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W imieniu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie oraz firmy DHI Polska, zapraszamy Państwa na  3-

dniowe szkolenie zaawansowane dotyczące modelowania powodzi w oparciu  
o oprogramowanie MIKE. Zostaną przedstawione zagadnienia zarówno związane 
z modelowaniem 1D w MIKE Hydro River (następca MIKE11) oraz 
modelowaniem 2D w MIKE FLOOD, a także transportem rumowiska w rzekach 
2D w MIKE 21C. Szkolenie idealnie nadaje się dla średniozaawansowanych 

i zaawansowanych specjalistów z dziedziny modelowania powodzi.  

 

PROGRAM SZKOLENIA 

DZIEŃ 1 - MODELOWANIE ZINTEGROWANE 1D-2D 

• MIKE FLOOD – różne typy połączeń modelu 1D i 2D 

• Modyfikacje modelu 1D i 2D na potrzeby modelu MIKE FLOOD 

• Prezentacja wyników MIKE FLOOD 

DZIEŃ 2 - METODY MODELOWANIA I NARZĘDZIA POMOCNICZE 

• Porównanie modeli opartych na siatkach Single Grid i Flexible Mesh 

• Flood Modelling Toolbox – przetwarzanie wyników modelowania (mapy 
zalewu i ryzyka, obliczanie przepływu) 

DZIEŃ 3 - TRANSPORT RUMOWISKA - MODELOWANIE RZEK 2D 

• Wstęp do modelu MIKE 21C – siatka krzywoliniowa 

• Moduł do obliczeń transportu rumowiska 

• Wyniki modelowania w MIKE 21C 

• wprowadzenie do opisu procesu ruchu rumowiska wleczonego  
w rzekach oraz warunków stabilności dna (Uniwersytet Rolniczy) 

• PREZENTACJA PROCESU TRANSPORTU RUMOWISKA 
WLECZONEGO W RZEKACH NA MODELU FIZYCZNYM 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE? 

Osoby zajmujące się szeroko pojętą tematyką powodzi - zarządzaniem ryzykiem 
powodziowym, czy prognozowaniem powodzi. Szkolenie przeznaczone jest dla 
wszystkich osób zaznajomionych z tematyką modelowania powodzi 1D i 2D 
(zarówno osoby zaawansowane jak i średniozaawansowane). 

OPIS SZKOLENIA 

ZAAWANSOWANE MODELOWANIE POWODZI  
MIKE FLOOD, MIKE Hydro River (MIKE 11) + moduły dodatkowe + MIKE 21 C 

DATA 

26-28 CZERWCA 2019 (ŚRODA-PIĄTEK) 
godz. 09:00 – 17:00 

 

LOKALIZACJA 

Al. Mickiewicza 24/28, Kraków. 
Budynek Uniwersytetu Rolniczego 
(pomiędzy głównym budynkiem AGH, a 
Biblioteką Jagiellońską), Sala 532B  

 

 

OPŁATA I RABATY (3 DNI SZKOLENIA) 

1 850 zł netto 

- 10% z aktualnym oprogramowaniem MIKE 

 

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA 

• Materiały szkoleniowe 

• Oficjalny certyfikat MIKE Powered by DHI  
• Lunch i buffet kawowy 

• Komputer z zainstalowanym 
oprogramowaniem MIKE na czas 
Szkolenia. 

 

JĘZYK  

Polski 

 

REJESTRACJA 

15 MAJA 2019 r.  
 

Ilość miejsc ograniczona! 
 

Kontakt: 

szkolenia@dhigroup.com 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji  
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  



 

THE ACADEMY BY DHI 

THE ACADEMY by DHI oferuje szeroki wachlarz szkoleń standardowych oraz indywidualnych, 
dopasowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań.  

Szkolenia MIKE Powered by DHI  pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności 
związanych  z obsługą programu i modelowaniem. Różnorodne ćwiczenia i przykłady w jasny 
sposób ukazują  jak w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. 

Szkolenia tematyczne pozwalają Państwu na określenie dokładnych wytycznych, zakresu oraz 
tematyki związanej ze szkoleniem.  Kursy tematyczne zorientowane mogą być na budowanie i 
wykorzystywanie systemów wspomagania decyzji dla całego procesu biznesowego w ramach 
następujących obszarów: akwakultury i rolnictwa, energii, zmian klimatu, powodzi, morza i 
wybrzeża, wód powierzchniowych i podziemnych, wody miejskiej, przemysłu, środowiska i 
ekosystemów, bezpieczeństwa produktów i zagrożenia dla środowiska, itp 

Prowadzący nasze szkolenia to wykwalifikowani I doświadczeni eksperci z dziedziny 
modelowania i obsługi narzędzi MIKE Powered by DHI. 

Więcej informacji o szkoleniach na stronie www.theacademybydhi.com 

 

DHI Polska 

Bagno 2/89 

00-112 Warszawa 

Polska 

+48 22 635 93 32 Telefon 

+48 22 635 10 25 Fax 

dhipolska@dhigroup.com 

www.dhi.pl 
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INSTRUKTORZY 

Globalna lista szkoleń The ACADEMY by 
DHI: 

www.theacademybydhi.com/courses-and-

events-calendar 

DR HAB. INŻ. LESZEK KSIĄŻEK PROF. UR 

(UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE) 

Dr hab. Inż Leszek Książek posiada wieloletnie 
doświadczenie z zakresu modelowania 
numerycznego koryt otwartych. Na uczelni 
prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakesu 
modelowania rzek w oprogramowaniu MIKE, 
transportu i sedymentacji cząstek stałych.  

 

Obecna funkcja: 

Kierownik Katedry Inżynierii Wodnej i Geotechniki,  
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,  
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

MGR LESZEK ZIÓŁKOWSKI (DHI) 

Leszek Ziółkowski odpowiada za realizacje 
projektów z dziedziny gospodarki wodnej 
oraz ochrony przeciwpowodziowej. 
Specjalizuje się w modelowaniu jedno 

i dwuwymiarowym oraz w wykorzystywaniu 
narzędzi GIS w modelowaniu 
hydraulicznym. Posiada doświadczenie  
w prowadzeniu szkoleń z zakresu MIKE 11, 
MIKE 21 oraz MIKE FLOOD.  

Mgr Geografia,  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 
Mgr, Geographic Information Science and 
Systems,  
Uniwersytet Parisa-Lodrona w Salzburgu 

POKAZ PROCESU TRANSPORTU RUMOWISKA 

Laboratorium Hydrotechniczne WIŚiG Uniwersytetu  
Rolniczego w Krakowie umożliwia analizę hydraulicznych 
parametrów przepływu wody i ruchu rumowiska na modelu 
fizycznym w korycie hydraulicznym. Uchylne koryto  
hydrauliczne pracuje w układzie zamkniętym obiegu wod-
ny w warunkach ustalonych i nieustalonych. Oprócz stan-
dardowego modelowania zjawisk hydraulicznych przepły-
wu wody umożliwia analizę ruchu rumowiska wleczonego 
z zachowaniem rzeczywistych prędkości przepływu. Po-
zwala to na prowadzenie badań charakterystyk hydraulicz-
nych rzek i potoków górskich, początku ruchu rumowiska 
wleczonego oraz jego transportu w fali powodziowej, po-
miar siły wleczenia pojedynczych ziaren rumowiska wle-
czonego, badanie wpływu roślinności na przepustowość 
rzek i potoków górskich, ocenę warunków równowagi hy-
drodynamicznej w korytach potoków górskich oraz inten-
sywności transportu rumowiska wleczonego. 

W trakcie trwania kursu przeprowadzony zostanie wykład 
obejmujący wprowadzenie do opisu zjawiska ruchu rumo-
wiska w rzekach i warunków stabilności dna oraz pokaz 
procesu transportu rumowiska wleczonego w warunkach 
laboratoryjnych.  

INNE SZKOLENIA 2018 

 

 

• Wstęp do modelowania rzek 1D 

27 września 2018—Wrocław 

• Modelowanie sieci WOD-KAN I powodzi miejskich,  
listopad 2018, Kraków 

 

Zobacz pełną listę polskich szkoleń i darmowych prezen-
tacji internetowych na www.dhi.pl/szkolenia-wydarzenia 

MGR INŻ. ANDRZEJ GRABOŚ (DHI) 

Andrzej Graboś specjalizuje się w modelowa-
niu jedno- i dwuwymiarowym cieków wod-
nych w ochronie przeciwpowodziowej oraz 
ma doświadczenie w szacowaniu ryzyka 
powodziowego  
i szacowaniu strat popowodziowych. Jego 
międzynarodowe doświadczenie obejmuje 
również modelowanie MIKE 2D i 3D na ob-
szarach morskich i wybrzeży miedzy innymi 
w zakresie wpływu fal, transportu sedymen-
tacyjnego, dyspersji termicznej i solanki.  

Mgr inż. Inżynieria Środowiska 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 


