1. Bouřka
Na světě je registrováno každý den asi 40 000 bouří. K jejich vytvoření musí být splněny dvě
základní podmínky: 1) teplota vzduchu musí s výškou rychle klesat
2) vzduch musí být dostatečně vlhký, aby mohla vodní pára při
ochlazení kondenzovat
Podle toho, za jakých okolností bouřka vzniká, rozdělujeme bouřky do dvou druhů. Bouřky
vznikající na frontách a bouřky uvnitř vzduchových hmot. Uvnitř vzduchových hmot se tvoří
většinou bouřky z tepla nebo bouřky orografické, které vznikají v horách.
Bouřky dále můžeme rozdělovat na jednobuněčné, které jsou tvořeny jedním cumulonimbem
a mají krátkou životnost a bouřky vícebuněčné, složené z více cumulonimbů.
Na začátku bouřky je kumul malých rozměrů, který roste do výšky. Když se jeho horní
hranice dostane do troposféry, dojde k ochlazení vzduchu a ten padá do nižších vrstev
atmosféry. Dole se dostává opět do vzestupných proudů a tím se uzavírá cirkulace uvnitř
oblaku – vzniká cumulonimbus. V tomto okamžiku se začnou objevovat akustické, elektrické
a optické projevy bouřky. Přidává se silný vítr, déšť či kroupy. Po bouřce se také většinou
citelně ochladí, protože se až na zem dostává vzduch původem z troposféry.

Blesk
Blesk vzniká v důsledku nahromadění opačných elektrických nábojů v cumulonimbu. Ledové
krystalky do sebe narážejí, vytvářejí statickou elektřinu a při tom se nabíjejí kladně, vodní
kapky naopak záporně. Kladně nabité oblasti se vytvoří i na zemi pod oblakem. Jakmile
izolující vrstva vzduchu neudrží náboje odděleně, dojde k výboji. Záporné náboje se pohybují
ke kladným a v okamžiku kdy se setkají, začne protékat velký elektrický proud, vzniká tzv.
hlavní výboj blesku. Ten trvá tak dlouho, dokud všechny náboje v oblaku nezaniknou.

Hrom
Příčinou vzniku hromu je blesk. Díky vysoké teplotě výboje, která dosahuje až 31 000°C
dojde k rychlému ohřátí okolního vzduchu, který se začne prudce rozpínat. To vyvolá
zvukové vlny, které slyšíme jako hrom.

Úkol č. 1
Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit?

Úkol č. 2
Co je to písečná bouře?

2. Tornádo
Tornádo je nejsilnějším větrem na Zemi. Jeho rychlost může dosahovat až 480km/h, rychlost
výstupných proudů je až 290km/h. Šířka jeho stopy je až stovky metrů a stopa zkázy může být
dlouhá i stovky kilometrů. Abychom mohli hovořit o tornádu, musí se silně rotující vítr
vyskytovat pod spodní základnou bouřkové oblačnosti, během své existence se musí alespoň
jednou dotknout zemského povrchu a způsobit na něm hmotné škody. Zárodek tornáda
vznikne, když se u vrcholu bouřkového mraku (cumulonimbu) změní rychlost nebo směr
větru a vzniknou vzestupné proudy. Tak může oblak růst do větší velikosti než normálně a
vydržet déle. Stoupající vzduch se začne pomalu otáčet, nejprve u vrcholu oblaku. Rotace pak
postupně sestupuje, ale s čím dál menším poloměrem. Tím se zvyšuje rychlost otáčení.
Otáčející se vzduch dosahuje až dolů k zemi a pod oblakem vytváří trychtýř. Pokud se
trychtýř dotkne země, stává se z něj tornádo.

Úkol č. 3
Kde nejčastěji vznikají tornáda a je každý rotující vítr skutečně tornádo?

3. Hurikán
Hurikány jsou systémy nízkého tlaku, které vznikají pouze nad rozlehlými mořskými oblastmi
s teplotou vody nad 27 °C. Zde se rychlost a směr větru mění s výškou a vítr odnáší vzduch,
který stoupá od povrchu. Pokud je pravidelný chod větru narušen, začne se vzduch otáčet a u
zemského povrchu vznikne tlaková níže, do které je velkou rychlostí (kolem 300km/h)
vtahován okolní vzduch. Díky vysoké teplotě dochází také k silnému vypařování, takže je
vzduch velmi vlhký.

Oko hurikánu

Tam kde teplý vzduch klesá, vzniká oko hurikánu. Okolo něj je stěna oblaků, kde je rychlost
větru nejvyšší (kolem 300km/h) a srážky jsou tam nejvydatnější.

Úkol č. 4
Jaký byl největší a nejničivější hurikán?

