
NABÍDKA PUBLIKACE ČHMÚ

Jaroslav Chalupa, Vladimír Ondruch, Pavel Lipina

60 LET POZOROVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ
METEOROLOGICKÉ STANICE LYSÁ HORA

Podrobný historický přehled o Lysé hoře, meteorologických a jiných pozorováních, vybavení 
stanice, literárních odkazech a řada dalších informací byly uvedeny v publikaci 50 let 
pozorování na profesionální meteorologické stanici Lysá hora (vydané v roce 2004). V této 
publikaci se autoři snažili připomenout významné meteorologické události a situace na Lysé 
hoře, informovat o novinkách za posledních 10 let na této stanici, rozšířit grafické a tabulkové 
průměrné a extrémní klimatologické charakteristiky Lysé hory a uvést několik zajímavostí 
o Lysé hoře. Publikace je doplněna o CD, které obsahuje nejrůznější fotografie z webových 
kamer ČHMÚ umístěných na stanici Lysá hora, výše uvedenou publikaci k 50 letům výročí ve 
formátu PDF a mnoho zajímavých fotografií ze života na Lysé hoře.

Praha: ČHMÚ 2014. 40 stran + CD, ISBN 978-80-87577-36-3, cena 112 Kč.

OBALKA_tisk.indd   1 28.8.2014   14:16:05OBALKA_tisk.indd   1 28.8.2014   14:16:05

22

Ve dnech 12. až 14. března 2012 se na Lysé 
hoře při záporné teplotě vzduchu –0,3 °C až –2,3 °C 
vyskytoval trvalý mrznoucí déšť a mrznoucí mrholení. 
Mrznoucí srážky začaly dne 12. března 2012 v 12:50 
SEČ a s přestávkami trvaly až do 21:30 SEČ dne 14. 
března 2012. Na vrstvu námrazy z předešlého období 
se usazovala silná ledovka. Složené námrazky dosáh-
ly maxima dne 14. března (137 mm), z toho samotná 
ledovka tvořila cca polovinu vrstvy. Námrazkové jevy 
opadly při kladných teplotách dne 16. března 2012 
v 17:30 SEČ. 

Množství mrznoucích srážek v jednotlivých dnech 
bylo následující: 12. března 11,1 mm, 13. března 
3,8 mm a 14. března 4,5 mm. Celkem 19,4 mm srážek. 
Celou dobu srážkové epizody se na Lysé hoře vyskyto-
vala silná mlha, intenzivní usazování ledovky na verti-
kálních předmětech umocňoval poměrně silný severo-

západní vítr. Ten dosáhl maxima dne 12. března, kdy 
byla naměřena průměrná rychlost větru 12 m.s–1 a ma-
ximální nárazy dosáhly rychlosti 22 m.s–1.

Při automatickém provozu meteorologické stanice 
v nočních hodinách nastaly problémy především s mě-
řením srážek a směru a rychlosti větru (čidla obalená 
ledem). Během denní služby obsluha stanice s velkými 
problémy udržovala automatická čidla v provozu. 

Ledovka znepříjemňovala život nejen meteorolo-
gům, ale i návštěvníkům Lysé hory. Silná několikacenti-
metrová vrstva ledu na sněhové pokrývce znemožňova-
la bezpečný pohyb ve vrcholových partiích Lysé hory. 
Pěší chůze byla možná pouze s použitím horolezeckých 
maček a bez tohoto vybavení byla hora nedostupná.

Na přiložených snímcích ze dne 15. března 2012 
je zdokumentována ledovka před ranním čištěním pří-
strojů. 

MIMOřÁDNě SILNÁ LEDOVKA V břEZNu 2012
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Obr. 26 a, b Treťjakovova ochrana (různé typy), foto Pavel Lipina.

Tato kapitola popisuje jednu zdánlivě okrajovou 
a ve srovnání s pravidelnými meteorologickými po-
zorováními relativně mladou, avšak velmi úspěšnou 
observační činnost, která je systematicky provozová-
na na stanici ČHMÚ Lysá hora v Beskydech od roku 
1991. Jedná se o celooblohové fotografování přeletů 
jasných meteoroidů – bolidů, které je zde prováděno 
každou jasnou noc v rámci mezinárodního pozorova-
cího programu Evropské bolidové sítě, nepřetržitě od 
19. září 1991. Program fotografického výzkumu me-

teorů je v naší republice koordinován oddělením Me-
ziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie 
věd České republiky v Ondřejově a jak již bylo přede-
sláno, stanice Lysá hora, která patří mezi 11 páteřních 
stanic České bolidové sítě, se na něm svými pozorová-
ními též významně podílí. 

Výzkum meteoroidů, tedy nejmenších těles, které 
patří do systému meziplanetární hmoty, je jedním z tra-
dičních odvětví astronomie v České republice. V As-
tronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově je úspěšně 
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Obr. 24 Výškově stavitelná meteo-
rologická budka, foto Pavel Lipina.

Obr. 25 Rampa pro umístění meteorologických přístrojů, foto 
Hana Stehlíková.
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