Evidenční list pozorování bouřky - formulář
Obecné informace
Pozorovatel

Marek Biely, biely.marek@seznam.cz

Byla bouřka pozorována v
obvyklém místě pozorovatele?

Ne

Stav záznamu

QC0 - jak bylo zapsáno

Zeměpisná šířka

49.08061

Zeměpisná délka

16.19239

Lokalita

Dukovany

Okres

Kraj Vysočina

Pozorováno/Aktivní od (UTC)

17.07.2020 11:15

Pozorováno/Aktivní do (UTC)

17.07.2020 13:00

Pořadí bouřky ve dni

2

Trvání pozorování bouřky

1.8 hodin

Fáze vývoje

vznik

Typ povětrnostní situace

výšková cyklona

Typ bouřky

neurčitý shluk

Směr postupu

sever -> jih

Vzdálenost od stanoviště

6.0 km

Směr od stanoviště

západ

Základní informace

Informace o větru
Jsou známy informace o větru

Ne

Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách

Ne

Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky

Ano

Slyšitelný hrom

Ano - bouřka

Hodnocení intenzity bouřky

Mírná (12-60 blesků za hod.)

Nejbližší úder blesku

6.0 km

Blesky CG

Ne

Barva CG blesků
Typ CG blesků

Blesky CC

Ano

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

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
Další okrajová bouřka pro Dukovany. Po 11. hodině UTC se začaly tvořit nové buňky západně a severně od obce a kolem 11:15 UTC začaly být slyšitelné první hromy. Žádná z
bouřkových buněk ale Dukovany přímo nezasáhla, nejbližší je minula asi o 6 km západně. Hrom byl slyšet zhruba jeden za 2-3 minuty a spatřil jsem i 1 CC blesk. Přibližně od 12:10
do 13:00 UTC i slabě pršelo. Okolo 13:00 UTC pak neustal jen déšť, ale i elektrická aktivita a celá oblačnost se odsunula dále k jihu. Z bouřky dle radarových odhadů v Dukovanech
napršel maximálně 1 mm srážek.
Níže doplňuji některé fotky bouřky mobilem.

Evidenční list pozorování bouřky - obrázky, soubory
Fotografie z pozorování

FotoV10.jpg

1280x720

137.3 kB

FotoV11.jpg

1280x720

248.7 kB

Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
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