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Tisková zpráva 
 

Zhodnocení zimní údržby 2009-2010 
 

 
Liberec 25. března 2010 - I když zimní období z hlediska údržby komunikací ještě nekončí, Liberec 
začíná hodnotit průběh uplynulé sezóny. Přestože první zásah silničářů nastal již v říjnu 2009, prozatím 
se zdá, že prostředky vyčleněné na úklid silnic, chodníků a schodišť v majetku města budou dostačující. 
Likvidace 250 cm sněhu napadlého v průběhu zimy na liberecké komunikace, odstraňování nebezpečného 
náledí či jiných nepříznivých zimních jevů si do konce února vyžádalo více než 33,2 milionu korun 
z městské pokladny. 
 
 
„Zimní období je standardně definováno jako rozmezí od 1. listopadu do 31. března. Poprvé za posledních 
několik let jsme ale museli s odklízením sněhu, náledí a námrazy začít již v říjnu. Jak se ale zatím zdá, celkové 
náklady na zimní údržbu se budou pohybovat v intencích rozpočtu a nebudou tak překročeny předpokládané 
výdaje v této oblasti,“ řekl liberecký primátor Jiří Kittner a dodal, že každoročně Statutární město Liberec 
vyčleňuje z rozpočtu města celkem 36,1 mil. Kč včetně DPH. Ve srovnání s dvěma předchozími zimními 
sezónami jsou letošní náklady na střední úrovni a vzhledem k dlouhodobým předpovědím počasí pravděpodobně 
nehrozí jejich razantní navýšení. 
 
 

Období 2009-2010 2008-2009 2007-2008 
Říjen        2 164 834,00 Kč   0,00 Kč 0,00 Kč 

Listopad           115 817,50 Kč        4 921 255,50 Kč        7 161 949,60 Kč 

Prosinec        6 320 951,00 Kč        2 495 450,50 Kč        2 989 248,90 Kč 

Leden      14 724 499,27 Kč      15 263 986,00 Kč        6 160 620,00 Kč 

Únor        9 876 002,46 Kč      29 052 062,50 Kč           918 146,50 Kč 

Mezisoučet (říjen – únor) 33 202 104,23 51 732 754,50 Kč 17 229 965 Kč 
Březen  nevyúčtováno        2 937 822,00 Kč        4 259 636,50 Kč 

Duben  nevyúčtováno   0,00 Kč          120 446,58 Kč 

Celkem Kč (včetně DPH)    33 202 104,23 Kč    54 670 576,50 Kč   21 610 048,08 Kč 
 
 

Zajímavé je porovnání několika předchozích zim ve statistických číslech. Zatímco lani napadlo o necelý čtvrt 
metr více sněhu, letos byla naměřena o 5°C nižší teplota. Zima 2007-2008 byla z tohoto pohledu extrémně 
mírná, i když údržba komunikací byla ukončena o měsíc dále než loni. „Potěšující je, že se nám při zachování 
stejně intenzivní péče o komunikace podařilo snížit množství posypového materiálu, a to jak inertního, tak 
zejména soli,“ vyzdvihl ze statistiky Jiří Kittner a doplnil, že tohoto stavu se podařilo docílit v době, kdy od 
nového roku vstoupila v účinnost tzv. chodníková novela. „V Liberci se již dříve udržovaly všechny dopravně 
významné komunikace, často bez ohledu na jejich vlastníka. Na rozdíl od mnoha jiných měst se tak u nás 
změna legislativy žádným zásadním způsobem neprojevila,“ říká primátor Kittner a pokračuje: „Přestože to 
nebylo jejich povinností, mnoho majitelů a občanů našeho města se rozhodlo pomoci a sníh z chodníků u domů i 
nadále odklízeli. Rád bych jim za tuto pomoc poděkoval.“ 
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Statistická data a porovnání předchozích dvou zimních období obsahuje následující přehledná tabulka. Po 
definitivním ukončení zimní údržby a po jejím vyúčtování se některé údaje za aktuální období mohou měnit, a 
to v závislosti na budoucím průběhu klimatických podmínek. 

 

Povětrnostní situace 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

Celkový spad sněhu za zimní období (cm) 250 296 156 

Teplota nejnižší (°C) -20 -15 -8 

Teplota nejvyšší (°C) 12,4 16 16 

Počet dní spadu sněhu 43 56 37 

Počet dní spadu omrzlice 6 5 9 

Počet dní bez přeháněk alternativně s deštěm 90 90 87 

Spotřeba posypového materiálu 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

Sůl (tuny) 3054 5461 3334 

Písek (tuny) 20 21 118 

Solanka (litry) 72393 92911 66560 

Drť (tuny) 2749 2852 1692 

Ekogrit (m3) 74 480 243 

 

Ačkoliv zimní údržba pomalu končí, liberecký primátor upozorňuje, že nyní se začnou počítat škody, které 
sníh a mráz na komunikacích způsobily: „V současnosti probíhají pravidelné prohlídky komunikací, které mapují 
rozsah poškození vozovek po zimním období a které rovněž slouží jako podklad pro zadání vysprávky krytů 
vozovek smluvnímu partnerovi v oblasti zajišťování zimní údržby komunikací tj. TSML a.s.“   

V letošním roce je z rozpočtu Statutárního města Liberec vyčleněna částka celkem cca 16 mil Kč. Z toho 
téměř 13,5 milionu bude čerpáno na základě smlouvy s TSML, a. s., na běžnou údržbu komunikací a zbývající 
částka bude čerpána například na havarijní opravy a další nezbytné investice. Běžná údržba zahrnuje drobné, 
místně vymezené práce na komunikacích, jejichž potřeba je zjišťována v rámci pravidelných prohlídek 
komunikací.  

Vedle běžné údržby ale město v letošním roce přistoupí k realizaci několika velkoplošných oprav komunikací. 
„Za všechny je možné zmínit již započatou investiční akci v lokalitě Na Ladech nebo připravované opravy 
Soukenného náměstí, ulice Slovenského národního povstání na Králově Háji nebo cyklostezky Jungmannova – 
Viadukt a Mlýnská,“ uzavřel primátor Jiří Kittner. 

 

 

 

 

Martin Korych 

tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 

 

V Liberci 25. března 2010 


