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Zajęcia Temat liczba
godzin

1 Charakterystyka zjawisk powodziowych, formowanie fali powodziowej (2,5)

2 Ochrona przeciwpowodziowa w zbiornikach wodnych, sterowanie przebiegiem 

kulminacji fali powodziowej

(2,5)

3 Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego  (2,5)

4 Rodzaje ochrony przeciwpowodziowej technicznej i nietechnicznej (2,5)

5 Zmniejszanie ryzyka powodziowego w okresie pomiędzy powodziami, prewencja, zabiegi

prawne, ochrona i monitoring obszarów zagrożonych, gospodarka na obszarach zagrożonych

powodzią,

(2,5)

6 Zastosowanie programów hydroinformatycznych w ochronie przeciwpowodziowej,

wprowadzenie do obsługi programu HEC-RAS

(2,5)



Ochrona przed powodzią
0. zmiany klimatu
1. dyrektywa powodziowa
2. strefy zagrożenia powodziowego,  
3. powodzie w rzekach (wiosenne, letnie, zimowe, )
4. powodzie w zbiornikach (zapory betonowe, zapory ziemne, czas propagacji fali 
powodziowej, za)
5. prognozowanie zjawisk powodziowych
6. różne metody modelowania
7. rodzaje regulacji rzek

-  Charakterystyka zjawisk powodziowych
Ochrona rzek i zbiorników (funkcje)

-  Rodzaje ochrony przed powodzią
Współczesne normy p-powodziowe

-  Programy teleinformatyczne
http://www.hec.usace.army.mil/
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Wydział : Inżynierii Środowiska i Geodezji

Kierunek studiów : Inżynieria  Środowiska i Geodezji

Specjalność: Inżynieria Wodna i Sanitarna

Nazwa przedmiotu: Ochrona przed powodzią 

Kategoria przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny) - kierunkowy

Rok studiów 5, semestr 9

Liczba godzin ogółem 37, liczba punktów ECTS 2,5

Liczba godzin wykładów – 15 , liczba godzin ćwiczeń – 22 (rodzaj ćwiczeń) ćwiczenia projektowe.

Prowadzący dr inż. Andrzej Strużyński

Forma zaliczenia – zal.

Cel przedmiotu: Przyswojenie i utrwalenie wiadomości o ochronie przed powodzią na terenach górskich i nizinnych, projekt oparty 

na programie HEC-RAS, CCHE2D lub NISA: symulacja przejścia fali powodziowej,  wyznaczenie stref zagrożenia 

powodziowego.

Wymagane wiadomości (przedmioty poprzedzające): podstawy informatyki, hydrologia, mechanika płynów, Inżynieria rzeczna i 

ochrona przed powodzią.

Streszczenie programu (główna zawartość):

Charakterystyka zjawisk powodziowych, ochrona rzek i zbiorników (funkcje), rodzaje ochrony przed powodzią,  współczesne normy 

p-powodziowe, programy teleinformatyczne stosowane podczas ochrony przed powodzią, a także służące do monitorinku i symulacji 

zjawisk powodziowych.
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Co to jest powódź?

Jaka jest różnica pomiędzy powodzią, a wezbraniem?

Wezbranie:
wzrost poziomu wody w rzece, jeziorze, morzu 

przyczyna wystąpienia:
działanie kompleksu czynników
meteorologicznych, hydrograficznych i fizjograficznych

Powódź:
wezbranie, które powoduje straty w sferze społecznej i materialnej
(ekonomiczne i pozaekonomiczne).



Klasyfikacja:

Zasięg:
lokalne, regionalne, krajowe

wielkość:
zwyczajne, wielkie, katastrofalne

geneza:
opadowe, roztopowe, zatorowe, sztormowe, namułowe
naturalne, antropogeniczne



Określenia:

Przyczyny pojawienia się powodzi:
- opad,
- tajanie śniegu (p. roztop.),
- zator lodowy, biologiczny,
- przeciwne wiatry (p. sztormowe)



Określenia:

Z pojęciem powodzi wiążą się charakterystyczne stany, poziomy oraz przepływy
wody. Wyróżniamy stany i przepływy charakterystyczne (naturalne) i umowne 
(konwencjonalne).



Określenia:

Różnica pomiędzy stanami a poziomami wody polega na tym, 
że te pierwsze są
wartościami odczytanymi na wodowskazach, a poziomy są 
wyrażone rzędnymi np: wysokością w metrach nad przyjęty 
poziom odniesienia (Kr lub NN).



Stany wody charakterystyczne:

- s.ch. główne (średnie i ekstremalne)

- s.ch. drugorzędne

- s.ch. okresowe

- s.ch. konwencjonalne (umowne)

- s.ch. zimowe

Stany główne roczne i wieloletnie:

- średni stan z danego roku (średnia woda) – WN np. W1950

- maksimum/minimum roczne – max/min WN 

- średni stan z wielolecia – śrW – średnia arytmetyczna ze stanów średnich 
rocznych. Nawywany jest często wodą normalną ZW

Określenia:



Stany główne roczne i wieloletnie:
- średnia wielka woda – WW – średnia arytmetyczna z maksimów rocznych. Obok 
symbolu wpisuje się często w nawiasach okres lat
- średni minimalny stan – NW – średnia arytmetyczna z minimalnych stanów rocznych. 
Ponieważ minimalne stany zależą od położenia dna cieku, stany te świadczą raczej o 
ruchach dna aniżeli o minimalnych przepływach.
- najwyższa wielka woda (maximum maximorum) – WWW – największa zaobserwowana 
woda
- najniższa niska woda (minimum minimorum) – NNW
- stany strefowe – np. najwyższa w niskich i najniższa z wysokich, które określają dolną 
granicę strefy wielkich wód i górną granicę strefy niskich wód. Stany te wyznaczamy z 
ciągów rozdzielczych maksimów rocznych i minimów rocznych jako najniższą pozycję 
tych ciągów. Podobne znaczenie ma najwyższy i najniższy stan stanów rocznych, które 
określają strefę stanów średnich. 

Określenia:



Rodzaje powodzi:

Powodzie na rzekach
- górskich 
- nizinnych

Awarie zapór wodnych (budowle piętrzące)
- betonowych
- ziemnych

Wezbrania sztormowe

Wezbrania spowodowane niewłaściwą eksploatacją kaskady zbiorników 
na dopływach.



Rzeki górskie:

mała zlewnia
strome zbocza
często mała przepuszczalność gruntów
duży spadek potoków i rzek
materiał wleczony o dużej średnicy
reakcja na pojedynczy opad burzowy - gwałtowna

duża dynamika przepływu (wezbrania gwałtowne i krótkie)
duże koncentracje rumowiska unoszonego
transport najgrubszych frakcji (nawet kamienie i głazy)
wymieszanie materiału dennego

degradacja dna i brzegów (wcięcie koryta, erozja brzegów)
gwałtowne zmiany morfologiczne
niszczenie budowli wodnych
zalądawianie zapór p. rumowiskowych



Rzeki górskie:
1997 p. Tenczyński
http://149.156.33.48/~loczek/PAPERS/Szk-hydr-97.pdf
http://149.156.33.48/~loczek/PAPERS/Tencz-1997.pdf

http://149.156.33.48/~loczek/PAPERS/Szk-hydr-97.pdf
http://149.156.33.48/~loczek/PAPERS/Tencz-1997.pdf


Rzeki górskie:
2001 – Krzczonówka - nocą
2004 – Targaniczanka - nocą





Rzeki górskie:
Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią dla Górnego Dunajca i Skawy
http://www.hydroprojekt.pl/prace,studialne,1.html

zapory przeciwrumowiskowe:
http://www.staand.com.pl/wykonawstwo1.htm

http://www.hydroprojekt.pl/prace,studialne,1.html
http://www.staand.com.pl/wykonawstwo1.htm


Rzeki nizinne:
duża zlewnia
szeroka dolina
większa retencja 
mały spadek rzek
materiał wleczony o małej średnicy (piasek i żwir)
reakcja na opady w całej zlewni
możliwość nakładania fal z dopływów

mała dynamika przepływu (wezbrania mniej gwałtowne i bardziej 
rozciągnięte w czasie)
mniejsze koncentracje rumowiska unoszonego
przepływ rozmywający dno transport wszystkich frakcji (piaski, żwiry)
wymieszanie materiału dennego

degradacja dna i brzegów (wcięcie koryta, erozja brzegów)
gwałtowne zmiany morfologiczne – zmiany koryta, przebijanie meandrów
zalewy na obszary chronione (przerwania wałów p.pow.)



Rzeki nizinne:



Rzeki nizinne:



Rzeki nizinne:



Rzeki nizinne:



Rzeki nizinne - materiały:

Poster IMGW
http://www.imgw.pl/internet/zz/zz_xpages/hydrografia/zasoby_wodne_pliki/poster_03.html
skopiowany: 
/home/as/Dyski/usb/2007/studenci/00-dydaktyka_2007-8/opp/wyklady/www/poster_imgw/poster_03.html

http://www.imgw.pl/internet/zz/zz_xpages/hydrografia/zasoby_wodne_pliki/poster_03.html
file:///mnt/01-programy/2008/studenci/materialy/opp/wyklady/www/poster_imgw/poster_03.html


Zapory piętrzące
Betonowe
awarie rzadkie – skutki gwałtowne

Ziemne
awarie mniej rzadkie – skutki mniej gwałtowne
często poprzedzone przebiciem hydrauliczym, rozwijającym się w czasie 
w przesiąk i na koniec rozmycie części zapory ziemnej



Budowle piętrzące

Katastrofy budowli piętrzących w Polsce:

1948 r. - Czchów - powódź podczas budowy zapory (bez ofiar)
1967 r. - Iwiny  (14 ofiar)
1977 r. - Klucze (bez ofiar)
1979 r. - Łomża (1 ofiara)
1997 r. -  Dychów  (bez ofiar)
2000 r. - Górowo Iławeckie  (3 ofiary)
2001 r. - przerwanie obwałowania kanału rzeki Raduni w Gdańsku  (bez 
ofiar)
2001 r. - katastrofa na terenie budowy zbiornika wodnego Wióry na rzece 
Świślinie



Budowle piętrzące
Katastrofy budowli piętrzących na świecie:

1916r. Biała Desna – 62 ofiary
http://www.naszesudety.pl/?p=artykulyShow&iArtykul=2415

1959r. Malpasset – 423 ofiary
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapora_Malpasset

1911r. Austin – 78 ofiar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapora_Austin

1979r. Morvi – 1'500 – 12'000 ofiar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapora_Morvi

Chińskie pomysły
http://levis.sggw.waw.pl/~ozw1/zgw/msos/05_06/Chiny/zaporatrzechprzelomow.html

http://www.naszesudety.pl/?p=artykulyShow&iArtykul=2415
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapora_Malpasset
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapora_Austin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapora_Morvi
http://levis.sggw.waw.pl/~ozw1/zgw/msos/05_06/Chiny/zaporatrzechprzelomow.html


Budowle piętrzące
Katastrofy budowli piętrzących 
na świecie:

1963r.  Zapora Vaiont – 2141 
ofiar
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