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Sněžná děla bez munice
Mladá fronta DNES - 16.11.2018
rubrika: Kraj Moravskoslezský - strana: 17 - autor: Darek Štalmach, Rostislav Hányš
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Pec přijde o obří investici v lyžařských areálech
krkonossky.denik.cz +1 - 15.11.2018
rubrika: Moje Krkonoše - strana: 00 - autor: Jan Braun

https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/pec-prijde-o-obri-investici-v-lyzarskycharealech-20181115.html
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Nedostatek deště netrápí jen zemědělce
ČT 1 - 15.11.2018
pořad: Události - vysíláno: 19:00 - pořadí zprávy: 17
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
-------------------Nedostatek deště netrápí jen zemědělce. V deseti obcích u Boskovic platí už od léta
omezení odběru pitné vody. Kvůli suchu je spolu se zákazy zalévání nebo
napouštění bazénů vyhlásili vodohospodáři. Na dalších šesti místech na Brněnsku
dnes lhůta pro omezení vypršela, ale i tam je chtějí obnovit.

Iva ŠEBKOVÁ, mluvčí, Vodárenská akciová společnost
-------------------Vzhledem k tomu, že podzim nebyl takový, jak jsme si představovali, to znamená
srážek je nadále nedostatek a ty vodní zdroje stále nedostačují, tak jsme navrhli
vodoprávnímu úřadu, aby i do budoucna pokračovalo toto opatření.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
-------------------Jak to se srážkami vypadá teď a jaká je předpověď pro příští dny nám řekne Alena
Zárybnická.

Alena ZÁRYBNICKÁ, redaktorka
-------------------Na většině míst Česka spadla od začátku roku míň než polovina obvyklého množství
deště. Sucho tedy na většině míst trvá. Kromě hor jsou zásoby vody v půdě
poloviční, v červeně vyznačených lokalitách je dokonce jen desetina možné zásoby
vody, kterou by mohly rostliny využít a žádné vydatné srážky minimálně do příštího
pátku nečekáme. V mapě je vidět, že mimo hory spadne maximálně kolem 5 mm a to
zdaleka vláhový deficit nedoplní. Nadprůměrně teplé počasí v Česku ale končí aspoň
na následujících 10 dní. Maxima budou lehce pod průměrem, tedy kolem 3°C
nejčastěji. Na horách už ale počítejme s celodenními mrazy. České hory vydrží do
konce týdne bez přírodního sněhu a jak jsme na tom jinde v Evropě? V Alpách je
hranice přírodního sněhu kolem 2 až 2,5 tisíc m nad mořem. A mimo hory leží sníh
jen na severu Skandinávie a Ruska.
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Náhradní zdroje vody pro zasněžování
ČT 1 - 15.11.2018
pořad: Události - vysíláno: 19:00 - pořadí zprávy: 18
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
-------------------I kdyby letošní zima přinesla dost sněhu, některé skiareály se bez umělého
zasněžování neobejdou a právě kvůli suchému létu a nedostatku vody budou mít
letos výrobu hodně komplikovanou, hlavně ty níž položené proto hledají náhradní
zdroje vody. Příprava na zimu je tak bude stát víc peněz i práce, na cenách skipasů
se to ale nejspíš zatím neprojeví.
Martina TLACHOVÁ, redaktorka
-------------------O tom, že se zimní sezóna blíží, v Olešnici na Moravě už nikdo nepochybuje.
Sněhová děla už míří na svah. Na přírodní sníh se tady, v nadmořské výšce 550
metrů nad mořem, už roky nedá spoléhat.
Martina TLACHOVÁ, redaktorka
-------------------Po létě je teď potřeba zkontrolovat nejen sněžné trysky, ale taky stav vody v rybníce.
Na zasněžení celého svahu tady v Olešnici je potřeba zhruba 30 tisíc kubíků vody, to
znamená 3 takovéto rybníky. Jenže tento přítok třinácti sněžným dělům nestačí.
František JÍLEK, správce, Skiareál Olešnice na Moravě
-------------------Přítok je slabší z důvodu toho teplýho a suchýho léta, co bylo. Tady máme udělaný,
že si ho dočerpáváme i z jinýho toku.
Josef KVASNIČKA, redaktor
-------------------Javorníky, bezmála tisíc metrů nad mořem. Na první pohled ve středisku Kohútka je
vody dost, sucho je ale citelné i na horách. Naposledy tu vydatně pršelo 28. října,
tedy před 3 týdny.
Josef KOCUREK, jednatel, Ski Kohútka
-------------------V tento čas hráz přetéká vodou, bývá to plné. Chybí nějaký metr vody tady ještě,
takže věřím, že doteče.
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Martina TLACHOVÁ, redaktorka
-------------------Přítok do nádrží je prakticky na suchu, přitom areál by na první zasněžení potřeboval
50 tisíc kubíků vody i když vlekaři mají v nádržích vodu i z jarního tání, zásoba stačit
nebude.
Josef KOCUREK, jednatel, Ski Kohútka
-------------------Budeme čekat, že nám buď něco spadne seshora, nebo že přijde nějaká obleva a ty
jezera dotečou.
Martina TLACHOVÁ, redaktorka
-------------------Vlekaři doufají, že start sezóny zatím v ohrožení není. Počítají ale s tím, že zpočátku
budou v provozu jen některé sjezdovky. Josef Kvasnička a Martina Tlachová, Česká
televize.
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Skipasy ve větších areálech zdraží v průměru o 3,5 procenta na 599
korun
e15.cz - 12.11.2018

https://www.e15.cz/finexpert/nakupujeme/skipasy-ve-vetsich-arealech-zdrazi-vprumeru-o-3-5-procenta-na-599-korun-1353463
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PŘEHLEDNĚ: Ceny skipasů a novinky v českých lyžařských
areálech
ekonomika.iDNES.cz +1 - 11.11.2018
rubrika: Domácí - strana: 00 - autor: iDNES.cz, Aneta Řezníčková

https://ekonomika.idnes.cz/skiareal-zimni-sezona-ceny-zdrazuji-lyzovani-fo7/ekonomika.aspx?c=A181108_152443_ekonomika_are
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Lyžování bude letos dražší
Mladá fronta DNES - 10.11.2018
rubrika: Ekonomika - strana: 10 - autor: Aneta Řezníčková
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