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Asociace horských středisek, CzechTourism ani Asociace lanové dopravy nezabránily dalšímu paskvilu, kterým
lidé Andreje Babiše zhoršili podnikání v cestovním ruchu. Zákon o DPH z Babišovy dílny určil, že od začátku
února se platí za lanovky 10% a za vleky 15% daň z přidané hodnoty. Jak zdanit skiareály s lanovkami i vleky,
není jasné.
Respektive Generání finanční ředitelství dopouručilo směšné řešení, které je pro reálné podnikání nepoužitelné
a zárove%n odporující jiným zákonům.
Lyžařské vleky jsou zařazené do 15% první snížené sazby, lanové dráhy visuté i pozemní jsou nově přeřazeny
do 10% druhé snížené sazby. Kam patří pojízdné koberce, lyžařské kolotoče a další pojízdná lyžařská zařízení,
není jasné.
Znamená to, že není možné legálně prodat permanentky se správnou daňovou sazbou.
Generální finanční ředitelství odpovědělo na dotaz Asociace lanové dopravy ve smyslu, že daň nelze v případě
kombinovaných skipasů řádně vystavit v okamžiku prodeje jízdenky a lze jej vystavit až posléze, kdy už je
skutečné využití dopravních zařízení známo.
Zákon o DPH ovšem zcela jasně stanoví, že daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla
povinnost přiznat daň. Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí, což je případě
skipasů poslední den platnosti.
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Asociace horských středisek České republiky má prezidentku Kateřinu Neumannovou, která mnoho let
propagovala Dolomity v italském tretinu jako nejlepší hory na lyžování.
Po Italech přišli Rakušané a angažovali Kateřinu Neumannovou, aby chválila Dolní Rakousko . Poslechněte si,
co prohlašovala o Vídeňských Alpách / Wiener Hausberge . Prý dokonce vyrazí do Raxu na sněžnice
VIDEO Kateřina Neumannová chválí Vídeňské Alpy
Dnes je prezidentkou Asociace horských středisek , která propaguje lyžování v českých a moravských horách.
Připomeňme, že Kateřina Neumannová má za sebou vynikající kariéru v běhu na lyžích, ale také neúspěšné
vlastní podnikání a hlavně šéfování rozkradeného mistrovství světa v severském lyžování v Liberci.
V Praze se můžete proběhnout na běžkách
V Praze se lyžuje s koníčky
Kateřina Neumannová již neradí ministrovi obrany
Zima se vás zeptá, co jste dělali v létě
Pokuty pro Neumannovou platí jiní
Co dělá zkrachovalá Neumannová? Valí do nás svoje moudra
Dluhy se nebezpečně lepí na Katku
Kateřina Neumannová stále propaguje Trentino
Dluhy ať splatí Katka s Jindrou
Neumannová je z toho zatím venku
Neumannová chce záruky
Zaplatili Neumannové, aby vychvalovala Trentino
Každý dáme Katce dvě stovky všimného
Bém se asi zbláznil
Bursík nepojede do Liberce
Neumannová škodí běžkařům
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Organizátoři Světového poháru v Liberci dělají běžkařům medvědí službu
Běžkování v Liberci
Kateřina Neumannová peče dolnorakouské cukroví.

Ve skiar e álec h s i kv ůli sla bým zim ám nez ouf ají

Ve skiareálech si kvůli slabým zimám nezoufají
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Byznys na horách kvete i přes rozmary počasí. Skiareály cílí také na letní turisty.
Ústecký kraj – Čím dál tepleji, čím dál méně sněhu. Takové zimy jsou už nějaký ten pátek realitou. Na situaci
reagují horské areály v Krušných horách nejen rozšiřováním kapacit na výrobu umělého sněhu, ale i
zpestřováním volnočasové nabídky. Stále více se tu orientují i na uspokojení poptávky po letní horské turistice.
Trend postupného oteplování klimatu je patrný i podle jednatele Sport areálu Klíny Josefa Dlouhého. „Umím si
představit i zimu, kdy se v našich nadmořských výškách, tedy kolem 700-800 metrů nad mořem, nebude lyžovat
vůbec,“ řekl. Za lyžováním se podle Dlouhého bude jezdit výš, více samozřejmě do zahraničí, do Alp. „Budou se
navštěvovat i nové destinace jako Gruzie, Ukrajina,“ doplnil jednatel areálu.
Na to, jestli kvůli nedostatku přírodního sněhu a teplejšímu počasí klesají lyžařským střediskům tržby, ale prý
není jednoznačná odpověď. „Každá zimní sezona je jiná,“ uvedl Dlouhý.
Loňské tržby tady patřily mezi rekordní, letos to však bude slabší.
LYŽOVÁNÍ NESTAČÍ
Vedle rostoucích nákladů nutí skiareály zdražovat také častější zasněžování. To ale není vše. Jestli se chtějí
provozovatelé sjezdovek udržet, musejí přicházet s dalšími službami. To ale podle Dlouhého není výhradně
důsledkem změny klimatu. „Byla by to nutnost, i kdyby ročně napadly dva metry sněhu.
Lyžování dnes už není jen o lyžích, snowboardech či běžkách. Zákazníci se chtějí kvalitně najíst, ubytovat a
zabavit,“ doplnil jednatel areálu.
Na Klínech o tom byli přesvědčeni, ještě když mrzlo a sněžilo. „Bylo nám jasné, že samotná zima nás neuživí.
Proto jsme postavili hotel s restaurací a pivovarem, koupili dvě horské chaty, postavili sportovní halu a
sedačkovou lanovku. A rozjeli letní aktivity,“ dodal Dlouhý.
Loni se tak v Klínech dostali s letními tržbami na úroveň 70 procent těch zimních. Letos má k lákadlům přibýt i
„zip-line“ – přejezd na kladce upevněné na ocelovém laně. Po zip-line by se měl člověk dostat z centra areálu na
protější stranu údolí. „Tam přestoupíte na druhé lano a přejedete zpět na dolní stanici lanovky. Ta vás vyveze
zase zpátky,“ popsal jednatel areálu. „Vychytávka“ bude měřit 2,2 kilometru, bude tak patřit mezi nejdelší na
světě. Místy se ocitnete až 150 metrů nad zemí. „Pokud půjde vše dobře, tak se první zájemci svezou už v září
letošního roku,“ slíbil Dlouhý.
Důvod ke skepsi nemají ani ve Skiareálu Klínovec.
„Tržby neklesají, každým rokem naopak evidujeme nárůst návštěvnosti. Letošní sezona je v plném proudu, v tuto
chvíli jsou tržby a návštěvnost srovnatelné s loňskou sezonou,“ sdělila Hana Hoffmannová z marketingu
skiareálu. „Díky dlouhodobým investicím do zasněžování jsme zprovoznili areál i přes nedostatek přírodního
sněhu. Získali jsme tak určitou výhodu oproti níže položeným a menším areálům, které neměly možnost své
sjezdovky připravit,“ doplnila Hoffmannová.
OBŘÍ NÁDRŽE
Skiareál se o rozšíření možností pro technické zasněžování snaží dál. Vodu chtěl čerpat i z pohraničního potoka
Polavy. K věci se ale vyjadřovala i německá strana a ta s tím měla problém. Nedávno krajský úřad odběr
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nepovolil a řízení zastavil. Zásobování a retenci vody tak na Klínovci řeší jinak. „Loni jsme navýšili kapacity
retenčních nádrží o 20 tisíc kubíků zadržené vody. Díky tomu se dostáváme celkem na asi 65 tisíc kubíků, což je
nejvíce v ČR,“ pochlubili se ve skiareálu.
Retenční nádrže tam zajišťují soběstačnost ze 70 procent bez ohledu na momentální přítoky.
I na Klínovci si uvědomují zájem o letní aktivity. V roce 2016 tu otevřeli trail park pro cyklisty na horských kolech.
Dnes má na 30 kilometrů tras pro profíky, začátečníky i děti, obsluhuje je čtyřsedačková lanová dráha. Kolaři
navíc můžou využít dalších asi 70 kilometrů značených tras v okolí. Loňská návštěvnost trail parku překročila 50
tisíc lidí. Další sezonu příznivcům horských kol otevřou v květnu a uzavřou v říjnu.
Situaci se přizpůsobují i na německé straně Krušných hor. „Některé areály ukončí provoz, další se budou
věnovat rozšíření sportovních a zážitkových aktivit jako v případě Altenbergu nebo Oberwiesenthalu,“ připomněl
Josef Dlouhý.
ASPOŇ ROZHLEDNA
Více důvodů k chmurám mají na malé sjezdovce u Malečova na hranici ústeckého a litoměřického okresu. „Horší
sezonu jsem nezažil,“ konstatoval Miroslav Fára ze Ski klubu Pohoří. „Vlek jsme nespustili ani jednou a podle
předpovědí to vypadá, že sezonu můžeme odpískat,“ povzdychl si. Provozovatelé sjezdovky vodu na technický
sníh čerpají z nádrže v lese zbudované vlastními silami. Zasněžování několika děly ale nemá moc smysl, pokud
jsou teploty v zimě stále vysoko nad nulou. Nadšenci však mají v záloze něco jiného než sněhové radovánky.
Plánují využít zdejší vlek pro trekové cyklisty. Nad sjezdovkou navíc spolek Malečovský rozhled finišuje snovou
rozhlednou.
I ta do oblasti přitáhne turisty.
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Oteplování a nedostatek sněhu netrápí jen nízko položená česká střediska, ale také alpské skiareály. Každá
sněhová vločka se tak počítá. Idylicky zasněžená
Ještě před pár dny vykukovala na pár místech sjezdovky ve skiareálu Saalbach-Hinterglemm holá místa, jen o
pár hodin později leží na lyžařských trasách čerstvá sněhová nadílka. Ačkoliv mají hoteliéři i zaměstnanci
místních technických služeb napilno, všichni čerstvý sníh s nadšením vítají.
"Dnes je naprosto skvělý den, připadl čerstvý sníh, no není to nádhera?" říká průvodkyně na sněžnicích Anne
Lappiová. Během procházky se se svou skupinou každých patnáct minut zastavuje a obdivuje stromy
pocukrované čerstvým popraškem i zasněžené louky, do kterých se zanořují sněžnice členů malé výpravy.
"To je krása," říká nadšeně rodačka z Finska, jež se do rakouských Alp přestěhovala před více než dvaceti lety
se svým přítelem, aby mohla žít obklopena horskou krajinou. Možná tuší, že idylicky zasněžená zimní krajina
napříč Evropou bude jednoho dne dost možná minulostí.
"Lidé si budou muset zvyknout na dovolenou bez lyží"
Počasí v Česku na konci ledna však momentálně více než zimu připomíná brzké jaro a to, co se zamlouvá
zimomřivým lidem, je noční můrou provozovatelů lyžařských resortů. Ačkoliv je podle informací Asosiace
horských středisek v provozu již více než 90 procent skiareálů, začátek sezony nebyl příliš příznivý.
Nedostatek přírodního sněhu a vysoké teploty se zejména v prosinci podepsaly na návštěvnosti středisek i
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ziscích. A jak nedávno upozornil spoluvlastník společnosti Tatra Mountains Resort Igor Rattaj v rozhovoru pro
Hospodářské noviny, lidé si v budoucnu budou muset zvyknout na to, že zimní dovolené nutně neznamenají
lyžování.
Podle Rattaje bude do budoucna běžné, že kvůli teplému počasí a nedostatku sněhu se bude sezona na
českých horách čím dál tím více zkracovat. "Prostě se nemůžeme tvářit, že tu není klimatická změna. Budeme
muset klienty naučit, že zimní dovolená není jen lyžování," uvedl.
V Alpách stoupá teplota rychleji
Problémy ale zaznamenávají také výše položená střediska v Alpách. Jedním z příkladů je bavorský GarmischPartenkirchen, jehož nejvyšší body ční do výšky dvou tisíc metrů. Americký web Bloomberg upozorňuje na to, že
v lednu zde leželo tak málo přírodního sněhu, že místní se obávají podmínek nadcházejících lyžařských závodů.
Uplynulých deset let bylo podle měření meteorologů vůbec nejteplejší zaznamenanou dekádou od roku 1850. A
podle Liz Bentleyové z britské královské meteorologické společnosti se dá očekávat, že teplota společně s
úrovní CO2 poroste i nadále.
V Alpách však podle vědců stoupá teplota mnohem rychleji, než je tomu v globálním měřítku, a za posledních
sto let se zde také výrazně zvýšila sluneční aktivita, jak upozorňuje britský deník The Guardian. Vlivem
oteplování tak během dalších desítek let pravděpodobně zmizí většina alpských ledovců.
Turistika, včetně té lyžařské, je přitom pro evropské alpské regiony zásadním zdrojem příjmů. Klimatická změna
bude stát rakouský turismus zhruba 300 milionů eur ročně. "Pokud budou emise skleníkových plynů pokračovat
stejným tempem, sníh v nižších polohách na konci století vymizí," cituje Bloomberg Marca Olefse z vídeňského
Centrálního institutu pro meteorologii a geodynamiku (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik). Podle
Olefse navíc bude kvůli stoupajícím teplotám problematické také umělé zasněžování.
Podle Roberta Steigera z Innsbrucké univerzity je pravděpodobné, že některé regiony se budou muset
lyžařského turismu do třiceti let vzdát. "Výše položené areály přežijí, budou ale muset více investovat do
zasněžování a zvýšeného počtu turistů," dodal pro americký web.
Lyžařské středisko Saalbach-Hinterglemm na Salcbursku se však podle Karin Pastererové, která má na starosti
propagaci turistického ruchu, konce lyžování neobává. "Máme poměrně zaručenou zimu. Je sice pravda, že se
střídají roky, kdy musíme na sníh čekat trochu déle, ale dopad globálního oteplování zatím nepociťujeme," říká
29letá rodačka z regionu. "Prosinec byl celkem teplý, ale teď v lednu už bývá i minus 10 stupňů, což je běžné,"
dodává.
V Saalbachu se úbytku sněhu nebojí, kroky ale podnikají
Resort čítající celkem tři střediska a 270 kilometrů sjezdovek se však přece jenom na teplejší budoucnost
připravuje. Stejně jako v dalších částech Alp i zde uchovávají zbytky sněhu z předchozí sezony na vyhrazených
místech. Zbytky se zasypávají například pilinami a přikrývají nepromokavou plachtou, nebo speciálními
izolačními panely.
Provozovatelé resortů se tak snaží zachovat velkou část zbytků sněhu do další sezony. Techniku využívá nejen
Saalbach, ale také například švýcarský Davos Klosters nebo francouzská střediska Val Thorens (nejvýše
položený vlek sahá do 3230 metrů nad mořem, pozn. red.) či Courchevel.
Kromě toho v říjnu loňského roku ve středisku Saalbach-Hinterglemm dokončili také rezervoár s kapacitou přes
251 tisíc metrů krychlových vody sloužící pro výrobu umělého sněhu. Tu má v areálu na starosti celkem 32
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zaměstnanců, v celém skiareálu se nachází celkem třináctka rezervoárů a více než tisíc sněhových děl, které
jsou rozmístěny na všech hlavních sjezdovkách.
Současná sezona začala na konci listopadu a v závislosti na počasí by měla trvat zhruba do poloviny dubna, což
je podle Karin Pastererové zcela běžné.
"Minulý rok jsme měli velmi mimořádnou sněhovou nadílku. Bylo ho tolik, že jsme byli několik dní odříznutí od
údolí," vysvětluje Karin s tím, že zatím nezažila rok bez sněhu. "Ne, že bychom si globální oteplování
neuvědomovali, ale teď jej skutečně nepociťujeme tolik, jako to mohou pociťovat jiné regiony, nebo například
oblast kolem Vídně," dodává Karin Pastererová.
V resortu se také snaží řídit lyžařský turismus ekologičtěji, společnosti tak částečně využívají například větrnou a
solární energii pro provoz vleků, které minulou zimní sezonu přepravily více než 28 milionů pasažérů.
"Snaží se dělat všechno proto, aby jejich činnosti měly co nejmenší dopad na okolní životní prostředí," uvádí
Karin s tím, že čím dál více Rakušanů si uvědomuje závažnost klimatických změn, čemuž přisuzuje i rostoucí
popularitu strany zelených.
V Itálii zanikly desítky malých a středních středisek
Přestože jsou v Saalbachu, co se týče budoucnosti, pozitivní, podle Clause Dangela, šéfa výrobce sněžných děl,
závisí na umělém sněhu až 70 procent rakouských středisek, jak píše britský The Guardian.
Například v Itálii je na umělém zasněžování závislých až 95 procent místních skiresortů. A úbytek sněhu
poznamenal také desítky malých a středních italských skiareálů, které zejí prázdnotou - od Piedmontu po Friuli.
Není proto divu, že se v salcburském "lyžařském cirkusu", jak se areálu přezdívá, radují z každé sněhové vločky
úplně všichni - od hostů přes vlekaře po hoteliéry.

Nasn ěžilo , al e n e d os t. V Čes ku je s tál e s uch o. K vůl i v odě už se z hor š ují so use dsk é vz ta hy

Nasněžilo, ale ne dost. V Česku je stále sucho. Kvůli vodě už se zhoršují sousedské
vztahy URL
ct24.cz | 08.02.2020 | Rubrika: Domácí | Strana: 0 | Autor: spicakovak | RU / den: 18 339

V Česku je stále hydrologické sucho, i když se za poslední týden situace mírně zlepšila a půdní sucho se
významně snížilo, řekl v pořadu Události, komentáře klimatolog Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd
ČR Pavel Zahradníček. Sucho pociťují i některé obce, které nemají ve studních dostatek vody. Jednou z nich je
Jedousov na Pardubicku, kde se podle starosty Jiřího Koženého zhoršily sousedské vztahy poté, co jeden hlubší
vrt stáhl vodu ostatním.
„Za poslední týden spadlo dvacet až čtyřicet milimetrů srážek, půdní sucho se tím významně snížilo. Ale
hydrologické sucho přetrvává. Letošní zimu v málokteré nížině sněžilo, tam je pod 10 procent obvyklé sněhové
pokrývky. A na horách je čtyřicet, pětačtyřicet procent toho, co by bylo záhodno,“ shrnul klimatolog Zahradníček.
Sníh, který teď chybí v krajině, bude podle něj příroda potřebovat hlavně na jaře a v létě, kdy budou vodu
potřebovat rostliny. Voda ze sněhu bude podle Zahradníčka chybět také průmyslu a vodním elektrárnám.
„Sníh lépe dosycuje podzemní vody, srážky to tak nedovedou. V březnu a dubnu působí jako dosycovatel půdní
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vláhy, v zimě pomáhá rostlinám přezimovat, kdyby přišly holomrazy,“ dodal Zahradníček.
Zvětšit obrázek
Zmenšit obrázek
Zvětšit obrázek na celou obrazovku
Intenzita sucha v půdním profilu
Zdroj: Intersucho, 2. 2. 2020
Problematické podle něj je hlavně to, že sucho v Česku přetrvává už několik let. „Kdyby současný nedostatek
sněhu nastal před patnácti lety, příroda by si pomohla. Ale teď nám bude sníh opravdu chybět a musíme se
spoléhat jen na to, že přijde srážkově nadprůměrné jaro,“ upozornil.
Podle Zahradníčka se sucho bude do Česka vracet v budoucnu častěji, než bylo dosud zvykem. „Stejně jako se
vyhlašují různé smogové situace, tak bude i komise na sucho. Je dobře, že byla zavedena. Jde hlavně o změnu
chování obyvatel, o jejich informovanost, aby věděli, že se zase blíží sucho, tak aby vodu šetřili už s předstihem,“
doporučuje klimatolog Zahradníček.
Zvětšit obrázek
Zmenšit obrázek
Zvětšit obrázek na celou obrazovku
Množství vody ve sněhu na konci ledna
Zdroj: Novinky.cz
Autor: ČT24
Kontroly dnes nestíhají, stěžuje si starosta obce bez vody
Změnu nejen v přístupu lidí, ale i úřadů si přeje starosta Jedousova na Pardubicku Jiří Kožený. „Dnes je vodní
zákon nastavený tak, že si každý dělá, co chce, protože vodoprávní úřady nemají kapacitu všechno kontrolovat.
Spoléhají na to, že lidé, kteří vrtají studny, uvedou v žádosti pravdivé informace,“ kritizuje.
Jeho obec se 180 obyvateli se v polovině prosince ocitla na suchu poté, co jeden hlubší vrt stáhl vodu z jiných
studních. „Firma se poté snažila vrt utěsnit a teď čekáme, jestli se voda natáhne. Někteří obyvatelé nemají vodu
doteď. Vztahy v obci to negativně poznamenalo, i když na druhou stranu si lidé samozřejmě pomáhají,“ popsal
Kožený.
Jedousov nyní usiluje o stavbu vodovodu a kanalizace, to ale může podle starosty trvat dlouhé měsíce. V obci
vysychá i místní rybník. „Když se budeme k vodě chovat, jak se někteří chovají, tak ji nebude mít nikdo, protože
povrchová voda není skoro žádná,“ dodal Kožený.
Zvětšit obrázek
Zmenšit obrázek
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Zvětšit obrázek na celou obrazovku
Obce žádající o pomoc správu hmotných rezerv
Zdroj: SSHR
Autor: ČT24
Vlekaři se budoucnosti nebojí, říká Bažant
Naopak Pavel Bažant, jednatel společnosti Ski Bižu provozující mimo jiné areál na Tanvaldském Špičáku, si na
letošní zimu ani vyhlídky do budoucna nestěžuje. „Letošní zima není vůbec špatná,“ prohlásil.
Letos se navzdory obavám koná také závod Jizerská padesátka, jehož start byl do poslední chvíle v ohrožení
kvůli nedostatku sněhu. To se ale za poslední týden zlepšilo.
Odkaz
Víkendovému lyžování počasí popřeje. Kdo se ale na horách zdrží, bude bojovat se zvlášť prudkým větrem
„Česká veřejnost hodně lyžuje: polovina populace jsou lyžaři, 70 procent populace vnímá aktivity v areálech
velmi pozitivně. Myslím, že doba před námi není vůbec špatná,“ očekává Bažant, který odmítl tvrzení, že
provozovatelé sjezdovek plýtvají na umělé zasněžování s nedostatkovou vodou.
„Jsou to jen dvě procenta vody, která v Česku spadne. Myslím, že se bavíme (v případě vleků a obcí bez vody)
pokaždé o jiné vodě. My používáme vodu povrchovou, obce potřebují tu spodní vodu, a tu my nejsme schopni
výrazně ovlivnit. Vodu, kterou spotřebujeme, minimálně z 90 procent vrátíme do povodí zpátky,“ dodal Bažant.
Odkaz
Předpověď počasí v Česku na webu ČT24

Sníh tr oc hu vyle pši l ji nak m iz er no u a su ch ou zim u

Sníh trochu vylepšil jinak mizernou a suchou zimu
Mladá fronta DNES | 07.02.2020 | Rubrika: Severní Čechy | Strana: 13 | Autor: Zuzana Mendlová | Vytištěno: 133 624 |
Prodáno: 108 951 | Čtenost: 553 592 | Země: Česko

Díky sněžení z poloviny týdne si o víkendu na horách užijí sjezdaři a konečně i běžkaři
SEVERNÍ ČECHY Ne zcela ideální, avšak zatím nejlepší sněhové podmínky v letošní zimní sezoně slibuje
milovníkům sjezdového lyžování či běžek nadcházející víkend. Sníh, který zasypal hory v polovině tohoto týdne,
pomohl alespoň částečně vylepšit zatím zoufalou situaci. V provozu jsou některé vleky v Alšovce na Měděnci,
Českém Jiřetíně a Klínech na Litvínovsku a v Telnici u Ústí nad Labem. Dnes by se také měl opět otevřít skiareál
na Bouřňáku. Zřejmě nejlepší podmínky pro lyžaře v Krušných horách panují těsně za hranicí Ústeckého kraje
na Klínovci, kde leží až 80 centimetrů sněhu. Ani tady však nejsou v provozu všechny vleky a sjezdovky.
Většina horských středisek v kraji tak dosavadní průběh letošní lyžařské i běžkařské sezony řadí k těm horším.
„Letos se to už asi nezmění. Nový přírodní sníh pomohl spíš esteticky, samotnému lyžování moc ne. Technickým
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sněhem máme kvalitně zasněženou jednu sjezdovku v nejvyšších partiích našeho areálu, která je v provozu
celou zimu. Tím, že bylo strašně málo mrazivých dnů, tak se nepodařilo vyrobit tolik technického sněhu, aby
pokryl úplně celý areál. Navíc dost technického sněhu nepřežilo oblevu z minulého týdne,“ popisuje současnou
situaci Josef Dlouhý, spolumajitel lyžařského areálu na Klínech nedaleko Litvínova.
O poznání víc vleků je už v těchto dnech v provozu v ústecké Telnici. „Od 25. ledna máme otevřenou hlavní
sjezdovku Macháček, obě Mevy, starou Turistickou a kousek Cvičné louky pro děti. S přírodním sněhem je
problém, technického však stále máme dostatek a sjezdovky držíme,“ říká vedoucí provozu Skiareálu Telnice
Ivan Soukup s tím, že kvůli současné horší sezoně není možné plánovat větší investice, jako je například
posílení umělého zasněžování, které by areálu pomohlo. „Žádné velké investice tak zatím nebudou, budeme
rádi, když pokryjeme všechny náklady,“ doplňuje Soukup.
Nový sníh pomohl hlavně běžkařům, kteří si v této sezoně zatím tras užívat ve velkém nemohli. Nejvíce
upravených tratí najdou o tomto víkendu v okolí Dlouhé louky nad Teplicemi, kde leží až 35 centimetrů
prachového sněhu a kde mají k dispozici milovníci bílé stopy 27 kilometrů okruhů. Ode dneška by už měly být
připravené i běžkařské trasy v okolí Adolfova nad Telnicí. Včera odpoledne začala také úprava běžkařských tratí
kolem Klínů. „Uvidíme, kolik kilometrů tras se nám nakonec podaří upravit. Půda pod sněhem není dostatečně
promrzlá, a je navíc hodně mokrá,“ líčí Josef Dlouhý s tím, že kvůli oteplení, které by mělo opět nastat už v
pondělí, nelze ani předpovědět, jak dlouho by mohly upravené trasy vydržet.
Nevyzpytatelnost letošní sezony potvrzují i meteorologové. Tomu, že by zimní počasí mohlo vydržet delší dobu,
totiž zatím nic nenasvědčuje. Ještě do dnešního rána sice může v nejvyšších partiích Krušných hor spadnout
místy kolem tří centimetrů nového sněhu, už o víkendu půjdou teploty i na horách lehce nad nulu. „Obleva, jako
byla minulý víkend, by zatím nastat neměla. Sníh by tak měl na horách vydržet. Další změna však přijde už z
neděle na pondělí, kdy by se měl hodně rozfoukat vítr a ještě více oteplit,“ uvádí meteoroložka Českého
hydrometeorologického ústavu na ústeckém Kočkově Jana Ehertová s tím, že v pondělí by měly být i na horách
přeháňky ve formě deště a teploty do pěti stupňů.
Výkyvy počasí nejen na horách bude možné pozorovat i v další dny, kdy se má opět jen nepatrně ochladit.
Výraznějšího zlepšení podmínek pro lyžování nebo jen zimní radovánky dětí, které mají v těchto dnech jarní
prázdniny, a příchodu pořádné ladovské zimy se tak zřejmě už letos nedočkáme.
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