
Mraky 
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Základní typy oblaků 
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Naše pozorování  

 Náš klub se vydal pozorovat mraky v okolí 

školy.Pozorovali jsme různé druhy mraků, 

pořizovali jsme snímky a hledali jejich 

názvy a vlastnosti. Prezentaci jsme doplnili 

fotkami z internetu. 



Oblak je..?  

 Je viditelná soustava malých částic vody nebo ledu   

(případně jiných látek ). 

 Oblaky se liší vzhledem, výškou, ve které vznikají, 

i vlastnostmi. 

 Tyto rozdíly jsou základem mezinárodního systému 

jejich klasifikace.   
 

- Pohled od naší školy 

Zahradní v Chomutově -> 



Názvy jednotlivých mraků 

Rozlišujeme asi 10 druhů mraků a nikdy bychom  neřekli, 

že budou mít taková zajímavá jména. 
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Altocumulus  

Jedná se o menší či větší oblaky bílé až šedé barvy, popřípadě obojí. 

Skládají se z částeček ve tvaru vln, oblázků nebo valounů, které jsou 

navzájem oddělené, ale mohou i souviset. Vyskytují se uspořádané do 

řad, někdy i ve více vrstvách; tyto části od sebe bývají odděleny ostře 

ohraničenými bezoblačnými pásy. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Altocumulus.jpg


Cirrocumulus  

Připomíná drobounké vločky nebo chumáčky, 

jejichž úhlový rozměr nepřesahuje jeden 

prostorový stupeň. Vločkovitá struktura oblaku 

je víceméně pravidelně uspořádaná.  
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Cirrus  
Cirrus je typický oblak vysokého patra (8 až 13 km). Cirry jsou složené 

výhradně z ledových krystalků. I když pokrývají velkou část oblohy, slunce 

skrz ně snadno prosvítá a člověku se může zdát den jako slunečný a pěkný, 

přestože přitom může být skoro zataženo.  
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Cirrostratus  
Cirrostratus je charakterizován jako průhledný bělavý závoj s vláknitou strukturou, 

ale může být i bez zjevné struktury. 

Skládá se převážně z ledových krystalků; protože je oblakem ledovým, 

nevypadávají z něj srážky. Vzniká pozvolným stoupáním rozsáhlých vrstev vzduchu 

do velkých výšek - cirrostratus se řadí mezi oblaka vysoká. 

http://g.cz/wp-content/uploads/2014/07/cirrus.jpg


Cumulus 
 Cumulus vždy vzniká v důsledku vzestupných proudů v atmosféře. Typicky 

dochází k těmto vzestupným proudům na studené frontě, nebo jde o 

´termickou konvekci, přičemž v řadě případů jde o souhru obou vlivů: 

studená fronta s sebou sice přinese labilní teplotní zvrstvení, to je však 

jen jednou z podmínek vzniku konvekce, konvekci pak vyvolá nebo 

významně podpoří ohřev povrchu země sluncem a následný ohřev vzduchu 

od povrchu země, jako by šlo o normální termickou konvekci.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%A1_fronta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Termick%C3%A1_konvekce
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Konvekce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konvekce
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Cumulonimbus  

Cumulonimbus (Cb) je bouřkový oblak, který roste do velkých výšek kolem 5000 až 

15 000 m. Díky tropopauze ve vyšších vrstvách atmosféry má jeho horní část typický 

tvar kovadliny. Je v podstatě příčinou všech bouřek a ostatních jevů jako například 

tornádo. 
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Nimbostratus 

 Nimbostratus (NS) česky dešťová sloha má 

horizontální rozměry tisíce kilometrů, vertikální 

mohutnost až několik kilometrů a vypadávají z něho 

trvalé srážky, ať déšť, sněžení nebo jejich kombinace. 

Srážky nemusí dopadat na zem a vzniká tak virga, v 

tomto případě se mrak zdá být ze spodku rozostřený a 

modrý.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9%C5%A1%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virga


Stratus 
 

 Stratus (St), česky sloha, je oblak, který se v podstatě neliší od 

mlhy. Vyskytuje se v nejnižších výškách, často jen několik metrů 

nad zemí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oblak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mlha


Stratocumulus  

 Stratocumulus (Sc) je oblak, nesoucí známky 

vertikálního vývoje. Řadíme jej k oblakům nízkého patra. 

Vyskytuje se ve výškách od několika desítek nebo 

stovek metrů nad zemí až do výšky kolem dvou 

kilometrů. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oblak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr


Altostratus  
 Altostratus (As) je frontální oblak, jehož horizontální 

rozměry jsou stovky až tisíce kilometrů a vertikální 

rozměry v řádech stovek metrů. Je složený z vodních 

kapek a ledových krystalků. Z oblaku mohou vypadávat 

srážky, hlavně v chladné části roku. Průlet altostratem je 

celkem nebezpečný, protože se zde často tvoří 

námraza.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oblak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oblak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky


Děkujeme za pozornost  

Prezentaci vytvořil Jiří 

Trejbal – 9.C 

 zš Chomutov, 

 Zahradní 5265 – Chomutov 


