Evidenční list pozorování bouřky - formulář
Obecné informace
Pozorovatel

David Boura, dejwis750@seznam.cz

Byla bouřka pozorována v
obvyklém místě pozorovatele?

Ano

Stav záznamu

QC0 - jak bylo zapsáno

Zeměpisná šířka

50.75980

Zeměpisná délka

14.18390

Lokalita

Děčín

Okres

Děčín

Pozorováno/Aktivní od (UTC)

22.06.2017 15:30

Pozorováno/Aktivní do (UTC)

22.06.2017 16:20

Pořadí bouřky ve dni

1

Trvání pozorování bouřky

0.8 hodin

Fáze vývoje

zralost

Typ povětrnostní situace

linie/zóna konvergence

Typ bouřky

supercela

Směr postupu

severozápad -> jihovýchod

Vzdálenost od stanoviště

15.0 km

Směr od stanoviště

sever

Základní informace

Informace o větru
Jsou známy informace o větru

Ano

Vítr - směr výchozí

jihozápad

Vítr - směr po změně

severozápad

Vítr - průměrná rychlost v Bft. st.

1 Bft - vánek

Vítr - max. náraz

15.0 m/s

Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách

Ano

Typ srážek

Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky

Ano

Slyšitelný hrom

Ne - blýskavice

Hodnocení intenzity bouřky

Středně silná (60-360 blesků za hod.)

Nejbližší úder blesku

15.0 km

Blesky CG

Ne

Barva CG blesků

Blesky CC

Ano

Typ CG blesků
Barva CC blesků

Bílá, Fialová

Typ CC blesků

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

Ano

Poznámky k pozorování
Přibližně okolo 15 15 UTC se začal na Děčínsko přibližovat bouřkový komplex postupně slábnoucí supercely, která v ose SZ - JV prosvištěla těsně vedle Drážďan a Děčína přes
Šluknosvký výběžek dále do vnitrozemí. Z hlášení lidí ze Šluknovského výběžku byla doprovázena kroupami. V Děčíně se projevila pouze oblačností, na kterou jsem měl z JZ krásný
výhled a při přechodu velmi silným větrem. Zdější krajina byla tak suchá, že bouře Labským údolím dál do vnitrozemí před sebou tlačila mračno zvýřeného prachu. Po přechodu
bouřky se mi naskytnul výhled na zadní stranu supercely a na pravo od SC vznikajícých nových bouřek za Děčínem.
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Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena

