Odkazy na zajímavá videa na internetu:
Blesky:
1. Úder blesku do stromu vzdáleného asi 3 metry!!! Asi nejdrsnější video, co jsem ohledně
blesků viděl. Velikost: 1,14 Mb, typ souboru: WMV, přehrávač: Windows media player 9.0
nebo lepší, link: http://members.ozemail.com.au/~mbath/1203js01.wmv
2. Další úder blesku z několika metrů, taky dobré video. Velikost: 335 kb, typ souboru: RM,
přehrávač: Real player, link: http://www.dastrike.com/TheStrike.rm Pokud nemáte Real
player, tak je tu možnost GIFové animace (408 kb): http://www.dastrike.com/strike2v.gif
3. Úder blesku do malého domku, několik metrů od kamery. Musíte slyšet ten hrom! Video
soubor bohužel nejde stáhnout klasicky, ale přehrát ano, po té je možné jej uložit. Velikost:
2,39 Mb, typ souboru: MPEG, link: http://www.ultimatechase.com/Lightning_Video.htm
4. Úder blesku do mořské hladiny, celkem kvalitní video i zvuk hromu. Podobně jako minulý
případ, i zde musíte nejprve video spustit, pak až uložit. Velikost: 1,54 Mb, typ souboru:
MPEG, link: http://www.ultimatechase.com/Lightning_Video.htm
5. Úder blesku do letadla, málo kvalitní, ale určitě zajímavá GIFová animace. Menší verze:
http://www.radiomet.com/images/plane_fast_ltg.gif nebo větší verze spolu s jednotlivými
obrázky: http://www.crh.noaa.gov/pub/ltg/plane_fast_ltg.gif
6. Úder blesku do hotelu v Kansasu, ve vzdálenosti asi 500 metrů. Mimo jiné i hezké
bouřkové oblaky a slušný hrom. Velikost: 5Mb, typ souboru: MPEG, přehrávač: Windows
media player, link: http://www.crh.noaa.gov/pub/ltg/ltg_KC_5mb.mpg
7. Několika násobný úder blesku do televizní věže!!! Velmi kvalitní a nádherné video a
příklad toho, že přísloví „blesk nikdy neuhodí do stejného místa dvakrát“ neplatí. Velikost:
3,61 Mb, typ souboru: WMV, přehrávač: Windows media player 9.0 a lepší. Link na celé
video: http://wvlightning.com/chase2005/video/june14.wmv Popřípadě se můžete podívat na
malou GIFovou animaci: http://wvlightning.com/2005/june14sm.gif a stránka s textem a
s obrázky je: http://wvlightning.com/june142005.shtml
8. Klasický blesk, ale velmi silný hrom. Zajímavé video. Velikost: 836 kb, typ souboru:
WMV,
přehrávač:
Windows
media
player
9.0
a
lepší,
link:
http://www.valightning.com/clips/Bigboltweb1.wmv
Tornáda:
1. Velmi hezké video zachycující tornádo, které odnese budovu. Všimněte si vzdálenosti od
pozorovatelů! Velikost: 4,87 Mb, typ souboru: WMV, přehrávač: Windows media player 9.0
nebo lepší, link: http://www.facethewind.com/videos/attica.wmv
2. Záběry velmi vzácného dvojitého funnel cloud. Krátké, ale zajímavé video. Velikost: 368
kb,
typ
souboru:
MOV,
přehrávač:
Quick
time
5.0
a
lepší,
link:
http://www.stormstock.com/rare%20double%20funnel%20cloud.mov na stránce je spousta
krátkých videí tornád: http://www.stormstock.com/tornado_footage.html

3. Video prachového víru, který vznikl za teplého dne na pískovém hřišti v Japonsku. Za pár
sekund zněj byl silný výlec prachu, určitě stojí za vidění. Velikost: 1,97 Mb, typ souboru:
WMV, přehrávač: Windows media player 9.0 nebo lepší, link na stažení videa:
http://galerie.provecteur.com/video/dust-devil.wmv
Transformátory a přepínače:
1. Velmi dobré video zachycující elektrický oblouk vzniklý na 500 kV přepínači. Musíte
vidět! Velikost: 1,52 Mb, typ souboru: MPG, přehrávač: Windows media player, link na
video: http://205.243.100.155/frames/mpg/500kV_Switch.mpg
2. Druhé video elektrického oblouku, tentokráte na 345 kV přepínači, taky dobré a všimněte si
ke konci záběru jiskry. Velikost: 1,22 Mb, typ souboru: MPEG, přehrávač: Windows media
player, link: http://205.243.100.155/frames/mpg/345kV_SWITCH.MPG
3. Požár transformátoru a následná exploze. Hezké video i zvuky. Velikost: 4,99 Mb, typ
souboru:
MPG,
přehrávač:
Windows
media
player,
link:
http://205.243.100.155/frames/mpg/XfrmBlast1.mpg
Halové jevy:
1. Halové jevy na Jižním pólu. Parhelia, malé halo a cirkumzenitální oblouk. Krásný příklad
tzv. diamantového prachu, čili poletujících krystalků. Určitě stojí za pozornost, ale pozor,
velikost je 18,9 Mb! Typ souboru: MOV, přehrávač: Quick time 5.0 nebo lepší, link na video:
http://www.invisiblemoose.org/site_material/Antarctica/Antarctica_CD/support/eric_movies/s
undogs.mov
2. Cirkumzenitální oblouk na cirrostratové oblačnosti. Velikost: 4,27 Mb, typ souboru: MOV,
přehrávač: Quick time 5.0 a lepší, link: http://www.hbccufo.org/videos/myrainbow.MOV
3. Halové jevy v Německu. Na krátkém videu lze vidět malé halo, parhelia, horní dotykový
oblouk a velkou část parhelického kruhu se 120° parheliem. Velikost: 1,47 Mb, typ souboru:
MPG, přehrávač: Windows media player 9.0 a lepší, link na stažení videa:
http://www.gwebspace.de/eppl/050605.mpg
4. Halové jevy z Německa. Malé halo, parhelia, cirkumzenitální a supralaterální oblouky,
celkem hezké video. Velikost: 1,64 Mb, typ souboru: AVI, přehrávač: Windows media player
9.0 a lepší, link: http://www.4elements-earth.de/beobachtungen/halos/20041026a.avi
Ostatní zajímavosti:
1. Panorama z Jižního pólu. Není to ani tak video, jako klikací záležitost. Pokud máte Quick
time 5.0 a lepší, můžete myší táhnout doprava nebo doleva, zmenšovat či zvětšovat a
prohlédnout si takto celé panorama Jižního pólu. Velikost: 461 kb, typ souboru: MOV, link na
stažení:
http://magma.nationalgeographic.com/ngm/data/2001/12/01/qtvr/av/qtvr_20011201.1.2.mov

