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Závěje sněhu jsou přechodným jevem. Pozo-
ruhodné mohou být nejen svojí výškou, ale 
zejména trváním. Proto vzpomenu na některá 
období zim v Krušných horách.
Do roku 1965 jsem byl doma v Trutnově, kde 
nebyla nouze o  sníh, ale přece jen hlášení 
výšek sněhové pokrývky v  Krušných horách, 
konkrétně na  Klínovci, ve  mně vzbuzovala 
pocit, že sněhu máme na  hřebenech Krko-
noš méně. O  realitě krušnohorských závějí 
jsem se začal přesvědčovat v zimách počína-
je obdobím 1965/66. Tehdy v únoru jsem pro 
nedostatek sněhu začal raději chodit na výle-
ty v pohorkách. Pořádná zima se závěji přišla 
v  listopadu 1969 a  trvala do  dubna, kdy při 
výletech na  lyžích se dalo sjíždět až do údolí 
Ohře. Později asi změnili na Klínovci metodi-
ku měření sněhové pokrývky a  Krušné hory 
již nelámaly republikové rekordy. Subjektivně 
bylo možné posuzovat sněhové podmínky 
podle toho, jak daleko a hluboko do údolí se 
dalo sjíždět na běžkách. Bylo to určující i pro 
sjezdaře, protože tehdy nebylo běžné umělé 
zasněžování sjezdovek. Podle takového měřít-
ka proběhly úspěšné sezóny v 80. létech minu-
lého století. Aniž bych hledal archivní meteoro-
logické zprávy, dovoluji si předložit ze svého 
archivu ilustrační záběry závějí na Božím Daru 
v 80. letech 20. století. I v nedávno minulých 
zimách překvapily zejména motoristy sněho-
vé vánice, které by však proběhly téměř bez 

povšimnutí – nebýt občasných dramatických 
záběrů vánic v televizním zpravodajství.
K  těm zavátým autům na  snímcích z  Božího 
Daru dlužno připojit komentář, že tehdy se 
silnice na  Ryžovnu pravidelně neprotahovala 
a to „embéčko“ na ní stálo mnoho dnů. Kolem 
jiného osobního auta na silnici nad Srním jsem 
jezdil na lyžích od prosince do března. Nákladní 
pragovka vyjela také až na jaře. Co říci ke slun-
né pohodě na ulici Božího Daru? Většina cha-
lupářů měla auta schovaná v  garáži. Mnozí 
z  nich, i  zimní hosté, přijížděli autobusy. Zdá 
se, že tam vládla pohoda. ■

Závěje na Božím Daru
Stanislav Wieser, Karlovy Vary

 Auto na silnici od Božího Daru k Myslivnám, 
březen 1981.

 Nákladní Praga V3S u parkoviště na Neklidu, 
březen 1987.

 Ulice k nynějšímu areálu Novako v březnu 1987. 
Všechny fotografie Stanislav Wieser.


