Tisková zpráva:
Povoďáci povoďákům
Výpomoc při odstraňování povodňových škod z 05/2010 poskytnutá podniky Povodí Labe,
Povodí Vltava, Povodí Ohře a závodu Opava Povodí Odry.
Ve dnech 30. – 31. 5. 2010 dorazila výpomoc na odstraňování povodňových škod z května
2010 ze všech podniků Povodí nezasažených květnovými velkými vodami, které na všech
našich významných tocích dosáhly až 100 letých průtoků. Dorazila i pomoc ze závodu Opava,
jehož území nebylo touto povodní zasaženo celé.
-

Vodohospodářskému provozu (VHP) Ostrava pomáhají 2 čety ze závodů Horní a
Dolní Vltavy v počtu 15 lidí vybavených vlastní mechanizací v lokalitách na Ostravici
v Ostravě u dálničního mostu a mostu B. Němcové po soutok s Odrou
VHP Frýdek-Místek přijeli s výpomocí 2 čety z Povodí Ohře, závodu Terezín v počtu
7 lidí opět vybavených vlastní mechanizací a jsou nasazeni na vodním toku (VT)
Mohelnice a Morávka, na VT Ostravice nad Frýdlantem vypomáhá četa z Opavy
na VHP Český Těšín pracuje četa z Povodí Labe v počtu 5 lidí na VT Olše v Závadě.

Veškeré práce, které jsou v současné době prováděny nejen zmíněnou výpomocí, ale také
našimi vlastními pracovníky a řadou externích firem, jsou orientovány na uvolnění
průtočných profilů od naplavenin, nánosů a stromů bránících volnému průchodu vod, jejichž
ponechání v korytech by při dalších vyšších průtocích snížilo stupeň protipovodňové ochrany
daných lokalit.
Na tocích jsou nasazeni nejen vodohospodářští dělníci a pilaři, ale i řada drobné i těžké
mechanizace, která se podílí, pokud ji složitý podmáčený terén dovolí, na co nejrychlejším
odklizením veškerého materiálu ven z průtočného profilu, prozatím na dočasné mezideponie.
Nelze také přehlédnout odtěžování štěrkových nánosů z koryta Odry ( od soutoku Odry
s Ostravicí po Starý Bohumín) prováděných dvěma podvodními bagry Komatsu. Nánosy
v mocnosti někde přes 1m naplavené letošní povodní jsou vyhrnovány na bermy , odkud
budou vyváženy. Tato akce je prováděna i ve spolupráci s polskými kolegy, kteří zajistí odvoz
materiálu z berem na polské straně řeky Odry. I tato akce povede k dosažení garantované
protipovodňové ochrany území.
Práce je tolik, že je v současné době připravováno i nasazení vojáků pro urychlení prací na
celém rozsáhlém území zasažených povodní.
Solidarita mezi správci povodí, jejímž dokladem je uvedená pomoc, je jistě hodna uznání.
Nejen dokládá kolegiální sounáležitost vodohospodářů, ale významně také přispívá
k rychlému odstraňování následků povodně a snížení možných následných škod.
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