INFO
ORMA
AČNÍ LIST
L
O INICIAT
TIVĚ
PROT
TIPOVO
ODŇOVÉ
ÉHO PA
ARTNER
RSTVÍ LABE/EL
L
LBE
Protipo
ovodňov
vé partnerství –
jednejm
me spollečně

Wehr Gn
nevsdorf, Priignitz

Efektivní protipovoddňové ochrrany lze
dosáhnou
ut pouze zaa předpokladu, že
všichni čle
enové potááhnou za je
eden prova
az.
Je možné
é dohodnouut i meziná
árodní
opatření tak,
t
aby byylo sníženo
o riziko
povodní.
Iniciativa protipovoddňového pa
artnerství je
dobrovoln
né sdruženní příslušný
ých obcí,
měst a kra
ajů v rámcci řeky nebo
o povodí,
kterou podporují odbborníci. Vý
ýměnou
zkušeností a spolupprací mezi všemi člen
ny
dochází k dohodě o plánování, řešení
konfliktů a k rozvoji a optimaliz
zaci strateg
gií
ke zlepšení předpovvědi místníích povodn
ní
a prevenc
ce katastroofických ud
dálostí.

Hochwassser-Bootsan
nleger, Magd
deburg

Výhody iniciativ
vy Protipov
vodňové p
partnerstv
ví Labe/Elb
be
Iniciativa
a se prezentu
uje jako zájm
mové sdružen
ní, které sled
duje mimo jiné následujíccí cíle:
-

Informování a posilování povědomí
p
on
nebezpečích povodní u obyvatelstva,
o
ých
průmyslový
od
dvětví a řeme
esel
Bu
udování sítě mezi všemi zúčastněným
mi ve spádov
vé oblasti
Výýměna vědom
mostí a zkuš
šeností v obla
asti prevence
e povodní

Jádrem iniciativy parrtnerství je prravidelné settkávání členů
ů. Setkání a workshopy jssou chápány
y jako
fórum, na kterém je analyzována
a
a problematikka povodní a jsou vypracovávána řeššení. Každá obec
o
vnáší svvé vlastní zájm
my a součas
sně profituje z vědomostíí ostatních.

Úkoly iniciativy Protipovo
odňové pa
artnerství Labe/Elbe
e
-

Vzzájemná info
ormovanost, domluva na mezinárodní úrovni
Sp
polupráce krizových štáb
bů k odvrácen
ní katastrof
Od
dsouhlasení a zlepšován
ní plánování vvýstrah a zásahů
Sp
polečné akce
e civilní ochrany a ochran
ny proti katas
strofám
Optimalizace předpovědí
p
povodní
p
a syystému výstra
ahy před pov
vodněmi
ovacími centrrálami a centrálami výstrahy (meteoroologická služ
žba)
Přřímé spojení mezi ohlašo
Od
dsouhlasení technické prrotipovodňovvé ochrany (z
zřízení protip
povodňovýchh systémů, při
výýstavbě hrází)
Lo
obbování u spolkových
s
ze
emí, u komisse pro Labe (IKSE,
(
FGG Elbe)
Mezinárodní odsouhlasení
o
í návrhové p ovodně
ností, vytváře
ení povědom
mí
Prráce s veřejn

budoucí té
émata inic
ciativy pro tipovodňo
ového parrtnerství
Další b
-

Mapy nebezpe
ečí - obsah a interpretace
e
prava územn
ního plánová
ání
Úp
Vyytváření pově
ědomí u prob
blematice u vveřejnosti
Plánování a výýstavba v souladu s rizike
b
ochraana objektů)
em povodní (plánování budov,
m
s materiály, kkteré znečišťťují vodu
Skkladování a manipulace
Ohrožení příva
alovými deštti
p
povodní
p
Vyyhodnocení předpovědí
Po
ojištění rizik pojišťovnami nebo vytvářřením rezerv
v
Prreventivní po
ostupy
Zm
měna klimatu
u
Plány manage
ementu povodňového riziika
ealizace smě
ěrnice EU o riziku
r
povodn
ní
Re

Partne
eři: (stav 10/20110)
Město G
Geesthacht
Město Bleckede
Obec Elb
btalaue
Správní sdružení Elb
be-Havel-Lan
nd
Správní sdružení Elb
be-Stremme--Fiener
Město D
Dessau - Wörrlitz
Město La
auenburg
Obec Elsster (Elbe)
Obec Am
mt Neuhaus
Obec Ga
artow
Obec Sccharnebeck
Magdeburg, hlavní město
m
spolkové země
EUROREGION Elbe
e/Labe, Pirna
a
Projekt iNTERREGN
N LABEL (dřív
ve KAG Elbe
etal), Stefanie Schernikau
u

