
 

 
 

Informace o údržbě lyžařských tras a tras pro pěší ke dni 10.3 2015 
 
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.  -5°C, jasno.  
Březník hájenka v 9,00 hod. +4,5°C, Březník údolí  -5,9°C, jasno. 
Teploty během dnešního dne až +8 °C, v noci -3° až -5°C. Další dny se lehce ochladí na denní teploty 
kolem bodu mrazu, noční -3° až -8°C. Od zítřka jsou hlášeny sněhové přeháňky, nejspíše ale nebudou 
moc výrazné. 
 
Na stránkách obce Modrava možnost shlédnout data z meteostanice: 

http://www.sumavanet.cz/modrava/meteo.asp 
 
Výška sněhové pokrývky 
Modrava a její okolí cca 15 – 20 cm sněhu. 
Na hřebenech kolem 50 cm. 
Sníh je přemrzlý. 
  
Včera odpoledne byly strojově upraveny trasy: 
Modrava – Březník – 7,5 km – vrstva sněhu souvislá 
Na Ztraceném – Filipova Huť – 5,5 km – vrstva sněhu souvislá až po hranici lesa na Filipově Huti 
Filipova Huť – Modrava  - 2 km – nesouvislá vrstva – upraveno pouze zčásti  
Ptačí nádrž – Černá Hora – Prameny Vltavy (rozcestí) – 5 km – vrstva sněhu souvislá 
spojnice Modravský most – Černohorská nádrž – 2 km – vrstva sněhu souvislá 
Modrava –Rybárna - Javoří Pila – odtátá místa – jednou nutno sundat lyže (mezi Rybárnou a Javoří 
pilou) 
Javoří Pila -Tříjezerní slať – Rybárna 7 km – vrstva sněhu souvislá  
 
Jak uvedeno výše, většina tras stále se souvislou vrstvou sněhu, slušný stav, až na úsek Modrava – 
Javoří Pila a Filipova Huť. 
   
Pozor při sjezdech, místy ledovka ! 
 
Sledujte http://www.bilastopa.cz/index.php/cs/ ,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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