Evidenční list pozorování bouřky - formulář
Obecné informace
Pozorovatel

Otakar Machala,

Byla bouřka pozorována v
obvyklém místě pozorovatele?

Ano

Stav záznamu

QC0 - jak bylo zapsáno

Zeměpisná šířka

49.46480

Zeměpisná délka

17.35310

Lokalita

Císařov

Okres

Přerov

Pozorováno/Aktivní od (UTC)

21.07.2017 00:00

Pozorováno/Aktivní do (UTC)

21.07.2017 02:20

Pořadí bouřky ve dni

1

Trvání pozorování bouřky

2.3 hodin

Fáze vývoje

zralost

Typ povětrnostní situace

studená fronta

Typ bouřky

multicela

Směr postupu

jihozápad -> severovýchod

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

jih

Vítr - směr po změně

severozápad

Vítr - průměrná rychlost v Bft. st.

4 Bft - mírný vítr

Vítr - max. náraz

10.7 m/s

Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách

Ano

Typ srážek

Déšť

Srážky - max. intenzita

Intenzivní - 80.0 až 150 mm/hod

Srážky - celkový úhrn

9.0 mm

Pozorovány blesky

Ano

Slyšitelný hrom

Ano - bouřka

Hodnocení intenzity bouřky

Mírná (12-60 blesků za hod.)

Nejbližší úder blesku

2.0 km

Blesky CG

Ano

Barva CG blesků

Modrá

Typ CG blesků

Čárový

Barva CC blesků

Bílá, Modrá, Fialová

Typ CC blesků

Čárový

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
Po velmi horkém dni s maximem 34,5°C se začaly nad Německem a Rakouskem vytvářet bouřky. Během večera postupně vznikla v Rakousku multicela, které postupovala dále k
severovýchodu. U nás začala být blýskavice pozorovatelná až kolem půlnoci. Bouřka měla postupný nástup, déšť začal slabou intenzitou před 1 hodinou, ale postupně sílil až k
intenzivním srážkám. Blesky byly zpočátku spíše vzdálené,postupně se však přiblížily a objevilo se i několik dosti blízkých úderů. Blesková aktivita však nebyla nijak výjimečná.
Srážky zcela ustaly až kolem 2 ráno. Poté se však na další části rozsáhlé multicely opět rozpršelo, ale již se nejednalo o bouřku. Vzhledem k tomu, že srážky přechodně ustaly,
započítal jsem k bouřce jen úhrn z první části. Celkově srážky z multiely trvaly až do 7 ráno a napršelo solidních 27,8mm.

Evidenční list pozorování bouřky - obrázky, soubory
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly vloženy

Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena

