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Stres z czen i e
Praca zawiera opis historyczny rozwoju żeglugi na Odrze i zwią 
zanej z tym modemizacji rzeki. R oboty wykonywane 1v kolejnych
latach, począwszy od XII w. do dzisiaj. przyczymly się do znacznej
regulacji Odry. I'raw Ie często hyly niweczone przez kolejne powodzie. /_etnia pow()dź 1997 roku dostarczy/a wiclit H!skaz611..- ek
odnu.\'nie sposobu zagospodarowania doliny Odry. co będzie wykorzystane w kompleksowym programie dotyczącym modernizacji
Odry ("Program Odra 2006").

Odra jest drugą po Wiśle co do wielkości rzeką Polsk i. Ma długość 845 km.
w tym 742 km na terenie Polski. Na długości 179 km jest rzeką grani czną z Republiką Federalną Niemiec, a na dlugośc.i 8 km z Republiką Czeską. Powierzch2
nia dorzecza Odry wynosi blisko 120 tys. km , z czego 106 km 2 czyli ponad 88 S'l(
l eży w Polsce i zaj muj e l/3 powierzclmj kraju.
Odra dziko płynąca przerzucała swe koryto przez cał ą szerokość doliny. !liCkiedy spod jednego wysokiego brzegu na przeciwległy. Do dziś dają się stwjerdzi ć ś lady dawnych koryt. W czasie kolejnych vvezbrm1 "p rzeorywuj ąc' ' dolin(\:.
ods łani a ła pnie drze\v z zatopionych wcześ niej lasów dębowych. Żeg luga po
takiej rzece była bardzo uciążli wa , stąd pozwo li ć sobie na nią mogły jedyni e
najbogatsze z klasztorów sadovvi ących si ę w obronnych widlach i odgalr;zieni3ch
rzeki. Według wzmianek w doku mentach z 12 11 roku należał do nich klasztor w
Lubiążu , który sprowadzał na barkach l 0-tonm.vych sól z Gubina.
Żegluga na Odrze była wtedy kosztowna, mozolna i niebezpieczna. Przed barką
jechali pachołkowie na koniach i wytyczali wiechami nurt. Barki bardzo często
rozb ijały si<;: o wystające z dna pnie drzew.
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klasztorów powstawały osiedla, dolina zaczyta si<; zaludn i ać. zwłaszcza
gdy oka zało s ię. że grunt leś ny stanowi znakom i tą glcb9 pod pszenic<;.
Osi edla i pola uprawne wymagały ochrony przed \·Viclkimi wodami Odry. Toteż
JU L ' ' X 11 w . zacz<;lo b u dować vvaly i u macniać brzegi rzeki pierwszymi budowlami regulacyjnym i. Były to budowle faszynowo-ziemne obsadzane vviklim).
W XII l " . zaczęto bu dować na Odrze jazy do napędzania mlynów. a początku
XV II w . rozpoczęto regul ację Odry przekopami. budowano też coraz więcej
jazów. Sta nowi ły one utrudn ienie dla żeglugi , gdyż barki przeci ągan o przez nic
przy pomocy lin. Przelotnem w regulacji Odry by ł rok 1736, kiedy to wielka
p owód ź poczy n i ł a du że straty w gęsto ju ż zaludnionej i zagospoda rowan~j dolinic. Podjęte na dużą skal<,: roboty regulacyj ne koryta i budovia wałóvv przyni os ły
efekty. Powódź w 1780 r., dorównująca objętością przepływu powodzi z 1736 r..
" . zawężony m korycie poczyn i ł a nmicjszc szkody. W 1746 r. władze pruskic
usta no\\'ily stanowisko Królewskiego Nadinspektora Budów Wodnych i Walów
na Górn ym i Dolnym Śląsku . Został nim mianowany Neuwcrtz, który wraz z
synem - swoim następcą przeprowadzili wielkie prace regulacyj ne. Wykonano
szereg przekopów. skracających rzekę z l 020 do R60 km . rozebrano jazy lu b
pobudowano przy nich ślu zy u ł atwi ające żeglug'(. Doliny obwałowano. a na odsypiskach od 1744 r. zaczyta u prawiać wikliny. Wi k linę uznano za sposób na
och ron~,: brzegów i powolne wyrobienic si9 koryta. Nic dało to jednak oczckiwan:-·ch \\)'ników Koncentracj<; koryta i wykształcen i e się glybokośc i osi ągn iyto
dopiero na początku XJX w. po zastosowaniu budowli faszynowych.
Od 1743 r. prowadzono systematyczne pomiary kartograficzne. które zakol'lczono w l R90 r. kilometrowa niem Odry. Prace wykonane w ł atach od l 79 l do l H19
był y okresem prób regulacj i za pomocą budowli faszynowych nowego typu, jako
wst<;:p do właściwej regulacji zai nicjowanej w 181 9 r. p rotokółem bogum il'l skim.
W Protokóle tym odstąpi ono od regulacji przekopami, a zmniejszenie ich szkodliwego dzi ałan ia postanowiono s korygować poprzez wytworzenic wijącej się
trasy rzeki jako bliższej jej naturze. P rzyjęto też zmi enną szerokość koryta z
biegiem rzeki i tak np .: od 6 1 m poniżej Raciborza do ! 50 m poniżej uj ścia Nysy
Lu życk i r::j . Przyj C(tO równ ież, że koszt robót regulacyjnych poviinno ponosić Pa11stwo. a roboty miały być koncentrowane w jednym naj bardziej tego wymagaj ą
cym odci nku i koliczonc. Zaobserwowane skutki m iały dać podstaw(( do dalszych
prac . Według tych wytycznych prowadzono roboty regulacyj ne od 1843 r. z
dohrym wynikiem w wielu mi ~j scach . Wykonano w tym czasie 5432 ostrogi i
262.5 km tam równoległych .
W l 842 r. kierownictwo tych prac w Ministerstwie Spraw Wewn ętrznych Pnts
objął Beckcr. Odstąp ił od odcinkowej regulacj i, nakazał wykonywanie prac na
d h.1ższych odc inkach z góry w dół rzeki, zmi enił sposób budowy ostróg i ich
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konstrukcje;. Rozpocz~l si(,_: nowy okres szeroko zakrojonych prac rcgulacyjn;;ch.
do których bodźcem b~· l o zwiększeniem ruchu żegl ugo" ego na Odrze.
W XIII \\ . Odrą pl~waly barki 10-tono\\'c. do l XI l) r. - 2)-lonowc. J ednak j u ż \\"
l X39 r. p l yw::ll~- po rzece barki 75 -tonowc. a w rok u l X5l) l 00 -to nowc. Robo~·
regulacyjne na Odrze wzmogł y si ę po utworzeniu " l X74 r. osobnej administracj i budowla nej \\ C Wrochl\\ iu . Pol ączono 3 dotychcznsowc rejencje: we Wrocła
wiu. l.cg nicy i Frankl'urcic.
W l X7 1) r. rozszerzono zasi(,:g d ziałania administracji budowlanej Odry na Jej
gó m)' bieg. :l L do granicy prusko-austnackicj pod Bogumincn1. W ten sr os(>h
Odra n:~ przestrzeni 700 km poddana zostzila jednemu kierownictwu . Do zada1i
nowej administracj i należa ł a przede wszystkim regu lacja odcinka Odry p oniżej
Wroc ław i a , aby umoż li wić transport produktÓ\\ kopalnianych i hulnicz.veh z
Górnego Ś l ~ska . Ze wzglc;du na ni cdostatek wody na tym odcinku Ocln; skannlit owann.
Ruch nn Odrze w tym czasie wzrós ł znncznie. np . we Wrocla\\'iu z 50.000 ton cło
()75.000 ton. n noś ność barek wzrosła do 450 ton.
Bark i z żngl owych zm ieni ły sic; ,,. parowe. Barki te docicrnl y jedynie do Wroclawin. Ś l u z~ \\C Wrocla,,·iu. Oławie. Brzegu Dol n~m i Opolu nic były w stanie
przep u ści ć barek 400-tonowych niezb(,_:cłnych cło przewozu produktów z Górnego
Ś lą s ka cło Berlina i Hamburga.
Wielka po\\'ód ź w 1903 r.. która za lał a oko ło 900 km: gruntów i s powodowała
wielkie str:~ty ,,. gospodarce. szczególnie w rolnictwie, \~'mu s ila wielkie prace
rcgulacyjm: w obn,:bie Wrocławia. Roboty rozpoczc;to w 19 12 r. i intensyv,IJ1ic
prowadzono do 19 17 r. Po l \vojnic św·iatowcj tempo robót z mni eJ szył o si<; z
pO\\Otlu braku ś rodków. nicmniej zako11czono je w 1933 roku .
Wykonane urz:Jdzenia przcci'' powodziowe pozyty\\'nic p rzeszły picnvsz<1 próby
'' l ~30 roku. \\' czasie powodzi nic mni ejszej n i ż '' 1903 r. Przep l ~·" '' rejonic
Wrocła wia oszacowano \Ytcdy na 2000 m1/sck wohcc 2400 m3/sck w IIJ03 roku.
Wykonane u rządzenia wodne otworzył y perspektywy rozwoju dla przemysiu
gó rnoś ląs ki ego . Robotami tymi zamkni(,_:to pc\\'ien etap regul a~j i Odry. Wykonane prace nic zapewniły jednak calego okresu żeglugowego w latach suchych.
Ju ż na etapic projektowania tych prac u\\'idocznily si(,: sprzeczności w interesach
rolnictwa i żeglugi .
BuclO\\a zbiornika w OtmuchO\vic napotykała na duże opory ze strony Ministerstwa Rol nictwa. które nic chc iało siy zgodzi ć na uszczuplenie powierzchni rolnej.
Wył oni o n a komisja w roku 1922 po przeanalizowaniu wielu waria ntów doszła
do konkluzji, które są aktualne do dz i ś: "Zapewnienie odpowiedniej gl((bokośc i
dla żeg lug i od Wrocł awia do Szczecina bc;clzie prawdopodobnie możliwe dopi ero
po skana lizowaniu odcinka do ujścia Warty".
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Zcstopniowanic odcinka rzeki od Brzegu Dolnego do uj ścia Warty spowodował oby podtopienie użytkowan ych rolniczo dolin rzecznych, a także pogorszenie
stopnia zahezpicczenia prt.cd powodziami, zwł aszcza zimov:ymi.
Ostatecznie. jako naj lepszą z rozważanych alternatyw przyj~to regulacje,: Odry
poniżej Rędzina na małą wodc.; z równoczes ną budową zbiornika Otmuchó\-v.
który mia l dać możliwość nicprzerwanego mchu 400-tonowych barek - z wyjąt 
kiem lat suchych.
Pojemność retcnc)jna zbiorników zapewni ających nieprzerwaną żcgługr; określ o
3
no na 540 mln m .
Odra należy do rzek ubogich w v-:odc,:. Proporcjonalnie do wielkośc i dorzecza jest
uboższą w wodc.; przynajmniej o: l 0°/cl od Wisły, 30% od Łaby i aż l 00% od
Renu .
Przystosowanie Odry do celów żeglugowych odbywało sic,: etapami wed ług ówczesnych potrzeb i pogl ądów na rozwój żegl ugi.
Letnia powódź na Odrze,,. roku 1Y97 dostarczy ła wielu doświ adczc1'l i wskazań odnośnic sposobu zagospodarowania dolin rzecznych. systemu ochrony
przeciwpowodziowej , funkcj i koryta i mic,:dzywali rzek.
Zamierzeniem łączącym te doświadczenia jest " Program Odra 2006", który od
1999 roku ma szanse,: stać sic,: polską części ą programu mi~dzynarodowcgo modernizacj i zabudowy doliny Odry, zgodnie z dominuj ącą obecnie zasadą równo\·vażonego rozwoju. Program ten przewiduje działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, czystości \Vody oraz dostosowanie Odrzański~j drogi Wodn~j do
rarametrów Ul klasy, a na wyhranycl1 odcinkach rzeki do rammetr(lw odpowiadających wymogom międzynarodowym .

