sjízdnost pro dopravní prostředky, nikoliv jejich schůdnost pro chodce. 
 

(3) Technologie zimní údržby při odklízení sněhu a odstraňování náledí nebo ujetých 
sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů a posypem zdrsňovacími 
materiály je stanovena Přílohou č. 7 k vyhlášce č. 104/1997 Sb. ve znění novel. 

 
Čl. 4 

Stanovení časových limitů pro zahájení údržby při spadu 
sněhu a vytvoření náledí 

 S přihlédnutím k technologii zajišťování zimní údržby komunikací se stanovují tyto časové 
limity pro zahájení zimních údržbových prací: 
a) při vytvoření náledí, námrazy a jiné kluzkosti se zahájí údržbové práce bezodkladně po 
zjištění, nejpozději do 60 minut, pokud k vytvoření dojde v noci, nejpozději do 5.00 hodiny 
ranní 
b) při trvalém spadu sněhu se provádí odstraňování sněhu, dosáhne-li vrstva napadlého 
sněhu 5cm, přičemž se s odstraňováním průběžně pokračuje až do skončení spadu sněhu 
c) dojde-li ke skončení spadu sněhu do 3 - 5 cm výšky jeho vrstvy, provádí se v případě 
potřeby ošetřování místních komunikací podle postupu stanoveného v článku 3 tohoto 
nařízení. 
   

Čl. 5 
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti 

  
I. pořadí - do 4 hod. 
II. pořadí - do 12 hod. 

  III. pořadí - do 48 hod. 
Lhůty platí po dobu zimního období vyjma kalamitních situací. 
 
  
 
 
 

Příloha č. 1 k plánu zimní údržby komunikací 
 

Sjízdnost  

2021-2022.pdf
 

 
Příloha č. 2 k plánu zimní údržby komunikací 
 
Denní záznam o zimní údržbě a její vyhodnocení 

− Správci vedou dokumentaci o zimní údržbě jako samostatný deník, ve kterém chronologicky 
zaznamenávají všechna zjištění a činnosti tak, aby do deníku nemohlo být nic dodatečně vpisováno, ani 
z něj dodatečně vypuštěno. 

−  V průběhu služby se zaznamenávají veškerá hlášení, oznámení, sdělení, výjezdy na kontrolu nebo 
zásah, návraty, zpráva o sjízdnosti, počasí, náhlé změny teplot, srážky, vítr, podávaná hlášení na 
centrální nebo regionální dispečink a hlášené dopravní nehody, u nichž je předpoklad, že byly zaviněny 
závadou ve sjízdnosti, dále záznamy o kontrole vedoucích zaměstnanců nebo kontrolních orgánů apod. 

−  Při skončení služby se zapíše sjízdnost nebo nesjízdnost komunikací a správnost deníku potvrdí svým 
podpisem zodpovědný zaměstnanec. Záznamy se provádí chronologicky za sebou tak, aby nebylo 
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možno dodatečně vpisovat další údaje. Zápis se provádí s jedním průpisem. Vyplněné deníky se 
archivují po dobu pěti let. 

 

Vzor - Deník zimní údržby komunikací 

Vedoucí směny - jméno, příjmení 

Pracovníci směny - seznam zaměstnanců pro zimní údržbu podle skutečné přítomnosti 

Domácí pohotovost - seznam zaměstnanců pro posílení směny 

Vozidla a mechanismy v provozu - počty a druhy mechanismů vyčleněných pro výkony zimní údržby v provozuschopném stavu 

pro danou směnu 

Povětrnostní situace - teplota, jasno, oblačno, zamračeno, déšť, mlha, sněžení, vítr apod. 

Stav sjízdnosti - stručný popis (dle pořadí důležitosti), vozovka sjízdná, sjízdnost omezená, vrstva sněhu v cm, námraza, závěje 

v km, vozovka nesjízdná - doprava odkloněna - předpoklad sjízdnosti 

Průběh služby - čas nástupu a ukončení služby 

- chronologický záznam nejdůležitějších událostí 

- záznam kontroly stavu sjízdnosti 

- zprávy o sjízdnosti od jiných orgánů - uvádí se čas, obsah a kdo informaci podal 

- upozornění na závady přecházející do další směny. 


