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Pozorovatel
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Byla bouřka pozorována v
obvyklém místě pozorovatele?

Ano

Stav záznamu

QC0 - jak bylo zapsáno

Zeměpisná šířka

50.07480

Zeměpisná délka

14.44820

Lokalita

Praha

Okres

Hlavní město Praha

Pozorováno/Aktivní od (UTC)

01.06.2018 10:25

Pozorováno/Aktivní do (UTC)

01.06.2018 10:40

Pořadí bouřky ve dni

1

Trvání pozorování bouřky

0.2 hodin

Fáze vývoje

zralost

Typ povětrnostní situace

výšková cyklona

Typ bouřky

multicela

Směr postupu

jih -> sever

Vzdálenost od stanoviště

2.0 km

Směr od stanoviště

západ

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

Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod

Srážky - celkový úhrn

1.5 mm

Pozorovány blesky

Ne

Slyšitelný hrom

Ano - bouřka

Hodnocení intenzity bouřky

Slabá (6-12 blesků za hod.)

Nejbližší úder blesku

1.5 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
Jižně až jihozápadně od Prahy se vytvořila bouřka a to už poměrně brzy dopoledne. Ve 12 SELČ už se začala nasouvat na Prahu jako možná supercela, jenže uhnula a zasáhla jenom
západní polovinu. V mé lokaci pršelo pouze mírně a bylo slyšet několik málo nehlasitých hromů. Poté jen slabě pršelo a ještě jsem pozoroval jednu rozpadající se buňku jihovýchodně
až východně a hodně konvektivní oblačnosti na obzoru, kterou máte dole vyfocenou...
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