V Nových Heřminovech byly
protipovodňových opatření

představeny

další

podrobnosti

připravovaných

( 24.listopadu 2008 Nové Heřminovy) Zástupci státního podniku Povodí Odry a odborní
projektanti firem Pöyry Enviroment a Šindlar enviromentální stavby představili občanům
Nových Heřminov detaily připravovaných protipovodňových opatření na horním toku řeky
Opavy.
V pořadí třetí setkání bylo zaměřeno především na ochranu horní části obce, nad plánovanou
přehradou. Ta bude zajištěna systémem ochranných hrází, úpravou koryta řeky v obci,
úpravou obloukového mostu v Nových Heřminovech a zvýšením profilu mostu na Milotice.
Kvalita protipovodňové ochrany bude srovnatelná s ochranou obcí pod hrází budoucí
přehrady. Obyvatele i jejich majetek bude ochráněn před tzv. stoletou vodou ( povodní, která
se vyskytne jednou za sto let). Ochranné hráze zajistí i ochranu před zpětným vzdutím
přehrady. To by mohlo vzniknout během extrémních povodní. Hráze v obci jsou vysoké od
dvou do čtyř a půl metru. Prezentovány byly dvě varianty řešení. Obě počítají s rozvojem
nových částí obce, liší se v systému výstavby ochranných hrází. Součástí navržených opatření
jsou i menší vodní plochy, které vzniknou uvnitř obce.
„ Naší snahou bylo začlenit ochranné prvky do života obce. Například chceme zajistit snadný
přístup k řece a vniklé vodní plochy využít k rekreaci . “ uvedl k připravovaným úpravám Ing.
Jiří Švancara ze společnosti Pöyry
Druhá část setkání byla věnována přírodě blízkým opatřením doplňujícím technické
protipovodňové úpravy. Uvažované řešení je založeno na zakládání víceramenných úseků
řeky doplněných výsadbou zeleně. Vznikají tak umělé říční nivy, které nebrání odtoku vody
během povodní, ale dokáží zadržet vodu ve volné krajině. Součástí jsou také průchody pro
ryby tzv.rybochody.
„Chceme občany co nejvíce informovat o veškerých nových skutečnostech spojených
s přípravou protipovodňových opatření na řece Opavě. Vždy prezentujeme více návrhů tak,
aby vznikal prostor začlenit náměty a názory občanů na navřené úpravy. S velkou vodou se
občané Nových Heřminov v minulosti již několikrát potkali a ví o tom své.“ komentoval
situaci ředitel Povodí Odry Ing. Pavel Schneider.
Občané se v následné diskusi informovali především o výšce chystaných hrází v obci,
fungování uvažované vodní nádrže a výběru nové trasy silnice I/45.
Diskusi byl přítomen Mgr. Petr Birklen vedoucí střediska Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR pověřené Ministerstvem životního prostředí dohledem nad budováním enviromentálních
protipovodňových úprav.
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