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Obecné informace
Pozorovatel
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Byla bouřka pozorována v
obvyklém místě pozorovatele?

Ne

Stav záznamu

QC0 - jak bylo zapsáno

Zeměpisná šířka

50.08214

Zeměpisná délka

14.44301

Lokalita

Praha

Okres

Hlavní město Praha

Pozorováno/Aktivní od (UTC)

23.05.2018 17:50

Pozorováno/Aktivní do (UTC)

23.05.2018 18:15

Pořadí bouřky ve dni

1

Trvání pozorování bouřky

0.4 hodin

Fáze vývoje

zesilování

Typ povětrnostní situace

nevím

Typ bouřky

jednobuněčná

Směr postupu

jihozápad -> severovýchod

Vzdálenost od stanoviště

5.0 km

Směr od stanoviště

sever

Základní informace

Informace o větru
Jsou známy informace o větru

Ne

Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách

Ano

Typ srážek

Déšť

Srážky - max. intenzita

Velmi slabá - neměřitelné množství

Srážky - celkový úhrn

0.0 mm

Pozorovány blesky

Ne

Slyšitelný hrom

Ano - bouřka

Hodnocení intenzity bouřky

Středně silná (60-360 blesků za hod.)

Nejbližší úder blesku

2.5 km

Blesky CG

Ne

Barva CG blesků

Informace o elektrometeorech

Typ CG blesků
Blesky CC

Ne

Barva CC blesků
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

Ne

Poznámky k pozorování
Ještě před touto bouřkou se objevil na východní polovině Prahy cumulonimbus, který se ale bouřkově neprojevil.
Poté jsem se přesunul na místo odkud mám alespoň trochu výhled na sever, takže jsem spatřil zesilující bouřku na severu Prahy, jejiž struktura ale narozdíl od cumolonimbu kvůli
oblačnosti nebyla příliš vidět. Bylo zřetelně vidět déšť a slyšet hromy (blesky jsem ale neviděl). Po chvíli přes mě přešly 2 slábnoucí buňky (bez bouřkové aktivity), které ale alespoň
přinesly trochu deště...
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