
Lysá hora



Základní údaje

� 1323 m n. m.
� Je to nejvyšší vrchol Moravskoslezských 

Beskyd.
� Leží na rozhraní obcí Krásná, Malenovice, 

Ostravice, Staré Hamry a v povodí řeky 
Ostravice. 

� Na vrcholu se nachází charakteristický 
telekomunikační vysílač (výška 78 m), 
meteorologická stanice a několik horských chat.



Historie

� První psaná zmínka o Lysé hoře se datuje od 
ruku 1261, pod názvem Lissa heura.

� Její význam vzrůstal až s rozvojem turistiky, ke 
kterému zde docházelo ke konci 19. století. 

� Roku 1934 zde byla postavena Chata Klubu 
československých turistů, která byla později 
přejmenovaná na Bezručova chata. V 
sedmdesátých letech však do základů
vyhořela.



Podnebí
� Lysá hora je jedním z nejchladnějších, nejdeštivějších a 

největrnějších míst v České republice. 
� Průměrná roční teplota činí 2,6 °C. 
� V nejchladnějším lednu je průměrná teplota –6,2 °C a v 

nejteplejším červenci 11,3 °C. 
� Průměrné roční srážky vykazují hodnotu 1390,8 mm. 
� Nejdeštivější je červenec (196,8 mm) a nejsušší březen 

(76,8 mm). 
� Sněhová pokrývka se zde vyskytuje každoročně od října 

do května. Sněžení se může objevit i v červenci a srpnu.
� V březnu sněhová pokrývka obvykle přesahuje 2 m





Náš výšlap na Lysou☺



�Vyrazili jsme v 
optimistickém 
počtu dvou tříd z 
této malebné
chatky jménem 
Ostrá.



�Po pár 
kilometrech 
však zůstali jen 
ti vytrvalejší.



�Cesta byla 
úmorná. S 
každou naučnou 
tabulkou v nás 
však rostla 
naděje, že se 
blížíme ke konci.



�Posléze jsme 
však zjistili, že 
tomu tak není☺.



�S přibývající
nadmořskou 
výškou nám 
ubývalo sil.



�Na pár místech 
jsme se dočetli i 
o obětech Lysé
hory. (Jen jsme 
doufali, že 
nebudeme 
dalšími z nich).



�Čím výše jsme 
se dostávali, tím 
bylo stoupání
strmější.



�Jaké však 
zavládlo 
všeobecné
veselí, když se 
mezi stromy 
konečně
začervenal 
vysílač.



� Na samý vrcholek 
Lysé hory 
vystoupali jen ti 
nejodvážnější z 
nás. Výhled však 
stál za to!..........ta 
zelňačka ne.......☺



Uznejte samiUznejte sami



Zpět jsme se vraceli tou samou 
trasou a mohli tak nafotit krásné

fotografie s Lysou horou v zádech.























Na vrcholku jsme namNa vrcholku jsme naměřěřili tyto hodnotyili tyto hodnoty

� Teplota: 12,6 °C
� Rosný bod: 3,1 °C
� Tlak: 878,4 hPa
� Relativní vlhkost: 55%
� Absolutní vlhkost: 6,1 g/ m3



ZajZajíímavostimavosti

� Na Lysé Hoře byla zaznamenána nejvyšší
sněhová pokrývka v Česku, měřila 491 cm 
a bylo to v březnu roku 1911.

� Podle pověsti se na Lysé hoře v 18. stol. 
skrýval pán z Lysé hory zbojník Ondráš se 
svou družinou.



Děkuji za pozornost

☺☺


