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Letos se začne ve skiareálu Monínec lyžovat 

ještě před koncem října, Foto: Michal Trnka 

Přestože se venkovní teploty stále 

pohybují nad nulou, skiareál Monínec 

zahájí už příští týden lyžařskou sezónu. 

Umožní to nový zasněžovací systém, 

který dokáže vyrábět sníh i za teplého 

počasí. Skiareál na pomezí jižních a 

středních Čech do něj investoval přes 50 milionů korun. 

„Jsou to víceméně velké mrazáky, takže umí dělat takový sekaný led při jakékoli teplotě 

nad nulou. Spočítali jsme, že nejideálnější je to asi do plus patnácti. Zhruba týden už 

vyrábíme sníh do rezervy,“ popisuje ředitel skiareálu Jaroslav Krejčí.   

Továrna na sníh svými rozměry připomíná obří kontejnery pro zaoceánské lodě, uvnitř je 

technologie, která i při letních teplotách dokáže vyrobit 500 kubických metrů sněhu za 

den. „To kouzlo je v tom, že teplota jádra této sněhové vločky nebo kousku ledu je minus 

pět stupňů, kdežto teplota jádra technického sněhu je minus tři stupně a teplota 

přírodního sněhu kolem minus jednoho stupně,“ dodává Jaroslav Krejčí.   

Někteří turisté už novinku chválím. „Já si myslím, že je to úžasné. Čím dřív, tím líp, 

hlavně pro ty nadšence, co už se nemohou dočkat,“ říká jeden z návštěvníků. „Přijde mi 

to neekonomické, ale je to pěkné,“ dodává další.   

Právě ekonomika ale byla impulsem pro tuto investici. „Hlavní důvod, proč to děláme, je 

ten, že tři roky po sobě nebyla zima v našich podmínkách taková, abychom spustili areál 

v předvánočním období. Myslíme si, že s touto technologií to teď změníme,“ vysvětluje 

ředitel.   

Zahájení lyžařské sezóny ve skiareálu Monínec plánují už v polovině příštího týdne.   

  

http://www.rozhlas.cz/_osoba/1346


 

Na českých horách už leží sníh 

TV Nova - 23.10.2016 

pořad: Televizní noviny - vysíláno: 19:30 - pořadí zprávy: 02 

Martin POUVA, moderátor 

-------------------- 

Na českých horách už leží sníh. A v průběhu týdne připadne další. Nejvíc zatím drží 

v Krušných horách. Na Klínovci je ho asi 10 centimetrů. Poprašek hlásí ale i nejvyšší 

polohy Jeseníků a Beskyd. Skiareály už finišují s přípravou na zimní sezonu. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Krušnohorský sníh si dnes užívali i kamarádi z Pardubicka. Fotili se a snímky posílali 

svým známým. Sourozenci David s Anetkou z Nové Paky zase zkoušeli na Klínovci 

sněhové koule. 

 

osoba 

-------------------- 

První sníh, který letos vidím a tolik. To jsem ještě nezažil, to jsem teda fakt 

překvapenej. 

 

osoba 

-------------------- 

Házet koule, stavit sněhuláky. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

A na to lyžování ještě si počkat, viď asi. Aby se mohlo konečně začít lyžovat, 

potřebuje to jediné. Ještě výraznější ochlazení a hlavně nějakých 20 - 30 centimetrů 

sněhu na svahu. Lidé se lyží nemohou dočkat. 

 

osoba 

-------------------- 

Těšíme se na to, na lyžování. 

 

osoba 



 

-------------------- 

Spíš snowboarduju. Ale těším se hodně. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Jakmile poprvé nasněží na Klínovci, tak je jasné, že si lidé postaví sem tam nějakého 

sněhuláčka, ale hlavně pro krušnohorská zimní střediska je to jasný signál k tomu 

zahájit finální přípravu sjezdovek. 

 

osoba 

-------------------- 

Už je to nachystaný, jenom se to píchne do zásuvky, připojí hadice a můžeme jet. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Ano, vlekaři už vytáhli sněhová děla a zasněžovací tyče. Teď jen potřebují, aby přes 

noc začalo výrazně mrznout. 

 

Luděk KOHOUT, skiareál na Klínovci 

-------------------- 

Letos to vypadá trošku nadějně, protože podle meteorologů se k nám nasouvá velká 

tlaková níže ze sibiřský oblasti a mohlo by nám tady zamrznout trošku dřív. 

 

Martin POUVA, moderátor 

-------------------- 

V Krušných horách se obvykle poprvé lyžuje na přelomu listopadu a prosince. Vlekaři 

tu ale pamatují, že sezonu zahajovali už v polovině listopadu. 

 

Dagmar HONSOVÁ, Meteopress 

-------------------- 

Počátkem týdne se výrazně oteplí od středy ale opět očekáváme pokles teplot a v 

/nesrozumitelné/ oblastech bude sněžit. 



 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

To znamená, že skiareály mají nejvyšší čas i na servis zatím garážovaných roleb na 

úpravu sněhu. A podcenit nikdo nechce ani kontrolu lanovek. Třeba na Klínovci 

plánuje horská služba s hasiči cvičení s vyprošťováním lidí. František Nyklas, televize 

Nova. 


