Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

Název, cíl a
důvod cesty:

11. – 13.10.2010
Účast na jednání pracovní skupiny RISK projektu LABEL ve Vídni
(Rakousko)
Adaptace na povodňové riziko v povodí Labe
Účast zástupců Ústeckého kraje, jenž je jedním z partnerů projektu.

11.10.2010
12:30 odjezd z Ústí n.L. (KÚÚK)

Harmonogram
cesty:

12.10.2010
1. den jednání, trvání 9:00 – 20:00 hod.
13.10.2010
2. den jednání, trvání 8:00 – 13:00, příjezd do Ústí n.L. (KÚÚK) 20:00

12.10.2010

Průběh a
výsledky cesty:

Po oficiálním zahájení setkání a přivítání ze strany hostitelů (Ministerstvo
životního prostředí Rakouska) byl zástupkyní rakouského ministerstva
představen projekt ERA-NET CRUE, jehož výsledky budou využitelné i
v projektu LABEL. Další blok jednání byl věnován problematice stanovení
metodik při zpracovávání map povodňových nebezpečí a povodňových
rizik. Představen byl přístup k této problematice rakouskými partnery.
Vyjádřením od všech ostatních zainteresovaných partnerů ze Spolkové
republiky Německa, České republiky a Maďarska k problematice byla
prezentace doplněna. Diskuse probíhala i nad průběžnými výstupy
podskupiny, která se pravidelně schází. Skládá se z vybraných členů
skupiny RISK a zabývá se srovnáním metodik tvorby povodňových map
v jednotlivých zemích. Závěr jednání byl věnován shrnutí a stanovení
dalšího postupu prací v rámci tvorby společné strategie, finálního výstupu
projektu LABEL, který propojí jednotlivé pracovní celky, jež se zabývaly
svými pilotními projekty v průběhu projektu.
13.10.2010
Druhý den jednání se věnoval přednáškám ohledně analýz retenčního
potenciálu v oblasti Plzeňského kraje a okresu Ludwigslust. Zástupce
rakouského partnera přednesl prezentaci týkající se eroze půdy v oblasti
řeky Ybbs. Následovalo shrnutí aktuálního stavu zpracování výstupu Atlasu
Labe (zodpovědný je za něj jeden z německých partnerů). Závěr setkání
byl věnován zajímavé prezentaci Královehradeckého kraje o historických
povodních, shrnutí úkolů, které je třeba projektovými partnery vykonat do
dalšího setkání pracovní skupiny a připomenutím termínů dalších jednání.

Jelikož se setkání účastnil i zástupce vedoucího partnera, individuálně
s ním byly řešeny administrativní záležitosti a finanční otázky projektu.
Spolucestující:

Ing. Helena Minářová – odbor RR

Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet projektu LABEL

Zpracoval:

Mgr. Jan Koch – odbor ZPZ

Datum:

14.10.2010
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