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Materiały archiwalne

Dunaj – Odra – Łaba. Spojrzenie w przeszłość.
Stanisław Czaja, Biuro ds. Odrzańskiej Drogi
Wodnej, Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A., 2019.

Studium drogi wodnej Odry na odcinku Koźle-
Ostrawa przy uwzględnieniu etapowej realizacji
zbiornika Racibórz oraz obiektów ochrony
przeciwpowodziowej doliny Odry od Raciborza do
Koźla. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o., 2002.

Studium wykorzystania żeglownej Odry na rzecz
zwiększenia dostępności i atrakcyjności regionu
oraz rozwoju przedsiębiorczości. Projekt „ODRA
OK“, 2018.

Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-
Odra-Labe. Česká Republika Ministerstvo Dopravy,
2018.

Trasy DOL



W Projekcie badawczym w zakresie poprawy żeglowności rzeki
Odry (Politechnika Wrocławska, 2019) rozważono
dwa warianty włączenia DOL do Odrzańskiej Drogi Wodnej,
mające wpływ na rozwiązania skanalizowanego odcinka Odry:

Wariant I - rozbudowa drogi wodnej przez stopień Koźle i
istniejące koryto Odry w kierunku południowym, wiążąca się
z budową śluzy w korycie Nowej Odry w sąsiedztwie
istniejącego jazu klapowego i rozwiązaniem kolizji z mostem
Dunikowskiego,

Wariant II - Kanałem Gliwickim, a następnie Kanałem
Kędzierzyńskim.

Włączenie DOL do ODW

Wariant I uznano za nierealistyczny z uwagi na:
• wąskie koryto Odry powyżej Koźla, szerokość rzeki pomiędzy główkami ostróg wynosi około 30 m,
• liczne zakola o bardzo małym promieniu wynoszącym 150 – 250 m,
• nisko zawieszone mosty drogowe i kolejowe,
• obszary cenne środowiskowo – meandry.

Z tego względu, rekomendowano Wariant II i dla niego zaproponowano rozwiązania modernizacji
szlaku żeglugowego w obrębie Odry skanalizowanej.



Analiza warunków geologiczno-górniczych i środowiskowych lokalizacji projektowanego Kanału Śląskiego
(Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Oddział Górnośląski w Sosnowcu)
Etap I Weryfikacja wstępnych wariantów trasy Kanału Śląskiego (lipiec 2019)
Etap II Udział  i podsumowanie konsultacji  samorządowych w zakresie przebiegu Kanału Śląskiego (sierpień - październik 2019)
Etap III Studium uwarunkowań geologicznych i geośrodowiskowych Kanału Śląskiego (styczeń 2020)

III Samorządowe konsultacje w ramach prac  nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej – koncepcja Kanału Śląskiego
(28 sierpnia – 6 września 2019)

Kanał Śląski

zbiornik Kotlarnia



Wstępne warianty
trasy polskiego odcinka DOL
od Podświęcia do połączenia z ODW

wariant 1 – poniżej projektowanego zbiornika Kotlarnia
przebiega przez obszary leśne leżące na wschód od
Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA; łączący się z ODW
poprzez Kanał Gliwicki.

wariant 2 – bazujący na przebiegu oznaczonym
w Studium czeskim* jako trasa 7_2, przebiegający
przez tereny Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA
Kanałem Kędzierzyńskim; łączący się z ODW poprzez
Kanał Gliwicki.

wariant 3 – tzw. Obwodnica Zachodnia, bazujący na idei
przedstawionej w projekcie „ODRA OK” i uwzględniający
planowaną trasę Kanału Śląskiego; w wariancie tym
kanał przekracza Odrę 1,4 km powyżej mostu
drogowego w Bierawie i  łączy się z ODW ok. 1,3 km
powyżej stopnia wodnego Januszkowice.

od Starego Bohumina do Podświęcia

trasa rekomendowana – w obszarze transgranicznym
przez Kopytov (tj. trasą 6_0 wg Studium czeskiego*).

wariant transgraniczny - trasa 6_2 wg Studium
czeskiego*.

*) Studie proveditelnosti vodníhoduda koridoru Dunaj-Odra-Labe,
Česká Republika Ministerstvo Dopravy, 2018.



Kanał Gliwicki (Wariant 1, Wariant 2)
Kanał Gliwicki łączy się z rzeką Odra w km 98+100 rzeki Odry,
w basenie nr III portu śródlądowego Koźle.

Wykonany w latach 1935 – 1941
Całkowita długość kanału 41,2 km
Wymiary:

szerokość w dnie 20 m
nachylenie skarp 1 : 2,5
głębokość kanału 3,50 m
przekrój czynny kanału 91,75 m2

minimalny promień łuku 1000 m

Całkowity spad 43,6 m
Śluzy 6 bliźniaczych
Wymiary 72 x 12 m
Spad 2 śluzy po 10,30 m

3 śluzy po 6,25 m
1 śluza 4,20 m



Kanał Gliwicki

Ortofotomapa: www.geoportal.gov.pl

śluza nr II – Nowa Wieś

Rysunek ideowy jednego z możliwych rozwiązań

Budowa dwóch nowych śluz – Kłodnica bis i Nowa Wieś bis – równoległych do śluz istniejących,
poszerzenie kanału i przebudowa połączenia z Kanałem Kędzierzyńskim

śluza nr I – Kłodnica

www.geoportal.gov.pl


Kanał Gliwicki

Śluza Kłodnica bis  o długości użytkowej 190 m (55 i 135 m) - przykładowo planowana śluza
żeglugowa Dobrzeń wg Projektu badawczego w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry.

Przebudowywany most kolejowy przy dolnych wrotach śluzy Kłodnica

Ortofotomapa: Google Maps

Rysunek ideowy jednego z możliwych rozwiązań



Kanał Gliwicki

Ortofotomapa: www.geoportal.gov.pl

Rysunek ideowy jednego z możliwych rozwiązań

www.geoportal.gov.pl


Kanał Kędzierzyński (Wariant 2, w części Wariant 1)

W km 9,10 Kanału Gliwickiego powyżej śluzy nr II w Nowej Wsi, zlokalizowane jest
odgałęzienie drogi wodnej w kierunku południowym, tzw. Kanał Kędzierzyński.

Aktualna długość kanału 5,60 km
głębokość kanału 2,20 m

Poziom wody w Kanale Kędzierzyńskim odpowiada poziomowi w Kanale Gliwickim
pomiędzy śluzami nr II i nr III i wynosi 182,0 m n.p.m. Kr.

Kanał Kędzierzyński poprowadzono według starej trasy projektowanego kanału
Odra – Dunaj. Kanał został wykonany jako tymczasowy nie na całej projektowanej
szerokości i ma tylko jeden brzeg ubezpieczony w sposób trwały.

Źródło: M Miłkowski "Odrzańska droga wodna", WM Gdańsk, 1976

Źródło: https://kk24.pl/nie-tylko-port-w-kozlu-drugi-jest-w-
azotach-tam-tez-moga-wrocic-barki-o-ile-odra-bedzie-zeglowna/

Przekrój Kanału Kędzierzyńskiego z czasów jego budowy – lata 70-te XX w.

Rozbudowa i przebudowa kanału



Budowa mostu kanałowego przekraczającego  Odrę 1.4 km powyżej
istniejącego mostu drogowego w Bierawie

Przekroczenie Odry (Wariant 3)



Wyznaczenie przebiegu trasy w rejonie rezerwatu, nie naruszającego jego obszaru.
Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., lipiec 2020.

Rezerwat Łężczok



Przekształcenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz w mokry
oraz budowa śluzy w zaporze czołowej

Zbiornik Racibórz

Hydroprojekt sp. z o.o., 2011

Hydroprojekt Warszawa, Jacobs, 2003

Hydroprojekt Wrocław, 1997



6_2
6_1

6_0

Polsko-czeski
obszar transgraniczny



Polsko-czeski obszar transgraniczny
Ocena wariantów trasy DOL, Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej,
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., lipiec 2019.

Opracowanie pt. Analiza wariantów tras kanału Dunaj-Odra-Łaba w
polsko-czeskim obszarze transgranicznym, Biuro ds. Odrzańskiej Drogi
Wodnej, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., marzec
2020.

WSK_1
przyjazność dla środowiska przyrodniczego w obszarze transgranicznym
• wskaźnik powierzchni bufora trasy w obszarze Natura 2000
• wskaźnik długości trasy w obszarze Natura 2000
• wskaźnik utraty obszaru Natura 2000
WSK_2
gospodarcze wykorzystanie kanału w obszarze transgranicznym
WSK_3
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy w obszarze transgranicznym
• pobudzenie aktywności gospodarczej
• utrzymanie atrakcyjności turystycznej
WSK_4
gospodarowanie zasobami wodnymi.

Wyniki analizy upoważniają do stwierdzenia, że rekomendowanym wariantem trasy
w polsko-czeskim obszarze transgranicznym jest trasa wschodnia (6.0) – przez Kopytov.

Wszystkie trzy analizowane warianty trasy ingerują
w obszar Granicznych Meandrów Odry



Warianty do konsultacji
wariant 1 – wraz z trasą rekomendowaną od Starego
Bohumina do Podświęcia przez Kopytov (sumaryczna
długość 65.7 km). Wariant ten, poniżej
projektowanego zbiornika Kotlarnia, przebiega przez
obszary leśne leżące na wschód od Zakładów
Azotowych Kędzierzyn SA. Łączy się z Odrzańską
Drogą Wodną poprzez Kanał Gliwicki.

wariant 2 – wraz z trasą rekomendowaną od Starego
Bohumina do Podświęcia przez Kopytov (sumaryczna
długość 66.4 km). Wariant ten przebiega przez tereny
Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA Kanałem
Kędzierzyńskim. Łączy się z Odrzańską Drogą Wodną
poprzez Kanał Gliwicki.

wariant 3 (tzw. Obwodnica Zachodnia) – wraz z trasą
rekomendowaną od Starego Bohumina do Podświęcia
przez Kopytov (sumaryczna długość 65.8 km). W
wariancie tym zakłada się przekroczenie rzeki Odry
mostem kanałowym, usytuowanym 1,4 km powyżej
mostu drogowego w Bierawie. Łączy się z Odrzańską
Drogą Wodną ok. 1,3 km powyżej stopnia wodnego
Januszkowice (po lewym brzegu).

wariant transgraniczny - trasa 6_2 (zachodnia)
wg Studium czeskiego*.

*) Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe,
Česká Republika Ministerstvo Dopravy, 2018.



Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, PL

Tel. +48 91 430 82 21
Fax: +48 91 462 48 42
www.port.szczecin.pl
odw@port.szczecin.pl

Dziękujemy za uwagę
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