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Na kótu skalky mezi obcemi
Such˘ a Bene‰ov u Boskovic. âesk˘
hydrometeorologick˘ ústav zde 
pofiádal den otevfien˘ch dvefií meteo-
rologického radaru. Ten zde byl 
vystavûn uÏ v roce 1995 a je jedním
ze dvou tûchto zafiízení v âR. Ten
druh˘ se nachází ve vojenském pro-
storu Brdy a tudíÏ je zcela nepfiístup-
n˘. Radar na skalkách ve v˘‰ce 735
m. n. m. je vysok˘ 35m. V loÀském
roce probûhla jeho rekonstrukce a to
jak na objektu, tak na zafiízení.
Zmûny jsou viditelné uÏ zvenãí.
Kopule, ve které je umístûno zcela
nové satelitní radarové zafiízení, má
tvar fotbalového míãe. Jak symbolic-
ké. Na stavbû se totiÏ podíleli
Italové. Pfii rekonstrukci byl pouÏit
vÛbec nejvy‰‰í jefiáb, jak˘ v âR 

najdeme. Vnitfiní vybavení je zase
Finské. Paprsek je vysílán v úzkém
úhlu. Radar obsáhne okruh 260 km.
Platí zde pfiísná bezletová zóna.
Dokonce se dává k dobru jako pfií-
klad dron. Pokud by pfiece jenom nû-
kdo poru‰il zákaz a chtûl si objekt
natoãit dronem, paprsek je pro tato
zafiízení smrtící. Pfied vchodem ná-
v‰tûvníky vítal samotn˘ zakladatel
hydrometeorologie v âR. Poté staãi-
lo vystoupat modr˘m tubusem 180
schodÛ do observatofie. Vyslechnout
zajímavou instruktáÏ o zafiízení na
mûfiení dat, stavbû a vybavení dopl-
nûnou fotografiemi a plakáty a poko-
chat se nádhern˘m v˘hledem do 
okolí. A zase sebûhnout onûch 180
schodÛ smûrem dolÛ. Zde v pfiízemí,
které slouÏí jako zázemí, byla pfii-

pravena pfiedná‰ka o fungování rada-
ru a pfiedpovûdi poãasí. Odtud se 
odesílají data do centrály v Praze.
Video projekce ukazovala rÛzné dru-
hy poãasí. Náv‰tûvníci se dozvûdûli
mnoho zajímavého. Tfieba jak˘ má
doopravdy tvar de‰Èová kapka nebo
kolik bylo za uplynul˘ rok napoãítá-
no bleskÛ atd. Samozfiejmostí je spo-
lupráce s okolními státy a jejich 
radary. V˘poãty dat pak slouÏí k mo-
dulaci celoevropského poãasí. Nabiti
záÏitky a dojmy si náv‰tûvníci moh-
li vychutnat lákavé obãerstvení.
Stánky s posezením zaji‰Èovala res-
taurace Morava. Dûti si odná‰ely 
razítka s vyobrazením meteorologic-
kého radaru. Krásn˘ den uÏ jen zavr-
‰ila tfieba spoleãná rodinná fotka.
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V sobotu 9. záfií 2017 je‰tû za krásného sluneãného poãasí, se mohli lidé vypravit na den otevfien˘ch dvefií.
A kam, Ïe to? Do lesa na drahanské vrchovinû. 
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