Evidenční list pozorování bouřky - formulář
Obecné informace
Pozorovatel

Radek Šiman, Neutrino@centrum.cz

Byla bouřka pozorována v
obvyklém místě pozorovatele?

Ano

Stav záznamu

QC0 - jak bylo zapsáno

Zeměpisná šířka

50.49610

Zeměpisná délka

13.64360

Lokalita

Most

Okres

Most

Pozorováno/Aktivní od (UTC)

15.06.2017 22:20

Pozorováno/Aktivní do (UTC)

15.06.2017 23:00

Pořadí bouřky ve dni

1

Trvání pozorování bouřky

0.7 hodin

Fáze vývoje

zesilování

Typ povětrnostní situace

nevím

Typ bouřky

multicela

Směr postupu

západ -> východ

Vzdálenost od stanoviště

0.0 km

Směr od stanoviště

přešla přes pozorovatele

Základní informace

Informace o větru
Jsou známy informace o větru

Ano

Vítr - směr výchozí

západ

Vítr - směr po změně

západ

Vítr - průměrná rychlost v Bft. st.

5 Bft - čerstvý vítr

Vítr - max. náraz

14.0 m/s

Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách

Ano

Typ srážek

Déšť

Srážky - max. intenzita

Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod

Srážky - celkový úhrn

20.0 mm

Pozorovány blesky

Ano

Slyšitelný hrom

Ano - bouřka

Hodnocení intenzity bouřky

Středně silná (60-360 blesků za hod.)

Nejbližší úder blesku

1.5 km

Blesky CG

Ano

Barva CG blesků

Bílá

Typ CG blesků

Čárový, Větvený

Barva CC blesků

Bílá

Typ CC blesků

Čárový, Větvený

Informace o elektrometeorech

Blesky CC

Ano

Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba

Ne

Při bouřce se vyskytlo tornádo

Ne

Při bouřce se vyskytl downburst

Ne

Přívalové srážky

Ne

Při bouřce se vyskytl wallcloud

Ne

Při bouřce se vyskytly škody

Ne

Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus)

Ne

Výrazná húlava (nárazový vítr)

Ne

Mammaty

Ne

Pileus

Ne

Poznámky k pozorování
Ze spánku mě probudilo hluboké zahřmění, které když jsem se vzbudil, tak už doznívalo. Měl jsem oči ještě celé rozespalé. Otevřel jsem dveře na balkon a do očí mě udeřil silný
záblesk, ale sám blesk nebyl vidět. Na chvíli mi odhalil černý mrak, kde jsem vyděl obrovský srážkový pás, mnohem větší, než normálně, zakrýval celý okres Most. Šel jsem se tedy
podívat na balkón a jak jsem vylezl, zacloumal se mnou hrom z předchozího záblesku. Blesky byli podivuhodně silné se silným světlem a hromem, nebyl to normální hrom při bouřce,
ale takový hluboký velmi dunivý, i přes to, že blesk byl cca. 3 km, hrom si stále zachoval svou neuvěřitelnou sílu. Za chvíli se přiřítil srážkový pás. Další blesk mi odhalil obrovský
sloupec vody předemnou. Za chvíli začalo pršet a z deště se udělala průtrž mračen, pršelo celkem dlouho (asi 10 minut) a celkem výrazně. Bál jsem se, že voda něco udělá, naštěstí
ne. Co nevidět byla bouřka tu-tam a blesky taky, už bylo vidět pouze z druhé strany domu (resp. naproti balkonu, na kterém jsem celou dobu stál) jen pár záblesků za firmou Kabex.
Pak jsem šel spát, protože ve škole píšeme testy a nechci mít špatné známky. Doufám, že tento zápis byl užitečný a že jsem přispěl do díla. Doufám, že bude zápis dobrý i přes to, že
mi teprve bude 13.
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