Evidenční list pozorování bouřky - formulář
Obecné informace
Pozorovatel

David Gorný, gorny.david@email.cz

Byla bouřka pozorována v
obvyklém místě pozorovatele?

Ano

Stav záznamu

QC0 - jak bylo zapsáno

Zeměpisná šířka

49.66610

Zeměpisná délka

18.68470

Lokalita

Třinec

Okres

Frýdek-Místek

Pozorováno/Aktivní od (UTC)

10.05.2018 12:50

Pozorováno/Aktivní do (UTC)

10.05.2018 13:15

Pořadí bouřky ve dni

1

Trvání pozorování bouřky

0.4 hodin

Fáze vývoje

zralost

Typ povětrnostní situace

mimo rozhraní (teplý sektor)

Typ bouřky

jednobuněčná

Směr postupu

jih -> sever

Vzdálenost od stanoviště

5.0 km

Směr od stanoviště

východ

Základní informace

Informace o větru
Jsou známy informace o větru

Ne

Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách

Ano

Typ srážek

Déšť, Kroupy

Srážky - max. intenzita

Nevím

Srážky - celkový úhrn

0.0 mm

Kroupy - trvání

5.0 minut

Kroupy - velikost

10.0 mm

Pozorovány blesky

Ano

Slyšitelný hrom

Ano - bouřka

Hodnocení intenzity bouřky

Slabá (6-12 blesků za hod.)

Nejbližší úder blesku

5.0 km

Blesky CG

Ano

Barva CG blesků

Bílá

Typ CG blesků

Čárový

Blesky CC

Ano

Informace o elektrometeorech

Barva CC blesků
Typ CC blesků

Čárový

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
Slabá bouřka dnes vznikla jihovýchodně od Třince a postupovala kolem města. Životnost bouře byla velmi krátká. Oproti včerejšku dnes bouřka produkovala pěkné čárové CG blesky.
Jinak vcelku nic zajímavého na pozorování.
UPDATE: V bouřce byly z Nýdku hlášeny kroupy o velikosti v průměru cca 5-10 mm (viz obrázek - od Martina Popka)
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