Labe – naše společné dědictví

Již několik let se vedou spory o jednu z posledních velkých volně tekoucích řek
v Evropě – o Labe. Na české straně se Ministerstvo dopravy společně s Ředitelstvím
vodních cest snaží prosadit výstavbu jezů v této jedinečné a vzácné krajině.
Argumentem pro výsavbu je mj. srovnání plavebních podmínek s německou stranou.
Ani tam ale nejsou a těžkou budou dosaženy plavební podmínky, které by zajišťovaly
splavnost po celý rok. Přitom Labe je v Německu po celé své délce chráněno v rámci
systému Natura 2000 a nekanalizovaný český úsek po státní hranici bude také
součástí tohoto systému. Labe potřebuje především ochranu, jako výjimečná řeka
a cenný ekosystém.
Sdružení Arnika společně s německou nevládní organizací BUND Vás srdečně
zve na seminář Labe naše společné dědictví. Seminář by měl odborné i laické
veřejnosti poskytnout dostatek informací o dění kolem Labe a zároveň přispěje
k diskuzi o budoucnosti řeky, ale i celého regionu. Předběžný program
přiložen.
Seminář se bude konat v sobotu 26. ledna od 13 do cca 17 hodin v budově
Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem. Akce bude simultálně tlumočena.

Svou účast, prosíme, potvrďte Kateřině Režné – e-mailem:
katerina.rezna@arnika.org nebo telefonicky: 222 781 471.

Akce se koná v rámci stejnojmenného projektu podpořeného Českoněmeckým
fondem budoucnosti a Deutsche Umwelthilfe.

13.00
Úvodní slovo
13.15
Labe naše společné dědictví – závazek vůči řece
Kateřina Režná, Arnika a Iris Brunar, BUND-Elbeprojekt
13.35
Vize pro budoucnost Labe, jedinečné řeky v Evropě.
Werner Hentschel, vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
13.55
Potenciál Labe jako vodní cesty – přeprava zboží v časech klimatické změny
Winfried Lücking, vedoucí BUND-Flussbüro
14.15
Nedostatek vody na Labi – poučení z minulosti
Alexa Hanspach, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung
14.35 – 15.05 Pause
15:05
Labe jako činitel regionálního rozvoje
Jaroslav Koutsky, Universita Jana Evangelisty Purkyně
15.35
Diskuze – moderace Alfred Olfert

