
Katalog povodní na Otavě
v letech 1890 - 2006 





Legenda a vysvětlivky:

DD  Označení dne, ve kterém se vyskytl na Otavě v Písku kulminační
průtok. D-1, D-2 … jsou dny, které mu předcházely a D+1, D+2 …
dny, které následovaly.

Q1, Q2 … 1letá povodeň, 2leté povodeň …
Ø SRA Průměrný úhrn srážek na povodí Otavy po Písek [mm].
Ø UPS Průměrný ukazatel předchozích srážek na povodí Otavy po Písek.
ha, hb, j, l Čtyři zóny, na které bylo povodí Otavy po Písek rozděleno pro potřeby 

popisu prostorového rozložení srážek.
SVH Vodní hodnota sněhu [mm].

Použité zkratky:

Povětrnostní situace:

Tabulka obsahuje typy synoptických situací podle Brádkovi [1961] klasifikace, 
průměrné rychlosti větru a převládající směr větru vypočtené z naměřených dat z 
meteorologické stanici Churáňov resp. České Budějovice.

V horní části grafu jsou zobrazeny průběhy teploty vzduchu měřené ve stanicích 
Churáňov a Strakonice, respektive České Budějovice. Dolní část grafu zobrazuje 
průměrné srážkové úhrny ve čtyřech zónách ha, hb, j a l v povodí Otayv po Písek

Mapová zobrazení:

Příčinná dvoudenní srážka – definovaná jako nejvyšší dvoudenní úhrn, který se 
vyskytl v průběhu dní D-3 až DD. 
Jádro srážek – oblast s nejvyššími úhrny, kde se koncentrovalo 50% celkového 
objemu spadlých příčinných srážek.
UPS – prostorové rozložení ukazatele předchozích srážek k prvnímu dni s příčinnou 
srážkou. (Tento den není ve výpočtu UPS zohledněn). 
SVH – Prostorové rozložení vodní hodnoty sněhu v nejbližší možný den před DD, 
kdy tato veličina byla měřena. (Měření je prováděno pouze každé pondělí)

Legendy k mapám: Mapa vodoměrných profilů



DD - 29.5.2006
20060529

Povětrnostní situace

3,72,76,35,75,75,33,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

280260270270260260260Churáňov směr větru [°]

WcWcWcWcWcWcAp1Synoptická situace 

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

26.5.2006 27.5.2006 28.5.2006
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q1021928.5.2006 14:00Sušice

Q2-Q518528.5.2006 20:00Katovice

<Q114.428.5.2006 21:00Heřmaň

Q1-Q217629.5.2006 3:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Q1-Q2Q1-Q2< Q1< Q1

V silném západním proudění přecházelo         
přes střední Evropu několik frontálních systémů. 
Vydatné srážky vypadávaly především v centrální
části Šumavy, v podhůří se vytvářel srážkový stín, 
ale například ve středních Čechách již úhrny srážek 
dosahovaly opět vysokých hodnot. Na říčce Skalici, 
která se vlévá do Lomnice a pak do Otavy,
se v té době vyskytla 50letá povodeň.   

Dešťové srážky zasáhly povodí Otavy ve dvou 
vlnách, v průběhu kterých byly naměřeny podobné
úhrny. Výrazné zesílení srážek na Šumavě
způsobilo, že na horní Otavě dosáhla povodeň
výrazně větší extremity než v Písku. Na Modravě
dosáhla průtoková kulminace doby opakování 20 
let, v Písku 1 až 2 roků. Maximální průtoky v Sušici 
dokonce překročily hodnoty kulminací v Katovicích 
a v Písku. Na této povodni je proto dobře patrný 
transformační vliv koryta střední a dolní Otavy.  



26. – 27. 5. 2006

UPS 26. 5. 2006

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Jádro srážek

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,38

průměrný úhrn příčinných srážek = 51,5 mm



DD - 29.3.2006
20060329

Povětrnostní situace

6,06,03,33,76,35,74,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

24027025025025025050Churáňov směr větru [°]

SWc2SWc2SWc2SWc2SWc2SWc2Ap2Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

26. 3. 2006 27. 3. 2006 28.3. 2006 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q192,231.3.2006 19:00Sušice

<Q110929.3.2006 04:00Katovice

Q2-Q565,129.3.2006 16:00Heřmaň

Q2-Q524129.3.2006 11:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Jihozápadní proudění spojené s výskytem 
synoptického typu Swc2 způsobilo od dne D-2 
výrazné oteplení, při kterém se i noční teploty       
na horách pohybovaly nad bodem mrazu. Kladné
teploty doprovázené slabým deště a silným větrem 
způsobily rychlé odtávání sněhové pokrývky. 

Zásoba vody ve sněhu dosahovala v polovině
března 2006 extrémních hodnot, největších od roku 
1961. Jarní povodeň v tomto období zasáhla celou 
ČR a na mnoha místech se vyskytly poměrně velké
průtokové extremity (Lužnice, Sázava Q50).         
Na Otavě nejprve velmi rychle odtál sníh z velkých 
ploch podhůří, což způsobilo relativně rychlý nárůst 
průtoků ve dnech  D-3 a D-2. Se zmenšující se 
plochou, kde ještě ležel sníh, se nárůst průtoku 
mezi denními maximy začal zmenšovat. Pro velikost 
kulminace byla důležitá také srážka, která spadla  
na celém povodí Otavy ve formě deště v den D-1.



27. - 28. 3. 2006

SVH 20. 3. 2006

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,42

průměrný úhrn příčinných srážek = 22,2 mm

Jádro srážek



DD - 3.1.2003
20030103

Povětrnostní situace

4,37,78,34,34,08,07,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

32026025024030260250Churáňov směr větru [°]

WcsWcsWcsAp3VfzVfzBpSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

31. 12. 2002 1. 1. 2003 2. 1. 2003 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q51873.1.2003 04:00Sušice

Q2-Q52123.1.2003 10:00Katovice

Q1-Q235,63.1.2003 20:00Heřmaň

Q2-Q52583.1.2003 19:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Po krátkodobém novoročním ochlazení začala již
v noci z 1. na 2.1. přecházet od jihozápadu přes 
Čechy teplá fronta, doprovázená sněžením a 
mrznoucím deštěm. Do rána vystoupily teploty       
na celém území jižních Čech nad nulu a srážky 
přešly do deště, a to i v nejvyšších partiích povodí.           
Za studenou frontou se mírně ochladilo, do 7. 
hodiny ranní poklesla hranice sněžení dne 3.1. 
zhruba na 1100 m n.m. Srážkové úhrny za 24 hodin   
(od 7. hodiny dne 2.1. do 7. hodiny 3.1.) byly velmi 
vysoké, především v oblasti centrální Šumavy. 
Přitom celý jejich objem nebo jeho převážná část 
spadla ve formě deště.

Odtoková odezva na řekách se velmi podobala 
povodni z konce roku 2002. Zvýšená nasycenost a 
o něco vyšší srážky způsobily, že maximální hladiny 
vystoupily výše.  Na kulminaci Otavy v Písku se 
také více podílely průtoky Volyňky a Blanice.



1. - 2. 1. 2003

UPS 1. 1. 2003

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,20

průměrný úhrn příčinných srážek = 27,7 mm

Jádro srážek



DD - 31.12.2002
20020231

Povětrnostní situace

4,34,08,07,04,03,74,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

24030260250250220230Churáňov směr větru [°]

Ap3VfzVfzBpBpSWc2SWc2Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

28. 12. 2002 29. 12. 2002 30. 12. 2002 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q213330.12.2002 23:00Sušice

Q1-Q214531.12.2002 03:00Katovice

<Q118,331.12.2002 13:00Heřmaň

Q1-Q216731.12.2002 11:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

V poslední třetině prosince 2002 a na začátku 
ledna 2003 se nad Evropou udržovala poměrně
živá cirkulace, daná velkými teplotními rozdíly mezi 
velmi studenou severovýchodní polovinou Evropy a 
teplým vzduchem nad jihozápadní části kontinentu. 
Pro odtok rozhodující srážky přinesl frontální
systém, zejména jeho aktivní teplá fronta, na níž
spadlo během nočních hodin z 29. na 30.12.         
na většině území 5-10 mm a na pohraničním 
hřebeni Šumavy 40-50 mm dešťových srážek. Sníh 
se před povodní se na celém povodí Otavy 
prakticky nevyskytoval.

Povodeň se formovala převážně v horní části 
povodí Otavy po Sušici, kde se také vyskytly 
nejvyšší odtokové výšky kulminace. Na Modravě
povodeň dosáhla 10leté doby opakování. 



29. – 30. 12. 2002

UPS 29. 12. 2002

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,12

průměrný úhrn příčinných srážek = 15,2 mm

Jádro srážek



DD - 13.8.2002
20020813

Povětrnostní situace

3,06,06,31,71,31,01,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

31028030036040120250Churáňov směr větru [°]

NEcCCCSEcSEcCSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

10. 8. 2002 11. 8. 2002 12. 8. 2002 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q20-Q5029912.8.2002 17:00Sušice

Q20-Q5038713.8.2002 02:00Katovice

>Q10044313.8.2002 01:00Heřmaň

>Q100117513.8.2002 11:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Opakováním povětrnostních situací, které s sebou 
ve sledu několika dní přinesly do oblasti střední
Evropy extrémní srážky, vznikly podmínky, které
vedly ke katastrofální povodni nejen  na Otavě, ale 
v celém prostoru střední Evropy. Srážky 
cyklonálního původu byly spojené s přechodem 
tlakové níže středomořského původu po trajektorii 
vedoucí velmi blízko povodí Otavy.V důsledku 
silného proudění, severních až severozápadních 
směrů byly srážky orograficky zesilované zejména 
na úpatí Šumavy. Naměřené úhrny byly velmi 
vysoké, nicméně srovnatelné s povodněmi z let 
1954 a 1890. Na katastrofální průběh povodně měla 
významný vliv vysoká nasycenost půdy, která byla 
příčinou malé retenční schopnosti krajiny. 
Maximální průtoky na celém povodí dosáhly hladin, 
které překonaly dosavadní maxima z doby 
přístrojového měření.



11. - 12. 8. 2002

UPS 11. 8. 2002

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,41

průměrný úhrn příčinných srážek = 135,3 mm

Jádro srážek



DD - 8.8.2002
20020808

Povětrnostní situace

1,01,72,71,73,31,71,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

1202503308026010280Churáňov směr větru [°]

SEcCCCSWc3SWc3SWc3Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

5. 8. 2002 6. 8. 2002 7. 8. 2002 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q11097.8.2002 20:00Sušice

Q2-Q52048.8.2002 08:00Katovice

Q20-Q501918.8.2002 23:00Heřmaň

Q20-Q505588.8.2002 23:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Povodeň je součástí jedné z největších 
povodňových katastrof v historii pozorování na 
území České republiky. První průtoková vlna 
srpnové povodně 2002 byla vyvolána silnými 
srážkami cyklonálního původu. Srážky vypadávaly  
v týlové části tlakové níže, která přecházela 
jihovýchodně od České republiky.

Rozložení úhrnů srážek bylo velmi rovnoměrné po 
celém povodí Otavy. Srážky nedosahovaly sice 
extrémních intenzit, ale byly velmi vytrvalé. 
Následkem jejich plošného charakteru se vyskytly 
povodňové stavy prakticky ve všech vodoměrných 
profilech. Intenzita vzestupu hladin nebyla tak 
extrémní, v Písku mezi patou vlny a kulminací
uběhlo téměř 40 hodin. Kulminace Otavy v Písku 
překročila 20letý průtok.



6. - 7. 8. 2002

UPS 6. 8. 2002

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,45

průměrný úhrn příčinných srážek = 122,8 mm

Jádro srážek



DD - 22.3.2002
20020322

Povětrnostní situace

4,05,05,75,76,02,31,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

35029028027026029020Churáňov směr větru [°]

NEcVfzVfzWcWcWcSEaSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

19. 3. 2002 20. 3. 2002 21. 3. 2002 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q5180,621.3.2002 16:00Sušice

Q2-Q5207,421.3.2002 23:00Katovice

Q1-Q234,623.3.2002 06:00Heřmaň

Q2-Q526722.3.2002 09:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Po ústupu tlakové výše se v druhé polovině března 
začaly do střední Evropa dostávat jednotlivé frontální
systémy, které přinášely vlhký a teplý oceánský 
vzduch.  

Sněhová pokrývka na Šumavě ležela v polovině
března pouze  v nadmořských výškách od 900 m 
n.m. Obsahovala ale poměrně velké množství vody.      
V nejvyšších polohách dosahovala její vodní
hodnota  přes 300 mm. 

Na frontách se vyskytly vydatné srážky 
doprovázené silným větrem. Vítr v kombinaci 
s vlhkým vzduchem vyvolal intenzivní tání, které se 
spojilo s odtokem z dešťových srážek. Největších 
průtoků bylo dosaženo na horní Otavě a jejích 
přítocích, kde se projevil výrazně i vliv tání sněhu. 
Zvýšený odtok probíhal však také ze středních a 
dolních částí povodí, kde také pršelo. V Písku je tato 
povodeň největší jarní povodní za roky 1961 – 2006.



20. – 21. 3. 2002

SVH 18.3.2002

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,42

průměrný úhrn příčinných srážek = 46,0 mm

Jádro srážek



DD 2.11.1998
19981102

Povětrnostní situace

4,74,77,36,06,37,08,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

250250260250260270260Churáňov směr větru [°]

SWc3WcsWcsWcsWcsWcWcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

30. 10. 1998 31. 10. 1998 01. 11. 1998 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q51901.11.1998 18:00Sušice

Q2-Q52001.11.1998 23:00Katovice

<Q113,42.11.1998 14:00Heřmaň

Q22112.11.1998 11:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Oživení vzestupů hladin řek po povodni z konce 
října 1998 bylo způsobeno opakovaným přechodem 
frontálních systémů postupujících od západu k 
východu. Velmi podobné povětrnostní podmínky 
vyvolaly také téměř rovnoměrné rozložení srážek         
v povodí. Nejvyšší úhrny napadly v centrální části 
Šumavy, směrem do podhůří množství srážek rychle 
klesalo. Objem příčinných srážek byl sice menší než
u předešlé epizody, ale vlivem vyšší nasycenosti 
povodí a také díky již naplněným korytům řek, 
přesáhly hladiny Otavy na většině sledovaných 
stanic maxima naměřená na konci října.
Rozvodnění zasáhlo prakticky všechny řeky 
odvodňující Šumavu včetně povodí Berounky a horní
Vltavy nad přehradní nádrží Lipno.
Průběh odtokové odezvy a tvar povodňových vln byl 
u obou zmíněných povodní velmi podobný a 
signalizuje stejný mechanismus jejich vzniku.



31.10. – 1.11. 1998

UPS 31. 10. 1998

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,16

průměrný úhrn příčinných srážek = 19,2 mm

Jádro srážek



DD 30.10.1998
19981030

Povětrnostní situace

6,06,37,08,77,75,78,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

250260270260270270270Churáňov směr větru [°]

WcsWcsWcsWcWcWcsWcsSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

27. 10. 1998 28. 10. 1998 29. 10. 1998 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q2-Q516929.10.1998 06:00Sušice

Q2-Q518329.10.1998 14:00Katovice

<Q19,530.10.1998 22:00Heřmaň

Q220030.10.1998 04:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

V druhé polovině října 1998 se Česká republika 
nacházela v silném západním proudění, které
přinášelo srážky zejména do centrální částí
Šumavy. Tyto deště nebyly významné, ale vedly     
k celkové nasycenosti povodí. Vydatné dešťové
srážky vypadávaly až v teplém sektoru frontálního 
systému, který přecházel  28. a 29. října. Intenzita 
srážek znovu vzrostla při přechodu studené fronty, 
což je dobře patrné z existence vedlejších vrcholů
u průtokové vlny na Modravě.

Denní úhrny srážek ve vrcholové oblasti Šumavy 
překročily za 3 dny 100 mm, v centrální a severní
části povodí Otavy byly výrazně menší.

Odtoková odezva na Otavě se formovala převážně
na jejím horním povodí po Sušici. Vydra na 
Modravě a Otava v Sušici také dosáhly výrazně
větších extremit kulminací než Otava v Písku.



28. – 29. 10. 1998

UPS 28. 10. 1998

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,31

průměrný úhrn příčinných srážek = 56,0 mm

Jádro srážek



DD 16.9.1998
19980916

Povětrnostní situace

6,05,38,37,03,73,33,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

270270260260270320310Churáňov směr větru [°]

BpBpCCCBBSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

13. 9. 1998 14. 9. 1998 15. 9. 1998 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q214715.9.1998 23:00Sušice

Q1-Q215316.9.1998 04:00Katovice

--Heřmaň

Q115416.9.1998 11:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Ve dnech před povodní se nad střední Evropou 
udržovala rozsáhlá oblast nízkého tlaku vzduchu, 
ze které se postupně oddělila další tlaková níže, 
která se nacházela nejprve v den D-2 jižně, později 
spíše severozápadně ve vztahu k povodí Otavy. 
Proto také v kritických dnech docházelo v povodí
Otavy k západnímu proudění, ačkoliv pro tento typ 
povětrnostní situace ( C ) je typický směr větru 
spíše ze severu nebo severovýchodu. Tomuto 
směru proudění odpovídá i rozložení srážek, které
signalizuje silné orografické zesílení v centrální
části Šumavy a výrazný srážkový stín v podhůří.
Odtoková odezva je proto charakteristická velkým 
podílem odtoku z horního povodí Otavy, rychlými 
vzestupy hladin řek a poměrně malým objemem 
průtokových vln.



14. – 15. 9. 1998

UPS 14. 9. 1998

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,13

průměrný úhrn příčinných srážek = 27,9 mm

Jádro srážek



DD  17.3.1997
19970317

Povětrnostní situace

2,74,37,06,34,33,73,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

31032029026026027020Churáňov směr větru [°]

NWcNWcNWcWcWcWcASynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

14. 3. 1997 15. 3. 1997 16. 3. 1997 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q183,517.3.1997 09:00Sušice

<Q1110,617.3.1997 12:00Katovice

Q131,817.3.1997 11:00Heřmaň

Q1-Q2169,417.3.1997 19:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Povodí bylo v této době už bez zásob sněhu. 
Průtok v Písku se udržoval stabilně kolem 35 m3.s-1, 
což představovalo nasycenost povodí, která byla 
důsledkem předchozího tání srážek spojených        
s povodňovou situací 19970227. První tři dny 
sledovaného období trvalo anticyklonální počasí
bez srážek, které v této části roku už nebývá
spojeno s ochlazením Teprve s nástupem západní
cyklonální situace Wc se začínají obvykle objevovat 
srážky, nejprve nevýrazné v D-2 a výrazně pak 
zesilující v D-1.

Vzestup průtokové vlny nebyl tak příkrý, jak by se 
dalo čekat z velikosti srážkového úhrnu. Důvodem 
mohla být poměrně malá intenzita deště spojená
s nízkou oblačností, na kterou lze usuzovat 
z teplotní inverze v tento den a z výrazně vyšších 
srážkových úhrnů v podhůří než na horách. 



15. - 16. 3. 1997 

UPS 15. 3. 1997

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,43

průměrný úhrn příčinných srážek = 29,2 mm

Jádro srážek



DD  27.2.1997
19970227

Povětrnostní situace

4,04,38,79,74,04,04,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

250300260250250240260Churáňov směr větru [°]

Ap1BpSWc2SWc2SWc2SWaSWaSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

24. 2. 1997 25. 2. 1997 26. 2. 1997 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q2137,926.2.1997 16:00Sušice

Q1-Q215126.2.1997 22:00Katovice

<Q117,527.2.1997 14:00Heřmaň

Q1-Q218427.2.1997 07:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Na počátku sledované periody se sníh držel až
nad nadmořskou výškou 600m, v nejvyšších 
partiích se výška sněhu blížila jednomu metru. První
čtyři dni se nad většinou povodí udržovaly průměrné
denní teploty nad 0°C. P ři trvale kladných teplotách 
se sněhová pokrývka postupně slehávala, ale ke 
zvýšenému odtoku nedocházelo, o čemž svědčí
velikost průtoku v Písku, která se až do dne D-1 
držela stabilně kolem 35 m3.s-1. Den před nástupem 
dešťových srážek se proto ve vyšších partiích 
povodí udržoval těžký sníh s vysokou vodní
hodnotou sněhu (Churáňov v D-3, vodní hodnota 
přdstavovala - 41% objemu sněhu). 

Déšť vázaný na povětrnostní situace SWc2                

ve dnech D-2 a D-1 spadl do nasyceného sněhu, 
jehož retenční kapacita byla už velmi malá a 
dešťová voda společně s tavnou vodou začala 
odtékat z celé plochy pokryté sněhem. 



25. - 26. 2. 1997 

UPS 25. 2. 1997

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,27

průměrný úhrn příčinných srážek = 28,5 mm

Jádro srážek



DD 21.10.1996
19961021

Povětrnostní situace

3,04,35,04,33,31,02,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

290270240260250240290Churáňov směr větru [°]

WcWcWcWcSEcSecSecSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

18. 10. 1996 19. 10. 1996 20. 10. 1996 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q173,121.10.1996 10:00Sušice

<Q190,721.10.1996 15:00Katovice

Q242,722.10.1996 05:00Heřmaň

Q1-Q217621.10.1996 20:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Nad střední Evropou se udržovalo nevýrazné
tlakové pole. Změnu přineslo až sílící západní
proudění spojené s pohybem tlakové níže               
v severním Atlantiku. 

V průběhu dnů D-2 a D-1 přecházel zvolna přes 
povodí Otavy frontální systém, který přinesl srážky, 
které spadly zejména v dolní části povodí. Denní
úhrny srážek se pohybovaly maximálně do 50 mm, 
přesto průtoky na Otavě překročily stupně
povodňové aktivity. 

Nasycenost vyjádřená indexem UPS byla vyšší, 
ale na tvar a velikost odtokové odezvy v Písku měla 
větší vliv interference průtokových vln Otavy a 
Blanice. K tomuto jevu dochází u  otavských 
povodní spíše výjimečně. V tomto případě byl 
způsoben zřejmě pozvolným postupem srážek 
směrem po toku a lokalizací jádra srážek na střední
a dolní Blanici.



20. - 21. 10. 1996 

UPS 20. 10. 1996

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,44

průměrný úhrn příčinných srážek = 48,2 mm

Jádro srážek



DD 2.9.1995
19950902

Povětrnostní situace

5,03,78,34,02,35,75,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

250260290280300290290Churáňov směr větru [°]

CCCNEcNEcNcNcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

30. 8. 1995 31. 8. 1995 01. 9. 1995 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q1-Q21101.9.1995 19:00Sušice

<Q11202.9.1995 02:00Katovice

<Q113,82.9.1995 11:00Heřmaň

Q1-Q21682.9.1995 09:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Tlaková níže, která v den D-3 měla střed v oblasti 
pobaltských států se začala přesouvat k jihu a v den 
D-1 v důsledku své polohy už nad Polskem začala 
významně ovlivňovat počasí v České republice. 
Srážky na ní vázané se dostávaly do povodí Otavy 
v severozápadním proudění a padaly zprvu 
rovnoměrně na celém území, v den D-1 byly 
nejsilnější v západní části povodí a v pramenné
oblasti Otavy. 

Nasycenost povodí před povodní byla mírně
nadprůměrná vlivem přecházejících srážek. 
Povodňová vlna se formovala z větší části na horní
Otavě, přítoky z dolní části povodí, Volyňky a 
Blanice neměly na tvar průtokové vlny Otavy           
v Písku zásadní vliv.



31. 8. - 1. 9. 1995 

UPS 31. 8. 1995

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,39
průměrný úhrn příčinných srážek = 50,3 mm

Jádro srážek



DD 27.6.1995
19950627

Povětrnostní situace

2,02,72,32,01,72,03,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

4030350340300320Churáňov směr větru [°]

NWaNEcNEcNEcNEcNcNcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

24. 6. 1995 25. 6. 1995 26. 6. 1995 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q2-Q515226.6.1995 08:00Sušice

Q218026.6.1995 15:00Katovice

Q2-Q527.6.1995 00:00Heřmaň

Q1-Q217827.6.1995 00:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Až do dne D-3 bylo území České republiky spíše 
pod vlivem hřebenu vysokého tlaku vzduchu, který 
vybíhal z tlakové výše ležící nad Velkou Británií.  
Tento hřeben rozrušila až tlaková níže postupující
z Běloruska k jihu. Vliv této tlakové níže se projevil 
zvýšenou labilitou vzduchu. 
U srážek postupujících ze severu lze pro jejich ostré
ohraničení usuzovat na jejich konvektivní původ. 
Zasáhly relativně velkou oblast rovnoměrnými 
srážkovými úhrny, které se pohybovaly od 50 do 70 
mm za 24 hodin.
Odtoková odezva je charakteristická velmi rychlým 
nárůstem vodních stavů na vzestupné větvi 
povodňové vlny. Díky lokalizaci srážek má povodeň
tvar blízký povodním vznikajících jako následek 
západních situací, tedy s výrazným podílem odtoku 
z povodí horní Otavy na celkovém objemu 
průtokové vlny v Písku.



25. - 26. 06. 1995 

UPS 25. 6. 1995

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,30

průměrný úhrn příčinných srážek = 41,8 mm

Jádro srážek



DD 2.6.1995
19950602

Povětrnostní situace

0,71,72,01,70,71,02,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

33030040503403060Churáňov směr větru [°]

Ap2BBBBSWc1SWc1Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

30. 5. 1995 31. 5. 1995 1. 6. 1995 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q1782.6.1995 07:00Sušice

<Q11002.6.1995 12:00Katovice

Q2-Q563,82.6.1995 16:00Heřmaň

Q1-Q2180,42.6.1995 18:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Nevýrazné tlakové pole a labilní vzduch nad střední
Evropou vyvolával vznik lokálních bouřek, které
zasáhly i Otavu ve dnech D-4 až D-2. Pro vznik 
povodně bylo však důležitější až zformování tlakové
níže v severním Středomoří, po jejímž severním 
okraji začal do střední Evropy pronikat vlhký vzduch. 
S jeho příchodem se vyskytly v povodí Otavy srážky 
trvalejšího charakteru. Ty zasáhly rovnoměrně celé
povodí, o něco silnější úhrny se vyskytovaly 
v pramenné oblasti.
Bouřky, místy dosti intenzivní, způsobily nejprve 
krátkodobé vzestupy na Otavě a jejích přítocích     
ve dnech D-3 až D-1. Rozhodující část povodňové
vlny přitékala z povodí horní Otavy, ale významný 
podíl na kulminacích měla i Blanice. Ta kulminovala 
následkem bouřek v průběhu D-2 a srážek v dolní
části povodí v D-1 tak, že došlo ke střetu 
průtokových maxim Otavy a Blanice na jejich 
soutoku a k nárůstu kulminace Otavy v Písku. 



31. 5.- 1. 6. 1995 

UPS 31. 5. 1995

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,41

průměrný úhrn příčinných srážek = 49,5 mm

Jádro srážek



DD 27.1.1995
19950127

Povětrnostní situace

11,37,35,38,08,711,011,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

240260240230250250250Churáňov směr větru [°]

WcWcWcWcWcSWc2SWc2Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

24. 1. 1995 25. 1. 1995 26. 1. 1995 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q2-Q515026.1.1995 10:00Sušice

Q1-Q2154,826.1.1995 17:00Katovice

<Q113,927.1.1995 11:00Heřmaň

Q1-Q2174.427.1.1995 03:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Ještě v den D-6  se sníh držel na celém povodí, 
přičemž i v podhůří se pohybovala výška sněhu 
kolem 10 centimetrů. Následující den se výrazně
oteplilo a sníh během jednoho dne zmizel z celého 
podhůří. S oteplením spadla do povodí také
poměrně silná, orograficky zesílená srážka, což se 
následující den projevilo rychlým vzestupem 
průtoků v Písku s kulminací mírně nad hodnotou 
100 m3.s-1. Srážky pak na dva dny oslabily a stav 
sněhové pokrývky se neměnil. Impulsem pro další
vzestup průtoků byla dešťová srážka v den D-2, kdy 
spadlo na plochu povodí průměrně 21 mm, 
v horách ovšem naměřené úhrny překročily 70 mm.

Průtoky Otavy v Písku nejprve velmi prudce, 
později zvolna vzrůstaly až ke kulminaci 179 m3.s-1

a pak následoval jejich  rychlý pokles. 



25. - 26. 1. 1995 

UPS 25. 1. 1995

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,21

průměrný úhrn příčinných srážek = 24,9 mm

Jádro srážek



DD 22.12.1993
19931222

Povětrnostní situace

9,08,38,75,312,36,07,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

250250270270220240250Churáňov směr větru [°]

CWcWcWcWcWcsWcsSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

19. 12. 1993 20. 12. 1993 21. 12. 1993 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q2026621.12.1993 09:00Sušice

Q1029021.12.1993 16:00Katovice

Q248,122.12.1993 05:00Heřmaň

Q2051822.12.1993 00:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Tato povodeň byla okrajovou součástí rozsáhlé
povodňové katastrofy, která zasáhla tehdy povodí
Rýna (až 100leté průtoky).

Zásoby sněhu byly v povodí Otavy na toto roční
období relativně velké, jejich vliv na vznik povodně
nebyl však tím nejdůležitějším faktorem.

Průtok začal prudce stoupat již v průběhu D-2 
následkem středně silných srážek ve dni 
předchozím, kdy jich spadlo na horách mezi 20 a 40 
mm v podobě deště. Dešťové srážky ze dne D-2 
pokračovaly i během D-1 a jejich intenzita se 
zvětšovala až na úroveň letních bouřek. Naprostá
většina srážkoměrných stanic v povodí
zaznamenala denní úhrny srážek přes 40 mm.     
Na Šumavě v Prášilech ten den bylo naměřeno 80 
mm a na Kvildě dokonce 94 mm srážek. Objemem 
srážek stejně jako extremitou průtokové odezvy tato 
povodeň výrazně převyšuje ostatní zimní povodně.



19. - 20. 12. 1993 

UPS 19. 12. 1993

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,38

průměrný úhrn příčinných srážek = 61,3 mm

Jádro srážek



DD 3.8.1991
19910803

Povětrnostní situace

2,02,03,30,31,02,02,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

350320330340808050Churáňov směr větru [°]

EcEcVfzVfzVfzNEaNEaSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

31. 7. 1991 1. 8. 1991 2. 8. 1991 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q2-Q5159,92.8.1991 05:00Sušice

Q2-Q52032.8.1991 13:00Katovice

Q128,83.8.1991 12:00Heřmaň

Q2-Q5247,23.8.1991 17:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Ve dnech D-3 až DD se nad střední Evropou  
udržovala oblast nízkého tlaku vzduchu, která se 
jen zvolna přesunovala směrem k východu. Po její
severní straně se do Evropy dostával vlhký vzduch, 
ve kterém pomalu přecházely přes povodí Otavy 
jednotlivá srážková pásma. 

Srážky se vyskytly ve třech vlnách, které zasáhly 
nejprve oblast rozvodí mezi Otavou a Volyňkou, pak 
pramennou oblast Otavy a Ostružné a poslední vlna 
zasáhla rovnoměrně celé povodí. Z rozdělení
odtokové odezvy do tří samostatných vln v Sušici a 
Katovicích je zřejmé, že srážky měly krátkou dobu 
trvání a byly velmi intenzivní. Na Ostružné v Kolinci
byl překročen průtok 80m3.s-1, což je více než 100 
letá povodeň! Odtoková odezva Otavy je 
pozoruhodná také spojením samostatných 
průtokových vln již v Katovicích do jedné vlny          
v Písku se skoseným vrcholem.



1. - 2. 8. 1991 

UPS 1. 8. 1991

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,33

průměrný úhrn příčinných srážek = 68,5 mm

Jádro srážek



DD 16.12.1989
19891216

Povětrnostní situace

5,37,79,711,08,36,35,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

200330220230220210210Churáňov směr větru [°]

SWc3SWc3WcWcWcNWcNWcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

13. 12. 1989 14. 12. 1989 15. 12. 1989 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

Katovice

<Q110,4Heřmaň

Q115316.12.1989 05:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Nová sněhová pokrývka ležela v den D-7 nad 
vrstevnicí 600 m n. m. a během dalších čtyř dnů, kdy 
se vlivem mírného sněžení rozšiřovala i do nižších 
poloh. Nejprve výrazně záporné teploty v prvních 
dvou dnech se přestavbou povětrnostní situace Nc
na Nwc a později na Wc začaly zvyšovat a v den D-3 
už převažoval kladný denní průměr na celé ploše 
povodí. S oteplením se dostavila i srážková činnost, 
která vyvrcholila den před kulminací deštěm 
s průměrným úhrnem na povodí 26 mm. 

Ještě ten den se srážka projevila v Písku
na průtocích, které po velmi mírném vzestupu vlivem 
deště a tání v předchozích dnech, během několika 
hodin narostly nad hranici 140 m3.s-1. Přestože sníh 
během sledovaného období zmizel téměř z celé
plochy povodí, je z porovnání objemu srážek a vodní
hodnoty sněhu zřejmé, že vliv deště byl i v tomto 
případě dominantní. 



14. - 15. 12. 1989 

UPS 14. 12. 1989

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,26

průměrný úhrn příčinných srážek = 30,4 mm

Jádro srážek



DD 26.3.1988
19880326

Povětrnostní situace

6,35,76,75,76,34,02,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

260260230240240260220Churáňov směr větru [°]

WcsWcsWcWcWcVfzVfzSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

23. 3. 1988 24. 3. 1988 25. 3. 1988 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q144,326.3.1988 06:00Sušice

<Q199,226.3.1988 12:00Katovice

Q1-Q236,728.3.1988 11:00Heřmaň

Q1-Q216626.3.1988 17:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

V povodí ležely značné zásoby sněhu.                 
Na Churáňově byla v den D-7 naměřena výška 
sněhové pokrývky 181 cm, její vodní hodnota se 
rovnala 376 mm. Podhůří bylo v této době
bez sněhu. Trvale kladné teploty ve středních 
nadmořských výškách způsobovaly neustálé
odtávání sněhu. Teplota vzduchu nebyla tak 
vysoká, aby se to odrazilo v narůstání intenzity tání
a v nárůstu průtoků v Písku, proto až do večerních 
hodin dne D-3 si průtoky udržovaly setrvalou 
tendenci. Tento a následující den spadla do povodí
orograficky poměrně málo zesílená srážka, jejíž
úhrn se pohyboval v obou dnech okolo 10 mm. 
Srážky padaly na celém povodí ve formě deště. 
Především v nižších polohách, už ve dni D-2 
způsobily nárůst průtoků na kulminační hodnotu 
165 m3.s-1 v Písku, která se po dalších srážkách    
na Otavě v Písku opakovala.



25. - 26. 3. 1988 

SVH 21. 3. 1988

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,39

průměrný úhrn příčinných srážek = 27,5 mm

Jádro srážek



DD 20.12.1987
19871220

Povětrnostní situace

3,76,76,76,35,35,72,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

280250270250260240270Churáňov směr větru [°]

WcWcWcSWc2SWc2SWc2EaSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

17. 12. 1987 18. 12. 1987 19. 12. 1987 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q2-Q5165,819.12.1987 12:00Sušice

Q2-Q5199,519.12.1987 15:00Katovice

<Q115,420.12.1987 06:00Heřmaň

Q2-Q5274,420.12.1987 01:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Povodí bylo bez výrazných sněhových zásob. 
První tři dny se udržovalo anticyklonální počasí
bez srážek s výrazně zápornými teplotami. Příčinou 
vzestupu průtoku byly silné srážky spadlé ve dnech 
D-3 a D-2. 

Srážky způsobily prudký nárůst průtoku, který 
vrcholil v Písku hodnotou 274 m3.s-1. Přestože       
za dva kritické dny spadlo na povodí téměř 40 mm 
deště, byla odtoková odezva při porovnání se 
srážkově jen o málo chudšími situacemi velmi silná. 
Důvodem mohly být právě záporné teploty       na 
počátku periody, které při absenci sněhu měly 
nepochybně vliv na zamrznutí půdy, tím i na snížení
možnosti infiltrace. 



17. - 18. 12. 1987 

UPS 17. 12. 1987

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,41

průměrný úhrn příčinných srážek = 39,6 mm

Jádro srážek



DD 2.7.1987
19870702

Povětrnostní situace

2,02,00,70,71,33,01,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

9070340100120280280Churáňov směr větru [°]

AWcWcAAAp1WcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

29. 6. 1987 30. 6. 1987 1. 7. 1987 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q160,22.7.1987 01:00Sušice

2.7.1987 01:00Katovice

Q253,7Heřmaň

Q2188,82.7.1987 11:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Až do dne D-2 se nad střední Evropou udržovala 
oblast vysokého tlaku vzduchu. K mírnému oživení
cirkulace došlo až v D-1 vlivem přiblížení tlakové
níže přecházející přes severní Atlantik.                    
Z nevýrazného tlakového pole a z rozložení srážek 
lze usuzovat na jejich konkvektivní charakter. 
Nasycenost povodí byla malá a také úhrny spadlých  
srážek nepatřily do kategorie srážkových extrémů. 
Vznik povodně však zřejmě ovlivnily další faktory.
Z rychlosti narůstání průtoků Otavy v Sušici a          
v Katovicích lze usuzovat na vysokou intenzitu 
srážek a s ní spojených vysokých odtokových 
koeficientů. Podle směru proudění se zdá, že první
bylo zasaženo povodí dolní Blanice, a teprve 
později střední Otavy. V důsledku delších 
postupových dob průtoků na Blanici tak mohlo dojít 
k střetu její průtokové vlny s rostoucími vrcholovými 
průtoky Otavy.



31. 6. - 1. 7. 1987 

UPS 31. 6. 1987

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,32

průměrný úhrn příčinných srážek = 30,6 mm

Jádro srážek



DD 29.3.1987
19870329

Povětrnostní situace

3,02,37,75,73,35,77,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

0340280260290260270Churáňov směr větru [°]

BBBSWc2SWc2SWc2WcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

26. 3. 1987 27. 3. 1987 28. 3. 1987 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q156,628.3.1987 20:00Sušice

<Q18128.3.1987 23:00Katovice

Q1-Q234,529.3.1987 16:00Heřmaň

Q1-Q2180,829.3.1987 05:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Už oteplení během prvních dvou dní způsobilo 
odtávání sněhu z nejnižších poloh a následný mírný 
nárůst průtoků Otavy v Písku. Následující dny při 
působení západně cyklonálního proudění (typ Wc
později SWc2) se teploty držely výrazně nad nulou i 
v horských polohách, kde byly značné zásoby sněhu 
(Churáňov, vodní hodnota sněhu = 305 mm). 
Narůstající intenzita tání způsobovala postupné
zvětšování průtokových vrcholů u denních cyklů na 
vzestupné části vlny. Mírný pokles kladných teplot o 
dva stupně průměrné denní teploty v den D-3 
způsobil přechodné zmenšení podružného vrcholu 
vlny, po němž následoval prudký vzestup průtoků s 
kulminací 179 m3.s-1. Příčinou náhlého růstu průtoku 
bylo jednak nové oteplení při změně atmosferické
cirkulace na situaci B a zároveň mírná dešťová
srážka (na horách s úhrny kolem 10 mm), která se 
během dnů D-2 a D-1postupně přesouvala na 
východ. 



27. - 28. 3. 1987 

SVH 23. 3. 1987

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,18

průměrný úhrn příčinných srážek = 7,8 mm

Jádro srážek



DD 23.10.1986
19861023

Povětrnostní situace

4,710,011,39,311,06,04,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

340240210230210210110Churáňov směr větru [°]

WcWcWcWcWcWcAp2Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

20. 10. 1986 21. 10. 1986 22. 10. 1986 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q2-Q516623.10.1986 07:00Sušice

Q216823.10.1986 14:00Katovice

<Q12,324.10.1986 12:00Heřmaň

Q1-Q2160,823.10.1986 20:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Z rozsáhlé oblasti s nízkým tlakem, která se 
vyskytovala nad severním Atlantikem, se v den D-2 
oddělila tlaková níže, která se přesouvala přes 
severní Německo k jihozápadu. Česká republika se 
nacházela na jižním okraji této cyklóny ve velmi 
silném západním proudění. V něm přecházelo 
několik frontálních systémů. 

Srážky na nich byly silně orograficky zesílené
na hřebeni Šumavy a v závětří Šumavy se tvořil 
srážkový stín. Silný déšť se vyskytl nejprve na 
studené frontě v den D-3, pak v teplém sektoru 
dalšího systému v D-2 a nejvíce na studené frontě
v den D-1.

Jednotlivým vlnám srážek odpovídají i podružné
vrcholy na vzestupných větvích průtokových vln. 
Největších extremit dosáhla povodeň na zdrojnicích 
Otavy. Přítoky Otavy pod Sušicí už na průběh 
povodně prakticky neměly žádný vliv.



21. - 22. 10. 1986 

UPS 21. 10. 1986

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,21

průměrný úhrn příčinných srážek = 32,8 mm

Jádro srážek



DD 13.6.1986
19860613

Povětrnostní situace

3,32,74,72,33,71,74,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

0350350330100350240Churáňov směr větru [°]

AcAcBpBpAp1Ap1BSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

10. 6. 1986 11. 6. 1986 12. 6. 1986 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q14913.6.1986 09:00Sušice

<Q110413.6.1986 13:00Katovice

Q242,51306.1986 13:00Heřmaň

Q2-Q5228,413.6.1986 19:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Hřeben vysokého tlaku vzduchu vystřídal ve dnech 
D-2 před povodní brázdu, která vybíhala z tlakové
níže nad Černým mořem. Po okraji této brázdy se 
do České republiky dostával od severu vlhký 
vzduch.

V severním proudění se vytvářely plošné trvalé
srážky, které se od severu postupně rozšířily         
na celé povodí Otavy. Největší úhrny byly naměřeny 
v dolní části povodí. 
Z důvodu pohybu srážek proti toku, a dále protože 

byly zasaženy dolní části povodí s relativně málo 
sklonitým terénem, byl vzestup hladin Otavy v Písku 
pozvolnější a objem průtokové vlny byl spíše větší.                 
Na kulminaci se podílely rovnoměrně všechny části 
povodí. Vlivem pohybu srážek došlo                        
k synergickému nárůstu průtoku vlivem interference 
maximálních průtoků na Otavě a Blanici.



11. - 12. 6. 1986 

UPS 11. 6. 1986

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,42

průměrný úhrn příčinných srážek = 40,6 mm

Jádro srážek



DD 30.5.1986
19860530

Povětrnostní situace

3,04,03,32,05,73,71,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

310330340290320300Churáňov směr větru [°]

BBBSWc2SWc2Ap2Ap2Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

27. 5. 1986 28. 5. 1986 29. 5. 1986 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q17330.5.1986 03:00Sušice

Q1-Q215330.5.1986 08:00Katovice

Q130,130.5.1986 15:00Heřmaň

Q2-Q526930.5.1986 18:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Jihozápadní proudění, doprovázející výskyt 
synoptického typu SWc2 přineslo do střední Evropy 
vlhký vzduch, z něhož vypadávaly srážky. Tvorbu 
srážkové činnosti podpořila výšková brázda nízkého 
tlaku, které se přesouvala zvolna přes střední
Evropu.

Srážky, které spadly na povodí Otavy, měly 
charakter  trvalého deště s nevýraznými intenzitami.  
Nejvyšší úhrny byly naměřeny v severozápadní
části povodí. 

Protože déšť se vyskytoval již během dní D-3 až
DD, odteklo poměrně velké množství vody, o čemž
svědčí velký objem povodňové vlny. Vývoj povodně
však nebyl tak náhlý, jako při jiných povodňových 
situací vznikajících na Šumavě. Poměrně velkým 
podílem se na jejím vzniku podílelo mezipovodí
mezi Sušicí, Něměticemi a Heřmaní.



28. - 29. 5. 1986 

UPS 28. 5. 1986

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,41

průměrný úhrn příčinných srážek = 56,1 mm

Jádro srážek



DD 17.9.1984
19840917

Povětrnostní situace

2,02,04,71,72,04,07,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

9028030130320220230Churáňov směr větru [°]

CCCCWcWcNWcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

14. 9. 1984 15. 9. 1984 16. 9. 1984 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q16317.9.1984 05:00Sušice

17.9.1984 10:00Katovice

<Q119,918.9.1984 06:00Heřmaň

Q1-Q216117.9.1984 15:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Povodni předcházela situace, při které ve dnech
D-8 a D-7 spadly významné srážky v oblasti 

centrální Šumavy a způsobily vzestupy hladin, 
zejména na horní Otavě. 
Tlaková níže, které postoupila přes západní Evropu 
do severního Středomoří, a odtud přes střední
Evropu k východu, přinesla jiný charakter srážkové
činnosti. Pršelo nejprve v jižní, později východní
části povodí, v den D pak nejvíce v severní části na 
dolní Otavě. Díky tomuto pohybu srážek, který byl 
dostatečně pozvolný, aby kopíroval doběhovou 
rychlost vody v povodí, došlo k navýšení odtoku v 
závěrečném profilu. Tak i relativně malá srážka 
vedla na Otavě v Písku k překročení průtokové
kulminace 150 m3.s-1



15. - 16. 9. 1984 

UPS 15. 9. 1984

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,33

průměrný úhrn příčinných srážek = 31,3 mm

Jádro srážek



DD 31.1.1982
19820131

Povětrnostní situace

3,38,79,78,05,01,310Churáňov rychl. větru [m.s-1]

310290240250280270230Churáňov směr větru [°]

NEcNWcNWcNWcBBBpSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

28. 1. 1982 29. 1. 1982 30. 1. 1982 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

Q112631.1.1982 09:00Katovice

<Q110,831.1.1982 10:00Protivín

Q219931.1.1982 22:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Sníh se udržoval po celé ploše povodí včetně
nejnižších poloh. Nástup silnějšího oteplení byl 
spojený s přestavbou povětrnostní situace B 
(brázda) na severozápadní cyklonální typ (NWc). 
Sníh začal mizet až poslední den před kulminací, 
kdy se nejvíce oteplilo a zároveň spadlo zhruba 10 
mm dešťových srážek. Horské oblasti, kde se 
výrazně kladné teploty udržovaly pouze v den D-, 
se při velikosti jejich sněhových zásob a možné
retenci roztáté vody do odtokového procesu zřejmě
vůbec nezapojily. Přestože tedy byla aktivní
pravděpodobně pouze dolní část povodí, kde 
srážková činnost byla poměrně malá, byl nárůst 
průtoku v Písku neobyčejně prudký a dosáhl téměř
100 m3.s-1 za jediný den. Důvodem mohlo být 
rychlé uvolnění velkého množství vody z tajícího 
sněhu  z dolních partií povodí, i když hodnoty 
průměrné denní teploty ani úhrnů srážek tento 
vývoj dominantně neovlivňovaly.



29. - 30. 1. 1982 

UPS 29. 1. 1982

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,33

průměrný úhrn příčinných srážek = 16,7 mm

Jádro srážek



DD 6.1.1982
19820106

Povětrnostní situace

4,77,78,39,38,34,33,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

300260240240230250250Churáňov směr větru [°]

NcWcWcSWc2SWc2SWc2SWc2Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

3. 1. 1982 4. 1. 1982 5. 1. 1982 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

<Q11236.1.1982 13:00Katovice

<Q112,56.1.1982 19:00Protivín

Q21996.1.1982 17:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

V povodí ležely značné zásoby sněhu a to i 
přesto, že byl teprve začátek ledna. Oteplení ve 
dnech D-6 a D-5 vlivem nástupu situace Wc se 
projevilo snižováním výšky sněhu na horách a 
pozvolným odtáváním sněhové pokrývky v podhůří. 
Následující dny se teploty v důsledku přestavby 
situace na SWc2 neustále zvyšovaly, hranice 
sněhové pokrývky se posunovala do vyšších pásem 
a průtok Otavy v Písku zvolna stoupal. Velmi 
pomalý vzestup průtoků se prudce změnil až
v dopoledních hodinách dne D. Náhlý vzestup 
průtoků byl zapříčiněn srážkami, které v poslední
den před kulminací zasáhly celé povodí, nejvíce 
však opět horské hraniční pásmo. Déšť, spojený 
s opětným nástupem situace Wc, padal do vodou 
nasycené sněhové pokrývky a bez výrazného 
zdržení odtékal do říční sítě. Přírůstek průtoku 
v Písku dosáhl během několika hodin hodnotu 
100 m3.s-1.



4. - 5. 1. 1982 

SVH 4. 1. 1982

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,20

průměrný úhrn příčinných srážek = 13,5 mm

Jádro srážek



DD 16.10.1981
19811016

Povětrnostní situace

3,71,05,05,07,75,39,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

220290220240250340240Churáňov směr větru [°]

SWc2WcsWcsWcsWcsWcsWcsSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

13. 10. 1981 14. 10. 1981 15. 10. 1981 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q1-Q2113,415.10.198122:00Sušice

16.10.198104:00Katovice

<Q122,1Heřmaň

Q219216.10.198110:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Povodeň tvoří pomyslnou dvojici k povodni 
19811012, která jí předcházela. Obě byly 
způsobeny podobnými povětrnostními podmínkami, 
u této povodně se však příčinná tlaková níže 
nacházela severněji a také proudění vzduchu nad 
povodím Otavy se vyznačovalo výraznější západní
složkou. 
Srážky nebyly tak orograficky zesílené a spadly i     
v severní a centrální části povodí. Na zvýšený odtok 
z pramenné oblasti Otavy měla vliv zvýšená
nasycenost, protože i výrazně menší srážky než u 
epizody 19811012 způsobily v Sušici srovnatelnou 
vlnu. U této povodně byl však vlivem jiného 
rozložení srážek významný také přítok ze střední a 
dolní části povodí.



14. - 15. 10. 1981 

UPS 14. 10. 1981

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,41

průměrný úhrn příčinných srážek = 30,5 mm

Jádro srážek



DD 12.10.1981
19811012

Povětrnostní situace

7,75,39,38,05,04,36,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

250340240240200220230Churáňov směr větru [°]

WcsWcsWcsWcsAp1Ap1SWc2Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

9. 10. 1981 10. 10. 1981 11. 10. 1981 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q213411.10.1981 09:00Sušice

12.10.1981 17:00Katovice

Heřmaň

Q1-Q2159,512.10.1981 01:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

V silném západním proudění, které se vyskytovalo 
na jižním okraji tlakové níže nad Severním mořem 
přecházel přes střední Evropu frontální systém. 
Významné srážky, na něj vázané, spadly především 
na hlavním hřebenu Šumavy, kde byly výrazně
orograficky zesílené oproti několikanásobně
menším úhrnům z dolní části povodí. 
Nasycenost povodí nebyla příliš velká, přesto 
spadlé množství srážek stačilo na intenzivní
vzestup hladiny Otavy v Sušici. Tato povodňová
vlna se pak na dolním toku již pouze přesouvala 
směrem k závěrovému profilu Otavy a přítoky z 
Volyňky, Blanice a dolního mezipovodí již vývoj 
průtokové situace příliš neovlivnily.



10. - 11. 10. 1981 

UPS 10. 10. 1981

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,29

průměrný úhrn příčinných srážek = 32,7 mm

Jádro srážek



DD 21.7.1981
19810721

Povětrnostní situace

5,36,06,35,74,73,34,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

34025027035040330210Churáňov směr větru [°]

BBBBBWcWcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

18. 7. 1981 19. 7. 1981 20. 7. 1981 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q2-Q516320.7.198104:00Sušice

Q1027320.7.198119:00Katovice

Q2-Q567,221.7.198107:00Heřmaň

Q2050021.7.198106:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Atmosférické podmínky, předcházející této velké
povodni, kdy v Písku byl překročen 10letý průtok, 
jsou pro velké otavské povodně velmi typické. V 
chladném západním proudění vznikla v závětří Alp 
tlaková níže, která se v den D-2 velmi prohloubila a 
postupovala po trajektorii dráhy „Vb“ směrem k 
severovýchodu.
Srážky přicházely do Čech nejprve po severní straně
cyklóny z východu a později v její týlové části, kdy 
zároveň zesílilo severozápadní proudění. Úhrny 
srážek spadlé ve dnech D-3 až D-2 byly významné
na celém povodí Otavy. Nejvíce srážek bylo 
zaznamenáno na úpatí Šumavy, o něco méně
vykazovalo povodí Blanice. Vzestup průtoků na 
Otavě trval téměř dva dny a podílely se na něm 
velmi rovnoměrně všechny části povodí. 



18. - 19. 7. 1981 

UPS 18. 7. 1981

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,44

průměrný úhrn příčinných srážek = 118,7 mm

Jádro srážek



DD 12.3.1981
19810312

Povětrnostní situace

4,38,311,06,07,77,77,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

260260260250210310210Churáňov směr větru [°]

WcSWc2SWc2SWc2SWc2WcWcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

9. 3. 1981 10. 3. 1981 11. 3. 1981 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

Q1-Q214912.3.1981 13:00Katovice

<Q19,4113.3.1981 07:00Protivín

Q2213,212.3.1981 20:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

První dny sledovaného období se na části povodí
držela průměrná denní teplota pod bodem mrazu, 
ale už v den D-5 se silně oteplilo v souvislosti 
s nástupem situace Wc. Nevýrazná sněhová
pokrývka v podhůří okamžitě odtála, ale sníh se 
stále držel ještě na zhruba polovině plochy povodí a 
v horách. Zásoby vody ve sněhové pokrývce byly 
značné a nasycenost sněhu vodou byla vysoká (na 
Churáňově v den D-3 při výšce sněhu 60 cm byla 
SVH= 292 mm). Stálé oteplování spojené s mírným 
deštěm způsobilo rychlé odtávání a odtok vody.

Kulminující průtoky Otavy v Písku souvisejí
s největším oteplením v den D-1, kdy i ve vyšších 
polohách než 1000 m n. m. se pohybovala 
průměrná denní teplota mezi pěti a osmi stupni 
Celsia. Srážková činnost v povodí sice byla 
zaznamenána, ale vzhledem k jejímu objemu byl 
vliv srážek na průběh odtoku druhotný.



9. - 10. 3. 1981 

UPS 9. 3. 1981

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,19

průměrný úhrn příčinných srážek = 11,1 mm

Jádro srážek



DD 23.7.1980
19800723

Povětrnostní situace

3,00,76,08,04,76,05,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

31080230240200220200Churáňov směr větru [°]

NEcNEcCvCvWcWcWcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

20. 7. 1980 21. 7. 1980 22. 7. 1980 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q519022.7.1980 13:00Sušice

Q1028622.7.1980 21:00Katovice

Q132,323.7.1980 05:00Heřmaň

Q5-Q1033823.7.1980 10:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Ve dnech D-5 až D-3 se nad střední Evropou 
udržovalo jihozápadní proudění kolem oblasti 
nízkého tlaku nad Britskými ostrovy. V tomto 
proudění se oddělila výšková tlaková níže, která se 
ve dnech D-2 až D+1 přesunovala severně od České
republiky směrem k východu. 
Srážky, které se vyskytly na jižním okraji této 
cyklóny,  zasáhly povodí Otavy ve dnech D-2 až
D-1. Byly rozloženy poměrně rovnoměrně na celé
území Otavy, nejvyšší úhrny byly naměřeny v 
pramenné oblasti Křemelné a na Prachaticku.
V povodí byla zvýšená nasycenost,  zejména           
v oblasti Šumavy. V říční síti se udržoval na tuto 
dobu nadprůměrný průtok. 
Průtok Otavy v Písku byl z větší části vytvořen 
odtokem z dílčího povodí nad profilem Katovice. 
Kulminace povodňové vlny přesáhla v Písku 300 
m3.s-1, což odpovídá povodni s dobou opakování 5 
až 10 let.



20. - 21. 7. 1980 

UPS 20. 7. 1980

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,39

průměrný úhrn příčinných srážek = 48,7 mm

Jádro srážek



DD 12.12.1979
19791212

Povětrnostní situace

2,75,712,711,38,07,07,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

210280210210210220240Churáňov směr větru [°]

NcNcWcsWcsWcsWcWcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

09. 12. 1979 10. 12. 1979 11. 12. 1979 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

Katovice

<Q119Heřmaň

Q2204,812.12.1979 01:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Záznamy o existenci minimální sněhové pokrývky 
se během sedmi dnů před kulminací vyskytly jen 
výjimečně v některých horských srážkoměrných
stanicích. Povodí bylo průměrně nasyceno (průtok 
v Písku 42 m3.s-1). Silný déšť se vyskytl až dva dny 
před kulminací a byl výrazně orograficky zesílen, 
což je typické pro srážkovou činnost, spojenou s 
povětrnostní situací Wcs. Další den srážky 
pokračovaly a jejich úhrny byly v průměru totožné s 
vydatností předchozích dešťů. Tentokrát ale 
mnohem silněji zasáhly oblast podhůří. 

Vzestup průtoků nastal na počátku dne D-1 a byl 
poměrně prudký. Dá se předpokládat, že na vzrůstu 
průtoku se podílely srážky v horské oblasti ze dne 
D-2 společně se srážkami v podhůří ze dne D-1, 
které spadly v dolních partiích povodí s kratší
doběhovou dobou odtoku do závěrového profilu.



10. - 11. 12. 1979 

UPS 10. 12. 1979

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,24

průměrný úhrn příčinných srážek = 30,7 mm

Jádro srážek



DD 13.3.1979
19790313

Povětrnostní situace

3,05,76,35,06,08,74,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

0270270230260260280Churáňov směr větru [°]

SWc2SWc2BBBAp2Ap2Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

10. 3. 1979 11. 3. 1979 12. 3. 1979 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

Katovice

Heřmaň

Q115513.3.1979 04:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Sníh se udržoval během všech sledovaných dní
na území s nadmořskou výškou zhruba nad 700 m 
n. m. a jeho vysoká vodní hodnota odpovídala 
polovině března. Teploty vzduchu se ve vyšších 
polohách držely pod bodem mrazu a pro tání nebyly 
významné. Příčinná dešťová srážka spadla během 
teplejší části dne D-2, jehož denní průměr teploty se 
pohyboval i v podhůří mezi 0 až –1°C. Srážky byly 
poměrně málo orograficky zesílené. V horských 
polohách se teploty držely pod bodem mrazu a 
srážky zde vypadávaly spíše ve formě sněhu. Na 
vzestupu průtoků se rozhodujícím způsobem 
podílely úhrny srážek, spadlých především v 
podhůří Šumavy a v dolní části povodí. Oteplení
v následujících dnech způsobilo tání sněhu, které
se projevilo až v poklesové části vzniklé povodňové
vlny.



11. - 12. 3. 1979 

UPS 11. 3. 1979

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,37

průměrný úhrn příčinných srážek = 19,9 mm

Jádro srážek



DD 23.8.1977
19770823

Povětrnostní situace

1,71,74,31,305,33,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

350030070290320Churáňov směr větru [°]

Ap2SWc3SWc3SWc3SWc3SWc3SWc3Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

20. 8. 1977 21. 8. 1977 22. 8. 1977 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

<Q111323.8.1977 13:00Katovice

Q573,223.8.1977 14:00Heřmaň

Q530823.8.1977 16:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Povětrnostní situace je u dní, přecházejících 
povodni, sice klasifikovaná jako SWc3, tedy 
jihozápadní cyklonální, ale z rozložení tlakového 
pole je zřetelný vliv tlakové níže nad střední
Evropou. Její poloze  a vlivu odpovídají i směry 
proudění vzduchu ve stanici Churáňov. 

Nasycenost povodí před příčinnou srážkou, která
spadla ve dnech D-2 a D-1 byla výrazně
nadprůměrná, a to jednak následkem srážek, 
spadlých před povodní 19770801 a jednak v 
důsledku srážek, spadlých v den D-5. Příčinné
srážky vypadávaly při slabém severovýchodním až
severním proudění nejvíce do střední a dolní části 
povodí. 

Do odtokové odezvy se nejprve zapojil odtok ze 
srážek z dolní části povodí, které způsobily prudký 
vzestup průtoků a teprve později dobíhala voda ze 
střední a horní části povodí. Na kulminaci Otavy v 
Písku se relativně velkou měrou podílela Blanice.



21. - 22. 8. 1977 

UPS 21. 8. 1977

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,39

průměrný úhrn příčinných srážek = 59,6 mm

Jádro srážek



DD 1.8.1977
19770801

Povětrnostní situace

6,07,07,32,33,02,34,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

34031040110120140310Churáňov směr větru [°]

CCSEcSEcSEaSEaBpSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

29. 7. 1977 30. 7. 1977 31. 7. 1977 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q2135,21.8.1977 05:00Sušice

Q2-Q52041.8.1977 13:00Katovice

Q2-Q555,72.8.1977 04:00Heřmaň

Q53001.8.1977 23:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Tlaková níže, které se vytvořila nad centrálním 
Středomořím, se přesunula do střední Evropy a 
začala ovlivňovat počasí od dne D-2. 
Severovýchodní proudění s ní spojené přineslo do 
povodí Otavy ochlazení a velmi silné srážky.

Déšť padal naštěstí do málo nasyceného povodí a 
tak úhrny srážek , které na mnoha místech              
v denním kroku přesáhly 100 mm, nevyvolaly tak 
velkou povodeň, jak by se dalo očekávat. Rozložení
srážek vykazovalo typické znaky, jaké jsou u 
velkých povodní, tzn. výskyt nejvyšších úhrnů v 
okolí Kašperských Hor a na Prachaticku.
Intenzita srážek byla zřejmě vysoká, protože 

vzestupy hladiny na řekách byly příkré, na Volyňce
došlo k překročení 10letého průtoku. Na Otavě v 
Písku dosáhla kulminace pouze hodnoty 5letého 
průtoku.



31. 7. - 1. 8. 1977 

UPS 31. 7. 1977

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,41

průměrný úhrn příčinných srážek = 97,2 mm

Jádro srážek



DD 21.5.1977
19770521

Povětrnostní situace

1,33,35,31,74,34,02,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

203409070805040Churáňov směr větru [°]

NEcNEcSEcSEcEcEcBSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

18. 5. 1977 19. 5. 1977 20. 5. 1977 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q110,121.5.1977 02:00Sušice

<Q14520.5.1977 21:00Katovice

<Q14,5121.5.1977 05:00Heřmaň

Q1-Q216321.5.1977 05:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Česká republika se nacházela v jihovýchodním 
proudění, které souviselo s tlakovou níží v 
centrálním Středomoří. Tato povodňová epizoda 
vykazovala typické vlastnosti přívalové povodně, 
vzniklé lokálními bouřkovými lijáky. Podle 
minimálního pohybu bouřky, patrného z mapy 
srážkových úhrnů, lze usuzovat, že vznik tohoto 
bouřkového mraku nesouvisel s frontálním 
rozhraním, ale pouze s vysokou labilitou 
vzduchových hmot. 

Vydatný déšť, který povodeň způsobil, dosahoval 
extrémních intenzit, při kterých docházelo jen k 
minimálnímu vsaku do půdy a většina vody 
povrchově odtékala do říčních koryt. U nejvíce 
srážkově zasaženého povodí Volyňky řeka stoupla v 
Něměticích během dvou hodin z 3,5 m3.s-1 na 125 
m3.s-1 (20letá povodeň). Protože pršelo i mimo 
povodí Volyňky, kulminovala povodňová vlna v Písku 
i po transformaci průtokem nad 150 m3.s-1.



20. - 21. 5. 1977 

UPS 20. 5. 1977

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,19

průměrný úhrn příčinných srážek = 12,9 mm

Jádro srážek



DD 9.2.1977
19770209

Povětrnostní situace

5,72,36,38,75,07,05,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

210250260250230340210Churáňov směr větru [°]

WcWcWcWcWcWcASynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

6. 2. 1977 7. 2. 1977 8. 2. 1977 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

Katovice

Q1-Q239,5Heřmaň

Q1-Q21639.2.1977 03:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Rozložení sněhu bylo v prvních dnech relativně
rovnoměrné. V podhůří leželo kolem 5 až 10 cm 
sněhu, srážkoměrné stanice s nadmořskou výškou 
nad 1000 m uváděly jeho výšku většinou mezi 30 a 
50 cm. První dva dny se nejvíce vyvíjelo počasí pod 
vlivem tlakové výše a průměrné teploty se udržovaly
hluboko pod bodem mrazu. Výraznější oteplení bylo 
spojeno až se změnou cirkulace na západně
cyklonální typ (Wc). S oteplením se začaly 
vyskytovat mírné srážky a sníh začal z podhůří
velmi rychle mizet. Odtok z tání měl prudký nástup, 
což lze s ohledem na nepříliš vysoké teploty 
vysvětlit jako důsledek jednak tání sněhu na 
poměrně velké ploše v podhůří, a jednak i 
zapojením se odtoku z tání ve vyšších polohách (viz 
vysokou vodní hodnotu sněhu na Churáňově v den 
D-2 185 mm). Na rozhodujícím nárůstu průtoku se 
ovšem podílely i dešťové srážky spadlé na povodí
v den D-1. 



7. - 8. 2. 1977 

SVH 7. 2. 1977

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,30

průměrný úhrn příčinných srážek = 13,2 mm

Jádro srážek



DD 28.7.1976
19760728

Povětrnostní situace

3,01,72,03,02,31,33,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

2702802020340340340Churáňov směr větru [°]

NWcNWcEcEcEcEcEcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

25. 7. 1976 26. 7. 1976 27. 7. 1976 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

Katovice

Q130,3Heřmaň

Q1-Q2176,828.7.1986 10:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Střední Evropa se ke konci července 1976 
nacházela v severním proudění mezi tlakovou výší
nad Atlantikem a cyklónou nad Černým mořem. 
Vlhký vzduch přinášel každý den do povodí Otavy 
srážky, které sice nezpůsobily výraznější vzestupy 
říčních hladin, ale postupně vedly k nasycení
povodí. Rozhodující srážky vypadly ve dvou vlnách            
a to ve dnech D-2 a D-1. První srážkové pásmo 
zasáhlo především pramennou oblast Otavy a po 
odtoku vytvořilo v Písku vlnu, která v maximu 
dosáhla pouze 120 m3.s-1. Teprve druhá vlna 
srážek, která padala do silně nasyceného povodí s 
již naplněnými koryty řek, způsobila průtok v Písku 
nad 150 m3.s-1. Obě vlny mají malý objem a ostré
vzestupné i poklesové větve, což ukazuje na 
vysoké odtokové koeficienty a tedy intenzivní
srážky, které jim předcházely.



26. - 27. 7. 1976 

UPS 26. 7. 1976

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,37

průměrný úhrn příčinných srážek = 52,7 mm

Jádro srážek



DD 2.7.1975
19750702

Povětrnostní situace

2,03,37,03,71,32,01,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

30360040702020Churáňov směr větru [°]

NEaNEaNEcNEcNEcNEcWalSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

29. 6. 1975 30. 6. 1975 1. 7. 1975 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

<Q11082.7.1975 15:00Katovice

Heřmaň

Q2-Q52752.7.1975 21:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Anticyklonální počasí vystřídalo ke konci července 
1975 vlhké východní až severní proudění, spojené
s výskytem tlakové níže v severním Středomoří, 
která se zvolna přesouvala směrem k východu. 
Počínaje dnem D-5 se v povodí Otavy vyskytovaly 
srážky, u kterých se každým dnem zvyšovaly jejich 
úhrny, které byly rozloženy zprvu velmi  
rovnoměrně. Příčinné srážky spadly ve dnech D-2 i
D-1 a byly z důvodu sílícího severního proudění
orograficky zesíleny v oblasti Kašperských Hor a 
Vimperku. Dlouhému trvání srážek odpovídá také
odtoková odezva. Povodňová vlna Otavy v 
Katovicích i v Písku se vyznačuje neobvykle 
pozvolnou vzestupnou věteví, na které jsou patrné
podružné vrcholy způsobené kolísáním srážkové
činnosti.   Na kulminaci Otavy v Písku se v důsledku
rovnoměrného rozložení srážek podílel významně
odtok ze všech částí povodí.



30. 6. - 1. 7. 1975 

UPS 30. 6. 1975

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,36

průměrný úhrn příčinných srážek = 42,5 mm

Jádro srážek



DD 30.12.1974
19741230

Povětrnostní situace

6,07,08,78,08,3117,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

290310290260240250240Churáňov směr větru [°]

WcWcWcWcWcWcWcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

27. 12. 1974 28. 12. 1974 29. 12. 1974 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q213530.12.1974 01:00Sušice

30.12.1974 06:00Katovice

Heřmaň

Q1-Q2187,430.12.1974 13:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

V teplém jihozápadním proudění přecházelo přes 
střední Evropu několik frontálních sytémů, které
přinesly první srážky již 24.12. Srážková činnost 
vytrvala až do 31.12.

Převážně dešťové srážek, které vypadávaly v 
silném jihozápadním proudění byly orograficky 
zesíleny na hřebenech Šumavy. Na průběh 
povodně měla vliv sněhová pokrývky, která ležela v 
nejvyšších pratiích Šumavy. Na stanici Churáňov
naměřil 23.12. 55 cm sněhu s vodní hodnotou 152 
mm! Sníh začal vlivem oteplení a srážek odtávat již
ode dne D-4 ,ale ve vrcholových partiích zároveň
brzdil odtok dešťových srážek jejich absorpcí.To je 
patrné z pozvolného nárůstu průtoků Otavy, 
přestože úhrny srážek byly poměrně vysoké. V D-2 
a D-1 byla zřejmě již kapacita sněhu vyplněna a tání
spojené s odtoku vody absorbované ve sněhu 
výrazně zvedlo hladinu Otavy ke kulminacím.



28. - 29. 12. 1974 

UPS 28. 12. 1974

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,13

průměrný úhrn příčinných srážek = 12,2 mm

Jádro srážek



DD 9.12.1974
19741209

Povětrnostní situace

4,05,36,37,35,78,05,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

260250300260280280230Churáňov směr větru [°]

WcWcNWcNWcNWcWcWcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

6. 12. 1974 7. 12. 1974 8. 12. 1974 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q187,58.12.1974 18:00Sušice

Katovice

Heřmaň

Q1-Q2187,49.12.1974 05:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Vysoké teploty vzduchu na začátku sledovaného 
osmidenního období způsobily úbytek sněhu, který 
se držel zhruba na území nad výškou 700 m n. m. 
K výraznějšímu tání ale nedocházelo. Průtok 
v Písku se až do dne D-2 udržoval na hodnotě 40 
m3.s-1. Před nástupem situace NWc (D-3) došlo 
k ochlazení a následně k silným srážkám (D-3, D-2), 
které v horských oblastech byly smíšené až
sněhové. Tyto srážky (především ta část, která
spadla v podhůří ve formě deště), způsobily 
pozvolný nárůst průtoků, který v následujících 
dnech podpořilo tání sněhu vyvolané novým 
oteplením. Ze srovnání měřených vodních hodnot 
sněhu mezi dny D-7 a D lze usuzovat, že 
v polohách nad 1000 m n. m. sice docházelo 
k odtoku vody, aletebto odtok nebyl vyšší než
akumulace nových srážek ve sněhové pokrývce. 
Pro vznik této povodně byl rozhodující vliv 
dešťových srážek v podhůří Šumavy.



6. - 7. 12. 1974 

UPS 6. 12. 1974

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,36

průměrný úhrn příčinných srážek = 31,2 mm

Jádro srážek



DD 19.7.1974
19740719

Povětrnostní situace

5,03,33,02,33,04,05,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

2703200270250230250Churáňov směr větru [°]

BBBBSWc2SWc2SWc2Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

16. 7. 1974 17. 7. 1974 18. 7. 1974 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q159,618.7.1974 18:00Sušice

<Q110619.7.1974 00:00Katovice

Heřmaň

Q1-Q2165,219.7.1974 14:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

V jihozápadním proudění se dva dny                
před kulminací povodně vytvořila brázda nízkého 
tlaku vzduchu, která zvolna postupovala přes území
České republiky k východu. V oblasti brázdy se 
vyskytly vydatné srážky, které zasáhly velmi 
rovnoměrně celé povodí Otavy. 

Vydatné srážky se objevily již v den D-8 a proto 
index UPS počítaný pro den D-2 vykazoval
nadprůměrnou nasycenost povodí. Déšť způsobil 
sice vzestup hladin prakticky na všech tocích v
povodí, ale nikde nedošlo k výraznému rozvodnění. 
Na Otavě v Písku však byla alespoň překročena
hodnota jednoletého průtoku. V povodí Blanice byly 
nejsilnější srážky až v den D-1 a tak řeka, která má
delší doběhové doby než Otava, kulminovala v 
Heřmani před soutokem až téměř den po kulminaci 
Otavy v Písku.



17. - 18. 7. 1974 

UPS 17. 7. 1974

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,42

průměrný úhrn příčinných srážek = 49,0 mm

Jádro srážek



DD 23.4.1972
19720423

Povětrnostní situace

3,33,02,03,05,01,31,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

204070807014020Churáňov směr větru [°]

NEcNEcEcEcEcBBSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

20. 4. 1972 21. 4. 1972 22. 4. 1972 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

Katovice

Q249,323.4.1972 15:00Heřmaň

Q1-Q2170,423.4.1972 20:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Tato povodeň podle charakteru příčin patří spíše 
mezi letní typy. Příčinnou povětrnostní situací byla 
Ec, doprovázená východním později až severním 
prouděním. Teplota vzduchu během kritických dnů
stagnovala nebo se dokonce mírně ochlazovalo, 
což je u zimních povodní velmi netypický průběh. 

Také rozložení srážek podmíněné směrem a 
malou rychlostí větru je typicky letní. Úhrny srážky 
byly na povodí prostorově velmi rovnoměrné s 
orografickým zesílením spíše na severovýchodním 
úpatí Šumavy. 

Před dnem D-1, kdy do povodí spadlo kritické
množství srážek, ležela velmi malá vrstva čerstvého 
sněhu pouze ve vrcholové části Šumavy, a proto 
vliv tání sněhu na vznik povodně je zanedbatelný. 
Značná část odtok se formovala ve střední a dolní
části povodní, čemuž odpovídá i vyšší podíl Blanice
na kulminaci Otavy.



21. - 22. 4. 1972 

UPS 21. 4. 1972

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,39

průměrný úhrn příčinných srážek = 32,3 mm

Jádro srážek



DD 19.11.1971
19711119

Povětrnostní situace

3,36,312,39,311,34,74,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

310290210230210230320Churáňov směr větru [°]

BpBpNWcNWcWcWcWcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

16. 11. 1971 17. 11. 1971 18. 11. 1971 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q213719.11.1971 12:00Sušice

Q1-Q214619.11.1971 17:00Katovice

Heřmaň

Q1-Q217319.11.1971 23:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Povodeň způsobily velmi intenzivní srážky, které
se vyskytly v teplém sektoru frontálního systému, 
který přecházel od západu k východu. Kromě
srážek se na frontě vyskytl též silný vítr, který měl 
pravděpodobně vliv na výrazné zesílení úhrnů
srážek v oblasti hraničního hřebene Šumavy. 
V den D-1, kdy spadla převážná část příčinné
srážky bylo ve stanici Prášily dokonce naměřeno 
107 mm za 24 hodin, což je vzhledem k sezóně
ojedinělá hodnota v rámci celé České republiky. 
Nasycenost povodní byla průměrná, ale vzhledem k 
sezóně a intenzitě deště došlo přesto k velmi 
prudkým vzestupům hladin na celém úseku Otavy. 
V Písku mezi patou vlny a kulminací uběhlo méně
než 20 hodin. Povodeň se díky nerovnoměrnému 
rozložení srážek formovala z většiny v povodí Otavy 
nad Sušicí, přítoky z ostatních mezipovodí byly 
zanedbatelné.



18. - 19. 11. 1971 

UPS 18. 11. 1971

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,16

průměrný úhrn příčinných srážek = 28,5 mm

Jádro srážek



DD 13.5.1970
19700513

Povětrnostní situace

4,76,08,07,74,33,77,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

2102202021080290160Churáňov směr větru [°]

CCCCSEcSEcSEcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

10. 05. 1970 11. 05. 1970 12. 05. 1970 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q214312.5.1970 09:00Sušice

Q2-Q518512.5.1970 16:00Katovice

Heřmaň

Q1-Q2183,413.5.1970 00:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Ačkoliv tato odtoková epizoda měla příznaky 
typické letní povodně, byla zřetelně ovlivněna táním 
sněhu. Povětrnostní příčiny charakterizuje působení
tlakové níže, která se oddělila od cyklóny            
nad Biskajským zálivem a během dnů D-2 až DD 
postupovala přes naše území k východu. Protože 
se cyklóna nacházela v době vypadávání srážek 
severozápadně od území ČR, dostalo se povodí
Otavy do silného západního proudění a tomu 
odpovídá i rozložení srážek. 
Sníh už se držel pouze v nejvyšších polohách, 
nicméně jeho vodní hodnota byla vysoká. Dešťové
srážky byly v důsledku silného západního proudění
zesílené na hřebeni Šumavy a směrem do podhůří
jejich úhrny rychle klesaly. Srážkové jádro patří
u této povodně mezi nejmenší. Na průtoku Otavy    
v Písku je patrná vysoká nasycenost a také denní
vlnění dané kolísáním intenzity tání sněhu. 



11. - 12. 5. 1970 

SVH 8. 5. 1970

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,13

průměrný úhrn příčinných srážek = 16,8 mm

Jádro srážek



DD 8.6.1969
19690608

Povětrnostní situace

1,75,37,74,04,72,74,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

1010203020330210Churáňov směr větru [°]

NEaNEcNEcNEcNEcNEcNEcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

5. 6. 1969 6. 6. 1969 7. 6. 1969 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q198,47.6.1969 20:00Sušice

Q1-Q21548.6.1969 00:00Katovice

Heřmaň

Q2-Q52498.6.1969 09:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Od začátku června 1969 ovlivňovala počasí
v České republice tlaková níže, která setrvávala      
v oblasti severního Středomoří. Povodí Otavy leželo 
na jejím severní okraji, a proto do tohoto prostoru
proudil chladný vlhký vzduch od severovýchodu. 
Srážky trvalejšího charakteru se začaly vyskytovat v 
povodí Otavy už ode dne D-4 a vydržely po celé 4 
dny. Intenzita deště kolísala, což je dobře patrné
z průtokových hydrogramů. Plošné rozložení srážek 
bylo rovnoměrné až do dne D-2, kdy začal zesilovat 
vítr a vytvářelo se návětří, typické pro tento typ 
proudění na severních svazích Šumavy. Delší trvání
srážek způsobilo, že vodní stavy na Otavě stoupaly
už 3 dny před kulminací. Na vzestupné větvi je 
výrazné jedno zakolísání průtoků, dané zřejmě
krátkým přerušením srážek. Největší extremity 
dosáhla Blanice na přítoku do Husince, kde byla 
překročena dne 7.6. hodnota 10 leté povodně.



5. - 6. 6. 1969 

UPS 5. 6. 1969

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,40

průměrný úhrn příčinných srážek = 58,4 mm

Jádro srážek



DD 24.12.1967
19671224

Povětrnostní situace

4,79,014,011,09,04,77,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

310210220220210280240Churáňov směr větru [°]

BWcWcWcWcNcNcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

21. 12. 1967 22. 12. 1967 23. 12. 1967 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q2-Q517024.12.1967 06:00Sušice

Q217624.12.1967 12:00Katovice

<Q1925.12.1967 07:00Protivín

Q219024.12.1967 23:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Celé povodí bylo pokryto čerstvým sněhem. V 
průběhu dnů D-6 až D-3, kdy panovaly vlivem 
severního proudění (Nc) záporné teploty i 
v podhůří, se mírnými srážkami množství sněhu 
ještě zvyšovalo. Se změnou cirkulace na západně
cyklonální typ Wc se prudce oteplilo a během dnů
D-1 a D velmi rychle zmizel sníh z celého podhůří a 
výška sněhu na horách se zmenšila o dvě třetiny, 
takže je pravděpodobné, že i tam část sněhu 
odtála. Tání v horských polohách ovlivnily určitě i 
značně orograficky zesílené dešťové srážky s úhrny 
přes 40 mm. 

U této povodně byla pozoruhodná rychlost, 
s jakou narůstající průtok Otavy v Písku překročil 
hodnotu 1letého průtoku. To je sice typické pro 
povodně tohoto typu, ale rychlost nástupu zde 
zřejmě byla ještě zesílena větší koncentrací odtoku  
vlivem zamrzlé půdy.



23. - 24. 12. 1967 

UPS 23. 12. 1967

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,15

průměrný úhrn příčinných srážek = 16,1 mm

Jádro srážek



DD 17.9.1967
19670917

Povětrnostní situace

1,71,72,71,72,71,72,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

3602603003201100260Churáňov směr větru [°]

Ap3Ap3BpBpAp2Ap2WcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

14. 9. 1967 15. 9. 1967 16. 9. 1967 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q112917.9.1967 04:00Sušice

Q1-Q215917.9.1967 10:00Katovice

Heřmaň

Q1-Q217817.9.1967 17:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Anticyklonální situaci vystřídala v den D-2 brázda 
nízkého tlaku vzduchu, která se vytvořila                 
v jihozápadním proudění. Na zadní straně tohoto 
tlakového útvaru se povodí Otavy dostalo              
do vlhkého severozápadního proudění, které sice 
nemělo velkou sílu, ale přineslo srážky do prostoru 
Šumavy. Největší úhrny byly naměřeny v okolí
rozvodnice mezi Otavou a teplou Vltavou. 
Protože vydatnější srážky se v povodí Otavy 
vyskytly už necelý týden před touto povodní, bylo 
povodí ve větší míře nasycené. Déšť byl zřejmě
dosti intenzivní, protože vzestupy hladin na řekách 
byly příkré a po kulminaci se velice rychle vrátily           
do normálu. Povodeň se z větší části formovala      
v pramenné oblasti Otavy, významněji však přispěla 
k vývoji povodňové vlny i Volyňka, méně už Blanice.



15. - 16. 9. 1967 

UPS 15. 9. 1967

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,35

průměrný úhrn příčinných srážek = 36,2 mm

Jádro srážek



DD 9.8.1966
19660809

Povětrnostní situace

4,74,03,31,33,34,76,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

210250240270240230240Churáňov směr větru [°]

WalWalWalWalWcsWcsWcsSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

6. 8. 1966 7. 8. 1966 8. 8. 1966 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q1669.8.1966 13:00Sušice

Q11389.8.1966 16:00Katovice

Heřmaň

Q1-Q21639.8.1966 23:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Povětrnostní podmínky u této povodně jsou dosti 
netypické, což je patrné už z výskytu 
anticyklonálního synoptického typu Wal v době
vypadávání příčinných srážek. Tlaková výše, 
ovlivňující počasí ve střední Evropě, však nebyla 
příliš mohutná a v den D-1 se srážkami se 
nacházelo území České republiky na jejím okraji                      
již v jihozápadním proudění. Rozložení srážek bylo 
poměrně rovnoměrné. V den D-1 byly nejvyšší
úhrny naměřeny v pramenné oblasti Šumavy, v den 
DD pak v dolní části povodí. Z toho lze usuzovat na 
synergické zesilování odtoku postupem srážek ve 
směru páteřního toku.

Průtoková vlna Otavy v Písku má tvar typický       
pro povodně s malým jádrem srážek v pramenné
oblasti Otavy. Skutečnost, že zde bylo rozložení
srážek i odtoku rovnoměrné, zřejmě kompenzoval 
zmiňovaný pohyb srážek, který povodeň zesílil.



8. - 9. 8. 1966 

UPS 8. 8. 1966

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,42

průměrný úhrn příčinných srážek = 35,7 mm

Jádro srážek



DD 23.7.1966
19660723

Povětrnostní situace

2,75,32,72,04,03,72,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

280340250290330350110Churáňov směr větru [°]

EcEcEcEcEcEcEcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

20. 7. 1966 21. 7. 1966 22. 7. 1966 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q155.623.7.1966 02:00Sušice

Q113523.7.1966 05:00Katovice

Q13024.7.1966 12:00Protivín

Q1-Q217323.7.1966 13:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Střední Evropa se mnoho dní před povodní
nacházela pod vlivem tlakové níže nad jihovýchodní
Evropou, přes území České republiky přecházela
četná srážková pásma. Ode dne D-3 se navíc v 
severním Středomoří vytvořila výšková tlaková níže, 
která přenos vlhkosti ještě posílila. 
Slabší srážky se vyskytovaly v povodí Otavy už
několik dní před příčinnou srážkou a vedly               
k nasycení půdy a ke narůsání průtoku v korytech 
říční sítě. Výraznější pásmo srážek zasáhlo Otavu v 
slabém západním proudění ve dnech D-2 a D-1. 
Srážky nebyly orograficky zesílené a spadly  na 
celém povodí, nejvíce na Strakonicku a 
Horažďovicku. 
Na odtokové odezvě je znatelný vliv předchozích 
srážek, které zvětšily průtok v patě hlavní
povodňové vlny. Na kulminačních průtocích Otavy v 
Písku se podílela významně i Blanice a Volyňka.



21. - 22. 7. 1966 

UPS 21. 7. 1966

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,40

průměrný úhrn příčinných srážek = 32,7 mm

Jádro srážek



DD 30.6.1966
19660630

Povětrnostní situace

1,73,310,010,06,36,35,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

280280250260250240250Churáňov směr větru [°]

ABBBBBBSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

27. 6. 1966 28. 6. 1966 29. 6. 1966 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q1-Q211529.6.1966 17:00Sušice

Q114129.6.1966 22:00Katovice

Q1301.7.1966 17:00Protivín

Q115230.6.1966 15:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Srážky, které vyvolaly tuto povodeň, byly spojené
s pozvolným přechodem brázdy nízkého tlaku       
od západu přes území České republiky k východu. 
Už na jejím předním okraji vypadávaly na Otavě
srážky, které způsobily vzestupy hladin řek (na 
Blanici v Podedvorech povodeň z bouřkového 
přívalu dosáhla doby opakování 10 let) a zvýšení
nasycenosti půdy.
Srážky nabraly na intenzitě v blízkosti tlakové
brázdy. Vlivem silného proudění došlo k 
významnému orografickému zesílení srážek v 
centrální části Šumavy, zejména v pramenné oblasti 
Křemelné. Déšť přecházel povodí Otavy ve dvou 
pásmech, které se projevily na řekách dvěma 
výraznými průtokovými vlnami. Ty se formovaly 
převážně na horní Otavě. V Písku přesáhla
kulminace pouze těsně hodnotu jednoletého
průtoku.



29. - 30. 6. 1966 

UPS 29. 6. 1966

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,37

průměrný úhrn příčinných srážek = 31,9 mm

Jádro srážek



DD 18.4.1966
19660418

Povětrnostní situace

7,36,34,03,36,36,34,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

22025027020240230280Churáňov směr větru [°]

BVfzVfzVfzVfzVfzVfzSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

15. 4. 1966 16. 4. 1966 17. 4. 1966 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Sušice

<Q110617.4.1966 15:00Katovice

Q1-Q236,518.4.1966 04:00Heřmaň

Q1-Q2186,418.4.1966 0:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Povodí bylo již bez sněhu a teploty se ve všech 
polohách udržovaly vysoko nad nulou. V Písku 
průtok Otavy proto kolísal okolo hodnoty 60 m3.s-1, 
což ukazuje na vysokou nasycenost povodí. 
S nástupem povětrnostní situace typu Vfz v D-6 se 
začaly zároveň vyskytovat nevýrazné srážky, které
však nevyvolaly prakticky žádnou odtokovou 
odezvu. 

Rozhodujícím impulsem byl silný déšť, vázaný    
na přechod studené fronty v D-1 (další den mírné
ochlazení), který dosáhl nejvyšších úhrnů v podhůří
Šumavy (místy přes 50 mm) a nejnižších překvapivě
na horských hřbetech. Přestože dešťová srážka 
byla neobvykle vydatná a povodí nasycené, 
odtoková odezva nebyla tak nebezpečná, a 
kulminace dosáhla „jenom“ 186 m3.s-1. 



16. - 17. 4. 1966 

UPS 16. 4. 1966

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,42

průměrný úhrn příčinných srážek = 35,2 mm

Jádro srážek



DD 9.2.1966
19660209

Povětrnostní situace

6,39,09,37,09,012,04,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

220250230260230250250Churáňov směr větru [°]

VfzVfzVfzWcWcWcVfzSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

9. 2. 1966 7. 2. 1966 8. 2. 1966 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q11099.2.1966 07:00Sušice

Q1-Q21569.2.1966 13:00Katovice

<Q19Heřmaň

Q11509.2.1966 20:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Sněhová pokrývky se v povodí držela zhruba nad 
výškovou hranicí 800 m n. m. Kladné teploty prvých 
dvou dnů nezpůsobily výraznější odtávání sněhu. 
Zřetelnější snižování výšky sněhu a plochy, na které
se sníh držel, nastalo až při oteplení během dne D-
4 (nástup typu Wc). Tání sněhu s přispěním slabých 
srážek při kladných teplotách a poměrně malém 
rozsahu sněhové pokrývky však nebylo příčinou 
vzniku nebezpečné odtokové situace. 

Náhlý vzestup průtoků v ranních hodinách dne 
DD vyvolala až dešťová, orograficky značně
zesílená srážka v den D-1 v souvislosti 
s opakovaným nástupem situace Vfz. Na základě
snímků vývoje srážkového pole mezi dny D-1 a DD,
lze i v tomto případě usuzovat na západní směr 
pohybu srážek, což mohlo být hlavní příčinou 
poměrně velké průtokové kulminace povodňové
vlny.



8. - 9. 2. 1966 

UPS 8. 2. 1966

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,25

průměrný úhrn příčinných srážek = 19,5 mm

Jádro srážek



DD 11.6.1965
19650611

Povětrnostní situace

5,07,04,78,03,71,34,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

26034040250270100310Churáňov směr větru [°]

CCCCCCCSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

8. 6. 1965 9. 6. 1965 10. 6. 1965 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q1-Q21159.6.1965 09:00Sušice

Q2-Q52049.6.1965 14:00Katovice

Q574.910.6.1965 21:00Protivín

Q529011.6.1965 0:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Střed tlakové níže se v dnech, kdy vypadávaly 
nejvydatnější srážky na povodí Otavy se nacházel  
nad územím České republiky. Rychlejšímu ústupu 
cyklóny směrem k severovýchodu bránila oblast 
vysokého tlaku nad evropskou částí Ruska. 

Srážky padaly do povodí, které již bylo extrémně
nasycené a hladiny řek byly nad povodňovými 
průtoky. Na tomto stavu se podílel srážkově bohatý 
květen a povodeň z přelomu května a června.

Srážky byly rozloženy v povodí poměrně
rovnoměrně. Vypadávaly ve dvou vlnách ve dnech 
D-3 a D-2. Nejvíce jich napadlo ve střední a dolní
části povodí. Z průběhu průtokových vln je patrné, 
že na kulminačním průtoku v Písku, který dosáhl 
hodnoty 5leté vody, se podílely významně i přítoky 
Otavy Volyňka a Blanice. Následkem rozložení
srážek do dvou dní byl vzestup mírnější, ale objem 
povodňových vln byl značný. 



8. - 9. 6. 1965 

UPS 8. 6. 1965

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,43

průměrný úhrn příčinných srážek = 43,8 mm

Jádro srážek



DD 1.6.1965
19650601

Povětrnostní situace

2,37,33,32,75,75,73,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

102607060108080Churáňov směr větru [°]

BBBBBBBSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

29. 5. 1965 30. 5. 1965 31. 5. 1965 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q1-Q21161.6.1695 06:00Sušice

Q52141.6.1695 12:00Katovice

Q247.51.6.1695 19:00Protivín

Q2-Q52501.6.1695 23:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Oblast nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou 
se udržovala už od 27. 5. 1965 a k východu se 
pohybovala jen velmi zvolna. V trvalém 
severovýchodním proudění se nad území České
republiky dostával chladný a vlhký vzduch. 
Nasycenost povodí byla po celý květen silně

nadprůměrná vlivem pozdního tání sněhu a výskytu 
dešťových srážek z poloviny května.
Vydatný déšť zasáhl povodí Otavy ve dvou vlnách.
Nejvyšší úhrny byly naměřeny v povodí Otavy nad 
Sušicí, jejich rozložení však nebylo stejné jako u 
západních povětrnostních situací a vykazovalo
spíše znaky vlivu místních bouřek.
Hladiny řek se nad úroveň povodňových průtoků v 
Písku zvedly už následkem první, výraznější vlny 
srážek. Druhá vlny způsobila opakování vzestupů a 
charakteristický dvouvrcholový tvar povodňového 
hydrogramu.



31. 5.- 1. 6. 1965 

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,28

průměrný úhrn příčinných srážek = 26,3 mm

Jádro srážek



DD 20.5.1965
19650520

Povětrnostní situace

2,31,73,33,76,38,03,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

903100250260260330Churáňov směr větru [°]

Ap2SWc3SWc3SWc3SWc2SWc2SWc2Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

17. 5. 1965 18. 5. 1965 19. 5. 1965 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q19319.5.1965 19:00Sušice

Q1-Q215920.5.1965 00:00Katovice

<Q121,620.5.1965 17:00Protivín

Q1-Q216720.5.1965 10:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Povodí Otavy se nacházelo v jihozápadním 
proudění, ve kterém přecházelo několik frontálních 
systémů s nevýraznými srážkami. 

Příčinné srážky vypadly v den D-1 a byly 
rozloženy rovnoměrně na celém území povodí
Otavy. Srážky nebyly příliš silné, nikde nepřesáhly 
30 mm. Rozhodující vliv na vznik povodně měla 
velká nasycenost a nadprůměrné průtoky v říční síti,
které se udržovaly již od začátku května. Na tomto 
stavu se nejvíce podílela voda z velkých sněhových 
zásob, jejichž tání probíhalo až do začátku května. 
Svůj vliv měly i srážky z první poloviny května. 
V patě průtokové vlny Otavy v Písku byl proto 
průtok 80 m3.s-1 a příčinná srážka tento průtok 
zvětšila o dalších 80 m3.s-1, což stačilo k překročení
hranice pro 1letou povodeň.



19. - 20. 5. 1965 

UPS 19. 5. 1965

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,42

průměrný úhrn příčinných srážek = 20,2 mm

Jádro srážek



DD 14.8.1964
19640814

Povětrnostní situace

2,02,32,72,07,04,71,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

90340310340300300280Churáňov směr větru [°]

CCCCCCCSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

11. 8. 1964 12. 8. 1964 13. 8. 1964 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q15513.8.1964 16:00Sušice

Katovice

Q127,814.8.1964 10:00Heřmaň

Q1157,814.8.1964 04:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Pod vlivem tlakové níže bylo území České
republiky už od 9. 8. 1964. Tento tlakový útvar jen 
pozvolna ustupoval k východu. V týlové části 
cyklóny pronikal na území České republiky vlhký 
vzduch od severu. Tvorba srážek byla zesílena 
ještě výskytem výškové tlakové níže nad střední
Evropou.

Nasycenost povodí v den D-2 byla mírně
nadprůměrná, v důsledku srážek z 10. 8. Srážky 
vypadávaly ve slabém severním až
severozápadním proudění a zasáhly velmi 
rovnoměrně celé povodí Otavy. Největší úhrny 
naměřily stanice ve střední a dolní části povodí. 

Kulminaci Otavy v Písku pravděpodobně způsobil 
odtok z dílčích povodí střední a dolní Otavy. 
Maximální odtoky z povodí horní Otavy nad Sušicí
se projevily stejně jako kulminace z Blanice až
zmírněním poklesu na sestupné větvi povodňové
vlny.



12. - 13. 8. 1964 

UPS 12. 8. 1964

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,43

průměrný úhrn příčinných srážek = 73,9 mm

Jádro srážek



DD 1.7.1963
19630701

Povětrnostní situace

1,73,32,72,03,32,36,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

3502807070340120270Churáňov směr větru [°]

ValValValVfzVfzVfzVfzSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

28. 6. 1963 29. 6. 1963 30. 6. 1963 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q1721.7.1963 05:00Sušice

<Q183,51.7.1963 10:00Katovice

<Q121,21.7.1963 21:00Protivín

Q11531.7.1963 15:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Střední Evropa se na přelomu června a července 
1963 nacházela v oblasti nevýrazného pole tlaku 
vzduchu. Mělká tlaková níže přecházela ve dnech 
D-3 až D-1 z Německa směrem k severovýchodu. 

V labilním vzduchu se vytvořily dobré podmínky 
pro konvekci a vznik bouřek. Konvektivní původ 
srážek je patrný z jejich prostorově omezeného 
výskytu. Srážkové úhrny spadlé v den D-1 byly 
vysoké a byly silně koncentrované do malé oblasti. 
Vzhledem k tomu, že v den D-1 bylo naměřeno na 
Churáňově severovýchodní proudění, je 
pravděpodobné, že bouřky nejprve zasáhly dolní
část povodí a poté se přesunuly do pramenných
oblastí Volyňky a Otavy. Proto vzestupy hladin      
na Otavě v Písku začaly dříve než na Volyňce a na 
Otavě v Sušici. Pozdější dobíhání vody ze střední a 
horní Otavy mělo vliv na mírnější vzestup hladin a 
menší kulminaci.



29. - 30. 6. 1963 

UPS 29. 6. 1963

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,27

průměrný úhrn příčinných srážek = 36,8 mm

Jádro srážek



DD 15.5.1962
19620515

Povětrnostní situace

5,35,78,04,72,06,38,0Churáňov rychl. větru [m.s-1]

24027032060340240240Churáňov směr větru [°]

WcBBBBBVfzSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

12. 5. 1962 13. 5. 1962 14. 5. 1962 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q197,314.5.1962 15:00Sušice

Q113214.5.1962 20:00Katovice

Q1-Q24215.5.1962 19:00Heřmaň

Q1-Q218515.5.1962 04:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Meteorologické podmínky této povodně se velmi 
podobají velkým letním otavským povodním, rozdíl 
je pouze v množství spadlých srážek. Tlakovému 
poli nad střední Evropou dominovala rozsáhlá
brázda nízkého tlaku, ve které se nad severní Itálií
vytvořila v den D-3 tlaková níže. Ta se následující
dny začala prohlubovat a ovlivňovat počasí
ve střední Evropě. 
Srážky se do České republiky nejprve dostávaly z  
východu, v den D-1 se vlivem pohybu tlakové níže 
směr proudění změnil na severozápad a rychlost 
větru zesílila. Úhrny srážek byly rozloženy na celém 
povodí poměrně rovnoměrně, k hlavnímu zesilování
srážkové činnosti docházelo na úpatí Šumavy. 
Nasycenost povodí byla mírně zvýšená. Na 
množství celkového povodňového odtoku se 
podílely všechny části povodí, nejvíce však horní
Otava. Blanice na dolním toku kulminovala až o 
několik hodin později než Otava v Písku.



13. - 14. 5. 1962 

UPS 13. 5. 1962

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,41

průměrný úhrn příčinných srážek = 41,9 mm

Jádro srážek



DD 1.4.1962
19620401

Povětrnostní situace

8,06,38,311,09,08,04,7Churáňov rychl. větru [m.s-1]

240250240210320230210Churáňov směr větru [°]

WcsWcsWcsWcsWcsWcsWcsSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

29. 3. 1962 30. 3. 1962 31. 3. 1962 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

Q214331.3.1961 13:00Sušice

Q216131.3.1961 19:00Katovice

<Q113,2Heřmaň

Q1-Q21711.4.1961 03:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Sníh se udržoval pouze na úpatí ve vrcholových 
částech Šumavy. S nástupem západního proudění
(Wcs) v den D-5 se začalo oteplovat a do povodí
začaly padat nevýrazné srážky, v horských 
polohách zprvu sněhové. V D-3 se průměrné denní
teploty udržovaly nad bodem mrazu už na celé
ploše povodí a zároveň zesílila srážková činnost, 
což mělo za následek prudké odtávání sněhu na 
úpatí hor a snížení mocnosti sněhové pokrývky ve 
vyšších polohách. 

Dva dny před kulminací bylo povodí zasaženo 
středně silným deštěm, který byl výrazně
orograficky zesílen (Churáňov 34 mm, Strakonice 
1,4 mm). Z porovnání objemů dešťových srážek a 
povodňové vlny je zřejmé, že do odtoku se také
významně zapojila voda z tajícího sněhu, která
pocházela především ze středních nadmořských 
výšek.



29. - 30. 3. 1962 

UPS 29. 3. 1962

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,14

průměrný úhrn příčinných srážek = 14,1 mm

Jádro srážek



DD 9.6.1961
19610609

Povětrnostní situace

7,01,71,31,71,71,73,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

22012025023010330220Churáňov směr větru [°]

BBBBEcEcEcSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

7. 6. 1961 8. 6. 1961 8. 6. 1961 
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

<Q143,58.6.1961 22:00Sušice

<Q172,28.6.1961 18:00Katovice

Q132,28.6.1961 20:00Protivín

Q21889.6.1961 03:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Vydatné srážky se v povodí Otavy vyskytovaly 
prakticky od začátku června 1961 a již 4.6. byl v 
Písku překročen průtok jednoleté vody. 
Povětrnostní příčinou byl přetrvávající vliv oblasti 
nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou, který 
vydržel až do dne D. Nejvydatnější srážky spadly na 
povodí Otavy už ve dnech D-6 a D-5 a byly mírně
zesílené na úpatí Šumavy. Srážková činnost pak 
dočasně polevila a opět zesílila až ve dnech D-3 až
DD, kdy se deště vyskytovaly jako jeden z 
průvodných projevů četných bouřek. První vlna
srážek ze dnů D-6 a D-5 zvedla hladinu Otavy na 
úroveň povodňového průtoku a pokračující mírné
deště jej udržovaly v Písku nad hodnotou 100 m3.s-

1. Bouřkové srážky    ve dnech D-3 až DD způsobily 
krátkodobé rychlé vzestupy, které vyvrcholily v 
Písku v DD překročením průtoku 180 m3.s-1. 
Největší extremity (Q5) však dosáhla v D-2 Volyňka
v Něměticích.



7. - 8. 6. 1961 

UPS 7. 6. 1961

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,29

průměrný úhrn příčinných srážek = 26,0 mm

Jádro srážek



DD 9.7.1954
19540709

Povětrnostní situace

9,32,011,04,31,36,03,3Churáňov rychl. větru [m.s-1]

230280310310320250240Churáňov směr větru [°]

CCCCBBBSynoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

6. 7. 1954 7. 7. 1954 8. 7. 1954
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa] a výška hladiny 500 hPa [gpdm]

2629.7.1954 01:00Sušice

4039.7.1954 05:00Katovice

1819.7.1954 08:00Heřmaň

Q1008009.7.1954 12:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Na Otavě je tato povodeň největší za celé 20. 
století a je již poměrně dobře zdokumentovaná
v různých odborných pracích. Rozvodnění se v této 
době vyskytlo na celém povodí Vltavy a způsobilo 
například komplikace při dokončování Slapské
přehrady, kdy došlo k nečekanému vyplnění nádrže 
a k přelití právě dokončené přehradní hráze. 

V povodí Otavy předcházela povodni nevýrazná
nasycenost. Příčinná srážka spadla během dvou 
dní a podle velikosti průměrných úhrnů na celém 
povodí Otavy to byla nejvyšší dvoudenní srážka       
v historii srážkoměrných měření, která nebyla 
překonána ani za povodňové situace v roce 2002. V 
Kašperských Horách přesáhl dvoudenní úhrn mezi 
7. a 8. červencem 222 mm).

Povodňová vlna Otavy v Písku měla velmi prudkou 
vzestupnou větev, u které dosahoval hodinový
přírůstek průtoků místy až 50 m3.s-1.



8. - 9. 7. 1954 

UPS 8. 7. 1954

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,41

průměrný úhrn příčinných srážek = 135,6 mm

Jádro srážek



DD 31.5.1940
19400531

Povětrnostní situace

2,72,02,33,01,02,71,0Č. Bud. rychlost větru [m.s-1]

310310100130903090Č. Budějovice směr větru [°]

-------Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

28. 5. 1940 29. 5. 1940 30. 5. 1940
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa]

Q2025431.5.1940 06:00Sušice

Q2031831.5.1940 13:00Katovice

Heřmaň

Q1040031.5.1940 18:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Tato povodeň vznikla následkem prostorově
omezených srážek pouze na povodí Otavy, protože 
na ostatních částech povodí Vltavy nebyly v této 
době zaznamenány žádné významnější povodně. 
Také z rozložení příčinných srážek byl patrný její
lokální charakter. Srážka spadla během jediného 
dne, navíc v poměrně malé oblasti v horské části 
povodí Otavy. Denní úhrny na několika stanicích 
v této oblasti přesáhly 100 mm a ve stanici 
Schätzův Les na Šumavě byl 30. května 1940 
naměřen dosud nepřekonaný denní úhrn 189 mm.

V důsledku polohy příčinné srážky se průtoková
vlna  formovala z větší části v povodí horní Otavy a 
Volyňky. I po transformaci průtokové vlny v korytě
Otavy byl vzestup hladiny v Písku neobvykle 
prudký. Mezi patou vlny a kulminací uběhlo pouze 
20 hodin, ačkoli rozdíl průtoků mezi nimi byl 370 
m3.s-1.



29. - 30. 5. 1940 

UPS 29. 5. 1940

D-3 D-2

D-1 DD

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,44

průměrný úhrn příčinných srážek = 84,8 mm

D+1

Jádro srážek



DD 8.10.1915
19151008

Povětrnostní situace

21,71,33,32,32,06,4Č. Bud. rychlost větru [m.s-1]

1006030030040290310Č. Budějovice směr větru [°]

-------Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

5. 10. 1915 6. 10. 1915 7. 10. 1915
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa]

Sušice

Katovice

Heřmaň

Q205008.10.1915 10:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Už od začátku října se na povodí Otavy 
vyskytovaly vydatné srážky, které postupně
zmenšovaly retenční schopnost půdy. Část těchto 
srážek se projevila v nárůstu průtoků, které už v den 
D-4 přesahovaly na Otavě v Písku 100 m3.s-1.

Příčinné srážky měly u této povodně poměrně
dlouhé trvání a zasáhly rovnoměrně celou plochu 
povodí. Nejvyšší úhrny byly zaznamenány v povodí
horní Blanice.
Z tvaru průtokové vlny Otavy v Písku, která měla

dva vrcholy je zřejmé, že odtoková odezva ve
dnech D-1 až DD probíhala ve dvou fázích. Protože 
tyto vrcholy jsou vzdáleny více než jeden den, byl
jeho příčinou zřejmě časoprostorový chod srážek, 
který z dat v denním kroku nemusí být zřejmý. 



6. - 7. 10. 1915 

UPS 6. 10. 1915

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,37

průměrný úhrn příčinných srážek = 68,5 mm

Jádro srážek



DD 14.9.1899
18990914

Povětrnostní situace

1,01,35,711,74,35,01,3Č. Bud. rychlost větru [m.s-1]

270310310310330310310Č. Budějovice směr větru [°]

-------Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

11. 9. 1899 12. 9. 1899 13. 9. 1899
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa]

Sušice

Katovice

Heřmaň

Q20-Q5056014.9.1899 07:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Druhá polovina srpna a začátek září 1899 byl 
v povodí Otavy srážkově podprůměrný. Pol celý
druhý zářijový týden se však v povodí Otavy 
vyskytovaly srážky, které zprvu nezpůsobily 
výraznější vzestupy hladin na Otavě, ale postupně
sytily povodí. 

Příčinná srážka spadla ve dnech D-2 a D-1. Byla 
orograficky dosti zesílená, nejvyšší denní úhrny 
naměřily stanice v centrální části Šumavy –
například stanice Modrava 12.9. - 96 mm.

Z tvaru povodňové vlny v Písku lze usuzovat na 
vysokou intenzitu srážek, která vyvolala velmi 
rychlou odtokovou odezvu se strmou vzestupnou i 
sestupnou větví povodňové vlny Otavy v Písku.



12. - 13. 9. 1899 

UPS 12. 9. 1899

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,39

průměrný úhrn příčinných srážek = 102,7 mm

Jádro srážek



DD 5.5.1896
18960505

Povětrnostní situace

2,02,04,33,03,32,3-Č. Bud. rychlost větru [m.s-1]

270280270280300360-Č. Budějovice směr větru [°]

-------Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

2. 5.1896 3. 5. 1896 4. 5. 1896
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa]

Sušice

Katovice

Heřmaň

Q20-Q505605.5.1896 04:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Povodí Otavy bylo na konci dubna roku 1896 
pravděpodobně na většině plochy již bez sněhu. 
Naznačují to údaje ze srážkoměrné stanice
Vimperk, která zaznamenala v dubnu pouze pět dní
se sněhovou pokrývkou. Navíc záznamy teplot byly 
po celou druhou polovinu dubna trvale kladné, a to i 
u  horské stanice Hůrka u Prášil. Nasycenost 
povodí sice z hlediska hodnot UPS nebyla vysoká, 
ale je možné, že byla reálně vyšší následkem tání
sněhu z konce zimy.

Deště se na povodí Otavy vyskytly už na konci 
dubna, hlavní vlna srážek, která způsobila povodeň, 
přešla přes povodí ve dnech D-3 až D-1. V té době
spadlo místy až 100 mm, nejvíce v dolní části 
povodí v okolí Písku.

Relativně málo intenzivní, ale dlouhotrvající
srážky se odrazily i na tvaru průtokové vlny, která
měla pozvolný nástup a velký objem.



3. - 4. 5. 1896 

UPS 3. 5. 1896

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,43

průměrný úhrn příčinných srážek = 54,5 mm

Jádro srážek



DD 5.10.1894
18941005

Povětrnostní situace

2,41,31,721,35,35,3Č. Bud. rychlost větru [m.s-1]

34090360310704010Č. Budějovice směr větru [°]

-------Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

2. 10. 1894 3. 10. 1894 4 .10 .1894
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa]

Sušice

Katovice

Heřmaň

Q20-50600Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Nasycenost povodí Otavy, určená na základě
velikosti UPS, byla před touto povodní malá a 
odpovídala průměru pro začátek října. 

Příčinné dešťové srážky byly rozloženy 
rovnoměrně na celém povodí Otavy. Nejvyšší úhrny 
byly naměřeny v podhůří Šumavy. Během čtyřech 
dnů D-4 až D-1 napršelo místy až 100 mm, ale 
rozhodující vliv na vznik povodně měly srážky 
spadlé pouze ve dnech D-2 a D-1. 

Velikost úhrnů srážek nebyla v jednotlivých dnech 
poměrně velká a podle charakteru průtokové vlny          
v Písku, vyzančují se velmi prudkou vzestupnou i 
sestupnou větví vlny, lze usuzovat, že příčinné
srážky ve dnech D-2 a D-1 spadly v kratším 
časovém intervalu a dosahovaly pravděpodobně
vyšších intenzit.



3. - 4. 10. 1894 

UPS 3. 10. 1894

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,43

průměrný úhrn příčinných srážek = 82,6 mm

Jádro srážek



DD 4.9.1890
18900904

Povětrnostní situace

2,02,73,36,03,72,03,3Č. Bud. rychlost větru [m.s-1]

31031031031030060360Č. Budějovice směr větru [°]

-------Synoptická situace

D+1DDD-1D-2D-3D-4D-5Dny před a po kulminaci DD

1. 9. 1890 2. 9. 1890 3. 9. 1890
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře [hPa]

Sušice

Katovice

Heřmaň

Q1008004.9.1890 02:00Písek

Extremita
Kulminace 

[m3.s-1]
Datum a čas 

kulminace

Kulminace a extremita povodně

Souhrnné charakteristiky srážek, teplot vzduchu + průměrné srážky a UPS na povodí Otavy

Katastrofální povodeň ze září roku 1890 zasáhla 
většinu plochy povodí Vltavy. Z hlediska 
povětrnostních příčin a rozložení srážek je tato 
povodeň podobná epizodě ze srpna 2002. Menší
povodeň se na Otavě v roce 1890 vyskytla už
na začátku srpna, a proto se v povodí udržovala 
nadprůměrná nasycenost půdy. 

Srážky na začátku září měly kromě vysokých 
intenzit neobvykle dlouhou dobu trvání. Během 
čtyřech dnů spadlo na povodí Otavy 165 mm 
srážek, což je více než při druhé povodni v srpnu 
2002. Maximální denní úhrny se pohybovaly kolem 
90 mm a byly naměřeny v okolí Kašperských hor.

Na průtokové vlně v Písku je patrný vliv delšího 
trvání srážek, které způsobilo, že vlna má plochý 
vrchol. 



1. - 2. 9. 1890 

UPS 1. 9. 1890

D-3 D-2

D-1 DD D+1

D-4

Pozorovaný průtok v hlavních vodoměrných profilech povodí Otavy

Rozložení denních úhrnů srážek na povodí Otavy

Příčinná dvoudenní srážka

Jádro srážkové činnosti Rozložení indexu UPS

velikost jádra srážek k ploše povodí Otavy = 0,45

průměrný úhrn příčinných srážek = 120,7 mm

Jádro srážek


