
Meteorologická družice MSG-3 na oběžné dráze 

Ve čtvrtek 5. července ve 23:36:07 SELČ byla z evropského kosmodromu Kourou ve 

Francouzské Guyaně úspěšně vypuštěna meteorologická družice MSG-3 (Meteosat Second 

Generation). Družici, patřící Evropské organizaci pro využití meteorologických družic 

(EUMETSAT) vynesla na oběžnou dráhu raketa Ariane-5. Samotný start družice zajistilo řídící 

centrum Evropské vesmírné agentury (ESOC - ESA Space Operations Centre), pod jehož 

kontrolou zůstane MSG-3 přibližně po dobu prvních deseti dnů od startu. Po dosažení 

geostacionární dráhy a základním oživení družice bude její kontrola předána řídícímu centru 

organizace EUMETSAT. Následovat bude postupné zprovoznění přístrojů družice a jejich 

testování; pořízení prvních zkušebních snímků se očekává přibližně dva měsíce od startu 

družice, kolem 6. srpna. Poté bude následovat přibližně čtyřměsíční období důkladného 

testování všech přístrojů a řídících jednotek družice, do operativního provozu by družice měla 

být převedena koncem letošního roku. 

Družice MSG-3, která bude po plném zprovoznění přejmenována na Meteosat-10, patří do 

současné druhé generace družic Meteosat. První družice této generace, MSG-1 (Meteosat-8), 

byla vypuštěna v roce 2002, data z této družice jsou v ČHMÚ přijímána od roku 2004. Start 

poslední družice této generace, MSG-4, je v současnosti plánován na leden 2015. Již nyní je 

připravována třetí generace družic Meteosat, MTG (Meteosat Third Generation), start první 

z nich je plánován na polovinu roku 2018. 

Data z evropských geostacionárních družic Meteosat patří mezi základní zdroje informací pro 

globální monitorování atmosféry a předpovědi počasí. Česká republika je plným členem 

organizace EUMETSAT od roku 2010; na zasedáních Rady EUMETSATu a v různých 

odborných skupinách této organizace Českou republiku zastupuje ČHMÚ. 

 

Další odkazy: 

Tisková zpráva organizace EUMETSAT věnovaná startu MSG-3 (anglicky): 

http://www.eumetsat.int/Home/Main/News/Press_Releases/820605?l=en 

Snímky a videa ze startů družic organizace EUMETSAT: 

http://www.eumetsat.int/Home/Main/News/PressImagery/index.htm?l=en  

Základní informace o družicích MSG a jejich přístrojovém vybavení na stránkách ČHMÚ: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/info/MSG.html  

Snímky z družic MSG na stránkách ČHMÚ: 

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.html  

Základní informace o organizaci EUMETSAT na stránkách ČHMÚ: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/info/EUMETSAT.html  

 

7. července 2012, Martin Setvák, družicové oddělení ČHMÚ 
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