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Wstęp - teoria

Rodzaje powodzi opadowych

- ulewne lub nawalne: 

o dużym natężeniu

- rozlewne: czyli długotrwałe, 

na dużym obszarze

Studium przypadku

- powódź z 9 września 1963

- powódź z 5 sierpnia 2021



Dane i metody

model Arome (Aladin) 
oraz GFS

Dane 
pomiarowo-obserwacyjne Modele numeryczne Dane radarowe

sieć stacji pomiarowo- 
obserwacyjnych IMGW

sieć radarów 
meteorologicznych 
POLRAD (IMGW)



Tło synoptyczne



Opad z 9 września 1963 - geneza   

Opad burzowy związany z adwekcją ciepłej i wilgotnej masy powietrza z sektora 
południowego. 



Opad z 9 września 1963 - tło synoptyczne   



Powódź z 5 sierpnia 2021 - geneza   

Polska znajdowała  się pod wpływem zatoki pogłębiającego się niżu, przemieszczającego 
się znad Węgier w kierunku Bieszczad. Na wschodzie i południu oddziaływał pofalowany 
front atmosferyczny, oddzielający cieplejsze powietrze polarne morskie na południowym 
wschodzie od chłodniejszego na pozostałym obszarze kraju.



zawartość wody w kolumnie 
powietrza diagram termodynamiczny



opad prognozowany



Przebieg i skutki



Tło historyczne

- 1895 - 25 sierpnia wielka ulewa w północnej części miasta.

- 1900 - 7 lipca, silna burza nad Krakowem, centrum miasta.

- 1912 – W skutek ulewnych deszczów 25 maja zostały zalane piwnice i mieszkania 
suterenowe, a także gościńce niżej położonych ulic miasta. W wielu domach woda 
stoi w  piwnicach i suterenach na kilka metrów głęboko. Przy ulicy Bonarowskiej 
woda zalała piwnice powyżej powierzchni gościńca. Na samym gościńcu głębokość 
zalewy wynosiła ½ metra (…) Na Zwierzyńcu, za szkołą masy wody wyrwały 
znaczną część gościńca, uniemożliwiając w zupełności komunikację. (…) Ogółem 
przy kilkudziesięciu ulicach miasta woda zalała piwnice i mieszkania suterenowe. 
(Czas, nr 237)

- 1916 - 16 kwietnia, gwałtowny przybór wody w Wiśle oraz Wildze, zalane drogi, 
piwnice i budynki mieszkalne.



Tło historyczne

- 1925 - 29 czerwca „Tymczasem z powodu olbrzymich opadów woda przybierała 
bezustannie tak że w nocy dzielnice Krakowa, Zakrzówek i Ludwinów w skutek 
wylewu Wilgi stanęły pod wodą a mieszkańcy zostali delożowani (…)”.

- 1946 - 8 lipca, „Wczoraj w godzinach wieczornych przeszła nad miastem gwałtowna 
burza połączona z ulewą. Chwilami jezdnie i chodniki tworzyły jedno wielkie jezioro 
(Grzegórzki , Olsza) (…). Wczorajsza burza zalała ulice miasta takimi potokami 
wody, że w niektórych dzielnicach nawet w śródmieściu utworzyły się nieprzebyte 
zatory wodne przez które ludzie brnęli po kolana. Stwierdzić należy, że winę ponosi 
zarząd czyszczenia miasta i sami mieszkańcy, którzy nie dbają o czystość i sami 
lekkomyślnie zaśmiecają miasto cieszące się obecnie smutną sławą 
najbrudniejszego w środkowej Europie.”

- 1955 - 2 czerwca,



9 września 1963 r.

- 1963 – W dniu 9 września przeszła nad Krakowem gwałtowna burza wraz z niezwykle 
silnym opadem deszczu i gradu, w wyniku której na stacji Kraków Obserwatorium UJ 
zmierzono opad dobowy o sumie 99 mm. Niezwykłe natężenie zjawiska wywarło 
piętno na wyglądzie miasta i jego życiu. Zokludowany front chłodny przeszedł nad 
rejonem miasta około godziny 15:30. Opady na obszarze Krakowa wystąpiły między 
godziną 15:25 – 18:40, a początek opadu notowano od 15:25 – 16:05

- „W Krakowie ulewa „stulecia” (…) Na ulicy Kamiennej zatopione zostały trzy samochody, a na 
ulicy Lubicz woda sięgała do wysokości półtora metra. Na ulicy Prądnickiej pasażerowie autobusu 
w obawie przed zalaniem ratowali się ucieczką na dach wozu. Potoki wody płynęły peronami 
dworców kolejowych, Alejami Trzech Wieszczów, Alejami Bohaterów Stalingradu.” A skrzyżowania 
przy poczcie i Karmelickiej przedstawiały wielkie bajoro.



9 września 1963 r.
- Natężenie opadu burzowego w dniu 9 września 1963 roku obliczono na podstawie 

pluwiogramu, z którego odczytano wysokość opadu 76,5 mm za okres 40 min. 
Opierając się na klasyfikacji Chomicza zaliczono powyższy opad jako deszcz nawalny 
III stopnia (B3)



Opady maksymalne w Krakowie

Przebieg maksymalnych dobowych sum opadów na stacji Kraków - Obserwatorium

w latach 1873 - 2021



- Maksymalna dobowa suma opadu wyniosła 103,4 mm i była najwyższą w historii 
obserwacji dla tej stacji pomiarowej

- Maksymalne wartości współczynnik wydajności opadu α przyjmował pomiędzy 17:40 
a 21:20 i wynosił on 4,1, co odpowiada opadowi ulewnemu IV stopnia (A4)

5/6 sierpnia 2021 r.

Pasek pluwiograficzny 
opadów z okresu
2 - 5 VIII 2021 roku
na stacji
Kraków – Obserwatorium UJ



5/6 sierpnia 2021 r.
- Już przed godziną 18 opad przyjmował charakter ciągły z niewielkimi sumami 

chwilowymi, nieznacznie przekraczały 1,5 mm, co potwierdzają sumy mierzone na 
sąsiednich stacjach jak również sumy obliczone na podstawie danych radarowych.

- Ciągły opad intensywny występował praktycznie do godziny 1:00 (6 sierpnia), a 
przelotnie do wczesnych godzin rannych. Cały epizod opadowy trwał około 10 godzin.

Przebieg
10-minutowych
sum opadów
w nocy 5/6 VIII 2021
roku na stacji
Kraków – Wola Justowska



Przebieg
10-minutowych
sum opadów
5/6 VIII 2021
roku na stacji
Kraków – Wola Justowska

Przebieg
10-minutowych
sum opadów
5/6 VIII 2021
roku na stacji
Kraków – Obserwatorium UJ



Przestrzenny rozkład opadu dla doby opadowej 5 sierpnia 2021 r. na podstawie danych RainGRS



Dane pochodzą ze zintegrowanej sieci deszczomierzy, stanowiącej element systemu analitycznego Wodociągów Miasta Krakowa SA. (www.krakow.pl)



Opady w Krakowie -podsumowanie 



Metoda wyznaczania stref



Mapa częstości wybranych opadów intensywnych



Podsumowanie i wnioski

Powodzie w miastach - przyczyny

- potencjalny impuls cieplny w warstwie granicznej wzmaga konwekcję, przedłużając 
żywotność komórek burzowych;

- zmiana struktury powierzchni czynnej (przyrost zabudowy i powierzchni 
nieprzepuszczalnych);

- wysoki udział powierzchni skanalizowanych (zwiększenie spływu wód 
powierzchniowych, zmniejszenie infiltracji do gruntu)

- znaczenie zróżnicowania genetycznego przyczyny opadów



Proponowane działania

Zagrożenia związane z wodą w polskich miastach wynikają nie tylko ze 
zmian klimatycznych….

- zmiana sposobu gospodarowania wodą i przestrzenią w miejskich zlewniach
        (zagospodarowanie opadów w miejscu ich występowania, retencja, infiltracja)

- dokładniejszy monitoring opadów atmosferycznych

- powiązanie efektywności hydrologicznej z walorami funkcjonalno-przestrzennymi


