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A. Počátky zimní údržby – do roku 1918 

     Zabezpečení sjízdnosti cest a silnic bylo na úseku silničního hospodářství vždy jednou 

z nejnáročnějších činností. Za počátky zimní údržby na státních silnicích lze považovat povinnosti 

vyplývající z říšského zákona ze dne 2. 1. 1877 č. 33 „O stanovení odstraňování sněhu na říšských 

silnicích.“  

§ 1. Sníh odklízeti na silnicích říšských, aby se mohlo po nich volně jezditi, povinny jsou s výhradou v § 9 

učiněnou obce a statky o sobě postavené, kde takové statky jsou, skrze kteréž buď silnice jde, anebo 

kteréž nejsou více než osm kilometrů od té části silnice, kde se pracuje, vzdáleny.  

     První zprávy o zajišťování zimní údržby na okresních silnicích jsou z poloviny 19. století, kdy 

prohazování sněhu musely zajišťovat obce (vzdálené do 7,5 kilometrů od silnice) pod dohledem 

krajského úřadu. Od roku 1910 stanovil „Služební řád pro cestáře na okresních silnicích v Království 

českém,“ následující pokyny: 

„Nastanou-li sněhové závěje na silnici, jest cestář povinen bez ohledu na dobu pracovní 

učiniti všechna opatření, aby jízdná dráha zůstala pro jízdu a chůzi volnou. 

Při vyhazování sněhu má cestář k tomu hleděti, aby zůstala na silnici vrstva sněhová ku 

sanici potřebná v síle 20 až 30 centimetrů, dále, aby se z počátku aspoň jedna kolej 

proházela a aby se od ní místu širší výhybky za účelem vyhýbání se povozů proti sobě 

jedoucích zřídily. Pro silnici s menší vozbou postačí proházeti jednu kolej; pro silnice silně 

frekventované nutno postarati se později i o vyházení druhé koleje, aby vozba netrpěla.  

Sníh budiž odházen co možno ve směru po větru, ježto se, odhazuje-li se proti větru, tvoří 

hráz, která přispívá ku dalšímu tvoření se závějí na silnici. 

Nastane-li náledí na silnici, jest cestář povinen bez ohledu na stanovenou dobu pracovní 

led prosekávati a odhazovati. Na tratích hojně užívaných a v osadách má cestář vyžádati si 

od silniční správy režný písek a nebo drolinu štěrkovou a má při náledí jízdnou dráhu a 

bankety tímto materiálem pohazovati.“ 

 

 
 

Ruční odklizení sněhu na Karlovarsku na počátku 20. století.   

Zdroj: Sbírka Muzea silnic. 



O složitých poměrech v zimě na silnicích svědčí následující dvě zprávy z druhé poloviny 19. století.  

„V zimě roku 1859 napadlo mnoho sněhu. V takovém případě se vypomáhalo z každého čísla jednou 

osobou při prohazování závějí. Domkáři však odmítli jíti, proto byli z nařízení politického úřadu 

pokutováni. Z pokuty – od každého domkáře 10 kr. – se zjednala a zaplatila náhradní síla.“  

Tragický důsledek měla sněhová kalamita 6. prosince 1892: 

„Jan Novotný, podruh rolníka z Korouhve vraceje se s povozem z Proseče opozdil se na zastávce 

v Poličce. As k 8. hodině večerní v hrozné metelici sněhové dojel sotva kousek za bývalý dvůr, kde uvázl 

v ohromné závěji. Při pokusu o vyproštění koně zapadli až po uši a zřejmě zraněný kočí pak zmrzl. 

Nalezen byl až ráno při dobývání zraněných koní.“ 

     V zimním období se na silnicích objevovalo několik druhů saní. Byly to „korby“ (často proutěné) pro 

cestování, kočáry s možností výměny kol za lyže, dřevařské dvojité saně „kláďátka“ nebo těžké saně, 

které rolníci v úrodných bezlesích krajích naložili obilím, aby zrno v horách vyměnili za palivové dřevo.  

 

Poštovní saně z konce 19. století. Zdroj: Sbírka Poštovního muzea v Praze.  

     Ruční prohazování bylo postupně nahrazováno dřevěnými pluhy, které byly prvním zařízením pro 

odstraňování sněhu. Sněhové pluhy se používaly jak v rovině, tak na horách. Většinou měly sklopná 

křídla, takže při odstraňování sněhu po polovině silničního tělesa se pluh mohl zúžit. Boční stěny byly 

vzadu vyšší než vepředu, aby odtlačovaný sníh nemohl přepadnout na vozovku. Záběrná šířka se 

pohybovala od 3,5 do 7,5 metrů. Silnice se projížděla nejdříve uprostřed jízdou z nejvyššího místa 

k nejnižšímu a oba boky se čistily při jízdě zpět. Dřevěný pluh, poprvé použitý v roce 1899, vážil asi 3 q, 

v rovině byl tažený dvěma až třemi páry koní, na horách čtyřmi až pěti. K provozu bylo třeba kromě 

cestáře třech dělníků a patřičný počet vozků, celkem tedy šest až devět lidí. Sněhovým pluhem se 

očistilo za jednu hodinu průměrně jeden až dva kilometry vozovky. 

 
 

Využití dřevěného sněhového pluhu ve městě. Zdroj: http://www.reflex.cz, foto Profimedia.cz. 

 

http://www.reflex.cz/


B. Zimní silniční služba v letech 1918 - 1945 

Organizace zimní silniční služby byla již systematicky rozdělena na tři etapy: 

1. Přípravné práce před napadením sněhu 

2. Odstraňování sněhu, posypávání náledí a povětrnostní zpravodajství 

3. Služby při oblevě a ukončení zimní služby.  

Na podzim, dříve než napadl sníh, měly silniční orgány tyto povinnosti – postarat se, aby na vozovce, 

resp. na krajnicích bylo uskladněno dostatečné množství posypového materiálu a odstranit z jízdní 

dráhy i krajnic různé skládky s materiálem, které by překážely při zimní údržbě. Další povinností bylo 

zprovoznit veškeré tzv. sněhové nářadí a to: 

1. Sněhové ploty, pokud nebyly stabilní, měly být zavčas dopraveny na svá místa, zde postaveny 

a řádně zakotveny.  

2. Sněhové pluhy, koněspřežné (dřevěné nebo železné), tažené, tlačené nebo motorové, musely 

být důkladně prohlédnuty a odstraněny závady.  

3. Výstroj sněhových pluhů (signalizační lampy, praporky, sekerky, kladkostroje a lana, krumpáče 

a lopaty) byla doplněna a dána do funkčního stavu. 

4. Sypače písku měly být dopraveny na pohotovostní místa. 

5. Vytyčovací znamení tj. vysoké tyče, kterými se vyznačují okraje sněhem zapadlé silnice, byly 

řádně natřeny bílo-černými pásy a připraveny.  

 

Sněhová kalamita v zimě roku 1929 v Ondřejově u Rýmařova. Zdroj: https://commons.wikimedia 

     Zimní údržba se prováděla jak ručním prohazováním sněhu, tak plužením dřevěnými nebo 

železnými pluhy.  Na mnohých okresních a obecních silnicích, kde nebyly k dispozici sněhové pluhy, se 

prohazoval sníh ručně, a to najmutím dělníků nebo vyhlášením tzv. nouzové pracovní povinnosti. Pro 

ruční odhazování sněhu ze silniční vozovky se používalo lopat na uhlí „uhelky“, které měly široké lopaty 

ze silného železného plechu. Přimrzlé části sněhové vrstvy byly odstraňovány krumpáči, sekáči nebo 

sakováky. Při této práci se velmi dbalo, aby nedošlo k poškození vozovky. Po skončení ručního 

prohazování byla místa, kde hrozilo nebezpečí smyku, posypána - a to pískem nebo drtí. Vydatného 

posypu bylo třeba zejména při tvorbě náledí. Zpravidla se pohoz prováděl ručně lopatami při chůzi 

s kolečkem nebo dvoukolovou károu, ale i z jedoucího auta nebo strojně, pomocí sypačů písku.   

Pohazovací materiál (písek, drť, popel) byl uložen v menších figurách na krajnicích  nebo ve větších 

deponiích mimo silniční těleso.   Jako chemických posypných solí se používalo těchto sloučenin: chlorid 

vápenatý, denaturovaná sůl pro dobytek, karnallit a chlorid hořečnatý.   

https://commons.wikimedia/


               

Zima v Hodoníně ve 30. letech 20. století. Zdroj: http://hodoninsky.denik.cz 

                                      Povinné odklizení sněhu v Bělovsi roku 1941. Zdroj: http://beloves.wz.cz 

     Sjízdnost silnic byla také zajišťována pomocí skládacích dřevěných pluhů tažených třemi páry koní. 

Již ve dvě hodiny ráno byl cestář povinen zajistit koně od sedláků, s kterými byla výpomoc dohodnuta. 

Dále byl povinen sedět při plužení na pluhu a udržovat šířku plužení. Po proplužení úseku byl povinen 

zabezpečit kopce, křižovatky a zatáčky posypem, který prováděl ručně lopatou s pomocí dvoukolového 

vozíku. Posypem byla ošetřena pouze polovina jízdního pruhu, druhá zůstávala bez posypu pro jízdu 

saněmi. Cestář za den nachodil několik desítek kilometrů bez ohledu na vánice, mráz, náledí nebo sníh.  

     

Koněspřežný dřevěný pluh, Příbramsko ve 30. letech 20. století. Zdroj: Sbírka Muzea silnic. 

 

Zima v Beskydech koncem 40. let 20. století. Zdroj: http://www.lkradhost.cz 

     V roce 1939 byla v Čechách a na Moravě zavedena tzv. povětrnostní zpravodajská služba. Bylo 

přesně stanoveno, jakým způsobem (pod jakými šiframi) a v které době musí denně cestář telefonovat 

svým nadřízeným o sjízdnosti silnic. Tato silniční služba byla prováděna pouze v zimním období a trvala 

tak dlouho, dokud byl provoz na označených silnicích ovlivňován sněhem a náledím.  

 

http://hodoninsky.denik.cz/
http://beloves.wz.cz/
http://www.lkradhost.cz/


 

 
 

Sypací stroj, 40. léta 20. století. Zdroj: Silniční obzor č. 4/1941, s. 64.  

 

Šípový sněhový pluh se skupinou cestářů v Bukovicích u Štítů, konec 30. – počátek 40. let 20. století. 

Zdroj: Sbírka Muzea silnic. 

   

 K zimní údržbě silnic se využívaly i parní válce, 40. léta 20. století. Zdroj: Fotoarchív Tomáše 

Jandy. 

 

      K ochraně silnic před tvořením závějí se začaly používat přenosné dřevěné plochy. Úkolem 

sněhových plotů bylo vzduchový proud, který nesl navátý sníh, zdvihnout, aby se přenesl přes silniční 

těleso. Stěny se zpravidla zřizovaly jen na jedné straně, odkud převážně vál vítr, tak aby stály pokud 

možno kolmo ke směru větru. Tyto sněhové ploty se vyráběly ze dřeva nebo z jiného materiálu. 

Obyčejným typem sněhového plotu byly dřevěné tabule o rozměrech 1,5x1,5 až 2x2 metry. Jiným 



druhem byly ploty, kde kůly měly rybinovitý výřez, kterým byly protaženy tlusté slaměné provazce. 

Osvědčeným typem pak byly tzv. košiny, kolíky opletené vrbovým nebo jiným ohebným proutím.  

   

Dřevěné sněžné ploty. Zdroj: Silniční obzor č. 2/1942, tab. 10.  

 

Střechovitě rozkročené sněhové ploty. Zdroj: Silniční obzor č. 2/1942, tab. 10.  

 

Košinový sněhový plot ze 40. let 20. století. Zdroj: Silniční obzor č. 4/1941, tab. 15. 

 

C. Poválečné roky a 50. léta 20. století 

 

       Stále stoupající počet silničních motorových vozidel v poválečném období, zvyšování jejich 

rychlosti a rentabilita silniční dopravy byly hlavními příčinami stále rostoucího zájmu o bezpečnost a 

sjízdnost silnic v zimním období. 

Pro cestáře a zaměstnance silniční správy vydal Zemský národní výbor v Praze směrnici týkající se zimní 

silniční služby. Přípravy na zimní silniční služby měly být vykonány zavčas způsobem, který by zaručil 



bezpečný a nerušený zimní provoz. S předstihem bylo třeba zajistit potřebné pracovní síly a se 

spolehlivými autodopravci domluvit pronájem nákladních automobilů a traktorů a v obcích při silnicích 

potahy.  

Další přípravné práce spočívaly v kontrole a opravě strojního zařízení – sypače pro pohoz náledí, 

zametače sněhu, nákladní automobily, traktory, sněhové pluhy samostatné i předsazené na nákladní 

automobily a koněspřežné pluhy. Také ostatní inventář (sněhové ploty, káry, kolečka, lopaty uhelky, 

lucerny, praporky) bylo nutné opravit a doplnit. Posypový materiál (netříděná drť, hrubý, ostrý písek, 

škvára) měl být uložen na skládkách chráněných proti dešti a sněhu.  

 

Sněhový klínový pluh technického oddělení Okresního národního výboru v Přerově připraven k vyjetí. 

Zdroj: Silniční obzor č. 2/1947, s. 19.  

 

   

Sněhový klínový pluh. Zdroj: Fotoarchív Kobit spol. s r. o. 

                                                 Sněhový klínový pluh přimontovaný na pásovém nákladním automobilu. 

Zdroj: Fotoarchív Kobit spol. s r.o.  



    

Sněhová fréza a detail řezače  z 50. let 20. století. Zdroj: Fotoarchív Kobit spol. s r.o. 

       K pohozu náledí na silnicích sloužily strojní sypače zavěšené na nákladních automobilech 

s posypovým materiálem. Kde se nedostávalo těchto zařízení, byl pohoz prováděn přímo z nákladního, 

volně jedoucího automobilu dvěma dělníky. Dělníci museli být v zájmu bezpečné práce opatřeni pásem 

a lanem, které bylo přivázáno na karoserii.  Pouze ve výjimečných případech, kdy nebylo možné sehnat 

ani koněspřežný vůz, byly vytvořeny pod dohledem cestáře pracovní skupiny. Tyto skupiny tvořili tři 

dělníci, kteří pohazovali posypový materiál přímo z káry. Z úsporných důvodů se v přímých úsecích 

pohazoval pouze střední pruh o šířce jedné třetiny vozovky. Ve stoupajících částech a v zatáčkách byl 

pohoz hustší a po celé šířce vozovky. Povinností cestmistra pak bylo osobně kontrolovat provedení 

výše uvedených prací.  

 

Ruční posyp z nákladního automobilu. Zdroj: Sbírka Muzea silnic. 

    Odklízení padajícího sněhu nemělo být odkládáno, aby nedošlo k vytvoření uježděné sněhové 

vrstvy.  Na sypký sníh se používaly motorové sněhové pluhy, případně pluhy předsazené před nákladní 

automobil nebo koněspřežné pluhy.  Při jízdě pluhem musel cestář dbát na předepsané bezpečnostní 

opatření, zvláště vyslal hlídky před a za pluh – ve dne s červenými praporky a v noci s červenými 

lucernami. Sníh odhrnutý pluhem se odhazoval pokud možno za silniční příkop. Při protahování mělo 

být zabráněno škodám na stromořadí, dopravních značkách a směrových kůlech.  



                   

Sněhová fréza, patrně značky Laffly, používaná státní silniční správou v Čechách. Zdroj: Silniční obzor 

č. 1/1947, s. 8.  

                                                                             Motorový klínový pluh „Miag“ při odstraňování sněhu. 

Zdroj: Silniční obzor č. 2/1947, titulní strana.  

   

Silniční správa v Novém Městě na Moravě získala pro uvolňování silnic dva americké angledozery typu 

Heil, Co.. Státní silnice č. 354 v úseku Rokytno - Maršovice - Nové Město na Moravě. Zdroj: Silniční 

obzor č. 4/1947, s. 61.  

 

Ruční odklizení sněhové kalamity v 50. letech 20. století. Zdroj: teraz.sk 

 

V roce 1946 v zemi Moravskoslezské měla státní silniční správa k dispozici následující techniku: 

-720 koněspřežných pluhů, z toho 707 dřevěných a 13 ocelových. Za 1 hodinu bylo průměrně očištěno 

1 až 2 kilometry vozovky od slabší vrstvy sněhu v celé šířce silnice. 



- 55 předsazených pluhů, které se dle potřeby montovaly na nákladní auta.  Tyto předsazené pluhy byly 

buď klínové, radlicové nebo jednostranné a používaly se pro odstranění sněhové vrstvy do tloušťky 60 

cm. Za 1 hodinu odstranil pluh sněhovou pokrývku v délce 5 kilometrů. V tomto období byly 

upřednostňovány předsazené pluhy namontované na nákladní automobily před motorovými pluhy.  

- 5 sněhometů – dvouvrtulové sněhové frézy, používané v horských terénech při vydatném sněžení, 

kdy sněhová vrstva na silnici dosahovala velké tloušťky. Jeden z těchto dvouvrtulových sněhových 

pluhů se nacházel u technického oddělení v Místku (pro silnice v Beskydech), druhý v Opavě, dva 

v Šumperku (pro Jeseníky) a pátý ve Valašském Meziříčí pro odklizení sněhu ze silnic v Javorníkách.  

Okresní silniční správy měly v tomto období k dispozici 284 koněspřežných pluhů a 10 předsazených 

sněhových pluhů.  

    

Sněhový klínový pluh značky „Guy“ při práci na silnicích technického oddělení v Opavě. Zdroj: Silniční 

obzor č. 2/1947, s. 19.  

                                                                    Sněhový pluh typu „Miag“. Zdroj: Silniční obzor č. 2/1947, s. 19.  

  
Sněhomet technického oddělení Okresního národního výboru v Šumperku při odstraňování sněhu na 

státní silnici Šumperk - Jeseník, poblíž Červenohorského sedla. Zdroj: Silniční obzor č. 2/1947, s. 20.  



 

 Sněhomet státní Silniční služby v Plzni připraven na zimu. Zdroj: Silniční obzor č. 9/1946, s. 118.  

      Proti tvoření sněhových závějí měly opět pomoci sněhové ploty – zásněžky. Při stavění těchto plotů 

se pečlivě dbalo na podepření zásněžek vystavených zvlášť tlaku větrů. Po skončení zimního počasí se 

tyto přenosné zábrany proti návějím odstranily a deponovaly na vhodných místech podél silnice, 

obyčejně nad silničními příkopy.  

 

Dva svislé sněhové ploty a jeden střechovitý. Zdroj: Silniční obzor č. 2/1947, s. 21.  

 

Dřevěné zásněžky při sněhové kalamitě v 50. letech 20. století. Zdroj: teraz.sk 

U všech silničních správ byla zavedena tzv. sněhová hlásná služba, která byla zřízena na žádost 

Autoklubu republiky Československé a která informovala o všech překážkách na silnicích. Původní  

sněhová hlásná služba se od roku 1928 stále doplňovala. Důležitým dokumentem pak byl výnos 

ministerstva dopravy a techniky z roku 1945, který stanovil: 

- služba se vztahovala pouze na určité silniční tahy (nebyl brán zřetel, zda šlo o silnice státní či 

okresní) 



- silniční tahy byly označeny na mapě číslicemi a rozděleny na úseky o délce 20 až 50 kilometrů, 

očíslované od západu k východu a od severu k jihu 

- hlásila se každá porucha, která ztěžovala nebo znemožňovala dopravu nejpozději do 11 hodin 

a to i o nedělích a svátcích  

- zprávy podávaly technická oddělení okresních národních výborů šifrovaně 

- stav úseků se označoval číslicemi – 1 =rozbředlý sníh, 2= náledí, 3= sněhová vrstva do 15 cm, 

4=sněhová vrstva nad 15 cm, 5= závěje, 6= koleje na zamrzlém sněhu, 7= rozměklá vozovka, 

8=poruchy na vozovce způsobené mrazem 

- sjízdnost úseků byla označována číslicemi 1-5. Č. 1= sjízdná v obou směrech pro motorová 

vozidla bez řetězů, 2= sjízdná v obou směrech pro motorová vozidla s řetězy a pro potahy, 3= 

sjízdná v jednom směru s výhybkami, 4= sjízdná v jednom směru bez výhybek a 5= nesjízdná 

- vzor hlášení: M 2, Ú 6, S 53, H 4 (Morava, silnice 2, úsek 6, závěje, sjízdná v jednom směru 

s výhybkami za 4 hodiny normálně sjízdná.) 

- výdaje za telegrafické zprávy podávané ministerstvu hradil Autoklub 

Ze zimní silniční praxe uveřejněné v Silničním obzoru č. 4/1947: 

„Rovněž státní cestmistry bude nutno v budoucnosti více zmotorisovati, aby byli pohyblivější a mohli 

účinně zasahovati v místech naléhavé potřeby. Bude se muset přijít k názoru, že zde nejde o nějaký 

luxus, ale o nutnou potřebu pro hospodárný a dobrý chod služby. Neboť státní cestmistr jest také jenom 

člověk a má zdraví také jen jedno a při délce 80-100 km přidělených silnic nemůže dělati divy, chodí-li 

jen pěšky.“ 

 

Zimní novoročenka z roku 1947. Zdroj: Sbírka Muzea silnic.  

 

D. 60. léta  20. století 

    Pro odstraňování sněhu se v 60. letech 20. století obecně používaly sněhové pluhy. Pluhy vyráběly 

speciální  závody nebo přímo jednotlivé silniční správy. Měly tvar šípu nebo radlice. Montovaly se 

většinou na nákladní automobily značky Tatra 111 a Tatra 138.  



 

 Tatra 111 se šípovým sněhovým pluhem, 1960. Zdroj:  Fotoarchív KOBIT, spol. s r. o. 

 

Pásový traktor sovětské výroby se zapřaženým  sněhovým pluhem, kolem poloviny 60. let 20. století. 

Zdroj: www.snehovekalamity.cz 

 

K odstraňování sněhu ve vrstvě tlustší než 80 cm se používaly sněhové frézy. Hlavním pracovním 

ústrojím byly dva horizontální šnekové podavače sněhu a rotor, který odmetal komínky proud sněhu 

na jednu nebo druhou stranu od vozovky.  

 

 

Sněhová fréza se dvěma výhozovými komínky, 60. léta 20. století. Zdroj: Fotoarchív KOBIT  spol. s r. o.  

http://www.snehovekalamity.cz/


   

Na silniční údržbě se v 60. letech podílel i v ČSSR vyvinutý SILROB („silniční robot“), který v zimě  

přídavnou sněhovou frézou odstraňoval zbytky sněhu po nasazení sněhových pluhů, menší sněhové 

závěje apod. Používal se zejména v průjezdech obcemi, v zářezech a na městských komunikacích. 

Zdroj: Fotoarchív KOBIT  spol. s r. o.  

   

Nákres sněhové radlice. Zdroj: Fotoarchív KOBIT  spol. s r. o.  

 

  

Od 2. poloviny 60. let se sněhové radlice a pluhy montovaly nejčastěji na automobily Škoda 706.  

Zdroj: Fotoarchív KOBIT  spol. s r. o.  

     Vzniku náledí a hladké, uježděné sněhové vrstvě na vozovce se zabraňovalo pomocí sypkých, 

tvrdých hmot – písku, drtí, škváry a pomocí chemikálií. V Československu se prakticky používalo dvou 

chemikálií - kuchyňské soli NaCl a Kalkosanu, což byl v podstatě chlorid vápenatý. Používání těchto 

chemických hmot pro odstraňování kluzkosti v zimním období přinášelo některé problémy, vyplývající 



z působení na silniční povrch, podkladní vrstvy, podložní zeminy, okolí silnice a na vozidla, která po 

silnici projížděla. Další překážkou pro uplatnění těchto technologií v širokém měřítku byl nedostatek 

mechanismů pro posyp v malých a přesných dávkách. V tomto období docházelo k postupnému 

odstraňování ručnímu posypu vozovek. Také byl odstraněn i namáhavý způsob nakládání posypového 

materiálu. Pro tento účel byly pořizovány šnekové nakladače a nakladače HON.  

 

Doplňování posypového materiálu pásovým nakladačem. Zdroj: Silniční obzor č. 3/1967, str. 93. 

                  

Škoda 706 a sypač vozovek VSV – 6. Zdroj: Silniční obzor č. 7/1968. 

   Zařízení na posyp vozovek – samostatné rozmetadlo. Toto zařízení mechanizovalo pouze vlastní 

posyp na vozovku, zatímco přísun posypového materiálu k rozmetadlu byl ruční. Zdroj: Fotoarchív 

KOBIT  spol. s r. o. 



 

Detail automobilového sypače – ovládání vlastního sypače bylo soustředěno v kabině řidiče.  Zdroj: 

Fotoarchív KOBIT  spol. s r. o. 

Přehled mechanismů pro zabezpečení sjízdnosti vozovek v zimním období: 

Sněhový pluh odstraňuje sněhové vrstvy na obě strany ve směru jízdy. Má půdorysně tvar šípu a je 

nesen nákladními automobily.  

Sněhová radlice odklizuje sníh hrnutím na jednu stranu. Je připojována k nákladním automobilům 

nebo traktorům. 

Sněhová fréza je samopojízdný stroj opatřený rozrušovačem sněhové vrstvy, který sníh posunuje 

k vyfukovacímu mechanismu.  

Sněhová turbína nasává sníh vpředu umístěnými turbínami a pomocí trub jej vyfukuje mimo 

udržovanou komunikaci.  

Sypač je zařízení zkonstruované pro posyp náledí inertními nebo chemickými materiály. Jedná se o 

zásobník na posypové prostředky, opatřený zařízením umožňujícím dávkování potřebného množství 

při posypu. 

Rozmetadlo je zařízení, kterým lze po připojení k nákladním vozidlům běžně používaným provádět 

posyp náledí.  

V zimní sezóně 1968/69 byla na území ČSSR udržována sjízdnost na celkem 53 192 km silnic, tj. na 

94,5 % z celkové délky silniční sítě. Pro práce spojené se zajišťováním sjízdnosti byly k dispozici tyto 

mechanismy:  

75 sněhových fréz 

3333 sněhových pluhů a radlic 

1023 sypačů 

5780 dopravních prostředků a  

1347 dalších strojů a zařízení.  

Podle Směrnice pro zimní údržbu silnic bylo možné, aby některé silnice, které se nepoužívaly 

k mezinárodní, autobusové, pravidelné nákladní a významné turistické dopravě nebo k udržení spojů 

do obcí, potřebných pro zásobování obyvatelstva, pro poštovní, zdravotní a požární službu, vyjmout ze 

zimní údržby. Tyto silnice bylo nutné náležitě označit u vjezdu dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ a 

tabulkou s textem „Silnice se v zimě neudržuje“.  



 

Traktor Zetor 8011 se sněhovou frézou, konec 60. let – počátek 70. let 20. století. Zdroj: Fotoarchív 

KOBIT  spol. s r. o. 

   

Zetor 5511 se sněhovou radlicí, konec 60. let 20. století. Zdroj: Fotoarchív KOBIT  spol. s r. o. 

E. 70. léta 20. století 

 

Rostoucí význam silniční dopravy vyžadoval trvalé zvýšení péče o dobrou sjízdnost a bezpečnost silnic 

v každém ročním období, zvláště v zimě. Zimní údržba se organizovala podle předem vytyčených 

operačních plánů. Přednostně byly udržovány mezinárodní silnice, na dalších vozovkách bylo pořadí 

důležitosti stanoveno dle potřeb veřejné autobusové dopravy, dopravy nákladní a individuální.  

  

Sněhová traktorová fréza SFT – 5645, 1973.  Odklízela všechny druhy sněhu – prachového, zvlhlého i 

lehce zledovatělého. Max. šířka záběru 210 cm, výška vrstvy až 120 cm, výkon 600 – 1200 m3/hod. 

Zdroj: Fotoarchív KOBIT  spol. s r. o., Silniční obzor č. 2/1974, titulní strana. 



Okresní správy silnic zajišťovaly v polovině 70. let 20. století přibližně 95% sjízdnosti silniční sítě ČSR, 

která činila celkem přes 56 000 kilometrů. Na tomto zabezpečení se podílelo 11 300 pracovníků 

okresních správ a přibližně 2500 pracovníků a řidičů mechanismů z jiných organizací. K dispozici měly 

107 sněhových fréz, 2887 radlic a pluhů, 822 sypačů, 1293 dopravních prostředků a 1330 dalších strojů 

a zařízení. Kromě toho byly desítky dalších strojů zajištěny ještě smluvně s jinými organizacemi 

(např.  ČSAD, n. p. Silnice, zemědělské závody a také průmyslové podniky). V šumperském okrese, který 

měl druhou nejhustší silniční síť v ČSR a nejvíce mostních objektů, bylo využito 52 traktorů a desítky 

sněžných pluhů, automatických sypačů a buldozerů. Za zimu se zde spotřebovalo přes 25 000 tun 

škváry a drtě a další tisíce kilogramů solí.  

  

Sovětský  ZIL se sněhovou frézou byl v zimní údržbě nepostradatelný. Při plném výkonu dosahoval 

spotřeby přes 100 l na 100 km. Zdroj: Silniční obzor č. 12/1978 a č. 9/1979, s. 275. 

 

Sněhová fréza UNIMOG při odklízení sněhu v Karviné. Zdroj: Silniční obzor č. 9/1979, s. 274. 

 

 Zařízení na odstraňování rozbředlého sněhu ZORS – 5645, 1973. Osvědčilo se ke stírání rozbředlého 

sněhu na začátku zimy a v jarních měsících při tání sněhu, používalo se také po ošetření vozovky 

chemickými prostředky, aby nedocházelo k jejímu rozrušení. Zdroj: Fotoarchív KOBIT  spol. s r. o. 



   

Stroj na odstraňování námrazků SON  2000. Sloužil k rozrušování ujetých vrstev sněhu na vozovkách, 

odstraňování nesouvislých námrazků po použití chemických posypů a ke srovnání souvislých ledových 

vrstev. Zdroj: Fotoarchív KOBIT  spol. s r. o., Silniční obzor č. 9 /1973.  

   

 Zimní údržba Škody 706 s křídlovou radlicí v horských podmínkách. Zdroj: Silniční obzor č. 3/1974, 

titulní strana, Silniční obzor č. 12/1979, titulní strana. 

 

Zimní údržba na dálnici. Zdroj: Silniční obzor, č. 12/1979, titulní strana. 



Stále silně stoupající provoz, vzrůstající počet dopravních nehod způsobených špatným stavem 

vozovek v zimní období, příliš vysoké náklady zimní úklidové služby při používání zdrsňujících materiálů 

(písek, drť), vedly k pokusům o účinnější postupy při zimní údržbě. Pozitivních výsledků bylo dosaženo: 

postřikem tekutými látkami, ohřevem vozovek a posypem solí. Tekuté látky (glykol, alkoholy) měly 

velkou výhodu – nevyvolávaly korozi. Díky vysokým nákladům byly používány velmi omezeně, např. na 

letištích. Ohřev vozovek byl nejefektivnější metodou ke spolehlivému odstranění kluzkosti na vozovce, 

ale opět vysoké investiční náklady zabránily praktickému využití. Jako nejhospodárnější metoda se 

prosadil posyp solí (chlorid sodný a chlorid vápenatý). Posypové materiály, jako písek, drť, škvára, měly 

za určitých podmínek stále své oprávnění. 

   

Víceúčelový sypač VSV – 6, 1979. Zdroj: Silniční obzor č. 12/1979.  

Důležitým předpokladem pro operativní zajištění sjízdnosti silnic byla soustavná informovanost o 

skutečném stavu vozovek. K tomu sloužilo zřizování radiostanic u středisek okresních správ silnic a u 

pohotovostních vozidel a strojů. Uplatňovaly se zvláště v období kalamit, kdy bylo třeba provádět 

přesuny vozidel na ohrožená místa. V polovině 70. let 20. století tak bylo z celkového počtu 73 

okresních správ silnic vybaveno radiostanicemi více než 90% těchto organizací.  

   

Chvíle odpočinku při údržbě úseku Malá Morava – Sv. Trojice, A. Kováč a jeho „liazka“ se šípovým 

pluhem, 1979.  Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

 



Nejvíce ohrožené úseky silnic proti závějím byly preventivně chráněny budováním sněhových zábran. 

Podél tělesa silniční komunikace byly sázeny lesní pásy či souvislé živé ploty nebo stavěny zásněžky. 

Během 70. let bylo v Československu používáno šest druhů dřevěných a pět druhů kovových zásněžek 

(byly poměrně těžké 18 až 35 kilogramů). V tomto období byly postupně vyvinuty a vyrobeny čtyři 

druhy zásněžek s použitím plastických hmot, osazené do dřevěných rámů a šest druhů zásněžek 

svinovatelných.  

 

Kovové zásněžky s umělohmotnou sítí. Zdroj: Silniční obzor č. 3/1990. 

F.   80. léta 20. století 

Zimní služba byla koncem 80. let 20. století (1987/1988) zabezpečována na 54 717 kilometrech silnic, 

což bylo 93,7% z celkové délky silniční sítě v ČSR. Neudržováno bylo 3 666 kilometrů silnic malého 

dopravního významu, které byly po celé zimní období označeny dopravní značkou. Z hlediska 

technologie údržby bylo udržováno: 

12 016 km posypem chemickým, tj. 22% 

38 471 km posypem inertním, tj. 70,3% a 

4 230 km bylo pouze prohrnováno, tj. 7,7%.  

Na zimní údržbě silnic se podílelo 10 190 technickohospodářských a manuálních pracovníků okresních 

správ silnic. Trvale byla věnována pozornost a prostředky na postupné zlepšení vybavenosti služeben 

a ubytoven k odpočinku pracovníků v době pohotovosti i po pracovním zásahu za nepříznivých 

povětrnostních podmínek, včetně vybavenosti pracovníků osobními ochrannými pomůckami, oděvy a 

obuví.  

Během celého roku byla věnována péče provozuschopnosti dopravních prostředků a mechanismů na 

zimní období. I přes snahu zajistit maximálního počtu vozidel, byly okresní správy silnic nadále nuceny 

uzavírat finančně nákladné dohody o výpomocech mechanizačními prostředky s cizími organizacemi, 

aby zabezpečily základní potřeby zimní údržby, stanovené operačními plány.  

Do příprav na zimní období se negativně promítal nedostatečný stav zásob pohonných hmot a také 

fakt, že většina okresních správ silnic trpěla nedostatkem pracovních sil.  



 

Sněhová traktorová fréza SFT – 6845, 1980. Zdroj:  Silniční obzor č. 1 /1981. 

    

V popředí ZIL 157 s sněhovou frézou, za ním Škoda 706 s radlicí. Zdroj: Silniční obzor č. 12/1987, 

titulní strana. 

Zimní údržbu dálnic v Československu zajišťovala střediska správy a údržby dálnic (SSÚD), řízená 

Ředitelstvím dálnic Praha a Riaditeľstvom diaľníc Bratislava.  V roce 1985 byl počet těchto středisek 

celkem třináct, z toho osm v Čechách a na Moravě a pět na Slovensku. Ve stejném roce bylo v ČSSR v 

provozu 470 kilometrů dálnic.  

        

Zimní údržba na dálnici, 1980. Zdroj: Silniční obzor č. 12/1980, titulní strana a č. 12/1983.  



 

Sněhová radlice střední dálniční  SRSD 3500, 1985. Zdroj: Silniční obzor č. 1/1985. 

 

Sypač se šípovým pluhem z vozového parku OSS Prostějov, 1983. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic.  

 

Sněhový šípový pluh SŠP 1001, 1985. Zdroj: Silniční obzor č. 1/1985. 



   

Škoda 706 s “křídlem“, Tatra 138 se „šípákem“, 1983. Zdroj: Silniční obzor č. 12/1983. 

 

Tatra 148 se šípovým pluhem, 1985. Zdroj: Silniční obzor č. 1/1985, titulní strana. 

          

Lehká sněhová radlice SRL 3501. Zdroj: Silniční obzor č. 12/1984 a č. 1/1985. 

    

Tatra 815 se šípovým pluhem, 1986. Zdroj: Silniční obzor č. 2/1986. 

                                       Zimní příprava na OSS Prostějov, 1987. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 



Pro zabezpečení včasné a úplné informovanosti o situaci sjízdnosti silnic a dálnic sloužila zpravodajská 

služba správy pro dopravu Ministerstva vnitra ČSR, která po dohodě spolupracovala se správou 

dopravy Ministerstva vnitra SSR a oběma ředitelstvími dálnic.  

  

Hlásič náledí na silnici mezi obcemi Životice a Kasejovice. Zdroj: Zdroj: Silniční obzor č. 12/1983. 

   

Lopatový nakladač LN-7211 a víceúčelový sypač VSV-6/IV. Zdroj: Silniční obzor č. 1/1986. 

 

Sypač vozovek chemickým materiálem SVCH – 1. Umožňuje zimní posyp vozovek chemickými 

materiály s přesným dávkováním při proměnné pracovní rychlosti. Zvolené dávkování zajišťuje 



elektronické zařízení, ovládací a kontrolní prvky jsou soustředěny na společném panelu do kabiny 

řidiče. Zdroj: Fotoarchív KOBIT spol. s r. o.  

   

Silnice na III/369 na Ramzovou  na Velikonoce roku 1980. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

                                                      Zimní údržba na Prostějovsku,  1983. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

 

 

   

  



  

Silnice k osadě Vysoká na Hanušovicku, 1984. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

G. 90. léta 20. století 

Začátek 90. let 20. století byl ve znamení živé diskuze na téma „užití soli na posyp v zimní údržbě a její 

vliv na životní prostředí“. Hlavním úkolem správců silniční sítě v zimě bylo zajistit co možná 

nejbezpečnější jízdní podmínky. Při vlastním zajišťování sjízdnosti silnic však docházelo ke střetům 

zájmů ochránců životního prostředí a zájmů celospolečenského. Na jedné straně stáli ekologové, kteří 

odmítali všechny rozmrazovací látky a částečně i klasické inertní materiály, na druhé straně stáli 

účastníci silničního provozu, kteří očekávali silnice zbavené sněhu a ledu – tedy letní stav. Zimní údržba 

po celá 90. léta tak byla ovlivněna vysokými požadavky na dopravní bezpečnost a zároveň požadavky 

na ochranu životního prostředí.  

Základní údaje o zimní údržbě na počátku 90. let (období 1992/1993): 

- údržba silniční sítě celkem – 54 367 kilometrů (38 871 km inertní posyp, 9 011 km chemický 

posyp, 3 160 pouze pluhování, 3 325 km v zimě neudržované) 

- celkové finanční náklady – 713 018 tis. Kč 

- spotřeba posypových hmot – 839 993 tun inert, 94 080 tun chemie 

- mechanizační vybavení: 1 457 ks posypových vozidel, 148 ks sněhových fréz, 384 ks šípových 

pluhů, 2 231 ks sněhových radlic, 692 nakladačů a 871 ks ostatních mechanizmů. 

V zimní sezóně 1999/2000 zajišťovaly Správy a údržby silnic sjízdnost na 52 179 kilometrech silnic, což 

je 95% z celkové udržované délky silniční sítě. Sjízdnost všech silnic nelze udržet na stejné úrovni a ve 

stejném čase, proto se pro tyto účely rozděluje silniční síť do tří pořadí dle důležitosti. Legislativou byla 

také stanovena maximální časová lhůta pro zmírnění závad ve sjízdnosti podle uvedeného pořadí 

důležitosti, která platila od výjezdu sypacích mechanismů:  

- na rychlostních komunikacích …do 2 hodin 

- na silnicích I. pořadí (9 362 km vozovek) …do 3 hodin 

- na silnicích II. pořadí (13 620 km vozovek) …do 6 hodin 

- na silnicích III. pořadí (29 203 km vozovek) …do 12 hodin 

 



 

Univerzální traktorová radlice Horal UR – H, 1990. Zdroj: Silniční obzor č. 1/1990, s. 2. 

   

Sněhová fréza Horal SF – H, 1990. Zdroj: Fotoarchív KOBIT spol. s r. o.  

Zetor 7245 se sněhovou frézou a zadní radlicí, OSS Prostějov, 1995. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

S kluzkostí vozovek bylo možné bojovat posypovými látkami buď „zdrsňujícími“ nebo tavícími. 

Zdrsňující posypový materiál (štěrk, škvára, struska, písek, granulát) mohl být použit na málo 

zatížených silnicích, na nichž se jezdilo malou rychlostí a kde nebyla nebezpečná místa. Při intenzivnější 

a rychlejší dopravě, zvláště při náledí, byl tento inertní posypový materiál neúčinný, nebo byl účinný 

jen krátkodobě. Posyp byl dopravou rozmetán a musel se znovu obnovovat. Při extrémní kluzkosti 

jízdní dráhy (mrznoucí déšť, náledí) nebylo z bezpečnostních důvodů možné zříci se nasazení tavicích 

posypových látek.  

   

Škoda 706 se sněhovou radlicí URS 3500 a sypačem VSV 6/IV. Zdroj: Silniční obzor č. 10/1990 a č. 

2/1990. 



    

Tatra 148 a Škoda 706 se šípovým pluhem SŠP - 800. Zdroj: Silniční obzor č. 10/1991, titulní strana a č. 

2/1990. 

Kompromisem mezi požadavky ekologie, bezpečnosti dopravy a hospodárnosti bylo uplatnění 

technologie posypu vlhkou solí. Postup při používání vlhké soli spočíval v tom, že se suchá posypová 

sůl – chlorid sodný – před sypáním navlhčil solným roztokem. Pro výrobu vlhké soli bylo nutné suchou 

sůl vlhčit bezprostředně před sypáním. Vlhkou sůl tedy nebylo možné rozvážet obvyklými sypači, ale 

jinými nákladnějšími zařízeními, která měla vedle korby na suchou sůl také nádrž na převoz roztoku, 

včetně vlhčícího zařízení u rozmetacího talíře. Postupně byly též vybavovány jednotlivé správy a údržby 

silnic mísícími stanicemi na výrobu solanky. Poprvé byla silničními správci plošně zavedena technologie 

vlhčené soli v zimní sezóně 1993/1994. V sezóně 1997/1998 jí využívalo již 69 správ a údržeb silnic, tzn. 

96% z celkového počtu SÚS. Zavedení posypu zvlhčenou solí přispělo ke zmenšení zatížení životního 

prostředí, zvýšení účinnosti nasazení posypu a zvýšení dopravní bezpečnosti a také zvýšení 

hospodárnosti (využití malého množství látky). 

   

Výstražné značení na silnici k osadě Vidly na Bruntálsku, 1993. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

                          Silnice II/369 z Branné na Ramzovou v březnu 1996. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 



    

Silnice III/3699 na Pekařov v únoru 1999, kdy byl na mnoha místech ČR vyhlášen kalamitní stav. Do 

boje s přívalem sněhu byl povolán ZIL 157. Fotoarchív Muzea silnic. 

 

H. Zimní údržba po roce 2000 

Vlastní zajištění zimní služby zaujímalo významné místo v činnosti silničních a dálničních správců. Vývoj 

techniky, technologií a materiálů, vliv uplatnění nové legislativy v oblasti životního prostředí, se značně 

odrážel ve zvýšeném podílu nákladů zimní údržby. Stále přetrvával názor, že s velkými finančními 

náklady prováděná zimní služba musí eliminovat veškeré vlivy zimního období.  Velkou změnou 

v pohledu na výkon zimní údržby byla formulace vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve které je zásadně a 

jednoznačně stanoveno, že zimní údržbou se podle pořadí důležitosti pouze zmírňují závady 

vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací. V odstavci 

2, zmíněné vyhlášky, bylo stanoveno, že zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. Správce 

komunikace měl odstranit nebo aspoň zmírnit závady ve sjízdnosti komunikace v časových lhůtách 

stanovených plánem zimní údržby. Dále došlo ke stanovení úředního zimního období na dobu od 1. 

listopadu do 31. března následujícího roku.  

V uplynulých letech došlo v České republice k takovému zintenzivnění silniční dopravy, že bylo nutné 

hledat nové a účinnější metody pro řízení a informační zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu 

v zimním období. Byl vybudován moderní jednotný informační systém, který napomohl 

k efektivnějšímu řízení zimní údržby.  

 

 Zimní využití grejdru na počátku nového tisíciletí, 2001. Zdroj: Silniční obzor č. 2/2001, titulní strana. 



 

Sněhovou nadílku  některých místech zdolávaly  i 30 let staré ZILy. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

 

Nakládka posypového materiálu – SÚ Šumperk, 2008. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

 

Zimní údržba městské komunikace traktorem se šípovou radlicí s proměnnou geometrií, Jeseník, 

2016. Zdroj: http://olomoucky.denik.cz 

http://olomoucky.denik.cz/


   

    

Výstražné značení by mělo řidiče důrazně upozornit na možné nebezpečí, přičemž za zimními 

dopravními nehodami stojí často nedisciplinovanost řidičů.  Zdroj: 

https://www.garaz.czmagazinnovinky, https://www.novinky.cz, Silniční obzor č. 5/2002. 

 

Sypač s nádržemi na solanku. Zdroj: Fotoarchív KOBIT spol. s r. o.  

https://www.garaz.czmagazinnovinky/
https://www.novinky.cz/


   

Zimní údržba na Zlínsku, 2013. Zdroj: http://zlinsky.denik.cz  

Využití Mercedesu UNIMOG se sněhovým pluhem na horské silnici v Krušných horách, 2016. Zdroj: 

www.e-chomutovsko.cz 

   

Mělnicko, leden 2017. Zdroj: http://www.denik.cz 

                                                                         Olomoucko,  leden 2017. Zdroj: http://olomoucky.denik.cz 

 

 

 

„Jaro“ na Červenohorském sedle dne 17. dubna 2017. Zdroj: https://www.novinky.cz. 

http://zlinsky.denik.cz/
http://www.e-chomutovsko.cz/
http://www.denik.cz/
http://olomoucky.denik.cz/
https://www.novinky.cz/


I. „Strašák“  jménem  Červenohorské sedlo 

Silnice č. I/44 přes Červenohorské sedlo je nejvýše položenou silnicí první třídy v České republice. Ve 

svém vrcholu má kótu 1 010 m. n. m. a v zimním období budí u řidičů obavy a respekt. Díky této 

nadmořské výšce zde zima přichází velmi záhy a i pozdě končí. V celém svém průběhu je velmi drsná, 

a to jak kvůli značně nízkým teplotám, tak i díky velkému spadu sněhu a častým silným větrům, kdy se 

na vozovce tvoří sněhové jazyky a závěje.  

Intenzita dopravy se každým rokem zvyšuje a tomuto nárůstu neodpovídal jak stavební stav, tak i 

technické parametry silnice. Z rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic ČR došlo k modernizaci této silnice. 

Celá rekonstrukce byla rozdělena na dvě stavby, kde předělem bylo Červenohorské sedlo. První úsek 

„Červenohorské sedlo – sever“ (na jesenickou stranu) v délce  8 950 metrů prošel rekonstrukcí v letech 

2006 až 2008. Modernizace zahrnovala především vytvoření míst pro možnost předjíždění a rozšíření 

komunikace v točkách. Vznikly také autobusové zastávky ve Filipovicích a na Červenohorském sedle. 

Navazující druhá etapa „Červenohorské sedlo - jih“ (šumperská strana) v délce 7 962 metrů proběhla 

v letech 2014 až 2017. Rekonstrukce úseku Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo spočívala 

v úpravě komunikace na kategorii S 9,5 s příslušným rozšířením v točkách a také s vybudováním úseků 

pro možnost předjíždění v délce přibližně 1 000 metrů.   

        

   

 



   

 Zimní údržba silnice přes Červenohorské sedlo v roce 1956. Zdroj: Fotoarchív Ing. Romana Bednáře.  

       

 Silnice přes Červenohorské sedlo v zimě roku 1966. Fotoarchív Muzea silnic. 

 

  

S nedostatkem parkovacích míst nebyla zimní údržba vyhledávaného lyžařského střediska jednoduchá, 

70. léta 20. století. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic.  



     

 

Na Červenohorském sedle často probíhaly předváděcí akce zimní techniky. Zdroj: Fotoarchív Muzea 

silnic.  

   

Mezi nejúčinnější zimní mechanismy na ČHS patřil  ZIL 157.  Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic.  



   
Tatra 148 se šípovým sněhovým pluhem. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic.  

   

Odklízení prvního sněhu dne 13. listopadu 1985. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

   

Zima na Červenohorském sedle,  1994 a 1997.  Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

 

 



    

   

 Zima 1999. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

   

 Zimní měsíce roku 2009. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 

   

 Návrat zimy dne 17. dubna 2017 na silnici z Koutů nad Desnou do Jeseníku před Červenohorským 

sedlem. Zdroj: Fotoarchív Muzea silnic. 



    

   

  

 



  


