
 

Informace o údržbě lyžařských tras a tras pro pěší ke dni 6. 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 9,30 hod.  -2,1°C, oblačno.   
Březník hájenka v 8,30 hod. -2,6°C, Březník údolí  -3°C, oblačno. 
Dnešní denní teploty se budou pohybovat kolem bodu mrazu, noční do -5°C. Pro následující dny nejsou 
hlášeny žádné srážky. 
O víkendu se nám zřejmě oteplí, během dne se budou teploty pohybovat mezi +3 až + 5°C, noční lehce 
pod bodem mrazu, během dne  polojasno.  
 
Na stránkách obce Modrava možnost shlédnout data z meteostanice: 

http://www.sumavanet.cz/modrava/meteo.asp 
 
Výška sněhové pokrývky 
Modrava cca 15-20 cm sněhu. 
Březník do 60 cm. 
Prachový sníh na přemrzlém podkladě. 
  
Dnes byly upraveny všechny naše trasy: 
Modrava – Březník – 7,5 km 
Na Ztraceném – Filipova Huť – 5,5 km 
Filipova Huť – Modrava  - 2 km –ke Klostermannově chatetě 
Ptačí nádrž – Černá Hora – Prameny Vltavy (rozcestí) – 5 km 
spojnice Modravský most – Černohorská nádrž – 2 km 
Modrava – Javoří Pila – Tříjezerní slať – Modrava  - 12 km 
 
Trasy jsou upravovány na klasiku. 
 
Pouze v úseku Rybárna – Javoří pila je místy nedostatek sněhu - lze objet.  
 
Stav ostatních našich tras je výborný. 
 
Prosíme návštěvníky, aby ve stopách nešlapali, nevozili děti na bobech a nevstupovali do nich se 
psy…Běžecké stopy jsou určeny výhradně pro běžkaře.  
Trasy upravené pro pěší viz. níže.  
 
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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