
M O N O G R A F I E  K O M I T E T U  G O S P O D A R K I  W O D N E J  P A N  
z. 45 2022 

 

 

 

 

 

 

Stanisław CZAJA 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 
 

POLITYCZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA 
BUDOWY KANAŁU ODRA-DUNAJ 

 
 

POLITICAL AND ECONOMIC CONTEXTS SURROUNDING 
THE CONSTRUCTION OF THE ODRA-DANUBE CANAL 

 
Abstract 

 
For several years, intensive research had been carried out for the inland waterway in Poland. The 

priority goal is to raise the parameters of the Odra to class Va so that it meets the requirements of 
a waterway of international importance along its entire length. An essential aspect of the research was 
to analyse existing ideas for constructing the canal. The first project connecting the Odra with the Dan-
ube via a canal was considered as early as the mid-14th c. Since that time the idea has come up again 
several times over subsequent centuries. In the Odra valley on the current territories of Poland and the 
Czech Republic, two basic solutions have been considered: the construction of a lateral canal and the 
adaption of the Odra riverbed for navigation, i.e. a river route. The present work discusses current pro-
jects for building this waterway. Political and economic contexts related to the lack of implementation 
of this investment are also presented. 
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1. WSTĘP 
 
Od kilku lat prowadzone są intensywne prace badawcze w ramach programu 

rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Program ten został przyjęty przez 
Radę Ministrów RP w 2016 roku. Priorytetowym celem jest przystosowanie parame-
trów Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy Va, by spełniała ona na całej długości wy-
magania szlaku wodnego o znaczeniu międzynarodowym. 
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1.1. Plany budowy kanału do 1918 roku 
Hydrotechnicy zajmujący się współcześnie koncepcją budowy kanału Odra-Du-

naj są zgodni, że literatura dotycząca tego zagadnienia liczy ponad tysiąc pozycji. Po-
mysł budowy tej drogi wodnej sformułowano już w połowie XIV wieku, w czasach 
panowania Karola IV (1336 – 1378). W tamtych czasach skonstruowano śluzę komo-
rową, która pozwalała na budowę kanału w terenach o zróżnicowanej rzeźbie i popro-
wadzenia drogi wodnej przez strefy działów wodnych. Niewątpliwie była to jedna 
z pierwszych koncepcji budowy wielkiej drogi wodnej w Europie, co wyraźnie świad-
czy o trafnej ocenie korzyści gospodarczych, jakie przyniosłaby ta inwestycja. Od tam-
tych czasów projekty budowy kanału pojawiały się w kolejnych stuleciach (Dziewoń-
ski 1947, Anonim 2019). 

Sporządzenie pierwszego planu kanału i wytyczenie jego biegu datowane jest na 
1719 rok. Opracowano wtedy plan połączenia Odry z Morawą, dopływem Dunaju. 
Jednak ówczesny stan techniki nie pozwalał na realizację tak wielkiego i kosztownego 
przedsięwzięcia, które wymagało zgromadzenia środków oraz sprzętu i ludzi do prze-
kopania kanału oraz regulacji Odry, Morawy i Dunaju (rys. 1). Nie zostały również 
zrealizowane plany Marii Teresy i Józefa II z końca XVIII wieku, które przewidywały 
połączenie Galicji z cesarstwem przez budowę dróg wodnych po rozbiorach Polski.  

Od XIX wieku inicjatywy połączenia Odry z Dunajem były przedmiotem obrad 
rządów i dyskusji w kręgach gospodarczych i organizacjach społecznych Austro-Wę-
gier i Prus. Po I wojnie światowej i rozpadzie monarchii austro-węgierskiej inicjatywę 
budowy kanału podejmowały rządy Czechosłowacji, Niemiec oraz Polski i Węgier. 
W latach 60. XIX wieku, po wybudowaniu pierwszych linii kolejowych, wzrasta za-
interesowanie budową dróg wodnych. Stwierdzono bowiem, że transport wodny jest 
znacznie tańszym środkiem przewozu towarów masowych ( Jonca 1960). 

W 1876 roku sejm pruski podjął uchwałę o konieczności budowy kanału lateral-
nego biegnącego równolegle do Odry od Wrocławia do Bogumina. Radca budowlany 
R. Herr (1879, 1880) opracował szczegółowy projekt trasy kanału lateralnego na od-
cinku Wrocław-Bogumin (rys. 2). Zaproponował i wykonał projekt budowy portu 
rzecznego we Wrocławiu oraz określił parametry tej drogi wodnej. W Boguminie ka-
nał ten zamierzano połączyć z kanałem Odra-Dunaj, projektowanym przez władze Au-
stro-Węgier. Podstawowym argumentem przemysłowców, przemawiającym za ko-
niecznością budowy tego kanału, były przesłanki ekonomiczne i polityczne. Przeko-
nywano, że ceny węgla w rejonie Wiednia spadną o 40%, a właściciele ziemscy zdo-
będą nowe rynki zbytu. Argumenty ekonomiczne i polityczne były podnoszone przez 
zwolenników budowy kanału aż do wybuchu I wojny światowej. Jednak przeciwnicy 
budowy lansowali tezę, że budowa kanału Odra-Dunaj wzmocni narodowe dążenia 
Czechów i Polaków (Proskovetz 1896). Mimo prowadzonych sporów, opracowano w 
oparciu o plany wykonane przez A. Oelweina (1898) wstępny projekt kanału. Jednak 
przedstawiony projekt nie zyskał uznania właścicieli ziemskich oraz władz miast i wsi 
położonych wzdłuż biegu kanału. 

Plany niemieckie opracowane w końcu XIX wieku przewidywały dwa warianty. 
Pierwszym była kanalizacja Odry na odcinku Koźle-Bogumin (około 75 km), a dru-
gim budowa kanału lateralnego usytuowanego równolegle do Odry, w prawej części 
doliny. Jednak kanalizacja wąskiej i silnie meandrującej rzeki nie była łatwym i tanim 
projektem, bowiem w korycie Odry należałoby wybudować 10÷12 jazów piętrzących 
wodę, a koszt tego przedsięwzięcia byłby dwukrotnie większy niż budowa kanału. Bu-
dowa kanału lateralnego była zadaniem tańszym i łatwiejszym. Kanał miałby długość 
około 60 km i 8 śluz. Barierą realizacji dla obu projektów były niewystarczające 
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zasoby wodne Odry. Obliczono, że z wielkim trudem można by w kanale utrzymać 
głębokość 130 cm, zatem barki pływające do Koźla o nośności 450 ton i zanurzeniu 
150 cm nie mogłyby pływać do Bogumina. Zatem opłacalność tej kosztownej inwe-
stycji była problematyczna. 

Przełomem w planowaniu i podejmowaniu budowy sieci dróg wodnych na tere-
nach Austro-Węgier był rok 1901, kiedy to 11 czerwca uchwalono ustawę dotyczącą 
budowy dróg wodnych i prowadzenia regulacji rzek. Ustawa ta przewidywała budowę 
kanałów łączących: Dunaj z Odrą, Dunaj z Wełtawą, Dunaj z Odrą i środkową Łabą 
oraz kanał Dunaj-Odra-Wisła-Dniestr (Anonim 2018). Wykonanie ustawy powie-
rzono Ministerstwu Handlu, które powołało Dyrekcję dla Budowy Dróg Wodnych. 
Program prac przewidywał wykonanie do 1912 roku szczegółowych studiów kanału 
Dunaj-Odra-Dniestr na trasie Wiedeń-Morawska Ostrawa-Kraków-Zalesie. Powołana 
Podkomisja Techniczna prowadziła badania nad projektami kanałów, regulacją rzek 
a nawet typów statków i barek. Po ukończeniu badań terenowych przystąpiono do spo-
rządzania planów poszczególnych odcinków kanałów. Podjęta w czerwcu 1901 roku 
austriacka ustawa przewidywała rozpoczęcie budowy wymienionych dróg wodnych 
w 1904 roku, a ich zakończenie w 1924 roku. Priorytetowym zadaniem była budowa 
kanału żeglownego Dunaj-Odra i jego przedłużenia w kierunku Krakowa .Ogłoszono 
międzynarodowy konkurs na opracowanie projektu parametrów i trasy biegu kanału. 
Zdecydowano, że na kanale Odra-Dunaj należy budować śluzy komorowe. Jedynie 
w strefie przekraczania przez kanał działu wodnego Odra-Dunaj w rejonie osady Hra-
nice statki i barki podnoszone byłyby na wysokość około 34,0 m. Mimo zaawansowa-
nia prac projektowych, budowa kanału Odra-Dunaj nie została zrealizowana. Władze 
Austro-Węgier zapowiadały rozpoczęcie prac ziemnych na Morawach i w okolicach 
Wiednia już w 1904 roku. Jednak prace nigdy nie zostały rozpoczęte, bowiem stwier-
dzono, że nieprzewidziane problemy techniczne nie pozwoliły na ich realizację (Smr-
cek 1923).  

Przedstawione fakty pozwalają na sformułowanie opinii, że to nie problemy na-
tury technicznej były przyczyną zaniechania prac budowlanych. Z opinii zaprezento-
wanej w 1917 roku przez Towarzystwo Odra-Dunaj wynika, że to przyczyny poli-
tyczne i wręcz wrogi stosunek akcjonariuszy kolei żelaznej (obawiających się konku-
rencji kanałów w transporcie towarów) spowodowały upadek austriackiego programu 
budowy śródlądowych dróg wodnych. 
 

 
 

Rys. 1. Projekt trasy kanału Dunaj-Odra-Beczwa z 1719 roku ( Zbiory kartograficzne Uniwersytetu 
Wrocławskiego) 

Fig.1. Project for the Danube-Odra-Bečva canal route from 1719 (Source: Cartographic collections 
of the University of Wrocław) 
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Rys. 2. Fragment projektu trasy kanału Odra-Dunaj na odcinku Koźle-Bogumin ( Herr 1879) 
Fig.2. Fragment of the project for the Odra-Danube canal route on the Koźle-Bohumin section 

(Source: Herr 1879). 
 

1.2. Prace projektowe po roku 1920 
 

Rozpad monarchii austro-węgierskiej po I wojnie światowej spowodował utwo-
rzenie wielu niepodległych państw. Miały one różne struktury gospodarcze i poli-
tyczne, co nie sprzyjało prowadzeniu wspólnych projektów budowy kanału Odra – 
Dunaj. Najwcześniej rozpoczęto prace badawcze w Czechosłowacji, która z uwagi na 
położenie geopolityczne została pozbawiona bazy surowcowej i rynków zbytu. Pierw-
sze projekty tras kanału opracował już w 1923 roku A. Smrcek, w oparciu o prace 
A. Oelwejna (1897). Realizację programu powierzono Dyrekcji Budowy Dróg Wod-
nych, powołanej w Pradze w połowie lat 20. XX wieku. Projekty czechosłowackie nie 
pokrywały się zupełnie ze starymi austriackimi planami budowy kanału Odra-Dunaj. 
Na południu punktem wyjściowym kanału nie miał być Wiedeń lecz wykorzystując 
bieg Morawy kanał zamierzano poprowadzić w kierunku Teb - miejscowości położo-
nej około 40 km na południe od Wiednia. Realizacja ogromnego przedsięwzięcia była 
oczywiście uzależniona od dotacji finansowych państwa. Rząd czechosłowacki nie 
mógł z własnych rezerw sfinansować całej inwestycji obliczonej w latach dwudzie-
stych na 400 mln. koron. Konieczna była zatem współpraca kilku zainteresowanych 
państw, które mogłyby uczestniczyć we współfinansowaniu tej inwestycji. Wykonanie 
całego programu budowy kanału Odra-Dunaj miało według przewidywań praskiego 
Ministerstwa Pracy co najmniej potrwać od 25 do 30 lat. W pierwszym etapie robót 
zamierzano skanalizować odcinek Łaby pod Pardubicami, stamtąd bowiem prowadzić 
miał kanał łączący Łabę z Odrą i Dunajem (Smetana 1948). 

W 1928 roku Dyrekcja Budowy Dróg Wodnych przedstawiła dwa projekty tras 
i parametrów kanału (Bartovsky 1937). Projekt pierwszy przewidywał skanalizowaniu 
tzw. „międzynarodowej Odry” i usytuowanie kanału na poziomie średniej wody w ko-
rycie rzeki. Trasa tej drogi wodnej pokrywała się z projektem austriackim, lecz była 
usytuowana bliżej koryta Odry. Kanał odchodził od skanalizowanej Odry w rejonie 
śluzy w Hrusowie, a jego dalszy bieg pokrywał się z trasą drugiego wariantu 
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opracowanego przez A. Smrcka (1923). Drugi projekt trasy opracowanej w 1928 roku 
przewidywał poprowadzenie kanału w prawobrzeżnej części doliny Odry, bez włącza-
nia koryta tej rzeki do drogi wodnej. Do połączenia kanału z projektowaną przez 
Niemcy drogą wodną Odra-Dunaj zaplanowano akwedukt nad korytem Odry w Bo-
guminie. 

Niemcy, jeden z najbogatszych zwolenników budowy kanału Odra-Dunaj, nie 
wystąpiły po klęsce w 1918 roku z nowymi projektami. Po podziale Górnego Śląska 
w 1922 roku ewentualne wykonanie planu przekopania kanału Odra-Dunaj skompli-
kował fakt, że na południu zmieniła się granica państwowa. Część powiatu racibor-
skiego, na której wytyczono przypuszczalną trasę kanału oraz odcinek Odry między 
27,4 a 42,5 km przypadły Polsce. Konieczność włączenia do współpracy Polski przy 
ewentualnym zrealizowaniu starych planów nie była przez Niemców brana pod 
uwagę. Stąd też władze pruskie wysunęły koncepcję pominięcia terytorium Polski 
i przeprowadzenia trasy kanału po lewej stronie Odry w okolicach Raciborza. 

Wykonanie takiej koncepcji wymagałoby zwiększenia nakładów pieniężnych, 
co z góry mogło skazać projekt na niepowodzenie. Poza tym należało pokonać wiele 
nowych trudności terenowych, bowiem kanał musiałby dwukrotnie przekraczać Odrę. 
Projekt przewidywał bowiem wytyczenie trasy kanału biegnącego równolegle do Odry 
od Koźla w kierunku południowym na prawobrzeżnych obszarach powiatu koziel-
skiego i raciborskiego oraz jego przeniesienie poniżej Raciborza na lewą stronę Odry 
i poprowadzenie kanału dalej wzdłuż Odry do Bogumina (Jońca 1963). 
Po I wojnie światowej Polska uzyskała pewien wpływ na realizację projektowanego 
kanału Odra-Dunaj. Traktat wersalski przyznał Polsce członkostwo w Międzynarodo-
wej Komisji Odry, a w myśl artykułu 339 tego traktatu uprawnił Polskę do korzystania 
z taboru rzecznego na Odrze. Polska jednak nie skierowała żadnych barek ze Szcze-
cina do portu Koźle. Nie doszło również do ukonstytuowania się planowanego Pol-
skiego Towarzystwa Żeglugi na Odrze z siedzibą w Katowicach. 

Pomimo kryzysu gospodarczego w latach 1929-1932 koła przemysłowe oraz 
władze Czechosłowacji kierowały kolejne propozycje nawiązania ścisłej współpracy 
czechosłowacko-niemiecko-polskiej przy opracowaniu finalnych projektów kanału 
Odra-Dunaj. Dużym sukcesem było zorganizowanie wspólnych konferencji dla usta-
lenia trasy i parametrów kanału na terytoriach Czechosłowacji, Polski i Niemiec. Jed-
nak w 1936 roku stanowisko rządu niemieckiego w sprawie budowy drogi wodnej 
Odra-Dunaj uległo zasadniczej zmianie. W wyniku prowadzonych rozmów nie-
miecko-czechosłowackich powstał kolejny projekt, który przewidywał przełożenie ka-
nału na lewy brzeg Odry od Raciborza do granicy czeskiej. Ta nieuzasadniona tech-
nicznie poprawka miała na celu wyłącznie ominięcie terytorium Polski. Na odcinku 
połączenia kanału Odra-Dunaj przewidywano wykonanie dwóch wariantów trasy. 
W pierwszym wariancie trasę kanału usytuowano wzdłuż linii kolejowej Bogumin-
Wiedeń i łączyć się miała z Dunajem na terytorium Austrii. W projekcie drugim ujście 
kanału do Dunaju było usytuowane na terytorium Czechosłowacji, w rejonie miasta 
Devin. W projekcie tym kanał otrzymał już wymiary dla ruchu statków o nośności 
1000 t (rys 3). 

W 1938 roku, po aneksji Austrii i zajęciu Czechosłowacji, władze niemieckie 
przystąpiły do intensywnych prac nad projektami trasy i ustalenia parametrów przy-
szłego kanału Odra-Dunaj. 

Jeszcze według planów sporządzonych przed najazdem hitlerowskim na Polskę 
trasę kanału wytyczono od ujścia Kanału Gliwickiego pod Nową Wsią w kierunku 
południowym. W okolicach Raciborza kanał miał dwukrotnie przekroczyć Odrę i raz 
rzekę Opawę celem ominięcia terytorium Polski. Doliną Beczwy kanał prowadzono 
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do Przerowa, a następnie doliną Morawy w kierunku Teb do Dunaju. Dnia 8 grudnia 
1939 roku minister Rzeszy R. Hess dokonał w Blachowni uroczystego otwarcia ruchu 
na Kanale Gliwickim. W tym samym dniu dygnitarze faszystowscy ogłosili rozpoczę-
cie prac przy kanale Odra-Dunaj w pobliżu Nowej Wsi (pod Kędzierzynem). Według 
ich przewidywań oddanie do użytku kanału Odra-Dunaj miało nastąpić w 1945 roku. 
Zajęcie terenów polskich we wrześniu 1939 roku w istotny sposób wpłynęło na reali-
zację budowy kanału. Również jego trasa została zmieniona po włączeniu do Rzeszy 
polskich powiatów Górnego Śląska. Zbyteczne było przeprowadzanie trasy kanału na 
lewy brzeg Odry w okolicach Raciborza. 

Roboty ziemne na kanale Odra-Dunaj rozpoczęto z dużym rozmachem już 
w grudniu 1939 roku. Jednak po kilku miesiącach tempo prac znacząco zwolniło. 
W połowie 1940 roku roboty ziemne zatrzymano, bowiem opracowano kolejną alter-
natywę trasy kanału, określoną jako „linia 1940”. Projekt ten po wniesieniu w 1942 
roku kilku poprawek miał służyć jako podstawa do sporządzania planów wykonaw-
czych. Warto go szczegółowo zaprezentować, bowiem w ocenie hydrotechników od-
znaczał się on dużym rozmachem w ustalaniu zasadniczych założeń i skrupulatnością 
w opracowaniu szczegółów (Dziewoński 1947). Ważną cechą tego projektu było wy-
korzystanie najnowszych osiągnięć z dziedziny techniki budowy dróg wodnych i tech-
nik z dziedzin pokrewnych. Zastosowano również rozwiązania z zakresu planowania 
przestrzennego, takie jak wkomponowanie kanału w środowisko przyrodnicze i sieć 
komunikacyjną. Opracowano śmiałe rozwiązanie profilu podłużnego kanału, zwłasz-
cza w strefie działu wodnego Odra-Dunaj, gdzie miały funkcjonować dwie ogromne 
podnośnie barek. Zaprojektowano nowoczesne śluzy, korzystając z doświadczeń przy 
budowie Kanału Gliwickiego. Wykorzystując nowoczesny aparat badań z zakresu hy-
dromechaniki, opracowano projekt produkcji energii elektrycznej na budowanych ja-
zach i śluzach. Wszystkie te cechy stawiały projekt w rzędzie wzorcowych prac na tle 
światowego rozwoju teorii i praktyki budowy dróg wodnych w latach 40. XX wieku 
(Domański 1947). 

Kanał Odra-Dunaj od portu w Koźlu na Kanale Gliwickim do Wiednia lub 
Devina miał mieć długość około 322-330 km. Różnica wysokości między Koźlem 
a przekroczeniem kanału działu wodnego Odra-Dunaj w rejonie Hranicy wynosiła 
97 m. Natomiast spadek w stronę ujścia kanału pod Wiedniem - 126 m a pod Devinem 
-153 m. Te różnice poziomów miały być przekroczone przy pomocy 14-15 śluz i 3-4 
podnośni statków, z których dwie w Jasniku i w Slawiczu ograniczały stanowisko 
szczytowe. Podnośnia w Slawiczu miała spad 47,00 m, byłaby zatem w połowie 
XX wieku największą tego rodzaju budowlą na świecie. Przekrój poprzeczny kanału 
miał mierzyć 45,0 m na poziomie wody i 3,5 m głębokości w środku budowli. Nachy-
lenie skarp od 1:3 do 1:5 w dnie. Skarpy ubezpieczono narzutem kamiennym o grubo-
ści 0,3 m, a w dnie warstwą żwiru o grubości 0,4 m. Wzdłuż linii przecięcia skarpy 
z powierzchnią wody przewidziano plantację trzciny (rys. 4). Pod względem wymia-
rów przekrój ten obliczony był dla statków o nośności 1000-1200 t. Zasilanie kanału 
nie zostało do 1943 roku całkowicie rozwiązane. Szczegółowe obliczenia wykonano 
tylko dla stanowiska szczytowego (pod Hranicą). Infiltracja i parowanie wynosiłoby 
tam około 2,9 hm3 miesięcznie w okresie letnim, a straty wody na śluzach do 13,5 hm3 
miesięcznie. Razem na odcinku północnym kanału roczne straty wody wynosiłby aż 
179 hm3. Zatem taka ilość wody musiałaby zostać zabezpieczona jako pojemność 
użytkowa zbiorników zasilających ten odcinek kanału. Rozważano również możli-
wość pompowania wody, wykorzystując energię z hydroelektrowni na jazach i śluzach 
(Smetana 1948). 
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Rys. 3. Profile poprzeczne kanału Odra-Dunaj w nasypie i we wkopie ( Herr 1879) 

Fig. 3. Cross-sections of the Odra-Danube canal (Source: Herr 1879) 
 

 
Rys. 4. Profil poprzeczny kanału Odra-Dunaj według planów niemieckich z 1939 roku  

(Zbiory Archiwum Państwowego w Opolu) 
Fig. 4. Cross-section of the Odra-Danube canal according to German plans from 1939  

(Source: Collections of the State Archives in Opole) 
 

 
Kolejne propozycje tras kanału Odra-Dunaj opracowano już po zakończeniu 

II wojny światowej. Pierwszą z nich przedstawiło w 1945 roku Ministerstwo ds. Bu-
dowy Dróg Wodnych w Pradze. Według założeń projektu trasa kanału przechodziła 
na lewą stronę doliny Odry między Hrušovem a Koblovem. Dalej kierowała się na 
północny zachód i łączyła się w rejonie Silheřovic ze skanalizowanym korytem Odry. 
Proponowana trasa wymagała jednak przeprowadzenia prac regulacyjnych i korekty 
biegu Odry w rejonie ujścia Ostrawicy (Heffner 1984). 

W 1948 roku została przedstawiona przez J. Smetanę propozycja połączenia ka-
nałowego Łaby, Odry i Dunaju, określona przez autora skrótem Ł.O.D. (Smetana 
1948). Trasa tej drogi wodnej rozpoczynałaby się od portu w Koźlu na skanalizowa-
nym odcinku Odry, gdzie wysokość zwierciadła wody wynosiła 165,4 m n.p.m. Pro-
jektowany kanał miał być usytuowany w lewobrzeżnej części doliny Odry. W odle-
głości około 4 km od Koźla miała być wybudowana śluza komorowa podnosząca ka-
nał na wysokość 173,2 m n.p.m. Kolejna śluza miała mieć wysokość 8,8 m, więc pod-
nosiłaby kanał na wysokość 182,0 m n.p.m. Kolejna trzecia śluza o wysokości 10,1 m 
miała być usytuowana w rejonie Raciborza, a ostatnia największa na terenie polskiej 
trasy kanału miała zostać wybudowana w rejonie Roszkowa. Jej wysokość to 11,3 m, 
więc górne zwierciadło wody byłoby usytuowane na wysokości 203,4 m n.p.m. Na te-
renie Czechosłowacji trasa kanału biegłaby lewym brzegiem Odry od Bogumina aż do 
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Ostrawy, gdzie powyżej ujścia Lubiny, prawobrzeżnego dopływu Odry, trasa kanału 
zostałaby przeprowadzona na prawą część doliny aż do ujścia potoku Luha . 

Współczesne opracowania trasy kanału Odra-Dunaj na jego granicznym polsko-
czeskim odcinku rozpoczęto w latach 60. XX wieku. W 1962 roku kanał Odra-Dunaj 
został włączony do programu działania Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 
w Genewie. Już w 1968 roku zakończono w Czechosłowacji opracowanie generalnych 
założeń połączenia kanałowego Dunaj-Odra-Łaba. Założenia te były aktualne aż do 
połowy lat 80. XX wieku (Porównawcza analiza...1975, Koncepcja techniczna... 
1976). Opracowany projekt poddano szerokiej dyskusji specjalistów z dziedziny trans-
portu, gospodarki wodnej i planowania przestrzennego. W jej wyniku Rząd Czecho-
słowacji ostatecznie zaakceptował trasę połączenia kanałowego, rezerwując tereny 
przeznaczone pod jego budowę (Polsko-Czechosłowackie...1976). Od tamtego czasu 
nie dokonano istotnych korekt przebiegu kanału. Przewidywano, że od zbiornika Te-
plice na Beczwie zostanie wybudowanych 8 stopni wodnych (śluz). Jeden na wzno-
szącej się części drogi wodnej, a siedem (o łącznym spadzie 86 m lub wariantowo 
96 m) opadać będzie do doliny Odry. Czeska część kanału miała się kończyć śluzą 
w Kopytovie. Kanał Odra-Dunaj został zaprojektowany jako droga wodna IV między-
narodowej klasy dla barek „typu europejskiego” o nośności do 1500 t. i zanurzeniu 
2,5 m. Przewidywano, że budowa kanału będzie prowadzona w dwóch etapach,  
a w pierwszym etapie zostanie zrealizowany odcinek Koźle-Ostrava. 

W okresie powojennym zasadnicze zmiany projektowe dotyczyły polskiego od-
cinka biegu kanału. Korekty trasy były związane z różnymi koncepcjami budowy 
zbiornika wodnego na Odrze powyżej Raciborza. Opracowany w 1958 roku projekt 
przewidywał skanalizowanie Odry od Koźla do Raciborza oraz budowę dużego zbior-
nika zaporowego powyżej miasta. Aż do Roszkowa byłaby możliwość żeglugi bar-
kami 1000 t przez akwen, a od Roszkowa kanał zostałby połączony z poprzednio za-
projektowaną trasą. Po przekroczeniu granicy trasa kanału biegłaby lewym brzegiem 
Odry, by w rejonie Ostrawicy przekroczyć rzekę na prawą stronę (rys. 5).  

W kolejnym projekcie opracowanym w 1962 roku rozpatrywano dwa warianty 
trasy kanału. W wariancie „rzecznym” przewidywano kanalizację Odry od Koźla do 
Raciborza przy pomocy trzech stopni wodnych, a od Raciborza do granicy z Czecho-
słowacją poprowadzenie trasy przez projektowany zbiornik „Racibórz”.  

W wariancie kanałowym trasę poprowadzono by po prawostronnej części doliny 
Odry od Kanału Gliwickiego (ze stanowiska Nowa Wieś- Sławęcice) do Raciborza 
i dalej przez projektowany zbiornik (Zieliński 1978). Uznano, że wariant kanałowy 
jest znacznie korzystniejszy ze względów eksploatacyjnych i nawigacyjnych (mniej 
śluz), a także nie pogarsza stosunków wodnych. Po zatwierdzeniu przez władze pol-
skie tego rozwiązania, w kolejnych projektach uwzględniano stanowisko władz 
w kwestii tras kanału (Wierzbicki 1972). 

W kolejnych studiach opracowanych w 1968 i 1982 roku proponowano nastę-
pujące rozwiązania (Techniczno-ekonomiczne...1968, Drobek, Heffner 1982): 
a. Trasa kanału Odra-Dunaj od jazu w Kopytovie przechodzi przez zbiornik „Raci-

bórz” i biegnie dalej prawą stroną doliny Odry aż do Kanału Gliwickiego. 
b. Trasa kanału przechodzi przez tereny czaszy zbiornika w przypadku niezrealizo-

wania jego budowy i biegnie dalej jak w poprzednim rozwiązaniu. 
c. Trasa kanału przebiega od Bogumina przez miejscowość Olza wzdłuż wschodniej 

części zbiornika Racibórz, co umożliwi jego budowę w etapie drugim  
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Rys. 5. Projekt trasy kanału Odra-Łaba-Dunaj z lat 30. XX wieku (Zbiory Archiwum Państwowego 

we Wrocławiu) 
Fig. 5. Project for the Odra-Danube canal route from the Czech-Polish border to the Gliwice Canal 

from 1963 (Source: Collections of the State Archives in Wrocław) 
 

Kolejne studium polsko-czechosłowackie opracowano w 1975 roku. Ponownie 
powrócono do rzecznej wersji kanału, która umożliwiała przewóz wielkogabaryto-
wych towarów z rejonu Raciborza i Ostrawy (Polsko-Czechosłowackie... 1975). 
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Założono, że projektowany zbiornik Racibórz będzie wykorzystywany jako integralny 
odcinek drogi wodnej Odra-Dunaj. Trasa kanału na długości 16 km będzie przebiegać 
przez zbiornik „Racibórz”, od granicy z Czechami do Raciborza. Kiedy w latach 70. 
XX wieku zdecydowano, że zbiornik wodny „Racibórz Górny” będzie częścią projek-
towanego kanału Odra-Dunaj, opracowano szereg propozycji przebiegu szlaków wod-
nych przez akwen (Czaja 2019).  

W 1977 roku opracowano polsko-czechosłowackie studium, w którym komplek-
sowo przedstawiono koncepcje przyszłego połączenia kanałowego Odra-Dunaj. 
W rozważaniach ponownie przedstawiono dwie wersje tras kanału, przy czym w obu 
przyjęto budowę zbiornika wodnego Racibórz i poprowadzenie kanału przez jego cza-
szę na długości 10 km, aż do śluzy w Kopytovie. Ponadto w 1981 roku Komitet Trans-
portu Śródlądowego przy ONZ zaprezentował studium ekonomiczne, w którym trasa 
przyszłego kanału Odra-Dunaj na terenach Polski i Czechosłowacji będzie w ogólnych 
zarysach zgodna z opracowaniami proponowanymi przez te kraje. Zatem od Koźla po 
Jesenik byłby to kanał lateralny, poprowadzony powyżej Raciborza przez projekto-
wany tam zbiornik wodny. Lokalizacja obiektów hydrotechnicznych: jazów, śluz, 
akweduktów i portów byłaby zgodna z projektami przedstawionymi przez te kraje. 
jednak do połowy lat 80. XX wieku nie podjęto ostatecznej decyzji czy na odcinku 
Koźle-Ostrawa będzie to wersja kanałowa czy rzeczna. 
 

2. PODSUMOWANIE 
 

Z zaprezentowanych w publikacji analiz wynika, że o losach budowy kanału 
decydowały głównie przyczyny polityczne i ekonomiczne. Częste zmiany granic pań-
stwowych w regionie dzisiejszego pogranicza Polski i Czech powodowały, że od lat 
60. XIX wieku, kiedy to opracowano pierwsze uzasadnione ekonomicznie i realne 
technicznie projekty drogi wodnej Odra-Dunaj, szlak ten nadal pozostaje w sferze za-
mierzeń a może nawet marzeń. Ponadto wieloletnie zmienne losy projektu spowodo-
wały postępujące zagospodarowanie obszaru pogranicza, eliminując coraz więcej te-
renów w Polsce i Czechach z projektowanych kiedyś tras tej drogi wodnej. Pewne 
nadzieje budzi uchwała Rady Ministrów RP, przyjęta w czerwcu 2016 roku. Dotyczy 
ona planów budowy śródlądowych dróg wodnych w Polsce w perspektywie do 2030 
roku. Priorytetowym zadaniem ma być przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do 
parametrów Va klasy żeglowności oraz budowę polskiego odcinka kanału Dunaj-
Odra-Łaba. Prace koncepcyjne w tym zakresie prowadzone są w Biurze ds. Odrzań-
skiej Drogi Wodnej, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. 
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