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Vyhodnocení zimní údržby  2020/2021 - město Holice 

  
V médiích bylo často skloňováno, že letošní zima byla bohatá na sníh a občas 
padaly i otázky proč je tak nebývale chladná. Vše pramení z našich dojmů, 
jelikož minulý rok žádná zima prakticky nebyla, tak letošní nám přišla 
výjimečná, ale to je omyl – ta minulá byla ta výjimečná. 
 

Celá zima byla teplotně nadprůměrná a to o 1,5°C oproti dlouhodobému průměru 
1961-2000. Nejvyšší odchylky byly ve Zlínském, Jihomoravské kraji a na Vysočině. 
Oproti tomu chladnější byl západ republiky, i když stále o 0,9-1,2°C teplejší než je 
obvyklé. Tedy opravdu o nebývale chladnou zimu se nejednalo. 

Srážkové a sněhové poměry byly dosti prostorově rozdílné. Prostorový průměr za celou 
republiku odpovídá dlouhodobým hodnotám za období 1961-2000. Deštivější byla 
oblast středních Čech, na severozápadě republiky, jižní a střední Moravě. Naopak 
podstatně méně srážek bylo v Královehradeckém kraji. Zajímavostí je, že srážek spadlo 
více, než je průměr hlavně v nižších polohách, naopak na horách bylo podprůměrné 
množství. 

Jak bývá obvyklé v posledních zimách a také to takto očekávají klimatické modely do 
budoucna, tak díky teplejším zimám nám na mnoha místech místo sněžení „pouze“ 
prší. Letošní rok aspoň na části území potvrdil trend posledních let. Celkově spadlo na 
území republiky 89 % obvyklé sněhové pokrývky. V porovnání s minulou zimou je to 
určitě pozitivní. Jenže v nejnižších polohách republiky to bylo jen 69 % a i na horách 
to letos ve finále nebylo, tak růžové jako v minulosti. V polohách nad 800 m spadlo jen 
82 % dlouhodobých hodnot a maximální sněhová pokrývka byla jen na 73 %. 

Tato mapa je velmi vypovídající o podílu sněhu v roce 2021 a minulých letꜜ  
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Listopad 2020 : Teploty po celý měsíc vždy nad 0 °C. Technické služby Holice 

byly bez výjezdu zimní údržby. V následujících grafech vidíte vývoj teploty v daném 

měsíci a výjezd údržby TSH pro zmírnění nebo odstranění následků působícího mrazu 

nebo sněhu na komunikace a chodníkové plochy. 

   

Prosinec 2020 :  V měsíci prosinci je vidět z grafu, že se Holice pohybují někde 

kolem průměru +1°C.  Zkraje měsíce v noci 2.12-3.12 napadlo 3 cm sněhu a byl 

první výjezd této zimy. Nadále se teplota držela nad bodem mrazu a nebylo třeba 

žádného ošetření a úprav vozovek a chodníků dle zimní údržby. 
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Leden 2021: V měsíci lednu dosáhla v Pardubickém kraji průměrná měsíční 

teplota -1.1 °C, což představuje odchylku +0.1 °C od dlouhodobého teplotního 

průměru let 1991 – 2020. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc 

charakterizovat jako normální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty -0.2 °C. V tomto 

měsíci se zima již začala ozývat a první výjezd byl hned začátkem měsíce 

4.1.námrazou a nadále pokračoval dalšími 13ti výjezdy údržby včetně úklidu 28 cm 

sněhu.  

 

Únor 2021 : Průměrná měsíční teplota byla v Pardubickém kraji v únoru −1,6 °C. 

Odchylka od únorového teplotního normálu 1981–2020 činí −0,4 °C a měsíc lze 

vyhodnotit jako teplotně normální. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu −0,5 °  

Průměrný měsíční úhrn srážek byl v Pardubickém kraji 41,4 mm, měsíc je 

vyhodnocen jako srážkově normální (86 % normálu 1981–2020). Přesto Technické 

služby města Holic v tomto měsíci uklidily 22 cm sněhové pokrývky. Při 8 výjezdech. 
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Březen 2021 : Technické služby Holice v tomto měsíci měly jen tři výjezdy a 

uklidily 6 cm sněhu, to vše vykazuje i následný popis průběhu počasí. 

Měsíc březen byl na území ČR teplotně normální, průměrná měsíční teplota vzduchu 

2,6 °C byla o 0,3 °C nižší než normál 1981-2010. V období od roku 1961 byl 

nejteplejší březen v roce 2014 s průměrnou měsíční teplotou 6,2 °C, naopak nejnižší 

březnový průměr teploty (-2,5 °C) byl zaznamenán v roce 1987. 

 

Průměrná měsíční teplota vzduchu na území Čech, Moravy a Slezska byla shodná, 

a to 2,6 °C. Rozložení průměrné měsíční teploty na území ČR a její srovnání 

s normálem 1981-2010 je uvedeno na mapách v příloze. 

 

V průběhu měsíce se střídala teplá a chladná období (obr. 1). Průměrná denní teplota 

vzduchu na území ČR klesla výrazněji pod hodnotu normálu v období 19. — 21. 3. 

Nejchladněji bylo 20. 3., kdy byla průměrná teplota o více než 8 °C nižší než normál 

a denní maxima teploty nepřekročila 0 °C na více než polovině stanic. V závěru 

měsíce došlo k oteplení. Nejtepleji bylo 31. 3., kdy odchylka průměrné teploty 

převyšovala normál o více než 7 °C. Denní maxima teploty vzduchu v tento den 

většinou překračovala 20 °C a na třech stanicích ve středních Čechách byl 

zaznamenán první letní den (denní maximum teploty vzduchu 25 °C a vyšší) tohoto 

roku.  
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Duben 2021: je známý takzvaným aprílovým počasím. Jde o počasí 

charakteristické zejména rychlým střídáním všech možných typů počasí. Někdy se 

uvádí, že je to způsobeno tím, že na severu je ještě hodně studený vzduch, zatímco 

nad Středomořím už značně teplý, a tím že je způsobeno i střídání teplého 

a studeného počasí u nás. Ano, ale to není jediný důvod. Teplé a studené počasí se 

může střídat i v říjnu, ale do dubna mu přece jen něco chybí. I v říjnu může být 

i velmi teplé babí léto, i napadnout sníh, ale nestřídá se to tak rychle, z minuty na 

minutu, jako v dubnu. Taky se mohou vyskytnout povodně z jarního tání sněhu, jako 

to bylo v dubnu 2006, ale to není zcela typické, tyto povodně se spíš vyskytují 

v únoru a březnu. Naopak koncem dubna se už mohou vyskytnout takové ty prudké 

povodně na malých potocích z bouřkových průtrží mračen. 

Duben u nás bývá většinou měsícem s nejproměnlivějším počasím v roce. Letos 

teploty přes 25 °C rychle vystřídalo chladné počasí s četnými sněhovými přeháňkami. 

Klasický duben, jen jsme takovému počasí v posledních letech trochu odvykli. 

Během dubna ještě bývá ve vyšších zeměpisných šířkách hodně studeného vzduchu, 

naopak do Středomoří se už začíná čím dál častěji dostávat vzduch teplý, 

z prohřívající se Afriky. 

Tyto vzduchové hmoty se nad Evropou během dubna často „perou“ a výsledkem je 

počasí, jaké zažíváme v posledním období. Chvíli léto, chvíli ještě zima. 

Typické aprílové počasí bude pokračovat i dále. V současnosti k nám tlaková níže 

„Ulli“ posílá studený vzduch od severozápadu, sněhové přeháňky doprovází teploty  

 

přes den jen slabě nad nulou. Což se v posledních letech nepřihodilo, letos a snad 

výjimečně jsme zmírňovali následky letošní zimy v tomto měsíci, kde jsme 

zaznamenali jeden výjezd a úklid 4 cm sněhu. 

 

 



Technické služby Holice,  Vysokomýtská 635, Holice  534 01, příspěvková 

organizace   č. výpisu 16888/2005,K.s. H.K. vložka č. 901,  Tel.: 466 920 013, fax: 466 920 637, E-mail: 

ts@holice.cz, IČO  75044501 

 
 

 

Zima 2020/2021 

Nejnižší teplota: -8,2°C 

Mrazové dni: 1+12+20=33 

Ledové dny: 2+3=5 

Výskyt prvního sněžení: 3.12. 2020 

Výskyt první sněhové pokrývky (měřitelné): 3.12. 2020 (3 cm) 

Nejvyšší sněhová pokrývka: 15 cm (8.2.) 

Součet sněhových pokrývek: 65 cm 

Ačkoliv se hodnoty jeví jako obvyklé a průměrné, přesto nám letošní zima sebrala 

více finančních prostředků, než je dlouhodobý průměr, a to především z důvodu 

teplot okolo nuly s častou tvorbou ledovek a námraz. Z tohoto důvodů docházelo 

k nutným držením pohotovostí (růst mzdových nákladů), údržby během pracovního 

dne mimo vypsané pohotovosti a sypání solí k prosolení komunikací, aby nedocházelo 

k tvorbě ledovek. Tyto pohotovosti tvoří též nedílnou součást nákladů, které 

dosahovaly v tomto období 7 718 hodin…. Za 192 534 Kč.  O to více nás to bude 

omezovat z důvodu COVIDOVÉ krize, která nám též ubrala na provozním rozpočtu 

v celkové výši o 10%.   

 

Zimní údržba 2021 v městě Holice v číslech 

Počet výjezdů 
 

28 

Najeté motohodiny 
 

221,5 

km bez tach. 
 

221,5 

km 
 

3024 

písek 
 

0,00 

sůl 
 

147,9 

ekogrit 
 

0,00 

drť 
 

0,00 

ruční úklid hod.  120 

Celkem v nákladech  936 677 Kč 
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Následně ještě pár statistik s minulých let pro porovnaní nákladů a 

odvedené práce na zimní údržbě ve městě Holice. 
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A poslední nemálo důležitý údaj, a to spotřeba a náklady na hlavní komoditu zimní 

údržby sůl. 
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Při vytváření grafu se solí mě ukazatele upozorňují na zvyšování spotřeby soli, 

odůvodnění je takové, že poslední dobou bylo více námrazy a ledovek než sněhu. 

Také jsme v roce 2015 přestali používat inertní materiál z důvodu úklidů a zanášení 

kanálů. 

 

Vyhodnocení zimní údržby končím dnem 17.4.2021, i když na horách místy v tomto 

týdnu napadlo ještě 50 cm nové sněhové nadílky. 😊 

 

 

Ondřej Dobrovolský 

Ředitel organizace 

dobrovolsky.ts@holice.cz 

     Technické služby Holice
  Vysokomýtská 635 
               Holice v Čechách 534 01 

tel: 724 362 888 

                    www.tsholice.cz 
 

Zima 2021 – soupis prací 

Rekonstrukce WC stadion – voda, elektro apod. 

Oprava dešť.vpustí a šachet dle potřeby 

Opravy obrubníků pro nevidomé Muška dle p.Voženílka 

Terénní úpravy chodník Muška /po rekonstrukci/ 

Údržba zeleně dle zimních prací v zeleni 

Úklid a čištění krajnic na komunikacích města Holic 

Povánoční úklidy u zvonů, odvozy vánočních stromků 

Demontáž a úklid vánoční výzdoby 

Opravy výtluk na vozovkách během zimy 

Opravy dopr. znač. – nehody, vandalizmus 

Kontrola a vyčištění dešťových vpustí 

Kontrola a vyčištění gajgrů na městských objektech 

Drobné opravy na všech dětských hřištích 

Doplnění popř.výměna písku a štěpky na dět.hřištích 

Práce na rekonstrukci oplocení tenis.kurtů 

Údržba letní techniky – sekačky,křovinořezy atd. 

Cyklostezka- 2 odpočinková místa, lavičky, odpadkové koše 

Zakládací patka herního prvku hřiště Květnovky 

Montáž kamerového systému stadion- el příprava 

Zámečnická příprava pohonů vrat stadion+el. Příprava 

Opláštění soklu schodu střídaček hřiště stadion 

Oprava opěrné zdi terasy stadion 

Jarní příprava povrchu kurtů - antuka, vyrovnání 

Jarní příprava povrchu kurtu hřiště Staroholická- antuka, vyrovnání 

Generální úklid nedostupných míst sportovní haly 

Nátěr Fe konstrukce hlediště sportovní hala 

Montáž umělého koberce základové patky stožáru světla - stadion  
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