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Na sníh v Sedloňově lépe

Na sníh v Sedloňově lépe

Popis: Obec Sedloňov se nachází v táhlém údolí Zlatého potoka na úpatí Orlických hor, kdy průměrná nadmořská
výška je cca 660 m nad mořem. K obci náleží osada Ošerov a katastrální území Polom. Z důvodu polohy obce a
značného množství místních komunikací cest (cca 24km - 12 km tam i zpět), je kladen velký důraz při zimní
údržbě těchto komunikací na rychlé a efektivní odklizení sněhové pokrývky, tak aby nebyla nijak extrémně
narušena dopravní obslužnost obce, jak z hlediska potřeb obyvatel, tak z hlediska dostupnosti pro jednotky
integrovaného složek záchranného systému. Obec si zpracovává zimní plán údržby, který je především založen na
mechanickém odklízení sněhové pokrývky, neboť obec se nachází v CHKO Orlické hory. V tomto systému je pak
brán i zřetel na technické možnosti technické vybavení obce, kdy v zimních měsících je zapojena do údržby
technika v podobě kolového traktoru Zetor 5245 (v.r. 1988) se zadní sněhovou radlicí, smykem řízený nakladač
UNC 060 (r.v. 1986) a pak traktor Škoda ŠT 180 (r.v. 1970) se šípovou radlicí. Zejména nasazení traktoru Škoda ŠT
180 je velmi sporadické, protože náklady spojené s udržením tohoto stroje v chodu jsou rok od roku vyšší a i
vlastní vyhrnování je spojeno se značnými náklady na pohonné hmoty. Takže se pak celý provoz Škody ŠT 180
jeví jako nerentabilní. Nákupem čelní šípové radlice hydraulicky nastavitelné, jenž bude agregována na kolový
traktor, bude kvalitní a účinné řešení vzniklých problémů při zimní údržbě. Největší výhodou těchto radlic je, že se
mohou nastavit přesně do takové pracovní pozice, která bude při odklízení sněhu nejvíce vyhovovat. Šípová
radlice bude připojena do čelního hydraulického závěsu kolového traktoru a bude možné z pozice řidiče ji pomocí
hydraulických válců nastavit do různých poloh. Radlice bude možné takto nastavit do pozice šípu, ypsilon nebo
natočit na pravou či levou stranu. Tímto dojde k efektivnějšímu využívání tohoto zařízení a dále dojde k eliminaci
možných vzniklých škod na majetku třetích osob, protože obsluha čelní šípové radlice bude moci usměrňovat
sněhovou masu na místa, kde její uložení nebude vadit. Dále využití nastavitelných funkcí této šípové radlice
povede ke snížení zahrnování výjezdů z vedlejších komunikací. Vedlejším pak efektem bude možné nasazování
této radlice i při plošném odstraňování sněhové pokrývky z parkovišť a rozšířených míst podél komunikací, kde
nyní je možné využít pouze UNC 060.

Příjemce dotace: Obec Sedloňov
Realizace: 12/2012 - 04/2013
Celkové výdaje: 230 400,- Kč
Dotace přidělená MAS: 172 800,- Kč
Proplacená dotace: 172 800,- Kč
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