
 

Služby Modrava s.r.o. 

 

I N F O R M A C E 

o údržbě lyžařských tratí a tras pro pěší na Modravsku 

ke dni 26.2.2013 

 
Meteorologická situace a vývoj - český, německý a norský předpovědní model: 

http://www.chmi.cz/ 
http://www.chmi.cz/meteo/ov/aladin/results/index.php?run=latest&all=on 
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsmetgrg05.html 
http://www:yr.no/ 

 

Teplota na Modravě dnes v 8,30 hod. -1,3 °C, Březník - hájenka v 8,30 hod. -0,9°C a  Březník-údolí                   
-1,8°C. Zataženo. Na dnešek jsou hlášeny menší sněhové přeháňky. Další dny budou nejspíše beze 
srážek, případné přeháňky pouze výjimečně. Teploty se budou dnes a v příštích dnech pohybovat 
kolem bodu mrazu, mohou vystoupit i lehce nad něj. 
 
Výška sněhové pokrývky: 
Modrava 74 cm  
Březník přibližně 150 cm sněhu.  
 
Kvalita sněhu: 
Ráno přemrzlý, během dne těžší mokrý sníh. 
 

Dnes ráno byly upraveny níže uvedené trasy: 

 

Modrava – Březník – 7,5 km 
Na Ztraceném – Filipova Huť – 5,5 km 
Filipova Huť – Modrava – 2 km 
Ptačí nádrž – Černá Hora – Prameny Vltavy (rozcestí) – 5 km 
spojnice Modravský most – Černohorská nádrž – 2 km 
Modrava – Javoří pila – Tříjezerní slať – Rybárna – Modrava – 10 km 
 
Také bude upraven okruh s jednou stopou a pásem na bruslení před Infocentrem v délce cca  800 m, 
který je určen především pro začátečníky a děti. 
Prosíme návštěvníky zkracující si cestu, aby nám v tomto pruhu nešlapali, děkujeme. 
  

Sledujte http://www.bilastopa.cz/, kde jsou denně aktualizovány informace o upravených trasách      
a jejich stavu vč. on line znázornění pohybu naší rolby.  
 
Aktuální obrázky z webkamer z Modravy a Filipovy Hutě naleznete na: 
http://www.sumavanet.cz/modrava/webcam.asp 
http://www.sumava.eu/#WebcamImagePlace  
 
Trasy upravované pro pěší turistiku: 
Modrava – Rybárna – Tříjezerní slať – Rokyta – 7,5 km 
Modrava – Modravský most – 2 km 
 
za  IC Modrava Martina Karlová 
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