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Lodołamanie – element skoordynowanych 
działań przeciwpowodziowych 

Projekt  
„Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” 

 



Rys historyczny 

Zanim na Wiśle w XIX w. pojawiły się lodołamacze, w walce z zatorami 

lodowymi uciekano się do takich metod jak: 

-piły i siekiery, 

-drewniane sanie wypełnione kamieniami do kruszenia lodu własnym 

ciężarem, 

-metody termiczne, 

-ładunki wybuchowe. 

 

Wszystkie te metody wykazywały małą skuteczność dla ochrony Żuław 

przed powodzią zatorową w okresach wiosennych. 

 

Po roku 1878 w Gdańsku zakupiono specjalne wykonane holowniki 

– o wzmocnionej konstrukcji kadłuba i dużej mocy silników, których 

zadaniem była osłona przeciw zatorowa na Dolnej Wiśle. 

 



W 1881 r na Wiśle pojawił się pierwszy lodołamacz  „Weichsel”, 

zbudowany w gdańskiej stoczni. Jednostka miała 26 m długości i 

wyporność 34,1 ton. Napęd stanowił silnik parowy o mocy 120 KM. 

Spalanie węgla 120 kg/godz. 

Historia 



Lodołamacz „Weichsel” w akcji lodołamania 



Zimowa ochrona przed powodzią 

Scenariusz zniszczenia 

lub uszkodzenia wału 

przeciwpowodziowego 

Jednym z najważniejszych zadań 

RZGW jest zimowa ochrona przed 

powodzią od strony Wisły, 

 

Konieczne jest coroczne 

dysponowanie flotyllą minimum 6 

lodołamaczy o parametrach 

(zanurzenie) dostosowanych do 

głębokości na Wiśle.  

 

Optymalnie powinno być  9-10 

jednostek. 

Koszt prowadzenia akcji 

lodołamania to ok. 4-5 mln zł. 

 



Klasa II głębokości  

• wg rozporządzenia – 1,8 m 

• aktualna dla wody ŚR– 1,0 -1,2 m 

Droga wodna rzeka Wisła 
odcinek Włocławek - Ujście Klasa III głębokości 

• wg rozporządzenia – 1,8 m 

• aktualna dla wody ŚR – ok. 1,8 m 

Klasa I b głębokości  

• wg rozporządzenia – 1,6 m  

• aktualna dla wody ŚR – poniżej 1 m;  
praktycznie bezklasowa 

Zabudowa regulacyjna 

od Silna do ujścia Wisły 

Zabudowa tylko odcinkami 

od Włocławka do Silna 
(ze względu na planowaną jeszcze w ubiegłym wieku realizację 

stopnia podpierającego Włocławek) 



Zabudowa regulacyjna: 
•Ostrogi  
– od Silna do ujścia Wisły. 

2912 ogólna ilość ostróg - 
70÷80% wymaga odbudowy lub remontu. 

•Kierownice  
– ujście Wisły. 

 

•RZGW w Gdańsku wykonał badania modelowe z których wynika, że 
za pomocą ostróg można osiągnąć na Dolnej Wiśle parametry drogi 
wodnej II klasy, która jest niezbędna dla przejścia lodołamaczy.  

•W tym celu konieczna jest pewna korekta szerokości regulacyjnej, co 
musiałoby być poprzedzone badaniami naukowymi. 

•Koszt remontu – odbudowy jednej ostrogi wacha się od 0,5 do 
1,5mln zł. Czyli odbudowa 50% ostróg to koszt ok. 1,5mld zł. 



Główne funkcje lodołamaczy w akcji lodowej 

Lodołamacz czołowy- wyłamywanie w lodzie rynny, rozbijanie 

zatorów, uwalnianie z oblodzenia filarów mostów i budowli wodnych, 

 

Lodołamacz liniowy – poszerzanie wyłamanej rynny, rozbijanie 

dużych tafli lodu w rynnie, zapewnianie ich spływu, 

 

Lodołamacz pomocniczy –głównie patrolowanie 

przydzielonego odcinka rzeki 

 



Lodołamacze własne RZGW w Gdańsku 

2. „ Rekin” – lodołamacz liniowy, 

    wybudowany 1991, wiek 26 lat 

3. „Orka” – lodołamacz liniowy,  

    wybudowany 1991, wiek 26 lat 

4. „Foka” – lodołamacz liniowy,  

    wybudowany 1988, wiek 29 lat 

5. „Żbik” – lodołamacz pomocniczy, 

     wybudowany 1989, wiek 28 lat  

1. „Tygrys” – lodołamacz czołowy,  

      wybudowany 1984 , wiek 33 lata  



Zimowa ochrona przed powodzią. 

Akcja lodołamania. 



Zimowa ochrona przed powodzią. 

Akcja lodołamania. 



GeoSMoRP - monitoring wizyjny 

        

1.Most drogowy w Toruniu DK15 

2.Most drogowy-kolejowy w Fordonie 

3.Most drogowy w Chełmnie 

4.Most drogowy-kolejowy w Grudziądzu 

5.Most drogowy koło Kwidzyna 

6.Śluza w Białej Górze 

7.Most drogowy w Tczewie 

8.Most drogowy w Kiezmarku 

9.Falochron wschodni na ujściu Wisły 



• Aplikacja mobilna (darmowa). 

• Śledzenie lokalizacji lodołamaczy. 

• Raporty dotyczące stanu wód. 

• Informacje z wodowskazów. 

• Obraz z kamer (statyczny). 

• Użytkownicy z uprawnieniami mogą 

sterować kamerami. 

• Kamery wraz z możliwością sterownia nimi 

będą udostępnione, poza okresami 

zagrożenia powodziowego, innym 

instytucjom. 

• Wykorzystywanie systemu kamer wzdłuż Wisły, 

wraz z aplikacjami do ich obsługi, 

• Możliwość korzystania z aplikacji mobilnej 

GEOSMORP (darmowa), gdzie można na 

bieżąco oglądać raporty i statyczny obraz z 

kamer  

GeoSMoRP - monitoring wizyjny 



Aplikacja mobilna 



Projekt  

„Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” 
 Finansowanie:  

Program Operacyjny Infrastruktura 

 i Środowisko  2014-2020; 

 Umowa o dofinansowanie podpisana 

14.02.2017r.  

 Kwota wydatków kwalifikowanych  

– 74 mln zł; 

 Okres realizacji: 2016-2022; 

 Zakres:  

  Budowa 4 lodołamaczy:   

• 1 czołowy 

• 3 liniowe 

 Został rostrzygnięty przetarg na budowę  

lodołamaczy. Trwa kontrola UZP przed 

podpisaniem umowy. Przetarg wygrała stzna 

Gryfia ze Szczeina. 

 

 







     Dane tehniczne 

projektowanych lodołamaczy 

w porównaniu do 

lodołamaczy wybudowanych 

dla RZGW Szczecin w 

poprzedniej perspektywie 

budżetu UE. 



Stopień Wodny Gdańsk Przegalina  

– projekt przebudowy 

Planowany koszt inwestycji ok. 31.0 mln zł, 

okres realizacji 2017-2019, 



Stopień Wodny Gdańsk Przegalina  

Awanport śluzy północnej, planowanie miejsc na 

bazę lodołamaczy. 



Dziękuję za uwagę 


