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Charakteristika projektu 

Medzinárodné povodie rieky Odry  

- oblasť Ratibořskej 
pahorkatiny, juhovýchodná časť 
Sliezskej nížiny  



Charakteristika projektu 



Polder: 

• rozloha 26,26 km2  

• hrádze z miestnych 

materiálov o dĺžke 22 km,  

• regulačné objekty 

umiestnené v línií hrádze 

• retenčný objem suchej 

nádrže 185 mil. m3 ( do 

budúcnosti 270-300 mil. m3) 

Charakteristika projektu 



Charakteristika projektu 

• geologická stavba daného 

územie: vysunutú na západ 

časť čelnej karpatskej 

predhlbne, 

• podložie tvoria kvartérne 

sedimenty, pochádzajúce 

hlavne z riečnej 

akumulácie.  

• Riečna niva Odry je 

akumulačnou terasou, 

vytvorenou z riečnych 

pieskov a štrkov. 



Zásoby nerastných surovín na analyzovanom území, 1- plánovaný polder 
Racibórz Dolny, 2 - ložiská nevyhradených nerastov štrkopiesku  



I. fáza – r. 2001 vodná nádrž Buków o 
rozlohe 8 km2 a retenčnom objeme max. 
50 mil. m3, redukcia povodňovej vlny o 10 
- 14%.  
 
II. fáza – výstavba suchej nádrže 
Racibórz Dolny, retenčný objem 185 mil. 
m3 (270-300 mil. m3), redukcia 
povodňovej vlny z r. 1997 z prietoku 
Q=3120 m3/s na prietok 1538 m3/s pri 48 
hodinovej prognóze a na prietok  
1800 m3/s pri 24 hodinovej prognóze.  
 
III. fáza – zmena suchej nádrže Racibórz 
Dolny na viacúčelovú vodnú nádrž s 
užitočným objemom 100 - 150 mil. m3 pre 
potreby vyrovnávania nízkych prietokov, 
zlepšenie plavebných podmienok na Odre, 
energetické využívanie, rekreáciu, … 

Retenčný systém  
na hornej a strednej Odre 



• ochrana pred povodňami pre asi 2,5 miliónov obyvateľov troch 

vojvodstiev 

 

 

 

• chránené vtáčie územie (CHVÚ) "Rybníky Wielikąt a Les Tworkowski" 

PLB0240003, na ktorých území sa nachádza 21 druhov vtákov 

uvedených v prílohe č.1 Smernice o vtákoch, v tom orliak morský, 

• územie európskeho významu (ÚEV) "Les okolo Tworkowa" PLH240040 

s dvoma lesnými biotopmi zo Smernice o biotopoch. 

Strety záujmov 
 
1.) polder (protipovodňová ochrana) – lokality Natura 2000 



Geografický informačný systém povodia Odry: Chránené územia 
v záujmovej oblasti (1 – plánovaný polder Racibórz Dolny, 2 – lokality siete 
Natura 2000, 3- ekologický koridor medzinárodného významu, 4 – polder Buków)  







Koncepcia vykonania 

sanačných postupov 

zakončenej ťažby 

štrkopieskov na území 

plánovanej výstavby poldra 

Racibórz Dolny (1 - hrádze 

suchej nádrže Racibórz Dolny, 

2 – štrkovne, 3 - banské 

odvaly do výšky pôvodnej 

úrovne terénu, 4 - banské 

odvaly prevyšujúce pôvodnú 

úroveň terénu, 5 – zemné 

hrádze deliace jednotlivé zóny 

ťažby, 6 - priepusty alebo 

priekopy, 7 – hranice 

funkčných zón, 8 - rieka Odra, 

9 - lokalita Natura 2000 – Les 

Tworkowski 

 

 

 

 

 

 

 



Strety záujmov 
 
2.) polder (protipovodňová ochrana) – presídlenie obyvateľov 

• ochrana pred povodňami pre asi 2,5 miliónov obyvateľov troch 
vojvodstiev 

 
 

 
 

• oblasť navrhovanej vodnej nádrže obýva 505 ľudí 
• povodňová vlna v roku 1997 : škody v podobe poškodenia obytných 

a hospodárskych budov (straty boli vycenené na 9,24 mld PLN), 
všetci obyvatelia boli evakuovaní.  

• zmeny v hodnote majetku na území budúcej nádrže, výrazný pokles 
cien pozemkov  

• protestná komisia obyvateľov - zrušenie výstavby poldra.  
• povodeň v roku 2010 vo veľkej miere oslabila protesty obyvateľov, 

ktorí sa pomaly zmierili z víziou presídlenia.  



Štruktúra pozemkov: 
• orná pôda 80% 

celkovej plochy,  
• lesy 7%,  
• povrchové vody 5%,  
• zvyšnú časť tvorí 

zastavané územie 
a dobývacie 
priestory štrkov a 
pieskov 

• dve obce určené na 
presídlenie 
Nieboczowy a 
Ligota Tworkowska 
(spolu 240 rodín). 





Ďakujeme za pozornosť! 
 


