
Ciry (lat. cirrus – riasa) 
tvoria najbežnejšie výškové 
oblaky, zvyčajne 6 – 10 km 
nad zemou. Majú vláknitý 
alebo páperový vzhľad. 
Kvôli nízkym teplotám sa 
skladajú z ľadových kryštá-
likov. Oblaky predzname-
návajú počasie bez zrážok.

Kumuly (kumulus) sú husté 
a ostro ohraničené oblaky, 
ktoré majú tvar kôp a ku-
pol. Ich horná časť vyzerá 
ako karfiol. Vytvárajú sa 
najmä počas teplého dňa 
v lete. Spájajú sa s pekným 
a stálym počasím. Zvyčajne 
neprinášajú zrážky, ak tak 
len krátke prehánky. 

Kumulonimby sú najimpo-
zantnejšie oblaky, známe 
aj ako búrkové. Ich tmavý 
základ sa nachádza tesne 
nad zemou, ich vrchol 
môže siahať až po 
tropopauzu (výška 15 km). 
Spôsobujú búrky, silné 
lejaky a krupobitie.

Altokumuly vyzerajú ako 
húfy malých oblakov, bie-
lych alebo sivých, uspo-
riadaných pravidelne 
a niekedy zoradených do 
rovnobežných pásov. 
Z týchto oblakov nikdy 
neprší. 

Altostraty - šedé alebo 
tmavošedé pole oblakov, 
ktoré pokrýva oblohu 
úplne alebo čiastočne. 
Ak sú oblaky tenké, slnko 
nimi presvitá ako cez 
matné sklo, ale predmety 
nevrhajú tiene. Hrubšie 
oblaky zakryjú slnko úplne. 
Prinášajú zrážky. 

Nimbostraty sa javia ako 
rozsiahla, nízko ležiaca, 
šedá a často veľmi tmavá 
vrstva oblakov. Slnko nie je 
viditeľné. Vznikajú vply-
vom veľkej vlhkosti, naj-
skôr ako izolované oblaky. 
Sú to typické zrážkové 
oblaky, cez leto spôsobujú 
búrky.

Straty (lat. stratus) tvoria 
sivé a nízke oblačné vrstvy 
podobné hmle, môžu 
priniesť mrholenie a drob-
ný dážď. Spodná hranica 
oblakov leží často tak 
nízko, že zahaľuje aj 
vrcholy nízkych kopcov 
alebo vysoké stavby. 

Stratokumuly sú zložené 
z húfov oblakov sivej farby. 
Zvyčajne z nich nepadajú 
zrážky. Môžu ale nemusia 
pokrývať celú oblohu. 
Priepustnosť svetla ukazuje 
veľké rozdiely. Niekedy je 
oblak tak tenký, že vidíme 
polohu slnka, inokedy je 
slnko úplne zakryté.

Cirokumuly (lat. cirrocu-
mulus = riasová kopa) sa 
skladajú takmer výhradne 
z ľadových kryštálov. 
Tvoria ich malé, biele 
škvrny, vločky, vlnky, polia 
alebo vrstvy oblakov bez 
vlastného tieňa. Nespôso-
bujú zrážky. Ľudovo sa 
nazývajú malé barančeky. 


