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Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności  
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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 żeglugowa hmax 

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. 



Prace regulacyjne – poszerzenie przekroju 

h max 

2,80 m 

40 m 



Prace regulacyjne – pogłębienie przekroju 

h max 2,80 m 

40 m 



h max 2,80 m 

40 m 

Prace regulacyjne – poszerzenie z pogłębieniem przekroju 



Wstępne warianty modernizacji odcinka C Odrzańskiej Drogi Wodnej 

Wariant C.1 – dokończenie stopnia Malczyce i budowa 14 stopni wodnych 
w miejscach wskazanych w Ekspertyzie w zakresie rozwoju śródlądowych 
dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” 
MGMiŻŚ, 2016 
 
Wariant C.2 – dokończenie stopnia Malczyce i budowa stopni wodnych 
przy uwzględnieniu ograniczenia piętrzenia zwierciadła wody w 
odniesieniu do przyległej doliny/obwałowania (nie więcej niż ok. 1 m) 
przy dopuszczeniu pogłębienia dna nie więcej niż 1.5 m. 
Wyniki modelowania hydrodynamicznego wskazują na potrzebę budowy 
20 stopni wodnych. 



Wariant C.1 

wg Ekspertyzy w zakresie rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 
roku 2030” MGMiŻŚ, 2016 

Wariant C.2 

wg Analizy profilu podłużnego zwierciadła wody rzeki Odry na 
odcinku od Raciborza do ujścia Nysy Łużyckiej dla przepływu 
trwającego wraz z wyższymi 240 dni w roku (dla istniejącej 
zabudowy hydrotechnicznej oraz propozycji zabudowy 
hydrotechnicznej), IMGW, 2017 



WARIANT C.1 WARIANT C.2 

Liczba jazów 

15 21 

Największa wysokość piętrzenia jazu  [m] 

9,25 (Krosno Odrzańskie) 3,89 (Malczyce) 

Odległości pomiędzy jazami* 

min 6,25 km 
max  25,96 km 

min  8,16 km 
max  17,65 km 

Na jakiej długości trzeba będzie wykonać prace regulacyjne 

lokalnie poszerzenie: ok. 40 km 
poszerzenie i pogłębienie: 60 km 

Analiza porównawcza wariantów C.1 i C.2 

* Odległości pomiędzy jazami na odcinku B wynoszą: min – 4,10 km, max – 28,07 km 



Porównanie wysokości 
piętrzenia ΔH 

Wariant C.1 

Wariant C.2 
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lokalizacja jazów - wariant C.1

lokalizacja jazów - wariant C.2

Kilometraż MPHP 



Porównanie maksymalnych przewyższeń zwierciadła wody 
nad brzegiem lewym 
i prawym Wariant C.1 

Wariant C.2 



Sposób prezentowania wyników modelowania na mapach 



Formularz zgłaszania uwag 



Formularz zgłaszania uwag 



www.geoportal.gov.pl 

http://www.geoportal.gov.pl/
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