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Úvod

Aktivita blesků ve spojení s bouřkou představovala pro člověka vždy jisté

nebezpečí. Proto se již po staletí snažíme ji popsat a vysvětlit. Navzdory všem

vědeckým pokrokům jsou tyto atmosferické jevy stále do značné míry

neprozkoumány a přestože se numerické modely předpovědí neustále zlepšují, není

v současné době možné přesně předpovědět jejich vznik ani vývoj.

Oblačnost, blesky a další meteorologické jevy jsou tvořeny důsledkem

působení dynamických, mikrofyzikálních a termodynamických procesů v atmosféře,

které ovlivňují průběh počasí nad danou oblastí. K detekci těchto vnějších projevů

mají meteorologické služby a soukromé subjekty k dispozici data z radarů, družic

a detekčních sítí blesků a snaží se s co největší přesností odhadnout mimo jiné

i vývoj konvektivních systémů a jejich bleskovou aktivitu.

Blesky představují silné atmosferické výboje doprovázené optickými

elektromagnetickými a zvukovými projevy. Mohou poškodit majetek i zdraví

člověka a indikují silnou konvektivní aktivitu v oblaku, která je spojena s dalšími

nebezpečnými jevy, např. se silným nárazovitým větrem, intenzivními srážkami

a krupobitím.

Tato práce se nejprve věnuje základním charakteristikám konvektivních bouří,

které tvoří mezosynoptické konvektivní systémy, a vlastnostem blesků. Tyto

teoretické aspekty jsou poté porovnány s několika vybranými situacemi

zaznamenanými detekční sítí LINET.
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1. Konvekce

Konvekce v meteorologii označuje systém vzestupných a kompenzačních

sestupných pohybů vzduchu v atmosféře, čímž dochází k vertikální výměně tepla

a vlhkosti mezi výškovými hladinami troposféry a spodní stratosféry [1].

Původcem vzniku konvekce je nehomogenní horizontální rozložení hustoty

vzduchu, což má za následek působení vztlakové síly na vzduchové částice. Tato síla

působí na vzduchovou částici směrem vzhůru pouze tehdy, když je hustota

vzduchové částice nižší než hustota jejího okolí. Je-li hustota vzduchové částice

naopak vyšší než okolní, působí síla směrem dolů.

Ve většině případů je pokles hustoty vzduchových částic způsoben zvýšením

jejich teploty a hovoříme o tzv. termické konvekci [2] znázorněné na obr. 1.1 (vlevo).

Rozdíly horizontálního rozložení teploty tím pádem způsobí nerovnoměrnost

i v horizontálním rozložení hustoty. Dochází tedy k transportu teplého vlhkého

vzduchu nad prohřátým zemským povrchem do vyšších hladin (rychlosti pohybu

nabývají řádu jednotek až desítek m.s-1). Tato vzestupná proudění jsou

kompenzována sestupnými, která přenáší chladný vzduch k zemskému povrchu

a v nižších hladinách se mohou projevit silnými nárazy větru.

K vynucené konvekci [2] dochází při obtékání vzduchu přes orografické

překážky (viz obr. 1.1 vpravo), při proudění nad povrchem s proměnnou drsností

nebo při výstupu vzduchu na frontálním rozhraní. Vynucená konvekce

je doprovázena vznikem mechanické turbulence, která má ovšem malé rozměry

vzhledem k vertikálním pohybům konvekce.

Obr. 1.1: Schéma termické konvekce (vlevo) a vynucené konvekce na orografické překážce

(vpravo) [3].
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Jelikož atmosferický tlak s výškou klesá, dochází během adiabatického

výstupu vzduchových částic ke zvýšení jejich objemu a poklesu teploty. To má

za důsledek i pokles hodnoty napětí nasycení vodní parou, která vyjadřuje maximální

možné množství vodní páry obsažené ve vzduchu za dané teploty. Poměr napětí

vodních par a napětí nasycení udává relativní vlhkost, která tedy v tomto případě

roste. Pokud vzduch během výstupu nedosáhne stavu nasycení vodní parou (tedy

100% relativní vlhkosti), jedná se o bezoblačnou/suchou konvekci [2]. Pokud naopak

vzduch stavu nasycení dosáhne (oblačná/vlhká konvekce [2]), dojde k vývoji

kupovité konvektivní oblačnosti druhu Cumulus (Cu), Cumulonimbus (Cb), částečně

Stratocumulus (Sc), Altocumulus (Ac), Cirrocumulus (Cc). Základna oblaků leží

ve výšce nižší než 2 km, tedy ve spodním patře oblačnosti. Výška, ve které

tato kupovitá oblačnost vzniká, se nazývá kondenzační hladina.
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2. Konvektivní oblačnost

Konvektivní oblačnost se v mírných zeměpisných šířkách vyskytuje zejména

v teplé polovině roku, kdy jsou vhodnější podmínky pro vznik termické konvekce

díky prohřívání zemského povrchu během dne. Konvektivní oblačnost klasifikujeme

podle různých kritérií, přičemž základní rozdělení je na nesrážkovou a srážkovou

oblačnost, což souvisí především s vertikálním rozsahem oblačnosti [2].

2.1 Nesrážková konvektivní oblačnost

V případě mělké konvekce dochází ke vzniku nesrážkových oblaků druhu Cu

nad relativně homogenním zemským povrchem. Nedochází k vývoji srážek kvůli

krátké době života Cu (rozpadají se přibližně do 30 minut) a nízkému obsahu vody

ve vzduchu. Radiační ochlazování vrcholu oblaku je zanedbatelné vůči

adiabatickému ochlazování vystupujícího vzduchu.

2.2 Srážková konvektivní oblačnost

Ve středních zeměpisných šířkách je pro vznik intenzivních srážek zapotřebí,

aby oblak dosahoval výškových hladin, ve kterých vznikají a rostou ledové krystalky

na úkor přechlazených vodních kapek. Po dosažení určité velikosti těchto ledových

částic je pádová rychlost vyšší než rychlost vzestupných pohybů a částice začne

padat do nižších výškových hladinách, ve kterých se mění v dešťové kapky.

Mohutnější Cu s vertikálním rozsahem kolem 5 km mohou dosahovat výšky,

ve které teplota klesne pod 0 °C, a mohou tak vznikat přeháňky. Adiabatické

ochlazování opět převládá nad radiačním.

Při hluboké konvekci se tvoří vertikálně mohutné srážkové oblaky druhu Cb,

které mohou přesahovat výšku 15 km a leží tedy až nad tropopauzou ve spodní

stratosféře. Uvnitř Cb dochází k silné turbulenci, která může vzduchovým částicím

zamezit v sestupu, a proto tyto částice přetrvávají delší dobu v oblaku. Na vrcholu

Cb dochází k radiačnímu ochlazovaní, což má za následek prohloubení instability

teplotního zvrstvení. Doba života se pohybuje v rozmezí 30 minut až několika hodin.
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3. Konvektivní bouře

Srážková oblačnost je často doprovázena řadou nebezpečných

meteorologických jevů a hovoříme o tzv. konvektivních bouřích [1]. Označují souhrn

meteorologických procesů a jevů vyskytujících se při vývoji vertikálně mohutných

srážkových konvektivních oblaků druhu Cb. Tyto procesy zahrnují přívalové deště,

krupobití, prudký nárazovitý vítr, tornáda, elektrickou aktivitu atd. V konvektivní

bouři silné intenzity [1] se vyskytují kroupy o průměru větším jak 2 cm, tornádo,

nebo vítr o rychlosti nad 25 m.s-1. Termínem bouřka [1] je označován souhrn

elektrických, optických a akustických jevů spojených s výskytem bleskové aktivity.

Jsou součástí konvektivní bouře a vyskytují se převážně v Cb, případně v Cu nebo

v nimbostratu (Ns). Můžeme je dělit na frontální bouřky vyskytující se

na atmosferických frontách (většinou na studené nebo studené okluzní frontě)

a nefrontální bouřky.

3.1 Jednoduchá konvektivní cela

Konvektivní bouře je tvořena z jedné nebo více jednoduchých konvektivních

cel [1] s charakteristickou oblastí výstupného a kompenzačního sestupného pohybu.

Tato základní strukturální jednotka nabývá rozměrů v rozmezí 5 - 10 km a prochází

stádiem cumulu, stádiem zralosti a stádiem rozpadu [2]. Tento životní cyklus

je znázorněn na obr. 3.1.1 Během celého životního cyklu splňuje jednoduchá

konvektivní cela vlastnosti proudění v konvektivní cirkulaci a její vývoj je plynulý.

Ve stádiu cumulu je dominantní vzestupný konvektivní proud, díky kterému

je transportován teplý vzduch do vyšších hladin. Kondenzací vodní páry vznikají

vodní kapky, které se dál zvětšují, a ve vyšších hladinách se vytvářejí ledové

krystalky. Po vytvoření Cu vtéká vzduch do oblaku i po stranách vzestupného proudu.

Kapky a krystalky začínají padat k zemskému povrchu, pokud rychlost jejich pádu je

vyšší než rychlost vzestupných proudů v oblaku. Klesající krystalky mohou

zachytávat přechlazené kapky vody, čímž vznikají ledové krupky a může docházet

ke kolizi těchto krupek s ledovými krystalky. Tím je generován elektrický náboj

(viz kapitola 5).
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Srážkové částice při pádu strhávají okolní vzduch a vypařují se po dosažení

nenasyceného vzduchu pod základnou oblaku. Tímto se vzduch ochlazuje

a je transportován sestupným kompenzačním proudem k zemskému povrchu. Začíná

stádium zralosti, ve kterém se sestupný proud dál prohlubuje a je doprovázen

srážkami. Přední okraj studeného vzduchu vytékajícího z Cu se nazývá gust fronta.

Vyznačuje se náhlým a prudkým zvýšením rychlosti větru, změnou teploty a změnou

tlaku.

Ve stádiu rozpadu se sestupný proud chladného vzduchu u zemského povrchu

roztéká do stran a proniká pod vzduch teplejší. Tím dojde k odříznutí teplého

vlhkého toku do cely a díky tomu postupně zaniká tvorba srážek. Následně vymizí

i sestupné proudy a konvektivní cela se rozpadá, přičemž v horních hladinách může

zůstat zachován zbytek kovadliny Cb ve formě vysoké oblačnosti z ledových

krystalků.

Obr. 3.1.1: Schématické znázornění tří fází životního cyklu jednoduché konvektivní cely [4].

Pomocí meteorologických radarů jsme schopni identifikovat rozsah srážkové

oblačnosti a intenzitu srážek. Vysílač radaru vyšle elektromagnetické záření o vlnové

délce několika centimetrů, které následně narazí do částic tvořících konvektivní bouři

a je částečně pohlceno nebo rozptýleno. Radarová odrazivost [5] určuje, jaká část

rozptýleného záření se vrátí zpět do radarového přijímače, a je úměrná intenzitě
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srážek. Charakteristická pole radarové odrazivosti v průběhu životního cyklu

jednoduché konvektivní cely jsou znázorněna na obr. 3.1.2.

Obr. 3.1.2: Schématické znázornění časového vývoje radarové odrazivosti během životního

cyklu jednoduché konvektivní cely [2].

3.2 Multicelární bouře

Multicelární bouře [1] jsou složeny z více jednoduchých konvektivních cel

v různých vývojových stadiích. Během životního cyklu multicely (znázorněného

na obr. 3.2.1) se vyvíjí nové jednoduché cely v 10 až 15 minutových intervalech

a následně splývají s hlavním systémem. Cela tvoří nejvyšší vrcholek oblačnosti

systému po dosažení maximální intenzity výstupního proudu. Při následném poklesu

intenzity vrcholek klesá a divergence vzduchu v horních výškových hladinách

přispívá k vzniku kovadliny. Srážková voda vytvořena ve výstupném proudu

konvektivních cel vypadává po dozrání cely a tvoří sestupný proud, který

u zemského povrchu diverguje. Teplý okolní vzduch je vytlačován nahoru a tím jsou

vytvořeny vhodné podmínky pro vznik nových cel. Konvektivní jednoduché cely

tedy postupně procházejí všemi vývojovými stádii popsanými v kapitole 3.1. Vysoká

míra instability a mírný střih větru tvoří vhodné podmínky po rozvoj multicelárních

bouří.
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Obr. 3.2.1: Schéma časového vývoje multicelární bouře při pohybu zprava doleva.

Jednotlivé cely jsou očíslovány, přičemž cela 1 je nejstarší. Černé šipky znázorňují směr

proudění, symbol studené fronty označuje gust frontu a pole radarové odrazivosti

je znázorněno zelenožlutými plochami. Upraveno podle [6].

Vznik nových cel v oblasti gust fronty závisí hlavně na střihu větru a míře

instability vzduchu (při nízkých hodnotách střihu větru a vysoké instabilitě jsou

podmínky vhodnější).

Celková rychlost multicely je dána součtem rychlosti diskrétního šíření

systému díky nově vznikajícím celám a střední rychlosti pohybu jednotlivých cel,

která závisí především na rychlosti větru. Vývoj cel v přední části systému zrychluje

pohyb multicely, naopak vývoj v zadní části zpomaluje celkový pohyb a mohou

vznikat přívalové srážky. Doba života multicely se pohybuje v řádu hodin.
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4. Mezosynoptický konvektivní systém (MCS) mírných

zeměpisných šířek

Mezosynoptický konvektivní systém [1] je soustavou oblaků druhu Cb, která

tvoří souvislou srážkovou oblast, a vyskytuje se ve střední a horní troposféře

s horizontálním rozměrem minimálně 100 km. MCS vzniká spojením několika

konvektivních bouří a je tvořen konvektivní (~ 10%) i vrstevnatou (~ 90%)

oblačností. Tyto systémy zodpovídají za velkou část srážek v tropických

(~23,5° j.š. - 23,5° s.š.) a středních teplých (~23.5° s.š. - 35° s.š. a 23.5° j.š. - 35° j.š.)

zeměpisných šířkách. Jejich doba života se pohybuje kolem 10 hodin, ovšem zbytek

kovadliny konvektivní oblačnosti může přetrvávat i několik dní po rozpadu MCS.

MCS lze identifikovat pomocí družicových dat a informace o celkovém

rozsahu oblačnosti získáváme především z infračerveného spektra. Následně

je možné v oblasti takto určené díky poli radarové odrazivosti rozlišit konvektivní

i vrstevnaté srážky MCS a určit jejich vývoj, strukturu a rozsah (viz obr. 4.1) [7].

Konvektivní srážky jsou neuspořádané uvnitř vrstevnaté oblasti nebo tvoří srážkové

pásy v přední části MCS (viz kapitola 4.1). Na obr. 4.2 jsou znázorněny obvyklé

formy uspořádání MCS.

Obr. 4.1: (a) Pole radarové odrazivosti v MCS (b) rozdělené na konvektivní a vrstevnatou

oblačnost [8].



10

Obr. 4.2: Znázornění obvyklých forem uspořádání radarové odrazivosti v MCS středních

zeměpisných šířek. V symetrickém i nesymetrickém případě se v přední části systému

nachází konvekční linie s obloukovitým tvarem vypouklým ve směru pohybu,

vroubkovaným okrajem a velkými gradienty radarové odrazivosti. Za ní jsou připojené

vrstevnaté srážky s vydutým zadním okrajem. MCS se pohybuje kolmo na konvekční linii

ve směru šipky. Cely vznikají v symetrickém MCS podél konvekční linie a vrstevnatá

oblačnost má těžiště za centrem linie. V případě nesymetrického MCS vznikají nové cely

na spodním okraji konvekční linie a při svém zániku přispívají k vrstevnaté části [8].

MCS během svého životního cyklu prochází stádiem formování, intenzifikace,

zralosti a rozpadu [2]. V počátečním stádiu formovaní tvoří systém několik

konvektivních cel, které jsou lineárně uspořádané v přední části MCS nebo náhodně

rozmístěné ve vrstevnaté oblačnosti. Tyto cely rostou ve stádiu intenzifikace a tvoří

oblast konvektivních srážek. Následný rozpad jednotlivých cel přispívá k tvorbě

vrstevnaté oblačnosti Ns a oblast srážek dosahuje mezosynoptických rozměrů

(stádium zralosti). V případě vývoje nových cel obsahuje MCS nadále konvektivní

i vrstevnatou část, jejich poměr se v čase mění a má vliv na dynamiku MCS. Pokud

naopak vývoj cel ustane, skládá se MSC postupem času pouze ze slábnoucích

vrstevnatých srážek (stádium rozpadu).

Ve výstupních proudech konvektivní oblačnosti se uvolňuje latentní teplo

kondenzace a tím dochází k ohřevu. Sestupné ochlazující proudy nestačí tento ohřev

kompenzovat a celkem tedy dochází k ohřevu ve všech výškových hladinách

konvektivní oblačnosti. Ve vrstevnaté oblačnosti se tento jev objevuje pouze
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ve vyšších hladinách, kde navíc k ohřevu přispívá i radiace horní hranice. Naopak

v nižších hladinách dochází k ochlazovaní vlivem tání ledových krystalků a výparem.

Pokud se MCS pohybuje pomalu a má dlouhou dobu života, dochází

k vysokému úhrnu srážek doprovázenému silnými nárazy větru a silnými

elektrickými výboji. V mírném podnebném pásu se mohou vyskytnout tornáda

a krupobití, nad oceány se MCS může přeměnit v tlakovou níži.

4.1 Squall line

Relativně lineární strukturu vzájemně interagujících konvektivních bouří

v rámci MCS označujeme jako squall line (SQL) [8]. Může se vyskytovat v mírném

i tropickém podnebném pásu a často se objevuje před přechodem studené fronty.

Schéma SQL ve stádiu zralosti je znázorněno na obr. 4.2.1.

Obr. 4.2.1: Vertikální řez SQL ve stádiu zralosti orientován kolmo na linii konvekce.

Pomocí pole radarové odrazivost je znázorněna srážková voda, přičemž v konvektivní části

indikují žluté a červené oblasti vysoké pole odrazivosti intenzivních konvektivních srážek,

ve vrstevnaté části souvisí oblast vyšší odrazivosti s táním. Plné šipky znázorňují proudění

vzduchu, přerušované modré šipky vyznačují směr pádu ledových krystalků. Písmeny L jsou

označovány tlakové níže (zadní přízemní níže vzniká oteplením sestupujícího nenasyceného

vzduchu, ve středních vrstvách vznikají díky ohřívání vzduchu v horní části a ochlazením

spodní, přízemní níže před linií konvekce je spojena s ohřevem vlivem sestupného proudění

konvekčních cel), H označují tlakové výše (v přízemní vrstvě vzniká díky výtoku studeného

vzduchu z konvektivních cel, na horní hranici MCS vzniká výstupnými proudy vrstevnaté

oblačnosti). Upraveno podle [8].
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4.2 Mezosynoptický konvektivní komplex

V případě oválného uspořádání hovoříme o mezosynoptickém konvektivním

komplexu (MCC) [9]. Plošný rozsah souvislé chladné oblačnosti (T ≤ – 32 °C )

je větší jak 100 000 km2 a vnitřní oblast chladné oblačnosti (T ≤ – 52 °C ) přesahuje

50 000 km2. Tyto rozměry musí být splněny minimálně 6 hodin. Obvykle se

vytvářejí v odpoledních až večerních hodinách a maximální intenzity dosahují v noci.

Střední délka života dosahuje 15 hodin, nicméně mohou přetrvávat i více dní. MCC

nejsou příliš pohyblivé a během maximální intenzity se mohou vyskytnout intenzivní

srážky s následnými povodněmi.
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5. Blesky

Blesky [1] vznikají mezi kladnými a zápornými náboji v oblacích nebo

na zemském povrchu. Dělíme je na blesky mezi oblaky, mezi oblakem a zemí a mezi

oblakem a okolním vzduchem. Blesky přispívají k udržování potenciálového rozdílu

mezi vrstvami v atmosféře, které jsou vysoce ionizované, a povrchem Země.

Blesková aktivita souvisí s výskytem konvektivní oblačnosti a je proto využívána

při nowcastingu (krátkodobé předpovědi) srážek.

S bleskovou aktivitou je spojena i řada nebezpečných jevů, např. vznik

požáru, poškození nechráněných elektronických zařízení v domácnosti nebo zasažení

osoby. Pro letectví představují hrozbu hlavně kladné blesky, jelikož jejich proudová

amplituda bývá až desetinásobně vyšší než v případě záporných blesků.

5.1 Rozložení náboje uvnitř oblaku a vznik blesků

Ke vzniku blesků dochází uvnitř oblaků druhu Cb, ve kterých jsou tvořena

rozsáhlá centra elektrického náboje potřebná ke vzniku elektrického výboje. Podle

zobecněného modelu Cb [2], znázorněného na obr. 5.1.1, vzniká elektrický náboj

uvnitř Cb kolizí větších ledových krupek a menších krystalků v oblasti výstupného

proudění. Tím je generován elektrický náboj, krupky jsou nabíjeny záporně

a krystalky kladně. Díky zemské tíži jsou těžší krupky transportovány do nižších

hladin než krystalky. Je tak postupně vytvářeno hlavní centrum kladného náboje

vyskytující se ve výšce 7 až 9 km, kde se teplota pohybuje mezi -25 °C až -40 °C.

Těžší částice tvoří hlavní centrum záporného náboje v nižší výšce odpovídající

teplotě v rozsahu 0°C až -20 °C. Velikost nábojů hlavních center je přibližně stejná

(řádově desítky coulombů) [10].

Tento jev je doprovázen vznikem elektrického pole a vyskytují se první

blesky mezi oblaky, angl. Cloud-to-cloud lightning (CC). Tyto typy blesků

neutralizují náboje opačné polarity mezi celami multicely nebo uvnitř jednoduché

cely [1].
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Během vývoje Cb dochází ke vzniku nových elektrických nábojů a jejich

advekci. Na zemském povrchu je indukován kladný náboj a objevují se výboje

neutralizující náboje opačné polarity mezi oblakem a zemí, angl. Cloud-to-ground

lightning (CG) [1]. Ve většině případů se jedná o blesky CG- neutralizující záporné

centrum náboje v nižších vrstvách oblaku.

V pozdějším stádiu života Cb se může v dolní části oblaku objevit podružné

centrum kladného náboje o velikosti řádově jednotek coulombů. Ve stádiu rozpadu

Cb stále dochází k advekci náboje a na zemském povrchu pod kovadlinou Cb se

indukuje záporný náboj. To vede k častému výskytu kladných blesků CG+, které

neutralizují kladné centrum náboje uvnitř oblaku.

V reálných případech se rozložení nábojů uvnitř Cb od tohoto zobecněného

modelu liší.

Obr. 5.1.1: Schéma rozložení elektrického náboje v Cb a na zemském povrchu včetně

jednotlivých typů elektrických výbojů [11].

5.2 Blesky mezi oblakem a zemí (CG)

Blesk je tvořen jedním nebo více dílčími výboji, přičemž každý dílčí výboj se

skládá z vůdčího, vstřícného a zpětného výboje. Z oblaku se silným elektrickým

polem postupuje první vůdčí výboj směrem k povrchu země (občas se objeví i blesky

s vůdčím výbojem směřujícím od vysokých objektů na zemském povrchu směrem
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k oblaku). Při šíření klesá podél jeho trajektorie intenzita elektrického pole, což vede

k zastavení pohybu blesku na několik milisekund. Během toho intenzita pole opět

vzroste a výboj pokračuje směrem k zemskému povrchu. Blesk se tedy šíří v krocích

rychlostí přibližně 200 km.s-1. Vůdčí výboj indukuje výboj opačné polarity,

tzv. vstřícný výboj, který se začne šířit proti vůdčímu výboji od povrchu země

(obvykle z vyvýšených objektů). Propojením vůdčího výboje se vstřícným vzniká

kanál blesku, kterým prochází zpětný výboj rychlostí zhruba 20 000 km.s-1

a neutralizuje elektrický náboj. Kanál blesku má průměr řádu jednotek centimetrů

a teplota v něm dosahuje až 30 000 K, což způsobí zvětšení objemu okolního

vzduchu a následnou tlakovou vlnu doprovázenou hřměním [1, 2].

Záporné blesky CG- neutralizující centrum záporného náboje v oblaku tvoří

zhruba 90% blesků mezi oblakem a zemí. Kladné blesky CG+ neutralizující kladný

náboj oblaku přenášejí větší celkový náboj než CG- výboje, šíří se déle atmosférou

a občas udeří i ve vzdálenosti několika kilometrů od oblaku. Obvykle jsou tvořeny

jen jedním dílčím výbojem na rozdíl od CG- výbojů, které se skládají z více dílčích

výbojů za sebou. Proudová amplituda CG+ výbojů se pohybuje okolo 10 kA,

v případě CG- odpovídá zhruba 1 kA. Dalším rozdílem je, že se CG- výboje šíří

především skokově, což se projeví v elektromagnetickém záření vygenerovaném

tímto typem blesku. Blesky CG+ se naopak mohou šířit i spojitě [12].

5.3 Blesky mezi oblaky (CC)

Dílčí výboje tvořící tento typ blesku se také skládají z vůdčího, vstřícného

a zpětného výboje, ale jejich proudové amplitudy, rychlosti šíření a změny

elektrických gradientů nabývají nižších hodnot než v případě CG výbojů. V mírných

zeměpisných šířkách tvoří CC výboje 70% až 80% všech blesků a nárůst počtu CC

výbojů a jejich výšky nad zemským povrchem je spojen s rostoucí intenzitou

konvekce. V raném stádiu Cb je větvení blesku orientováno většinou vertikálně

a v pokročilejším stádiu horizontálně [2, 12].
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5.4 Blesková aktivita v MCS

Stejně jako v jednoduchých konvektivních celách dochází k bleskové aktivitě

i v MCS. Během stádia formování MCS vznikají výstupné proudy v jednotlivých

konvektivních celách a v této oblasti se objevují čtyři centra náboje (viz obr. 5.4.1)

[13]: spodní centrum kladného náboje nacházející se nad základnou oblaku v oblasti

izotermy odpovídající 0 °C, hlavní centrum záporného náboje v oblasti izotermy

odpovídající -25 °C, horní centrum kladného náboje a horní centrum záporného

náboje v blízkosti horní hranice oblačnosti.

Ve stádiu intenzifikace MCS rostou konvektivní cely a tvoří se oblast

sestupných proudů, ve které se vyskytuje 6 nábojových center. Jak je vidět

na obr. 5.4.1, polarita jednotlivých center se opět střídá a nejnižší centrum náboje je

také kladné. Rozdíl od oblasti výstupných proudů je především v rozložení náboje v

okolí nulové izotermy. Místo jednoho centra kladného náboje se zde nachází tři

centra náboje - dvě kladná a jedno záporné. Oblast sestupných proudů má oproti

oblasti výstupných proudů větší hustotu náboje, nicméně ve vyšších hladinách

oblaku už centra obou oblastí splývají [13].

Obr. 5.4.1: Schéma uspořádání náboje v konvektivní části MCS. Šipky znázorňují oblast

výstupných a sestupných pohybů a hustota znamének plus a mínus na schématu odpovídá

hustotě náboje v jednotlivých centrech [13].
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Objevují se jak výboje mezi oblaky, tak mezi oblakem a zemí. Počet

CC výbojů se zvyšuje s rostoucím rozsahem výstupných pohybů konvektivní cely,

zatímco počet CG výbojů roste až o něco později při tvorbě sestupných pohybů a

poklesu radarové odrazivosti uvnitř cely. Blesková aktivita se tedy zvyšuje s rostoucí

intenzitou MCS [14].

Ve stádiu zralosti MCS vzniká rozsáhlá vrstevnatá oblačnost z rozpadajících

se konvektivních cel. Ve vrstevnaté části MCS existují dva různé způsoby rozmístění

elektrického náboje. První způsob uspořádání (Typ A) má minimálně 5 nábojových

center, která jsou umístěna nad sebou se střídavou polaritou, přičemž nejvýš

položené centrum se nachází přibližně ve výšce 8 km odpovídající -20 °C. Druhý

jednodušší způsob (Typ B) obsahuje jen 4 nábojová centra (viz obr. 5.4.2). V obou

případech se vertikální rozměr těchto center pohybuje v řádu několika set metrů a

horizontální rozloha dosahuje až 100 km. Nejnižší centrum náboje je záporné a

nejvyšší hustota náboje se obecně nachází v hladině nulové izotermy. Bylo zjištěno,

že polarita této oblasti se liší v různých MCS a v různých oblastech systému - obecně

platí, že v případě uspořádání typu B je toto centrum náboje kladné a v případě typu

A může být polarita jak kladná, tak záporná. Celková velikost náboje jednoho

nábojového centra vrstevnaté části MCS je přibližně 20 000 C, což je hodnota o dva

řády vyšší než v případě jednoduché konvektivní cely [15, 16].

Obr. 5.4.2: Uspořádání náboje ve stádiu zralosti MCS. Ve vrstevnaté oblačnosti se nacházejí

čtyři hlavní centra náboje - dvě kladná (znázorněna šedě) a dvě záporná (znázorněna černě).

Páté centrum (záporné) se objevuje ve vyšších hladinách v blízkosti konvektivní oblačnosti a

pod základnou oblaku je navíc centrum kladného náboje. Přerušované čáry znázorňují pole

radarové odrazivosti a šipky směry proudění. Upraveno podle [15] .
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Můžeme se setkat také s případem, kdy se základna oblaku nachází nad

nulovou izotermou a tím pádem se v jejím okolí žádný náboj nenachází. Rozložení

náboje vrstevnaté oblačnosti se v tomto případě podobá nesrážkovým oblakům -

záporné nábojové centrum se nachází v nižších hladinách a rozsáhlá oblast kladného

náboje ve vyšších [16].

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.1, během rozvoje konvektivní cely se

vyskytují především CG- výboje a ve stádiu rozpadu CG+ výboje. Z toho plyne, že

během stádia zralosti MCS převažují v konvektivní části CG- výboje a ve vrstevnaté

části, která vzniká z rozpadající se konvektivní oblačnosti, CG+ výboje [17]. Ty se

obvykle vyskytují v blízkosti oblasti tání, tedy nulové izotermy, jelikož se zde často

nachází centrum kladného náboje. Ovšem mnoho CG+ výbojů zaznamenaných ve

vrstevnaté oblačnosti má svůj původ v konvektivní části MCS a dále se šíří skrz

vrstevnatou oblačnost směrem k zemskému povrchu. Celkový počet všech typů

výbojů ve vrstevnaté oblačnosti je nižší než v konvektivní.

Důležitou roli pro bleskovou aktivitu má advekce náboje, která ovlivňuje

uspořádání center kladných a záporných nábojů v MCS a tím pádem i oblast výskytu

blesků. Na advekci má vliv velikost rychlosti větru a intenzita pohybů v rámci MCS.

Pokud se pohyb MCS zpomalí, vzroste hustota počtu elektrických výbojů nad daným

územím a naopak.

Ve stádiu rozpadu MCS ustává vývoj konvektivních cel a s ním i tvorba

nových nábojů v konvektivní oblačnosti. Dochází dále k advekci náboje a postupně

začíná převládat počet blesků ve vrstevnaté oblačnosti nad rozpadající se konvektivní

oblačností. Celkový počet výbojů CC i CG pak klesá společně s rozpadajícím

se MCS.
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6. Detekce blesků

Při detekci blesků je možné využívat několika metod. Detekční systémy jsou

založené na tom, že blesky generují elektromagnetické záření v širokém spektru,

pomocí něhož lze vyhodnotit určité vlastnosti výboje. Při zpětném výboji CG je

nejvíce energie emitováno na nízkých frekvencích (30 kHz až 300 kHz), naopak

vůdčí výboje CG a blesky mezi oblaky vyzařují elektromagnetické záření

na vysokých frekvencích (řádově stovky MHz). Díky tomu je možné od sebe odlišit

jednotlivé typy blesků. Rozlišení blesků CG a CC se provádí vyhodnocením tvaru

časového průběhu detekovaného záření.

K přesné lokalizaci je zapotřebí více časově synchronizovaných detektorů

tvořících detekční síť a centrální server, ve kterém je určena výsledná poloha výboje

pomocí metody času příchodu, angl. time of arrival (TOA), nebo metody určování

směru, angl. direction finding (DF) [2].

Metoda času příchodu porovnává čas, ve kterém bylo na jednotlivých

anténách detektorů zaznamenáno elektromagnetické záření. Poloha výboje je určena

jako průsečík hyperbolických křivek daných pevným poměrem časových rozdílů

zaznamenání blesku (viz obr. 6.1).

Obr. 6.1: Lokalizace blesku metodou času příchodu [2].
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V metodě určování směru je anténou detektoru navíc zaznamenán i směr,

odkud se šířilo elektromagnetické záření, a poloha výboje je dána průsečíkem přímek

jeho směrů vyhodnocených několika detektory (viz. obr. 6.2).

Obr. 6.2: Lokalizace blesku metodou určování směru [2].

Nejvyšší přesnosti určení polohy blesku je dosaženo uvnitř detekční sítě. Tato

přesnost klesá s rostoucí vzdáleností výboje od sítě a s rostoucí vzájemnou

vzdáleností mezi detektory. Existují i autonomní detektory, které měří čas i směr

výboje, nicméně nedosahují tak vysoké přesnosti jako detekční sítě.

V České republice je využívána detekční síť CELDN (Central European

Lightning Detection Network) a LINET (Lightning Location Network). CELDN je

součástí sítě EUCLID (European Cooperation for Lightning Detection) sdružující

většinu zemí Evropy. Je založen na analýze elektromagnetického záření blesků.

Pravděpodobnost detekce CG výbojů se pohybuje kolem 90%, v případě CC však

klesá na pouhých 30% [18].

6.1 LINET (Lightning Location Network)

Na Mnichovské univerzitě byla vyvinuta mezinárodní síť detekce blesků LINET,

která využívá nízkých a velmi nízkých frekvencí (LF/VLF). Je stále rozšiřována

a pokrývá oblast v rozsahu přibližně 10° z.d. - 35° v.d. a 30°s.š. - 65°s.š.

Systém LINET měří elektromagnetické záření pomocí dvou vzájemně kolmých

a vertikálně umístěných kruhových smyček. Je při tom využíván Faradayův indukční

zákon, pomocí něhož lze měřit intenzitu magnetického pole a směr, odkud přišel

signál. LINET se skládá z několika měřících stanic, které jsou rozmístěny ve
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vzdálenostech 150 až 250 km, a z centrálního serveru. Elektromagnetické záření z

blesku se dostane k jednotlivým senzorům v odlišný čas (rozdíly se pohybují v

řádech milisekund), a proto jsou stanice opatřeny GPS anténou pro synchronizaci

času. Naměřená data jsou poté zpracována a pomocí internetu odeslána k

centrálnímu serveru, který vypočítá polohu naměřených blesků a uloží je do databáze.

Mimo polohy je detekována polarita, intenzita a v případě blesků uvnitř oblaků i

výška výboje.

Dříve bylo měření výbojů uvnitř oblaků možné jen pomocí vysokofrekvenčních

systémů (VHF/HF). Nevýhodou ovšem bylo, že vysokofrekvenční senzory musí být

umístěny ve výrazně menší vzdálenosti než nízkofrekvenční senzory, a to díky tomu,

že je vysokofrekvenční elektromagnetické záření v atmosféře rychle utlumeno.

Pokrytí rozsáhlé oblasti je proto obtížnější. Díky nízkofrekvenčnímu systému LINET

je tedy možné spolehlivě identifikovat jak blesky do země, tak blesky uvnitř oblaku.

Rozlišení typu blesku není prováděno na jednotlivých stanicích, ale v centrálním

serveru, kde jsou shromažďovány informace ze stanic a rozpoznány určité vlastnosti

dané skupiny blesků.

Zaznamenávání výšky blesku uvnitř oblaku je využíváno k analýze životního

cyklu bouřek a vyhodnocení jejich intenzity. Pokud průměrná výška cely stoupá,

předpokládá se výskyt oblasti s intenzivní konvekcí, ve které se kromě blesků může

vyskytnout silný déšť s krupobitím, což je varovný signál pro letectví

a meteorologické služby.

Blesk z oblaku do země vyzařuje elektromagnetický signál velmi blízko u země

a tím pádem se k senzoru dostane rychleji než signál z blesku uvnitř oblaku. Časový

rozdíl je malý, ale pokud jsou všechny komponenty systému navrženy s dostatečnou

přesností, je možné tento časový rozdíl zaznamenat. Za tímto účelem by měly být

jednotlivé stanice ve vzájemné vzdálenosti 150 až 250 km.

Při detekci je využívána metoda podle času příchodu signálu (TOA) a umožňuje

přesnost určení polohy blesku kolem 100 metrů, v případě dodatečných optimalizací

dokonce 75 metrů. Přesná lokalizace výbojů umožňuje vymezení bouřkových

cel [16, 19].



22

7. Blesková aktivita ve vybraných případech MCS

Tato kapitola bude věnována pěti konkrétním MCS zaznamenaných v letech

2015 až 2019 nad územím ČR a v přilehlých oblastech. Na základě dat získaných

z [20] a [21] budou popsány povětrnostní podmínky nad daným územím a pomocí

dat naměřených detekční sítí LINET bude rozebrána blesková aktivita v jednotlivých

MCS.

7.1 MCS 7. až 8. července 2015

Během 7.-8.7.2015 přešly nad Evropou současně dvě tlakové níže postupující

směrem na východ, a to nad severní Evropou (tlak v centru tlakové níže byl přibližně

995 hPa) a nad severní částí Německa (~ 1005 hPa). S přechodem obou cyklón byl

spojen přechod dvou studených front přes západní, střední a východní Evropu (viz

obr. 7.1.1 v příloze).

Na rozhraní těchto studených front byl teplý vzduch vytlačován studeným

a došlo ke konvekci na frontálním rozhraní. Následně se 7.7.2015 přibližně

od 12:00 UTC začaly tvořit jednotlivé konvektivní cely MCS nad západní Evropou

(stádium formování MCS), což je vidět na obr. 7.1.2 v příloze, kde je znázorněn

výskyt konvektivní oblačnosti v Evropě. Během stádia intenzifikace MCS zvýšil

intenzitu konvekce také termický faktor - kolem poledne 7.7.2015 dosahovala teplota

v mnoha oblastech hodnoty nad 30 °C, zejména v jižní části střední Evropy

(viz obr. 7.1.3 v příloze). Přechod konvektivní oblačnosti ve vrstevnatou ve stádiu

zralosti MCS není jednoznačný, pravděpodobně k němu došlo 8.7.2015 mezi

0:00 UTC a 1:00 UTC.

Nad střední Evropou vanul v tlakové hladině 850 hPa jihozápadní vítr

(7.7.2015 v 12:00 UTC), který s příchodem bouře postupně zesiloval (viz obr. 7.2.4

v příloze) a stáčel se západně až severozápadně - během 8.7.2015 vanul západní vítr

nad většinou území střední Evropy a severozápadní vítr nad východní částí střední

Evropy. Bouře se tedy nejprve pohybovala směrem na východ a poté na jihovýchod

(vývoj celkové oblačnosti MCS je zobrazen na obr. 7.1.5 v příloze).

Časový vývoj bleskové aktivity v třicetiminutových intervalech (7.8.2015

12:00 UTC - 8.7.2015 8:00 UTC) je znázorněn pomocí histogramu na obr. 7.1.6.
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Hodnota počtu blesků uvedena u daného času v UTC odpovídá vždy součtu výbojů

za posledních třicet minut (toto platí i pro všechny následující grafy). Jsou odlišeny

blesky typu CC (modře) a CG (zeleně) a je zřejmé, že počet CG výbojů převažoval.

Blesková aktivita nejprve rostla, lze proto předpokládat i nárůst vertikálního

a horizontálního rozsahu oblačnosti a rozvoj bouře, tedy stádium intenzifikace MCS.

V následujícím stádiu zralosti byla mezi 20:30 UTC a 21:00 UTC blesková aktivita

maximální, celkový počet CG a CC výbojů se pohyboval kolem 25000 a 13000.

Do 22:30 UTC počet blesků klesal, mezi 23:00 UTC a 23:30 UTC bylo dosažené

druhé maximum a poté následovalo stádium rozpadu MCS, tedy další pokles

bleskové aktivity a postupný rozpad bouře.

Obr. 7.1.6: Časový vývoj počtu CC a CG výbojů (7.8.2015 12:00 UTC - 8.7.2015

8:00 UTC).

Obr. 7.1.7: Časový vývoj počtu CC a CG výbojů (8.8.2015 8:00 UTC - 23:59 UTC).
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Jak je vidět na obr. 7.1.7, blesková aktivita začala od 8:00 UTC (8.7.2015)

stoupat a MCS se tedy opět nacházel ve stádiu intenzifikace. Mohlo to být způsobeno

přechodem MCS přes Alpy a Západní Karpaty, kde došlo vlivem působení orografie

k zesílení konvekce a vzniku nových konvektivních cel tvořících MCS. Rozvoj

konvektivní oblačnosti nad územím Polska mohl být opět podpořen výrazným

prohřáním spodních vrstev vzduchu kolem poledne. Největší počet CC výbojů

(~ 7500) se objevil již mezi 12:30 UTC a 13:00 UTC, v případě CG výbojů bylo

maximum dosaženo až ve stádiu zralosti MCS mezi 16:00 UTC a 16:30 UTC

(~ 13500 CG výbojů). Následovalo stádium rozpadu MCS a celkový počet výbojů

klesal. Počet CG výbojů byl i v tomto případě vyšší než počet CC výbojů, nicméně

celkový počet všech blesků byl v tomto časovém intervalu zhruba poloviční než

7.8.2015 12:00 UTC - 8.7.2015 8:00 UTC.

Na obr. 7.1.8 a 7.1.9 je pomocí histogramu znázorněn časový vývoj CG+

a CG- výbojů. Ve stádiu intenzifikace MCS se v obou případech vyskytovaly

převážně CG+ výboje. Dne 7.7.2015 se maximální výskyt CG+ i CG- výbojů objevil

ve stádiu zralosti (20:30 UTC - 21:00 UTC) a 8.7.2015 nejprve nastalo maximum

CG+ výbojů (14:30 UTC - 15:00 UTC) a poté maximum CG- výbojů (16:00 UTC -

16:30 UTC). Během stádia rozpadu MCS převažovaly v obou případech CG- výboje.

Obr. 7.1.8: Časový vývoj počtu CG+ a CG- výbojů (7.8.2015 12:00 UTC - 8.7.2015

8:00 UTC).
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Obr. 7.1.9: Časový vývoj počtu CG+ a CG- výbojů (8.8.2015 8:00 UTC - 23:59 UTC).

Mezioblačné blesky měly během celého života MCS nejnižší průměrnou

proudovou amplitudu (~ 5,6 kA), přičemž nejvíce výbojů dosahovalo proudové

amplitudy kolem 3,5 kA (viz obr. 7.1.10). V případě blesků mezi oblakem a zemí

s proudovou amplitudou nižší jak 7,0 kA si můžeme všimnout, že CG+ výboje

převažují nad CG- výboji, a pro vyšší proudové amplitudy je tomu naopak. Vyšších

proudových amplitud tedy dosahovaly častěji CG- výboje než CG+. Průměrná

amplituda CG+ a CG- výbojů byla přibližně 6,8 kA a 10,1 kA a v obou případech

nejvíce výbojů dosahovalo proudové amplitudy kolem 4,0 kA.

Obr. 7.1.10: Histogram počtu výbojů jednotlivých typů v závislosti na proudové amplitudě

v průběhu celého životního cyklu MCS (7.8.2015 12:00 UTC - 8.7.2015 23:59 UTC).
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Obr. 7.1.11: Časový vývoj průměrné proudové amplitudy jednotlivých typů výbojů

(7.8.2015 12:00 UTC - 8.7.2015 8:00 UTC).

Obr. 7.1.12: Časový vývoj průměrné proudové amplitudy jednotlivých typů výbojů

(8.8.2015 8:00 UTC - 23:59 UTC).

Na obr. 7.1.11 a 7.1.12 je zachycena časová závislost průměrné proudové

amplitudy jednotlivých typů výbojů a vidíme, že po většinu času byla proudová

amplituda CC výbojů nejnižší a proudová amplituda CG- výbojů nejvyšší. Dne

7.7.2015 kolísala během stádia intenzifikace a zralosti MCS hodnota proudové

amplitudy CC výbojů kolem 5,1 kA, v případě CG výbojů došlo k mírnému poklesu.

Ve stádiu rozpadu MCS vzrostla průměrná proudová amplituda všech tří typů blesků.

Dne 8.7.2015 měla proudová amplituda během všech vývojových stádií MCS
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rostoucí tendenci a v obou případech byla tedy proudová amplituda všech tří typů

blesků maximální až během stádia rozpadu MCS.

Obr. 7.1.13: Časový vývoj průměrné výšky CC výbojů nad zemským povrchem (7.8.2015

12:00 UTC - 8.7.2015 23:59 UTC).

V průběhu vývoje MCS se také lišila průměrná výška mezioblačných blesků

znázorněná na obr. 7.1.13. Pokud průměrná výška výbojů stoupala, zvyšoval se

i vertikální rozsah konvektivních cel a lze předpokládat výskyt oblasti s intenzivní

konvekcí. Během stádia intenzifikace MCS k tomuto nárůstu docházelo 7.7.2015

od 12:30 UTC a mezi 13:30 UTC a 15:00 UTC se průměrná výška pohybovala

okolo 9,2 km. Poté došlo k poklesu a ve stádiu zralosti byla maximální průměrná

výška (stejně jako maximální počet výbojů) dosažena mezi 20:30 UTC a 21:00 UTC.

Následoval pokles výšky mezioblačných blesků spojený se stádiem rozpadu MCS.

K nejprudšímu nárůstu výšky CC výbojů dosahující 12,5 km došlo 8.7.2015

mezi 6:00 UTC a 8:00 UTC, což je pravděpodobně způsobeno výše zmíněným

přechodem bouře přes Alpy a Západní Karpaty, tedy druhým stádiem intenzifikace

MCS. Ve stádiu zralosti kolísala průměrná výška CC výbojů nad zemským

povrchem v rozmezí 8 km až 10 km a během stádia rozpadu MCS výška výbojů

klesla.

Na obr. 7.1.14 je zachycen celkový vývoj bleskové aktivity nad střední

Evropou. Postup blesků odpovídal postupu celkové oblačnosti MCS a v okolí

rakousko-slovenských hranic, tedy v Podunajské nížině v oblasti mezi Alpami
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a Západními Karpaty, vidíme, že blesková aktivita téměř ustala, jelikož nedošlo

k rozvoji konvektivní části oblačnosti vlivem působení orografie.

Obr. 7.1.14: Vývoj bleskové aktivity v MCS nad střední Evropou (7.8.2015 12:00 UTC -

8.7.2015 23:59 UTC).
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7.2 MCS 22. června 2017

Dne 22.6.2017 mezi 6:00 UTC a 21:00 UTC postupovala nad severní

Evropou cyklóna směrem na východ (tlak ve středu cyklóny odpovídal 1005 hPa),

s čímž byl spojen přechod studené fronty přes západní, střední a východní Evropu

(viz obr. 7.2.1 v příloze). Navíc si můžeme povšimnut, že před studenou frontou

postupovala čára instability a kolem 12:00 UTC se objevila za frontou oblast

konvergence. Obě tyto oblasti byly spojeny s tvorbou konvektivní oblačnosti

ve stádiu formování MCS (viz obr. 7.2.2 v příloze).

Přízemní teplota ve velké části střední Evropy přesahovala již v ranních

hodinách 20 °C (viz obr. 7.2.3 v příloze) a kolem 12:00 UTC teplota stoupla

nad 30 °C. Rozvoj konvektivní oblačnosti ve stádiu intenzifikace byl tedy opět

podpořen i termickým faktorem. Během stádia zralosti MCS došlo k přechodu

konvektivní oblačnosti ve vrstevnatou pravděpodobně mezi 10:00 UTC a 11:00 UTC.

V ranních hodinách vanul v tlakové hladině 850 hPa v západní části střední

Evropy jihozápadní vítr, v Německu západní a nad východní částí střední Evropy

severozápadní vítr. S příchodem bouře se vítr začal stáčet západně a postupně

zesiloval (viz obr. 7.2.4 v příloze). Bouře se pohybovala směrem na jihovýchod

přes Nizozemsko, severní Německo a Českou republiku (viz obr. 7.2.5 v příloze).

Na obr. 7.2.6 vidíme, že během životního cyklu MCS převažovaly blesky

mezi oblakem a zemí nad mezioblačnými. Ve stádiu intenzifikace MCS rostl počet

CC i CG výbojů, docházelo tedy k rozvoji oblačnosti bouře. Během stádia zralosti se

mezi 15:00 UTC a 19:30 UTC počet CC výbojů za třicetiminutové intervaly ustálil

na 17 000, zatímco počet CG výbojů do 18:00 UTC rostl. Celková blesková aktivita

byla maximální mezi 17:30 UTC a 18:00 UTC, kdy se počet CG a CC výbojů

pohyboval kolem 33 000 a 20 000. Následovalo stádium rozpadu MCS a blesková

aktivita ustávala.

Časový vývoj počtu CG+ a CG- výbojů je znázorněn na obr. 7.2.7. Ve stádiu

intenzifikace nejprve nepatrně převažovaly CG- výboje, nicméně s rostoucí

intenzitou MCS začaly postupně převládat CG+ výboje až do dosažení maximální

bleskové aktivity ve stádiu zralosti. Zhruba do 19:30 UTC bylo více CG- výbojů a

poté se opět objevovaly převážně CG+ výboje (stádium rozpadu MCS).
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Obr. 7.2.6: Časový vývoj počtu CC a CG výbojů (22.6.2017 6:00 UTC - 21:00 UTC).

Obr. 7.2.7: Časový vývoj počtu CG+ a CG- výbojů (22.6.2017 6:00 UTC - 21:00 UTC).

Blesky typu CC měly během celého životního cyklu MCS nejnižší průměrnou

proudovou amplitudu (~ 4,5 kA) a proudová amplituda CG+ a CG- výbojů

odpovídala hodnotám 5,2 kA a 6,2 kA. Nejvíce blesků typu CC, CG+ i CG-

dosahovalo proudové amplitudy kolem 2,5 kA (viz obr. 7.1.10). Hodnot pod 7,0 kA

nabývaly nejčastěji mezioblačné blesky, v případě vysokých amplitud nad 7,0 kA

nepatrně převažovaly CG- výboje.

Během životního cyklu MCS dosahovaly většinu CC výboje nejnižších a CG-

výboje nejvyšších hodnot proudové amplitudy (viz obr. 7.2.9). Během stádia

intenzifikace průměrná amplituda všech typů výbojů klesala a ustálila
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se mezi 10:00 UTC a 13:00 UTC (na přelomu stádia intenzifikace a zralosti). Poté

došlo během stádia zralosti a rozpadu k jejímu nárůstu, přičemž nárůst v případě CG-

výbojů byl nejstrmější. Všechny tři typy výbojů nabývaly maximální průměrné

proudové amplitudy ve stádiu intenzifikace kolem 7:00 UTC.

Obr. 7.2.8: Histogram počtu výbojů jednotlivých typů v závislosti na proudové amplitudě

v průběhu celého životního cyklu MCS (22.6.2017 6:00 UTC - 21:00 UTC).

Obr. 7.2.9: Časový vývoj průměrné proudové amplitudy jednotlivých typů výbojů

(22.6.2017 6:00 UTC - 21:00 UTC).

Na obr. 7.2.10 je znázorněna průměrná výška CC výbojů nad zemským

povrchem v závislosti na čase. Od 7:00 UTC výška mezioblačných blesků stoupala
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až do 14:30 UTC, kdy dosahovala hodnoty 7,5 km. Pokud tento graf porovnáme

s histogramem znázorněném na obr. 7.2.6, vidíme, že do 14:30 UTC rostla také

blesková aktivita. V tomto časovém intervalu tedy došlo k intenzivnímu rozvoji

konvekce i bleskové aktivity (stádium intenzifikace MCS). Od 14:30 UTC do

17:00 UTC průměrná výška CC výbojů klesala a mezi 17:30 UTC a 18:00 UTC

dosáhla druhého maxima (~ 7,1 km), což na obr. 7.2.6 odpovídá maximální bleskové

aktivitě ve stádiu zralosti MCS. Během stádia rozpadu došlo k poklesu průměrné

výšky CC výbojů i bleskové aktivity v MCS.

Obr. 7.2.10: Časový vývoj průměrné výšky CC výbojů nad zemským povrchem (22.6.2017

6:00 UTC - 21:00 UTC).

Na obr. 7.2.11 je zachycen celkový vývoj bleskové aktivity nad střední

Evropou. Výskyt blesků byl nejprve zaznamenán nad Severním mořem v oblasti čáry

instability a poté postup blesků odpovídal postupu bouře přes severní Německo do

České republiky. V souvislosti s rozvojem konvektivních cel se kolem poledne

objevily výboje v okolí německo-francouzských hranic (v oblasti čáry instability)

a v přímořské části Nizozemska (v oblasti konvergence). V obou případech se

blesková aktivita šířila směrem na jihovýchod. K večeru navíc došlo k tvorbě

jednotlivých konvektivních cel v oblasti Alp vlivem působení orografie, kde byla

také zaznamenána blesková aktivita.
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Obr. 7.2.11: Vývoj bleskové aktivity v MCS nad střední Evropou (22.6.2017 6:00 UTC -

21:00 UTC).
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7.3 MCS 10. až 11. srpna 2017

Dne 10.8.2017 přešla nad střední Evropou cyklóna postupující směrem

na severovýchod (tlak v centru cyklóny byl přibližně 1015 hPa), s čímž byl spojen

přechod zvlněné studené fronty nad Německem, Českem a Polskem (viz obr. 7.3.1

v příloze). Kolem půlnoci (10.8.2017) došlo ke konvekci a následnému vzniku

konvektivní oblačnosti na tomto frontálním rozhraní (viz obr. 7.3.2 v příloze).

K přechodu konvektivní oblačnosti ve vrstevnatou během stádia zralosti MCS došlo

pravděpodobně mezi 2:00 UTC a 3:00 UTC a přibližně od 5:00 UTC se MCS začal

rozpadat.

V odpoledních hodinách byl další rozvoj konvektivní oblačnosti podpořen

termickým faktorem - teplota spodních vrstev vzduchu se v oblasti vznikajícího MCS

ve východní části střední Evropy pohybovala kolem 30 °C (viz obr. 7.3.3 v příloze).

Ve stádiu zralosti došlo k přechodu konvektivní oblačnosti ve vrstevnatou

mezi 22:00 UTC a 23:00 UTC a po půlnoci (11.8.2017) se MCS začal rozpadat, což

bylo podpořeno zánikem termického faktoru.

Dne 11.8.2017 přecházela v ranních hodinách nad Rakouskem a Českem

studená fronta, s čímž byla spojena tvorba konvektivní oblačnosti na frontálním

rozhraní. Navíc v odpoledních hodinách teploty opět dosahovaly vysokých hodnot

kolem 30 °C ve východní části střední Evropy a tím byl opět podpořen rozvoj

konvekce. Ve stádiu zralosti MCS přešla konvektivní oblačnosti ve vrstevnatou

kolem 19:00 UTC a přibližně od 21:00 UTC se začal rozpadat.

V tlakové hladině 850 hPa vanul 10.8.2017 v ranních hodinách v oblasti MCS

jižní vítr, který se postupně stáčel jihozápadně, a kolem poledne vanul opět jižní vítr

(viz obr. 7.3.4 v příloze). Ve večerních hodinách a následující den vanul

v jihovýchodní části střední Evropy jihovýchodní vítr a v severovýchodní části

střední Evropy jihozápadní vítr. Postup bouře během obou dnů odpovídal směru

větru (viz obr. 7.3.5 v příloze).

Na obr. 7.5.6 - 7.5.8 vidíme, že počet blesků mezi oblakem a zemí výrazně

převyšoval počet blesků mezi oblaky během obou dnů a celková blesková aktivita

byla největší 10.8.2017 v noci.

Dne 10.8.2017 ve stádiu intenzifikace počet CG výbojů společně s rozvojem

MCS rostl a dosáhl maxima mezi 3:30 UTC a 4:00 UTC, kde se celkový počet CG
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výbojů pohyboval kolem 45 000. V následujícím stádiu rozpadu MCS začal počet

blesků mezi oblakem a zemí klesat. Počet CC výbojů ve stádiu intenzifikace

a zralosti MCS kolísal kolem 6 000 výbojů za 30 minut a ve stádiu rozpadu klesal

(viz obr. 7.3.6).

Obr. 7.3.6: Časový vývoj počtu CC a CG výbojů (10.8.2017 0:00 UTC - 9:30 UTC).

Obr. 7.3.7: Časový vývoj počtu CC a CG výbojů (10.8.2017 9:30 UTC - 11.8.2017

1:30 UTC).

K dalšímu oživení bleskové činnosti došlo od 10:00 UTC (stádium

intenzifikace MCS). Nejvyšší počet blesků byl ve stádiu zralosti mezi 18:00 UTC

a 18:30 UTC (~ 29 000 CG výbojů a 11 000 CC výbojů za 30 minut) a ve stádiu
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rozpadu počet obou typů blesků klesl (viz obr. 7.3.7). Během následného stádia

intenzifikace MCS od 13:30 UTC počet obou typů blesků opět vzrostl a v případě

CG výbojů dosáhl maxima mezi 16:00 UTC a 16:30 UTC (~ 30 000), v případě CC

výbojů o něco později mezi 17:00 UTC a 17:30 UTC (~ 18 000). Následně blesková

aktivita společně s rozpadem bouře ustávala (viz obr. 7.3.8).

Obr. 7.3.8: Časový vývoj počtu CC a CG výbojů (11.8.2017 13:30 UTC - 23:59 UTC).

Obr. 7.3.9: Časový vývoj počtu CG+ a CG- výbojů (10.8.2017 0:00 UTC - 9:30 UTC).
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Obr. 7.3.10: Časový vývoj počtu CG+ a CG- výbojů (10.8.2017 9:30 UTC - 11.8.2017

1:30 UTC).

Obr. 7.3.11: Časový vývoj počtu CG+ a CG- výbojů (11.8.2017 13:30 UTC - 23:59 UTC).

Dne 10.8.2017 mírně převažovaly CG- výboje nad CG+ výboji

až do dosažení maximální bleskové aktivity a od 4:00 UTC byl tento rozdíl

výraznější (viz obr. 7.3.9). Po zbytek dne 10.8.2017 až do 1:30 UTC 11.8.2017 byl

časový vývoj počtu CG- i CG+ výbojů zhruba stejný s mírnou převahou CG- výbojů

(viz obr. 7.3.10 a obr. 7.3.11). Od 13:30 UTC ve stádiu intenzifikace MCS

a začátkem stádia zralosti byl častější výskyt CG+ blesků, zejména při dosažení

maximální bleskové aktivity mezi 16:00 UTC a 16:30 UTC. Poté se objevilo opět
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více CG- výbojů a mezi 18:00 UTC a 20:00 UTC došlo k nárůstu jejich výskytu,

zatímco celkový počet CG+ výbojů až do půlnoci klesal (stádium rozpadu MCS).

Průměrná proudová amplituda CC, CG+ a CG- výbojů během obou dnů byla

přibližně 5,7 kA, 6,2 kA a 9,1 kA. S ohledem na vysoký celkový výskyt blesků mezi

oblakem a zemí byl počet mezioblačných blesků v případě všech proudových

amplitud nejmenší. Proudových amplitud menších jak 5 kA nabývaly hlavně CG+

výboje a vyšší amplitudy CG- výboje - nejvyšších hodnot proudových amplitud tedy

dosahovaly především CG- výboje.

Obr. 7.3.12: Histogram počtu výbojů jednotlivých typů v závislosti na proudové amplitudě

v průběhu celého životního cyklu MCS (10.8.2017 0:00 UTC - 11.8.2017 23:59 UTC).

Na obr. 7.3.13 - 7.3.15 je znázorněn časový vývoj průměrné proudové

amplitudy jednotlivých typů výbojů. V prvním případě byla proudová amplituda CC

a CG+ výbojů ve stádiu intenzifikace téměř konstantní a ve stádiu zralosti došlo

k mírnému nárůstu, který stoupl ve stádiu rozpadu MCS. Amplituda CG- výbojů

měla rostoucí tendenci během celého životního cyklu MCS (viz obr. 7.3.13).

Na obr. 7.3.14 vidíme, že nejmenší proudová amplituda blesků byla dosažena

při maximální bleskové aktivitě kolem 18:00 UTC. Amplituda tedy ve stádiu

intenzifikace klesala, minima dosáhla ve stádiu zralosti a ve stádiu rozpadu mírně

rostla.

Od 14:00 UTC přibližně do doby dosažení maximální bleskové aktivity

kolem 16:00 UTC klesala hodnota proudové amplitudy a poté došlo k nárůstu.
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Průběh byl tedy podobný jako na obr. 7.3.14. Po většinu času během 10.8.2017

a 11.8.2017 byla průměrná proudová amplituda za třicetiminutové intervaly nejvyšší

v případě CG- výbojů.

Obr. 7.3.13: Časový vývoj průměrné proudové amplitudy jednotlivých typů výbojů

(10.8.2017 0:00 UTC - 9:30 UTC).

Obr. 7.3.14: Časový vývoj průměrné proudové amplitudy jednotlivých typů výbojů

(10.8.2017 9:30 UTC - 11.8.2017 1:30 UTC).
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Obr. 7.3.15: Časový vývoj průměrné proudové amplitudy jednotlivých typů výbojů

(11.8.2017 13:30 UTC - 23:59 UTC).

Obr. 7.3.16: Časový vývoj průměrné výšky CC výbojů nad zemským povrchem (10.8.2017

0:00 UTC - 9:30 UTC).

Dne 10.8.2017 do 1:30 UTC došlo k mírnému nárůstu průměrné výšky CC

výbojů ve stádiu intenzifikace MCS a poté ve stádiu zralosti a rozpadu kolísala výška

mezioblačných blesků kolem 7 km (viz obr. 7.3.16). Od 8:30 UTC její hodnota

stoupala, což souviselo s rozvojem konvektivní oblačnosti následujícího stádia

intenzifikace MCS. Ve stádiu zralosti a rozpadu výška CC výbojů klesala

(viz obr. 7.3.17). Dne 11.8.2017 od 13:30 UTC ve stádiu intenzifikace došlo

k mírnému nárůstu. Výraznější nárůst je vidět až o několik hodin později ve stádiu
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zralosti, což mohlo souviset s rozvojem konvektivní oblačnosti a s tím souvisejícím

nárůstem počtu CG výbojů, který je vidět na obr. 7.3.8.

Obr. 7.3.17: Časový vývoj průměrné výšky CC výbojů nad zemským povrchem (10.8.2017

9:30 UTC - 11.8.2017 1:30 UTC).

Obr. 7.3.18: Časový vývoj průměrné výšky CC výbojů nad zemským povrchem (11.8.2017

13:30 UTC - 23:59 UTC).

Výboj bleskové aktivity nad střední Evropou je zachycen na obr. 7.3.19 -

7.3.21. Výskyt blesků byl nejprve zaznamenán na Moravě a severně od České

republiky a poté postup blesků odpovídal postupu bouře směrem na severovýchod

přes Polsko (viz obr. 7.3.19). Další blesková aktivita se objevila kolem poledne
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v oblasti Alp v souvislosti s rozvojem konvektivní oblačnosti vlivem působení

orografie a v odpoledních hodinách byl rozvoj MCS podpořen i termickým faktorem.

Postup blesků odpovídal postupu bouře přes Česko a Polsko na severovýchod stejně

jako v předešlém případě (viz obr. 7.3.20). 11.8.2017 se začala tvořit konvektivní

oblačnost v souvislosti s přechodem studené fronty nad Rakouskem a Českem

a bouře opět postupovala směrem na severovýchod (viz obr. 7.3.21).

Obr. 7.3.19: Vývoj bleskové aktivity v MCS nad střední Evropou (10.8.2017 0:00 UTC -

9:30 UTC).

Obr. 7.3.20: Vývoj bleskové aktivity v MCS nad střední Evropou (10.8.2017 9:30 UTC -

11.8.2017 1:30 UTC).
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Obr. 7.3.21: Vývoj bleskové aktivity v MCS nad střední Evropou (11.8.2017 13:30 UTC -

23:59 UTC).
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7.4 MCS 11. až 12. června 2018

Dne 11.6.2018 se v 6:00 UTC nad Francií a jižním Německem nacházelo

centrum cyklóny (~ 1 010 hPa) a čára instability (viz obr 7.4.1 v příloze) spojena

s tvorbou konvektivní oblačnosti, která následně vedla k formování MCS

(viz obr. 7.4.2 v příloze). Cyklóna se dále prohlubovala a postupovala společně

s čarou instability na východ. Kolem půlnoci tato čára instability zanikla a MCS se

následně začal rozpadat.

Přes Francii, jižní Německo a Českou republiku přecházela 12.6.2018

v 12:00 UTC studená fronta směrem na jihovýchod. Na tomto frontálním rozhraní

vznikala nová konvektivní oblačnost a následně se zformovala do MCS (stádium

intenzifikace), což bylo navíc podpořeno přechodem MCS přes Alpy a Západní

Karpaty, kde došlo k rozvoji konvekce vlivem působení orografie.

Dne 11.6.2018 v 12:00 UTC se teplota v jihovýchodní části střední Evropy

v oblasti výskytu MCS pohybovala kolem 28 °C (viz obr. 7.4.3 v příloze), což

přispělo k rozvoji konvektivní oblačnosti ve stádiu intenzifikace MCS. K přechodu

konvektivní oblačnosti ve vrstevnatou během stádia zralosti došlo 11.6.2018

přibližně mezi 22:00 UTC a 23:00 UTC.

V oblasti vytvářejících se nových konvektivních cel v jihozápadní části

střední Evropy vanul 11.6.2018 dopoledne v tlakové hladině 850 hPa jihozápadní vítr

a poté vítr proměnlivý. Kolem půlnoci vanul v jižním Německu západní vítr

a 12.6.2018 dopoledne se vítr v jižním Německu a České republice začal stáčet

severozápadně (viz obr. 7.4.4 v příloze). Bouře se tedy pohybovala nejprve směrem

na východ a poté na jihovýchod (viz obr. 7.4.5 v příloze).

Na obr. 7.4.6 a 7.4.7 je znázorněn vývoj bleskové aktivity v závislosti na čase.

Opět během životního cyklu MCS převažovaly blesky mezi oblakem a zemí. Dne

11.6.2018 ve stádiu intenzifikace MCS společně s rozvojem oblačnosti rostl i počet

CC a CG výbojů. Během stádia zralosti nastal největší výskyt mezioblačných blesků

mezi 14:30 UTC a 15:00 UTC (~ 8 000 výbojů), zatímco blesky mezi oblakem

a zemí dosáhly maxima o něco později mezi 15:30 UTC a 16:00 UTC

(~ 23 000 výbojů) a poté celkový počet blesků klesal (stádium rozpadu MCS).
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Obr. 7.4.6: Časový vývoj počtu CC a CG výbojů (11.6.2018 8:30 UTC - 12.6.2018

8:00 UTC).

Obr. 7.4.7: Časový vývoj počtu CC a CG výbojů (12.6.2018 8:00 UTC - 23:59 UTC).

Dne 12.6.2018 dopoledne vznikala na frontálním rozhraní v jižním Německu

nová konvektivní oblačnost, která se pohybovala na jihovýchod přes Alpy, kde

vlivem působení orografie došlo k jejímu dalšímu rozvoji. Díky tomu od 8:30 UTC

přibýval i počet blesků v této oblasti (stádium intenzifikace MCS), jak je vidět

na obr. 7.4.7. Blesky mezi oblakem a zemí dosáhly během stádia zralosti maxima

mezi 15:30 UTC a 16:00 UTC (~ 25 000 výbojů) a mezioblačné mezi 16:00 UTC

a 16:30 UTC (~ 12 000 výbojů). Ve stádiu rozpadu MCS počet blesků společně

s rozpadající se bouří klesal.
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Obr. 7.4.8: Časový vývoj počtu CG+ a CG- výbojů (11.6.2018 8:30 UTC - 12.6.2018

8:00 UTC).

Obr. 7.4.9: Časový vývoj počtu CG+ a CG- výbojů (12.6.2018 8:00 UTC - 23:59 UTC).

Dne 11. - 12.6.2018 výrazně převažovaly během životního cyklu MCS CG-

výboje nad CG+ výboji (viz obr. 7.4.8 a 7.4.9). Ve stádiu zralosti 11.6.2018 se

mezi 15:30 UTC a 16:00 UTC objevilo nejvíce CG+ i CG- výbojů (~ 7 000 a 16 000).

Dne 12.6.2018 byl největší výskyt CG+ a CG- výbojů ve stádiu zralosti také

mezi 15:30 UTC a 16:00 UTC (~ 7 500 a 17 500 výbojů).

Průměrná proudová amplituda CC, CG+ a CG- výbojů byla 4,4 kA, 5,3 kA

a 5,3 kA, přičemž nejvíce výbojů dosahovalo 2,5 kA. Vzhledem k velké převaze
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celkového počtu CG- výbojů vidíme, že všech hodnot proudových amplitud

nabývaly nejvíce CG- výboje a nejméně CG+ výboje (viz obr. 7.4.10).

Obr. 7.4.10: Histogram počtu výbojů jednotlivých typů v závislosti na proudové amplitudě

v průběhu celého životního cyklu MCS (11.6.2018 8:30 UTC - 12.6.2018 23:59 UTC).

Obr. 7.4.11: Časový vývoj průměrné proudové amplitudy jednotlivých typů výbojů

(11.6.2018 8:30 UTC - 12.6.2018 8:00 UTC).
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Obr. 7.4.12: Časový vývoj průměrné proudové amplitudy jednotlivých typů výbojů

(12.6.2018 8:00 UTC - 23:59 UTC).

Dne 11.6.2018 mírně klesala průměrná proudová amplituda výbojů

až do dosažení maximální bleskové aktivity a poté docházelo k nárůstu

až do 8:00 UTC (12.6.2018), kde bylo ve stádiu rozpadu MCS dosaženo maximální

hodnoty proudové amplitudy CC, CG+ a CG- výbojů. Dne 12.6.2018 také

až do dosažení maximální bleskové aktivity kolem 16:00 UTC průměrná proudová

amplituda mírně klesala a do 22:00 UTC byla téměř konstantní. Následně došlo

k nárůstu amplitudy u CG- výbojů, v případě CG+ a CC výbojů došlo k poklesu

(viz obr. 7.4.11 a 7.4.12). 8:00 UTC - 22:00 UTC (12.6.2018), byla průměrná

proudová amplituda CG+ výbojů nejvyšší, v ostatních časových intervalech

dosahovala nejvyšších hodnot amplituda CG- výbojů.

Průměrná výška mezioblačných blesků (viz obr. 7.4.13 a 7.4.14) se v průběhu

celého životního cyklu pohybovala mezi 6 km až 8 km s výjimkou 6:00 UTC -

7:00 UTC (12.6.2018), kde došlo k prudkému nárůstu průměrné výšky CC výbojů

na 10 km, což odpovídalo přechodu MCS přes Alpy a Západní Karpaty, kde došlo

k rozvoji konvektivní oblačnosti ve stádiu intenzifikace MCS.
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Obr. 7.4.13: Časový vývoj průměrné výšky CC výbojů nad zemským povrchem (11.6.2018

8:30 UTC - 12.6.2018 8:00 UTC).

Obr. 7.4.14: Časový vývoj průměrné výšky CC výbojů nad zemským povrchem (12.6.2018

8:30 UTC - 23:59 UTC).

Na obr. 7.4.15 je znázorněn vývoj bleskové aktivity nad střední Evropou.

Výskyt blesků byl nejprve zaznamenán nad severní Francií a jižním Německem

a poté postup blesků odpovídal postupu bouře. Stejně jako v případě MCS popsaném

v kapitole 7.1 ustala blesková aktivita v okolí Podunajské nížiny, jelikož zde nedošlo

k rozvoji konvektivní oblačnosti vlivem působení orografie. V nočních hodinách

navíc klesla teplota, čímž zanikla termická konvekce.
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Obr. 7.4.15: Vývoj bleskové aktivity v MCS nad střední Evropou (11.6.2018 8:30 UTC -

12.6.2018 23:59 UTC).
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7.5 MCS 10. června 2019

Během 10.6.2019 přecházela nad západní částí střední Evropy cyklóna

směrem na severovýchod (tlak v centru cyklóny byl 1 010 hPa). S tím byl spojen

přechod teplé fronty přes severní část střední Evropy směrem na sever a studené

fronty přes střední Evropu směrem na východ (viz obr. 7.5.1 v příloze). Na obr. 7.5.2

v příloze vidíme, že k tvorbě konvektivní oblačnosti došlo kolem 12:00 UTC

na obou frontálních rozhraních. Navíc se objevily konvektivní cely i v oblasti Alp

(především v severovýchodní Francii a ve Švýcarsku), kde došlo k rozvoji konvekce

vlivem působení orografie (stádium formování MCS). Kolem 18:00 UTC se

v západních Čechách objevila čára instability, která byla spojena s dalším rozvojem

konvektivní oblačnosti, tedy stádiem intenzifikace MCS. Konvektivní oblačnost

pravděpodobně přešla ve vrstevnatou až před půlnocí.

Teplota spodních vrstev vzduchu se během dne v oblasti MCS pohybovala

kolem 16 °C (viz obr. 7.5.3 v příloze) a termický faktor tedy v tomto případě neměl

příliš velký vliv na rozvoj konvekce.

V tlakové hladině 850 hPa vanul nad východní částí střední Evropy jižní vítr

a nad západní částí střední Evropy jihozápadní vítr, který se s příchodem bouře stáčel

západně (viz obr. 7.5.4 v příloze). Bouře postupovala směrem na severovýchod přes

západní část střední Evropy (viz obr. 7.5.5 v příloze).

Ve stádiu intenzifikace MCS rostl s rozvojem bouře počet CC i CG výbojů

(viz obr. 7.5.6), přičemž počet mezioblačných blesků převládal do 20:00 UTC.

Nejvíce mezioblačných blesků se vyskytlo mezi 19:00 UTC a 19:30 UTC (~ 15 000)

během stádia zralosti MCS a poté jejich počet klesal. Maximum blesků mezi

oblakem a zemí se objevilo mezi 20:30 UTC a 21:00 UTC (~ 17 000) a následně

došlo k poklesu celkového počtu výbojů ve stádiu rozpadu MCS.

Časový vývoj počtu CG+ a CG- výbojů je znázorněn na obr. 7.5.7 a vidíme,

že po většinu času převládaly blesky typu CG-. Během stádia intenzifikace rostl

počet CG+ i CG- výbojů, přičemž nejvíce CG- výbojů se objevilo mezi 20:30 UTC

a 21:00 UTC a nejvíce CG+ výbojů mezi 21:00 UTC a 21:30 UTC (stádium zralosti

MCS). Ve stádiu rozpadu počet obou typů blesků klesal.



52

Obr. 7.5.6: Časový vývoj počtu CC a CG výbojů (10.6.2019 13:00 UTC - 23:59 UTC).

Obr. 7.5.7: Časový vývoj počtu CG+ a CG- výbojů (10.6.2019 13:00 UTC - 23:59 UTC).

Mezioblačné blesky měly během celého života MCS nejnižší průměrnou

proudovou amplitudu (~ 3,7 kA), přičemž nejvíce výbojů dosahovalo proudové

amplitudy kolem 2,0 kA (viz obr. 7.5.8). V případě blesků s proudovou amplitudou

nižší jak 7,0 kA si můžeme všimnout, že CC výboje převažují nad CG+ a CG- výboji,

a pro vyšší proudové amplitudy převažují nepatrně CG- výboje. Průměrná amplituda

CG+ a CG- výbojů byla 4,8 kA a 4,9 kA a v obou případech nejvíce výbojů

dosahovalo proudové amplitudy kolem 2,5 kA.

Na obr. 7.5.9 je zachycena časová závislost průměrné proudové amplitudy

jednotlivých typů výbojů a vidíme, že po celou dobu byla proudová amplituda
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mezioblačných blesků nejnižší. Průměrná proudová amplituda blesků

v třicetiminutových intervalech nekolísala tolik, jako v předchozích případech MCS.

Od 13:00 UTC došlo k poklesu proudové amplitudy všech tří typů blesků

a od 14:30 UTC do 20:00 UTC byla proudová amplituda mezioblačných blesků

téměř konstantní (~ 3,5 kA). Amplituda blesků mezi oblakem a zemí kolísala kolem

4,5 kA a průměrná amplituda CG+ výbojů byla vyšší než u CG- výbojů. Poté

proudová amplituda všech tří typů výbojů s časem narůstala. Ve stádiu intenzifikace

MCS tedy opět došlo k poklesu proudové amplitudy, ve stádiu zralosti dosahovala

svého minima a ve stádiu rozpadu proudová amplituda blesků postupně narůstala.

Obr. 7.5.8: Histogram počtu výbojů jednotlivých typů v závislosti na proudové amplitudě

v průběhu celého životního cyklu MCS (10.6.2019 13:00 UTC - 23:59 UTC).

Obr. 7.5.9: Časový vývoj průměrné proudové amplitudy jednotlivých typů výbojů

(10.6.2019 13:00 UTC - 23:59 UTC).
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Na obr. 7.5.10 vidíme, že průměrná výška mezioblačných blesků měla

rostoucí tendenci mezi 13:00 UTC a 14:00 UTC a poté mezi 14:30 UTC

a 16:00 UTC, což při pohledu na obr. 7.5.6 odpovídá výraznému nárůstu počtu

blesků, tedy rozvoji MCS během stádia intenzifikace. Následně růst počtu výbojů

za třicetiminutové intervaly téměř ustal a průměrná výška CC výbojů klesala.

K dalšímu zvyšování výskytu blesků, tedy rozvoji bouře, docházelo až mezi

17:30 UTC a 19:00 UTC, kdy byla blesková aktivita maximální (stádium zralosti

MCS). S tím byl spojen i postupný nárůst výšky CC výbojů, která následně ve stádiu

rozpadu MCS opět klesala společně s poklesem celkového počtu blesků a rozpadem

oblačnosti.

Obr. 7.5.10: Časový vývoj průměrné výšky CC výbojů nad zemským povrchem (10.6.2019

13:00 UTC - 23:59 UTC).

Celkový vývoj bleskové aktivity nad střední Evropou je znázorněn

na obr. 7.5.11. Blesková aktivita byla nejprve detekována v oblasti rakousko-

německých hranic, tedy v oblasti Alp, kde došlo k rozvoji konvekce a vzniku

konvektivní oblačnosti. Bouře dále postupovala na severovýchod přes Českou

republiku, čemuž odpovídal i výskyt bleskové aktivity.

Byla zaznamenána také blesková aktivita spojená s bouří nad severním

Polskem, která mohla vzniknout díky termické konvekci - teplota spodních vrstev

vzduchu se v této oblasti pohybovala kolem 20 °C.
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Obr. 7.5.11: Vývoj bleskové aktivity v MCS nad střední Evropou (10.6.2019 13:00 UTC -

23:59 UTC).
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Diskuze

Ke vzniku vybraných případů MCS v této práci docházelo často na rozhraní

studených front nebo vlivem spolupůsobení orografických překážek v oblasti

vysokých pohoří, což je dominantní příčinou vzniku MCS ve střední Evropě [22].

Všechny popsané MCS se objevily v teplé části roku a dle [22] se zhruba 80% všech

MCS formuje odpoledne během maximálních denních teplot. To můžeme pozorovat

i u zde vybraných MCS, k jejichž rozvoji ve dne výrazně přispíval termický faktor.

MCS se v létě nad střední Evropou nejčastěji vyskytují při převládajícím

jihozápadním proudění z jižního Atlantiku a MCS tím pádem nejčastěji postupují

směrem na severovýchod [22] - to odpovídalo třem případům MCS z kapitoly 7.

Ve zbylých dvou případech postupoval MCS na jihovýchod. Vlivem Atlantického

oceánu na západní a část střední Evropy jsou oproti kontinentálnímu podnebí rozdíly

denních a nočních teplot nižší a vertikální rozsah MCS střední Evropy bývá menší

než v kontinentálním podnebí.

Blesková aktivita v MCS rostla s rozvojem bouře ve stádiu intenzifikace,

nejvyšší počet CC i CG výbojů za třicetiminutový interval byl dosažen ve stádiu

zralosti a ve stádiu rozpadu počet blesků klesal. Tento závěr je potvrzením výsledků

zjištěných ve studii [23], ve které bylo zkoumáno 25 různých MCS z teplé části roku

v oblasti Oklahomy, nebo [14], která se zabývala 2 MCS v jihovýchodní oblasti

Jižní Ameriky.

Ve studii [23] byla blesková aktivita detekována pomocí satelitů

v infračerveném spektru a v [14] pomocí detekční sítě BrasilDAT, která využívá

nízkých a velmi nízkých frekvencí. V obou pracích [23] a [14] je uvedeno, že během

životního cyklu MCS převažoval počet blesků mezi oblaky nad blesky mezi oblakem

a zemí a podle [2] tvoří CC výboje 70% až 80% všech blesků. CC výboje

převažovaly jen do dosažení maximální bleskové aktivity v MCS z roku 2019, ale

jejich celkový počet byl nižší než počet CG výbojů. Ve všech ostatních případech se

častěji objevovaly CG výboje. Mohlo to být způsobeno tím, že blesky mezi oblaky

mají obecně nižší proudovou amplitudu než blesky mezi oblakem a zemí a vyzařují

tím pádem slabší elektromagnetické záření, které je obtížnější zaznamenat. Výsledný

počet CC výbojů detekovaný různými způsoby je pak nižší než je jejich skutečný

výskyt.
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Ve dvou případech zkoumaných MCS byla dobře viditelná převaha počtu

CG- výbojů nad CG+ výboji, v ostatních případech byla převaha tohoto typu blesků

jen nepatrná. CG- výboje byly častěji zaznamenány i v [23] a [14]. K tomu došlo

pravděpodobně díky tomu, že hlavní centrum kladného náboje je odstíněno hlavním

centrem záporného náboje nacházejícího se v nižší výšce nad zemským povrchem

a CG+ výboje neutralizující kladný náboj v oblaku se proto neobjevují tak často.

Průměrná proudová amplituda CC, CG+ a CG- výbojů zaznamenaných

ve všech popsaných MCS byla 4,8 kA, 5,7 kA a 7,1 kA. To odpovídá předpokladu

z [2] popsanému v kapitole 5.3, že proudová ampltiuda CC výbojů je menší

než proudová amplituda CG výbojů. Dále bylo dle [12] v kapitole 5.2 zmíněno, že

proudová amplituda CG+ by měla převyšovat proudovou amplitudu CG-, což bylo

pozorováno i v práci [23] a [14], ale neodpovídá to výsledku získanému v kapitole 7.

Mohlo to být způsobeno výskytem některého z center kladného náboje blízko

zemskému povrchu a proudová amplituda CG+ výbojů neutralizující toto centrum je

tím pádem nižší než amplituda CG+ výbojů neutralizující výš položená centra.

Při častém výskytu těchto CG+ výbojů by pak mohla celková proudová amplituda

CG+ výbojů, neutralizující všechna centra kladného náboje v MCS, být menší,

než celková amplituda CG- výbojů.

Ve většině případů MCS měla proudová amplituda ve stádiu intenzifikace

klesající tendenci, minima dosáhla ve stádiu zralosti a k jejímu nárůstu došlo

ve stádiu rozpadu. Tato závislost byla zaznamenána i v [14] a u některých MCS

zkoumaných v [23].

V souladu s kapitolou 5.3 se ukázalo, že při zvyšování vertikálního rozsahu

konvektivních cel ve stádiu intenzifikace MCS stoupal počet CC výbojů a jejich

průměrná výška nad zemským povrchem, což odpovídá výskytu oblasti s intenzivní

konvekcí. V průběhu životního cyklu MCS obvykle průměrná výška CC výbojů

kolísala mezi 6 km a 10 km, což dle schématu z [13] uvedeného v kapitole 5.4

odpovídá v konvektivní části MCS oblasti hlavního centra záporného náboje

a hlavního centru kladného náboje a ve vrstevnaté části MCS hlavnímu centru

kladného náboje a hornímu centru záporného náboje.
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Závěr

V rámci této práce jsme se snažili určit typické chování a charakteristiky

bleskové aktivity v MCS a k tomuto účelu jsme vycházeli z pěti různých případů

zaznamenaných v letech 2015 až 2019. Pro potvrzení charakteristiky bleskové

aktivity v MCS by bylo vhodné rozšířit počet zkoumaných případů, aby se mohly

vlastnosti bleskové aktivity výrazněji projevit, čímž bychom se mohli vyhnout

případným zkreslením v malém vzorku vstupních dat.

Z výsledků získaných v kapitole 7 plyne, že blesková aktivita všech

zkoumaných MCS rostla ve stádiu intenzifikace, nejvyšší počet blesků

za třicetiminutový interval byl dosažen ve stádiu zralosti a ve stádiu rozpadu

blesková aktivita klesala. Počet CG výbojů většinou převládal nad CC výboji

a v rámci blesků mezi oblakem a zemí se častěji objevovaly blesky záporné polarity.

Průměrná proudová amplituda CC, CG+ a CG- výbojů za celý životní cyklus

MCS odpovídala hodnotám 4,8 kA, 5,7 kA a 7,1 kA. Ve stádiu intenzifikace

průměrná proudová amplituda v třicetiminutových intervalech klesala, nejmenší byla

ve stádiu zralosti a ve stádiu rozpadu její hodnota rostla.

Průměrná výška CC výbojů nad zemským povrchem stoupala při zvyšování

vertikálního rozsahu konvektivních cel ve stádiu intenzifikace MCS a ve stádiu

rozpadu klesala. Obvykle její hodnota v průběhu životního cyklu MCS kolísala

mezi 6 km a 10 km.
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Seznam použitých zkratek

Ac - Altocumulus

Cb - Cumulonimbus

Cc - Cirrocumulus

Cu - Cumulus

Ns - Nimbostratus

Sc - Stratocumulus

CC - Cloud-to-cloud lightning (blesk mezi oblaky)

CELDN - Central European Lightning Detection Network

CG - Cloud-to-ground lightning (blesk mezi oblakem a zemí)

CG+ - Positive cloud-to-ground lightning (kladný blesk mezi oblakem a zemí)

CG- - Negative cloud-to-ground lightning (záporný blesk mezi oblakem a zemí)

DF - Direction finding (určování směru)

EUCLID - European Cooperation for Lightning Detection

HF - High frequency (vysoké frekvence)

LF - Low frequency (nízká frekvence)

LINET - Lightning Location Network

MCC- Mezosynoptický konvektivní komplex

MCS - Mezosynoptický konvektivní systém

SQL - Squall line

TOA - Time of arrival (čas příchodu)

VHF - Very high frequency (velmi vysoké frekvence)

VLF - Very low frequency (velmi nízká frekvence)
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Přílohy

Obr. 7.1.1: Přízemní synoptická mapa - analýza tlaku vzduchu redukovaného na hladinu

moře [hPa] a polohy front nad Evropou po šestihodinových intervalech (7.8.2015 6:00 UTC

- 8.7.2015 23:59 UTC) [20].
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Obr. 7.1.2: Reanalýza vývoje konvektivní oblačnosti [%] nad Evropou po šestihodinových

intervalech (7.8.2015 6:00 UTC - 8.7.2015 23:59 UTC) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.1.3: Reanalýza rozložení přízemní teploty vzduchu [°C] nad střední Evropou

7.7.2015 v 12:00 UTC (nahoře) a 8.7.2015 v 12:00 UTC (dole) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.1.4: Reanalýza synoptické mapy absolutní topografie tlakové hladiny 850 hPa - směr

a rychlost větru [kn] nad střední Evropou (7.7.2015 12:00 UTC, 8.7.2015 6:00 UTC,

8.7.0215 18:00 UTC) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.1.5: Vývoj celkové oblačnosti nad Evropou po šestihodinových intervalech (7.8.2015

6:00 UTC - 8.7.2015 23:59 UTC) - snímek z přístroje SEVIRI družice MSG,

kanál IR 12.0 [21].
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Obr. 7.2.1: Přízemní synoptická mapa - analýza tlaku vzduchu redukovaného na hladinu

moře [hPa] a polohy front nad Evropou po šestihodinových intervalech (22.6.2017 6:00 UTC

- 23:59 UTC) [20].
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Obr. 7.2.2: Reanalýza vývoje konvektivní oblačnosti [%] nad Evropou po šestihodinových

intervalech (22.6.2017 6:00 UTC - 23:59 UTC) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.2.3: Reanalýza rozložení přízemní teploty vzduchu [°C] nad střední Evropou

22.6.2017 v 6:00 UTC (nahoře) a v 12:00 UTC (dole) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.2.4: Reanalýza synoptické mapy absolutní topografie tlakové hladiny 850 hPa - směr

a rychlost větru [kn] nad střední Evropou po šestihodinových intervalech (22.6.2017

6:00 UTC - 23:59 UTC) podle modelu GFS [20].

Obr. 7.2.5: Vývoj celkové oblačnosti nad Evropou po šestihodinových intervalech

(22.6.2017 6:00 UTC - 23:59 UTC) - snímek z přístroje SEVIRI družice MSG,

kanál IR 12.0 [21].
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Obr. 7.3.1: Přízemní synoptická mapa - analýza tlaku vzduchu redukovaného na hladinu

moře [hPa] a polohy front nad Evropou po šestihodinových intervalech (10.8.2017 0:00 UTC

- 11.8.2017 18:00 UTC) [20].
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Obr. 7.3.2: Reanalýza vývoje konvektivní oblačnosti [%] nad Evropou po šestihodinových

intervalech (10.8.2017 0:00 UTC - 11.8.2017 18:00 UTC) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.3.3: Reanalýza rozložení přízemní teploty vzduchu [°C] nad střední Evropou

10.8.2017 v 12:00 UTC (nahoře) a 11.8.2017 v 12:00 UTC (dole) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.3.4: Reanalýza synoptické mapy absolutní topografie tlakové hladiny 850 hPa - směr

a rychlost větru [kn] nad střední Evropou po šestihodinových intervalech (10.8.2017 0:00

UTC - 11.8.2017 18:00 UTC) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.3.5: Vývoj celkové oblačnosti nad Evropou po šestihodinových intervalech

(10.8.2017 0:00 UTC - 11.8.2017 18:00 UTC) - snímek z přístroje SEVIRI družice MSG,

kanál IR 12.0 [21].
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Obr. 7.4.1: Přízemní synoptická mapa - analýza tlaku vzduchu redukovaného na hladinu

moře [hPa] a polohy front nad Evropou po šestihodinových intervalech (11.6.2018 6:00 UTC

- 12.6.2018 23:59 UTC) [20].
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Obr. 7.4.2: Reanalýza vývoje konvektivní oblačnosti [%] nad Evropou po šestihodinových

intervalech (11.6.2018 6:00 UTC - 12.6.2018 23:59 UTC) podle modelu GFS [20].



78

Obr. 7.4.3: Reanalýza rozložení přízemní teploty vzduchu [°C] nad střední Evropou

11.6.2018 v 12:00 UTC (nahoře) a 12.6.2018 v 12:00 UTC (dole) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.4.4: Reanalýza synoptické mapy absolutní topografie tlakové hladiny 850 hPa - směr

a rychlost větru [kn] nad střední Evropou (11.6.2018 6:00 UTC - 12.6.2018 23:59 UTC)

podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.4.5: Vývoj celkové oblačnosti nad Evropou po šestihodinových intervalech

(11.6.2018 6:00 UTC - 12.6.2018 23:59 UTC) - snímek z přístroje SEVIRI družice MSG,

kanál IR 12.0 [21].
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Obr. 7.5.1: Přízemní synoptická mapa - analýza tlaku vzduchu redukovaného na hladinu

moře [hPa] a polohy front nad Evropou po šestihodinových intervalech (10.6.2019

12:00 UTC - 23:59 UTC) [20].
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Obr. 7.5.2: Reanalýza vývoje konvektivní oblačnosti [%] nad Evropou po šestihodinových

intervalech (10.6.2019 12:00 UTC - 23:59 UTC) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.5.3: Reanalýza rozložení přízemní teploty vzduchu [°C] nad střední Evropou po

šestihodinových intervalech (10.6.2019 12:00 UTC - 23:59 UTC) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.5.4: Reanalýza synoptické mapy absolutní topografie tlakové hladiny 850 hPa - směr

a rychlost větru [kn] nad střední Evropou po šestihodinových intervalech (10.6.2019

12:00 UTC - 23:59 UTC) podle modelu GFS [20].
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Obr. 7.5.5: Vývoj celkové oblačnosti nad Evropou po šestihodinových intervalech

(10.6.2019 12:00 UTC - 23:59 UTC) - snímek z přístroje SEVIRI družice MSG,

kanál IR 12.0 [21].
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