Evidenční list pozorování bouřky - formulář
Obecné informace
Pozorovatel

Lukáš Valach, lukaskicz@seznam.cz

Byla bouřka pozorována v
obvyklém místě pozorovatele?

Ano

Stav záznamu

QC0 - jak bylo zapsáno

Zeměpisná šířka

49.07580

Zeměpisná délka

16.19250

Lokalita

Dukovany

Okres

Třebíč

Pozorováno/Aktivní od (UTC)

19.07.2019 10:35

Pozorováno/Aktivní do (UTC)

19.07.2019 11:15

Pořadí bouřky ve dni

1

Trvání pozorování bouřky

0.7 hodin

Fáze vývoje

zesilování

Typ povětrnostní situace

mimo rozhraní (teplý sektor)

Typ bouřky

jednobuněčná

Směr postupu

západ -> východ

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, Kroupy

Srážky - max. intenzita

Extrémní - více něž 150 mm/hod

Srážky - celkový úhrn

9.0 mm

Kroupy - trvání

3.0 minut

Kroupy - velikost

8.0 mm

Pozorovány blesky

Ano

Slyšitelný hrom

Ano - bouřka

Hodnocení intenzity bouřky

Silná (360-720 blesků za hod.)

Nejbližší úder blesku

0.5 km

Blesky CG

Ano

Barva CG blesků

Bílá

Blesky CC

Ano

Informace o elektrometeorech

Typ CG blesků
Barva CC blesků

Bílá

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

Ano

Při bouřce se vyskytl wallcloud

Ne

Při bouřce se vyskytly škody

Ano

Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus)

Ne

Výrazná húlava (nárazový vítr)

Ne

Mammaty

Ne

Pileus

Ne

Poznámky k pozorování
Opravdu velmi náhle se vytvořila bouřka která stála něco přes půl hodiny nad námi, celkový úhrn srážek je nejasný, bouřka byla tak intenzivní, že pršelo hodně prudce a srážkoměry
neměli shodné údaje. na fotce je vidět jedna kroupa co spadla přímo podemně. Samozřejmě způsobila škody jako zaplavený sklep apod.
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