Evidenční list pozorování bouřky - formulář
Obecné informace
Pozorovatel

Tomáš Prouza, ProuzaTom@seznam.cz

Byla bouřka pozorována v
obvyklém místě pozorovatele?

Ano

Stav záznamu

QC0 - jak bylo zapsáno

Zeměpisná šířka

50.53000

Zeměpisná délka

16.04000

Lokalita

Velké Svatoňovice

Okres

Trutnov

Pozorováno/Aktivní od (UTC)

30.08.2019 14:30

Pozorováno/Aktivní do (UTC)

30.08.2019 14:55

Pořadí bouřky ve dni

2

Trvání pozorování bouřky

0.4 hodin

Fáze vývoje

vznik

Typ povětrnostní situace

mimo rozhraní (za studenou frontou)

Typ bouřky

jednobuněčná

Směr postupu

severovýchod -> jihozápad

Vzdálenost od stanoviště

15.0 km

Směr od stanoviště

jihozápad

Základní informace

Informace o větru
Jsou známy informace o větru

Ne

Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách

Ne

Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky

Ne

Slyšitelný hrom

Ano - bouřka

Hodnocení intenzity bouřky

Velmi slabá (<6 blesků za hod.)

Nejbližší úder blesku

15.0 km

Blesky CG

Ne

Barva CG blesků
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
V průběhu slábnutí a zániku předchozí bouřky započal okolo 14 UTC západně od stanice vývoj nové konvektivní buňky. Buňka se rozvíjela cca 15 km JZ od stanice a po 14:30
vykázala krátkou elektrickou aktivitu, trvající do 14:40 UTC. Poté se tato buňka rozpadla, přičemž západně od ní vznikla další aktivní bouřka. Ta však již ležela mimo okruh pozorování
na stanici. Bouřka s ohledem na svou vzdálenost na stanici nepřinesla žádné srážky ani ji neovlivnila větrem.
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