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Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności 
– wyniki modelowania.

Odra skanalizowana od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego.
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Badania modelowe dla odcinka B i odcinka C

Zadanie powierzono Centrum Modelowania Powodzi i Suszy, Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu.

Na potrzeby realizacji tego zadania opracowane zostały trzy jednowymiarowe modele 
hydrodynamiczne na platformie  MIKE11 Duńskiego Instytutu Hydrauliki (DHI):

Racibórz - Wrocław – dla Odry od wodowskazu Racibórz-Miedonia
do jazu Opatowickiego, o długości 180,5 km (zgodnie z kilometrażem obliczeniowym 
przyjętym w modelu);

Wrocław - Cigacice – dla Odry od mostu Milenijnego  we Wrocławiu do ujścia rzeki 
Widawy, o długości ok. 220 km (zgodnie z kilometrażem obliczeniowym);

Cigacice - ujście Nysy Łużyckiej – dla Odry od ujścia rzeki Widawy do ujścia Nysy 

Łużyckiej,  o długości ok. 71 km (zgodnie z kilometrażem obliczeniowym).



Dane wejściowe dla modeli

Przekroje poprzeczne koryta – wykonane w 2012 r. na potrzeby realizacji projektu 
„Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, udostępnione 
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej; przekroje te na odcinku od mostu Milenijnego 
do ujścia Widawy zostały zaktualizowane na podstawie projektów wykonawczych 
związanych z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego;

Przekroje poprzeczne doliny Odry – wykorzystane do opracowania Map Zagrożenia 
Powodziowego, udostępnione przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;

Przepływy codzienne dla stacji wodowskazowych usytuowanych na Odrze (z wielolecia 
1966-2015, a w przypadku stacji Brzeg Dolny z lat 2008-2015) oraz na dopływach Odry –
pochodzące z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Dane te posłużyły do określenia na długości rzeki Odry, wartości przepływów trwających 
wraz z wyższymi przynajmniej 240 dni w roku (Q240). 



Profil przepływów Q240 w Odrze w wieloleciu 1961-2015 



Określenie poziomu dna dla szerokości żeglugowej

hmax – głębokość maksymalna
hżegl – głębokość żeglugowahmax

Bżegl = 40 m

hżegl

Sytuacja idealna – pożądana
hżegl co najmniej 2,80 m



Schemat budowli piętrzącej w modelu

PP (poziom piętrzenia) -
rzędna zwierciadła wody
powyżej budowli ΔH - wysokość 

piętrzenia

rzędna przelewu 
(korona przelewu stałego 
lub górna krawędź 
zamknięcia ruchomego)

Źródło: „MIKE 11, A modeling system for Rivers and Channels” DHI, 2011.



Wstępne warianty modernizacji odcinka B Odrzańskiej Drogi Wodnej

Wariant B.1 – podniesienie poziomu piętrzenia na analizowanych jazach 
do rzędnej zapewniającej głębokość tranzytową na szlaku żeglugowym co 
najmniej 2,80 m w warunkach przepływu trwającego wraz z wyższymi 240 
dni w roku (Q240). Wariant dopuszcza przeprowadzenie lokalnych prac 
regulacyjnych w niewielkim zakresie (np. likwidacja lokalnych wypłyceń
dna, prace w obrębie dolnych stanowisk jazów).

Wariant B.2 – utrzymanie poziomu piętrzenia na analizowanych jazach na 
rzędnej zbliżonej do normalnego poziomu piętrzenia (NPP) oraz 
przeprowadzenie prac regulacyjnych w korycie polegających na 
poszerzeniu i/lub pogłębieniu koryta, które zapewnią w warunkach 
przepływu trwającego wraz z wyższymi 240 dni w roku (Q240), szerokość 
szlaku żeglownego i głębokość tranzytową odpowiadające IV klasie.



Prace regulacyjne – poszerzenie przekroju

h max

2,80 m

40 m



Prace regulacyjne – pogłębienie przekroju

h max2,80 m

40 m



h max 2,80 m

40 m

Prace regulacyjne – poszerzenie z pogłębieniem przekroju



Przykładowe wyniki modelowania – Jaz Krępa

Lokalizacja: 
– kilometraż wg Mapy Podziału Hydrograficznego Kraju (MPHP): 645+410

Parametry jazu:
– światło jazu: 3x25 m
– przyjęta w modelu rzędna przelewu: 162,45 m n.p.m.
– aktualny normalny poziom piętrzenia NPP:  162,66 m n.p.m. (dane RZGW Wrocław)
– aktualny maksymalny poziom piętrzenia MaxPP: 162,96 m n.p.m. (dane RZGW Wrocław)

Wyniki modelowania:
Stan aktualny:
– rzędna zwierciadła wody powyżej jazu w warunkach przepływu Q240 : 162,80 m n.p.m.
– wysokość piętrzenia ΔH: 2,44 m.
Wariant B.1
– poziom piętrzenia PP: 163,33 m n.p.m.
Wariant B.2
– poziom piętrzenia PP: 162,80 m n.p.m.
– prace regulacyjne: na odcinku ok. 1,5 km poniżej stopnia poprzedzającego jaz

Krępa (poszerzenie) oraz ok. 1,8 km poniżej jazu (poszerzenie i/lub pogłębienie)



Analiza porównawcza wariantów B.1 i B.2

WARIANT B.1 WARIANT B.2

Największa zmiana poziomu piętrzenia w stosunku do obowiązującego NPP

127 cm (Koźle), 110 cm (Krapkowice) 33 cm (Januszkowice)

Dla ilu jazów poziomy piętrzenia są wyższe od obecnie obowiązujących MaxPP

na 21 jazów dla 4 brak danych (nie ma 
wartości MaxPP), w 3 przypadkach poziom 

jest niższy niż MaxPP, w 14 – wyższy (różnice 
od 13 cm w Chróścicach do 127 cm w Koźlu)

na 21 jazów dla 4 brak danych (nie ma 
wartości MaxPP), w 3 przypadkach poziom

jest wyższy niż MaxPP, w 14 – niższy

Na jakiej długości trzeba będzie wykonać prace regulacyjne

lokalnie poszerzenie: ok. 30 km
poszerzenie i pogłębienie: 3,5 km



Sposób prezentowania wyników modelowania na mapach



Formularz zgłaszania uwag



Formularz zgłaszania uwag
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