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Co je to a jak vzniká 
Vichřice

❏ Je typ větru v Beaufortově stupnici a její pořadové číslo je 9

❏ Je to silný vítr a může poškodit i soukromý nebo obecní majetek

❏ Vítr způsobující menší škody na stavbách (strhává komíny,tašky ze střechy)

❏ Např. v Loučovicích to vyvrhlo strom s lavičkou, spadla i Lípa a zničilo to plno 

stromů vichřice tu  byla 29.8.2019





Znaky Vichřice

1) Škody na stavbách

2) Lámaní větví stromů

3) Padání stromů

4) Výpadky elektřiny

5) Poničení majetku
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Vichřice u nás

1) Silná bouře Ignatz - 21.10.2021

➔ Vichřice dostala jméno v Německu

➔ V Česku poprvé v Ústí nad Labem 

1) Sabine - 9.2.2020

➔ Poníčila domy, auta, zahrady

➔ Nechala za sebou škody až 600 milion korun
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Co je to Tornádo a 
jak poznat že se blíží 

● Silně rotující vír vzduchu, který se aspoň jednou dotkne země a způsobí na ní hmotné 

škody 

● Tornádo je název pro velké tromby, které se dotýkají země a zničí, co jim stojí v cestě 

Jak poznat,že  se blíží tornádo?

● Vidíme tmavé rozbouřené mraky
● Temný mrak rotující ve spirály

● Oblak plný rozbitých věcí a trosek



Jak vzniká tornádo a jak 
se při něm zachovat

● Tvoří se při srážení teplého a vlhkého vzduchu se suchým a studeným vzduchem a 
vzniká z velkých mraků a bouřek

● Když se po horkých dnech v létě rychle ochladí vznikají pak z velkých mraků a bouřek 
tornáda

Jak se zachovat při tornádu:

● Vyhledejte úkryt na nejbezpečnějším místě
● Zavřít všechna okna a dveře
● Nejlépe se schovejte někam do sklepa nebo do mísnosti , kde nejsou žádná okna 

např. šatna, koupelna, chodba
● Pokud jste někde ve středu místnosti, nejlépe se schovejte pod velký stůl a přikryjte 

si něčím tělo např. matrací, dekou



Tromba a Húlava

● Je to atmoférický oblačný vír, který může být velký desítky centimetrů až stovky metrů
● Tvoří se malým větrem a pozná se podle špičatého tvaru
● Pokud se vír nedotýká země je to tromba, pokud ano, je to tornádo
● Tromba může mít i tvar do tvz. shelf cloudu, ten vzniká mezi studeným a teplým vzduchem
● V roce 2010 se v České republice vyskytla 3 tornáda a 6 tromb

● Je typem nebezpečného větru v ČR
● Může být spojena s příchodem studené fronty v teplé části roku
● Označuje temný dešťový mrak s bouřkami a prudkými nárazy větru

Tromba u Kutné Hory Shelf cloud v Uherském BroděCo je to Tromba?

Co je to Húlava?
Húlava



Tornáda u nás

● Tornáda nejsou moc častá, ale i přesto se u nás vyskytují průměrně dvě až tři za 

rok

● U nás v Jihočeském kraji se nemusíme bát, protože tady máme hornatý povrch a 

tornáda se většinou vyskytují na rovném povrchu 

● Na Moravě v Břeclavsku a Hodonínsku 24.června 2021 se prohnalo tornádo,které 

je nejsilnější síly F4,zranilo celkem 200 až 300 lidí



Tornádo v Litovli

Tornado v Příbramyi

tromba nad Moravským 
Krumlovem

Tornádo v Litovli
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Shrnutí

● Vichřice a tornáda jsou živelné pohromy

● Ve většině případů zničí soukromý či obecní majetek

● Může se stát, že se přeruší dodávka elektřiny nebo to poruší 

elektrické zařízení (lampy, elektrické sloupy atd…)

● Takže abychom to shrnuli - je to prostě děs, který nechce zažít 

nikdo z vás
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KONEC PREZENTACE

Děkujeme za pozornost


