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)

12.06.2018 03:00

Pozorováno/Aktivní do (UTC)

12.06.2018 03:00

Pořadí bouřky ve dni

1

Trvání pozorování bouřky

0 hodin

Fáze vývoje

zralost

Typ povětrnostní situace

studená fronta

Typ bouřky

MCS

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

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

9.0 mm

Pozorovány blesky

Ano

Slyšitelný hrom

Ano - bouřka

Hodnocení intenzity bouřky

Středně silná (60-360 blesků za hod.)

Nejbližší úder blesku

1.0 km

Blesky CG

Ano

Barva CG blesků

Bílá

Typ CG blesků

Čárový

Barva CC blesků

Bílá

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)

Ano

Výrazná húlava (nárazový vítr)

Ne

Mammaty

Ne

Pileus

Ne

Poznámky k pozorování
Tato MCS, která se prohnala v ranních hodinách přes Třinecko, přinesla na svém čele výrazně vyvinutý shelf cloud. Jinak projevy nebyly nijak intenzivní - na čele se vyskytly jen malé
nárazy větru. Blesková aktivita bouře byla solidní - hodně CC blesků, ale byly pozorovány taky pěkné CG blesky.
V tuto chvíli nevím o žádných škodách z okolí.
TIMELAPSE VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=RxG6wU6GU5s
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