Evidenční list pozorování bouřky - formulář
Obecné informace
Pozorovatel

David Gorný, gorny.david@email.cz

Byla bouřka pozorována v
obvyklém místě pozorovatele?

Ne

Stav záznamu

QC0 - jak bylo zapsáno

Zeměpisná šířka

49.66284

Zeměpisná délka

18.68262

Lokalita

Třinec

Okres

Frýdek-Místek

Pozorováno/Aktivní od (UTC)

09.05.2018 13:00

Pozorováno/Aktivní do (UTC)

09.05.2018 13:50

Pořadí bouřky ve dni

1

Trvání pozorování bouřky

0.8 hodin

Fáze vývoje

zralost

Typ povětrnostní situace

výšková cyklona

Typ bouřky

multicela

Směr postupu

východ -> západ

Vzdálenost od stanoviště

2.0 km

Směr od stanoviště

jih

Základní informace

Informace o větru
Jsou známy informace o větru

Ne

Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách

Ne

Informace o elektrometeorech
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

Bílá

Typ CG blesků

Čárový

Barva CC blesků

Bílá

Typ CC blesků

Čárový

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
Jižně od Třince během odpoledne prošla bouřka. Na obloze bylo od rána hodně oblačnosti, která zprvu bránila výhledu na rodící se cumulonimbus v Polsku. Posléze jak bouřka
postupovala, tak nenabídla žádné zajímavosti, žádnou strukturu, natož fotitelnou. Základna oblačnosti se mi zdála netradičně hodně vysoko.
Dle pozorování produkovala bouřka hodně mezimračných CC blesků (podle mě jednoznačná převaha), CG blesk jsem zahlédl za celou situaci pouze jeden (čárový).
V příloze přikládám snímky z radaru. Pro korektnost - jedná se o screenshoty z webu ČHMÚ + dokumentační foto nicotně-nudné struktury.
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