
 
 

Stopień piętrzący Wały 
 

Miejscowość Wały oprócz urokliwych walorów przyrodniczych posiada również cieka 

wy obiekt hydrotechniczny, który naprawdę wart jest zobaczenia. Może on być atrakcyjny 

zarówno dla ludzi z branży energetycznej, jak również dla zwykłych laików. Lokalizacja 

stopnia piętrzącego w tej okolicy spowodowała wzrost poziomu wody średnio o 5 m. Taki 

stan rzeczy spowodował zaistnienie korzystnych warunków do uprawiania sportów wodnych 

(dzięki istniejącemu od 

kilkudziesięciu lat klubowi 

żeglarskiemu ZKŻ „Energetyk” 

Wały),  jak również atrakcyjnych 

walorów dla wędkarzy. Za 

symboliczną opłatę śluzuje się tu 

wszelkiego rodzaju jednostki 

pływające, począwszy od 

kajaków na barkach 

skończywszy. Możliwe jest 

również przejście przez 

elektrownie na drugi brzeg rzeki, 

co jest atrakcyjne dla 

rowerzystów i może stać się 

bardzo ciekawym punktem 

wycieczki rowerowej.  

Stopień piętrzący Wały zlokalizowany jest na 282 kilometrze rzeki Odry, licząc od jej 

źródła.  Został wybudowany w latach 1954-1958 przez specjalistów z Polski  i byłej  

Czechosłowacji. Energetyka w ciągu tych czterech lat wykonała bardzo poważne zadania 

inwestycyjne o ogólnej wartości 90 mln zł (cena chleba 2 kg w tych latach wynosiła 8 zł).  

Projekt techniczny obiektu opracowało Warszawskie Biuro Projektów Siłowni Wodnych, 

natomiast generalnym wykonawcą robót było Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Wodno – 

Inżynieryjnych. Budowa była prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Dwukrotnie 

występująca powódź wymagała od budowniczych wiele wysiłku i poświęcenia. Uroczyste 

przekazanie stopnia  do eksploatacji miało miejsce 17 grudnia 1959 roku w obecności 

ówczesnego Ministra Górnictwa i Energetyki – Franciszka Waniołka. Inwestycja ta stanowiła 

poważny przełom w dziedzinie postępu dalszego budownictwa hydro-energetycznego w 

Polsce. Budowa ta dokształciła kadrę zarówno budowniczą jak i energetyczno-mechaniczną, 

stwarzając podwaliny do realizacji innych projektów hydrotechnicznych w Polsce.  

Lokalizacja stopnia wodnego w tej okolicy podyktowana była koniecznością 

usprawnienia żeglugi z Wrocławia w kierunku Brzegu Dolnego. Ponadto duże znaczenie 

miały korzystne z punktu widzenia ekonomicznego warunki terenowe, umożliwiające płytsze 

 
Fot. 1 Budynek Elektrowni Wodnej Wały. 



fundamentowanie budowli  oraz budowę śluzy przy minimalnej objętości wyrobiska. Stopień 

piętrzący składa się z jazu ruchomego wyposażonego w 5 stalowych zasuw, o rozpiętości 23 

m każda, śluzy komorowej i zbiornika wyrównawczego 5 mln m
3
. Obszar zlewni rzeki w 

profilu spiętrzenia to 26 460 km
2
. Normalny poziom spiętrzenia to 108 m n.p.m.  

Elektrownia wodna Wały położona jest w odległości 30 km od Wrocławia w kierunku 

północno-zachodnim. Obecnie jest ona jedną z najnowocześniejszych i najbardziej 

zaawansowanych technicznie obiektów hydrotechnicznych nie tylko na Dolnym Śląsku ale 

również i w Polsce. Ma ona charakter elektrowni przepływowej, produkującej moc 

podstawową. Hala maszyn została wyposażona w cztery identyczne hydrozespoły produkcji 

Czechosłowackiej. Pierwszy hydrozespół oddano do eksploatacji w marcu 1958 roku, zaś 

następne trzy – w czerwcu, 

wrześniu i październiku tego 

samego roku. Turbiny Kaplana, 

typu pionowego produkcji ČSR-

Blansko o przełyku 60 m
3
/s 

sprzęgnięte są z generatora 

mi energii elektrycznej 

typu AS34 produkcji ČKD 

Stalingrad o mocy 2,7 MVA 

każdy i napięciu 6,3 kV. Moc 

zainstalowana w elektrowni 

wynosi 10,8 MVA, wystarczy to 

do zasilenia ponad 100 000 

żarówek 100 W. Zgodnie ze 

średnim zużyciem węgla w 

Polsce w latach pięćdziesiątych, Elektrownia Wodna Wały pozwoliła zaoszczędzić około 25 

000 ton węgla kamiennego rocznie, co niewątpliwie pozytywnie wpłynęło na środowisko 

naturalne. 
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Fot. 2 Śluzowanie - lata sześddziesiąte 

(źr. www.zegluga.info.pl). 



 

 

 

 

Lokalizacja 

 

Elektrownia Wodna Wały położona jest na 281,6 km biegu rzeki Odry, w odległości 4 

km od stacji kolejowej w Brzegu Dolnym i w odległości 35 km drogą kołową od Wrocławia. 

O wyborze miejsca budowy elektrowni zdecydowało zlokalizowanie w tym miejscu 

stopnia piętrzącego dla celów żeglugi oraz przedstawiało się bardzo korzystnie pod względem 

warunków topograficznych i 

geologicznych. Wysokie i zwarte 

brzegi rzeki Odry w tym miejscu, 

wraz z dodatkowymi wałami w 

rejonie zbiornika pozwoliły na 

uzyskanie wysokiego jak na nizinny 

bieg rzeki, spiętrzenia ca 5 m ponad 

średni stan niespiętrzonej wody. 

Dolinę rzeki wypełniają 

utwory trzeciorzędne. Są to osady 

mioceńskie w postaci pstrych iłów 

poznańskich. Stanowią one bardzo 

dobry grunt budowlany o 

dopuszczalnym obciążeniu do 3 

kg/cm
2
, małym stopniu osiadania, 

oraz zapewniają korzystne warunki wodne pod blokiem fundamentowym elektrowni, ze 

względu na swą zwięzłość i nieprzepuszczalność. 

 

Zabudowa 

 

Stopień piętrzący składa się z jazu ruchomego wyposażonego w 5 stalowych zasuw, o 

rozpiętości 23 m każda, elektrowni wodnej, śluzy komorowej i zbiornika wyrównawczego 

5 mln m
3
. Elektrownia zlokalizowana jest przy jazie w dawnym korycie Odry od strony 

prawego brzegu na przedłużeniu osi jazu. Całkowita długość hali maszyn wynosi 70,5 m, 

szerokość 13,1 m, wysokość 14,5 m. Konstrukcja nośna hali maszyn (szkielet) jest 

żelbetowa, mury ścian z cegły, otwory okienne wypełnione luksferami. Do hali maszyn 

przylega budynek urządzeń pomocniczych obejmujący centralną nastawnię elektrowni i 

stacji rozdzielczej, akumulatorownię, warsztat, biura i pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 

Między elektrownią i prawym brzegiem znajduje się komorowa przepławka dla ryb. Dla 

pracowników eksploatacyjnych elektrowni wykonano cztery budynki dwurodzinne z 

przynależnymi budynkami gospodarczymi. Osiedle położone jest przy elektrowni. 

 

Wyposażenie 

 

Elektrownia jest wyposażona w 4 jednakowe turbiny wodne typu Kaplana, pionowe, 

produkcji ČSR Blansko  o przełyk i spadzie instalowanym odpowiednio 60 m
3
/s i 4,7 m. 

Sumaryczny przełyk turbin wynosi więc 240 m
3
/s, co odpowiada przepływowi 

zagwarantowanemu w roku przeciętnym przez 77 dni. Nominalna ilość obrotów  

 
Fot 3.Hala maszyn (źr.www.jew-energia.pl). 

 



hydrozespołu  wynosi 88,2 obr./min, a średnica wirnika turbiny to 4,00 m.  Wirnik 

wyposażony jest w 4 ruchome łopaty 

osadzone w piaście, sterowane za 

pomocą siłownika  

hydraulicznego. Cztery 

trójfazowe generatory produkcji ČKD 

Stalingrad są bezpośrednio sprzężone z 

wałami turbiny za pośrednictwem 

sprzęgła sztywnego. Generatory 

posiadają szczelną obudowę z blach. 

Powietrze chłodzące jest pobierane 

przez filtry latem z atmosfery, zimą z 

hali maszyn. Każdy generator rozwija 

moc 2430 kW przy napięciu 

znamionowym 6,3 kV. Wzbudzenie 

generatora odbywa się wzbudnica 

główną - obcowzbudną oraz pilotująca - samowzbudną (pomocniczą). Sprawność generatora 

sięga powyżej 90%.  Łączna moc instalowana elektrowni wynosi 10,8 MVA. Średnia roczna 

moc dyspozycyjna elektrowni to 5,200 KW. Roczna produkcja sięga około 40 mln kWh. 

Zwiększenie spadu elektrowni na skutek erozji dna określone jest na 1,5 m w ciągu 30 lat. 
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Fot. 4 Data ukooczenia budowy jazów (autor T. Filmoniak). 



 

 

 

Kalendarium budowy stopnia piętrzącego Wały 

 

Okres budowy i montażu maszyn i urządzeń elektrowni przypada na lata 1954—1958.  

 

1953 - Roboty  przygotowawcze  organizacji  placu  budowy  

elektrowni zlokalizowanego na   prawym brzegu 

Odry;  

Roboty przygotowawcze przy grodzy elektrowni; 

 

1954 - Zabezpieczenie grodzą dołu fundamentowego 

elektrowni zlokalizowanego w   korycie rzeki; 

Rozpoczęcie robót ziemnych w dole 

fundamentowym;  

Bicie konstrukcyjnych ścianek szczelnych; 

Czerwcowa powódź zatapia  dół fundamentowy 

elektrowni. Powoduje to przerwę i znaczne 

opóźnienie robót. 

 

1955 - Zakończenie wykopów pod fundamenty elektrowni 

oraz bicia konstrukcyjnych ścianek szczelnych,  

Przystąpienie do wykonawstwa żelbetowego bloku elektrowni; 

1 listopada utworzenie specjalnego przedsiębiorstwa państwowego „Elektrownia 

Wały w budowie" mającego za zadanie realizację inwestycji elektrowni i stacji 30/10 

kV oraz wprowadzenie ich do eksploatacji; 

Do końca roku wykonanie szalunków rur ssących i żelbetowych konstrukcji filara 

działowego, kilku sekcji murów oporowych i pierwszej fazy bloku fundamentowego 

elektrowni; 

 

1956 - Wykonanie całego bloku fundamentowego elektrowni i pięciu pierwszych ramownic 

hali maszyn; 

Wykonanie znacznej część robót ziemnych przyczółka, ruszyły palowe i pozostała 

część murów oporowych oraz przepławki ryb. 

Rozpoczęcie montażu części stałych turbiny i suwnicy 80/16 t; 

Przystąpienie do realizacji robót budowlanych osiedla pracowniczego i stacji 30/10 

kV;  

Zakończenie budowy magazynu na urządzenia importowe, przyjęcie i zabezpieczenie 

około 1600 t dostaw maszyn; 

Stany powodziowe w miesiącach kwietniu, lipcu i grudniu powodują zagrożenie dla 

budowy. Utrzymanie właściwego stanu grodź, oraz wprowadzenie dodatkowych 

zabezpieczeń pozwala uchronić budowę przed zatopieniem; 

 

1957 - Na początku III kwartału stan surowy zamknięty hali maszyn; 

W marcu przekazanie suwnicy 80/16 t do montażu turbozespołów;  

W II kwartale wykonanie robót budowlanych stacji 30/10 kV w zakresie 

pozwalającym na rozpoczęcie montażu konstrukcji i aparatury. Jednocześnie 

 
Fot. 5 Analizowanie projektu, 1954 

(źr. P. Wierzbioska). 



prowadzenie robót zabezpieczania dna i brzegów Odry, robót pogłębiarskich i 

przygotowawczych do usunięcia grodzy; 

Dalsza budowa osiedla (oddano do użytku trzy budynki); 

Pomimo bardzo dużego wysiłku 

inwestycyjnego przeprowadzonego przez 

„Elektrownię Wały w budowie” w 1956—

1957 r. nie udaje się nadrobić w całości 

opóźnień poprzedniego okresu budowy i 

uruchomić w 1957 r. elektrownię; 

 

 

1958 - Bardzo poważnie zaawansowane roboty bu-

dowlane i prace montażowe, pozwalają w 

ostatniej dekadzie lutego 1958 zatopić dół 

fundamentowy i uruchomić hydrozespół nr I 

do ruchu próbnego. Hydrozespół nr I po 

przeprowadzeniu z wynikiem pomyślnym 

wszystkich prób zostaje przekazany do 

eksploatacji w marcu; 

Przekazanie do eksploatacji hydrozespołów: 

w czerwcu - nr II,  we wrześniu - nr III, w 

październiku - nr IV; 

Oddanie do użytku całości osiedla, drogi 

wewnątrzzakładowej, zagospodarowanie 

terenu, oświetlenie terenu, oraz wykonanie rozbiórki grodzy i prowadzenie robót 

wykończeniowych; 

Bardzo nasilony montaż elektryczny, gdyż opóźnienia robót budowlanych należało 

nadrabiać wzmożonym tempem montażu; 

 

Zgodnie z planem i tytułem inwestycyjnym realizacja inwestycji Elektrowni Wodnej 

Wały została zakończona w 1958 r. Uroczyste przekazanie stopnia  do eksploatacji miało 

miejsce 17 grudnia 1959 roku w obecności ówczesnego Ministra Górnictwa i Energetyki – 

Franciszka Waniołka. Całkowity koszt inwestycji w cenach z roku 1958  wyniósł 90 mln 

złotych. 

 

Więcej fotografii z okresu budowy stopnia piętrzącego znajda Państwo w dziale Galeria – 

zapraszamy. 
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Fot. 6 Hala maszyn, 1957 (źr. P. Wierzbioska). 



 

 

 

Projektanci, dostawcy, wykonawcy i inwestorzy Elektrowni Wodnej Wały 

 

Projektanci: 

Warszawskie Biuro Projektów Siłowni Wodnych – projekt  wstępny, techniczny i 

roboczy  elektrowni; 

Energoprojekt Poznań Projekt - projekt techniczno-roboczy stacji 30/10 kV; 

Hydroprojekt Wrocław - projekt grodzy elektrowni;  

Czechosłowackie Towarzystwo Handlu Zagranicznego „Technoexport" - 

projekt  technologiczny elektrowni, oraz dokumentację montażową maszyn i 

urządzeń;  

 

Dostawcy: 

Czechosłowackie Towarzystwo Handlu Zagranicznego „Technoexport" - 

dostawca kompletnego wyposażenia elektrowni;  

Elektrobudowa Katowice - konstrukcje i aparatura stacji 30/10 kV;  

M-10 w Mikułowie - transformatory potrzeb własnych; 

Aku-Serwisu Wałbrzych - akumulatorownia 220 V i 24 V; 

M-3 w Łodzi - transformatory mocy stacji 30/10 kV;  

Galileo (Włochy) - wyłączniki 30 kV; 

 

 

Wykonawcy: 

Warszawskie   Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych - generalny   

wykonawca   robót; 

Energomontaż  Południe - podwykonawcy robót; 

Elektrobudowa Katowice - podwykonawcy robót; 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Wołowie - podwykonawcy 

robót; 

 

Inwestorzy: 

Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Inwestor - inwestor centralny; 

Zarząd Energetyczny Okręgu Dolnośląskiego - inwestor naczelny; 

Elektrownia Wały w budowie - inwestor bezpośredni; 
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Główni pracownicy zatrudnieni przy budowie Elektrowni Eodnej Wały 
 

mgr inż. Stanisław Reiser - kierownik budowy elektrowni z ramienia generalnego 

wykonawstwa Warszawskiego 

Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Wodno-

Inżynieryjnego. Projektant 

elektrowni Wały;  

 

Teofil Werner - kierownik budowy 

Energomontażu Południe, 

kierował wykonawstwem 

montażu hydrozespołów i po-

mocniczych urządzeń 

elektrowni. Wieloletni 

kierownik montażu, między 

innymi w Dychowie, 

Przewoziu i Porąbce; 

Antonin Hašek - 1956/57 kierownik 

czechosłowackich monterów. 

Wykonywał zadania nadzoru technicznego nad montażem, pomocy technicznej 

personelowi montażowemu polskiemu; 

Wladir Pesek - 1957/58 monter hydrogeneratorów. Bardzo dobry specjalista i organizator 

montażu; 

Ladislaw Fajt - 1957/58 kierownik czechosłowackich monterów i bardzo dobry monter 

turbinowy; 

Mieczysław Opertowski - brygadzista robót montażu elektrycznego Elektrobudowy 

Katowice.  Doświadczony monter i organizator montażu. „Dusza załogi 

Elektrobudowy" - wywierał bardzo dobry wpływ na pracowników montażu; 

mgr inż. Leonard Pinko - pracownik Energopomiaru Katowice. Specjalista od urządzeń i 

aparatury, instalacji elektrycznych. Spec od automatyki i obwodów wtórnych. 

Przeprowadzał kontrolę, odbiory i próby urządzeń i instalacji elektrycznych; 

Paweł Resel - brygadzista robót betoniarskich i ziemnych. Brygada Resla uzyskała najwyższą 

wydajność w wykonaniu betonów elektrowni, oraz wielokrotnie przyczyniła się 

do sprawnego i szybkiego zabezpieczenia grodzy przed przeciekami przy stanach 

powodziowych; 

Józef Winiarz - starszy technik budowy siłowni z Warszawskiego Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego; 

Jan Wróblewski - Majster robót budowlanych. Początkowo brygadzista ciesielski. Pracował 

przy szalunkach rur ssących i spiral turbin, pracy bardzo trudnej i w praktyce 

polskiego budownictwa wodno-inżynieryjnego bardzo rzadkiej; 

mgr inż. Władysław Rokicki - dyrektor   Warszawskiego Przedsiębiorstwa Wodno-

Inżynieryjnego; 

mgr inż. Bronisław Orliński -dyrektor Inwestycji Zarządu Energetycznego Okręgu  

Dolnośląskiego; 

mgr inż. Janusz Kłoczkowski - główny inżynier i p. o. dyrektora elektrowni Wały w budowie; 

mgr inż. Tomasz Barbacki - inspektor nadzoru na budowie; 

 
Fot. 7 Magazyn urządzeo importowych – wirnik turbiny 

Kaplana, kwiecieo 1957 (źr. P. Wierzbioska). 



Henryk Gintrowski - inspektor nadzoru na budowie; 

Wiktor Dudek - kierownik Działu Wykonawstwa Elektrowni w ZEOD; 

mgr inż. Romuald Koczyj - były kierownik Działu Dostaw Maszyn i urządzeń w ZEOD; 

Aleksander Januszkiewicz - starszy   inspektor   nadzoru w ZEOD; 

inż. Tomasz Kaufman - przedstawicie] Technoexportu; 

inż. Tadeusz Jaworski - dyrektor Zakładu Energetycznego Wrocław; 
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Masz jakieś informacje dotyczące Elektrowni Wodnej Wały lub/i stopnia piętrzącego – 

podziel się nimi >> kontakt<< każdą informację traktujemy poważnie. Dziękujemy!  

 


