
 

 

PETICE VLÁDĚ ČR 

za zachování jedinečné přírody dolního Labe –  

proti výstavbě jezů v Děčíně - Prostředním Žlebu a Malém Březně 
 

Vážení, 

žádáme Vás, abyste nepodporovali výstavbu jezů na dolním Labi. A to z těchto důvodů: 

1. Dolní Labe a tamní příroda jsou jedinečné. (I z pohledu EU.) Veřejný zájem i naše mezinárodní závazky na jejich 

ochraně a zachování pro příští generace podle nás převažují nad zájmem na zlepšování plavebních podmínek. Ať se 

plavba přizpůsobuje řece, ne řeka plavbě.  

2. Hledejme možnosti, jak plavební podmínky zlepšovat šetrněji k přírodě. (Např. loďmi s vyšší nosností nebo s nižším 

ponorem.) Podporujme plavbu (zejména osobní) na českém Labi efektivněji. 

3. Objem lodní dopravy se má po výstavbě jezů zvýšit údajně o 3 milióny tun ročně – železnice podél Labe má volnou 

kapacitu více než 30 miliónů tun ročně – již dnes. Jezy by nás stály nejméně 8 (ale možná až 30) miliard korun – 

železnice nevyžaduje nové investice. Říční loď uveze 1 500 tun – vlak až 2 500 tun. (Motory lodí jsou naftové – trať 

podél Labe elektrifikovaná. Nákladní vlaky zde mohou jezdit rychlostí přes 100 km v hodině – lodě plují řádově 

pomaleji.) 

4. Investujme veřejné finance efektivněji: do rozvoje vzdělávání, turistického ruchu, rekreace, ochrany životního 

prostředí, vědy, výzkumu, služeb, veřejné dopravy apod. Vyvarujme se poškozování přírody na dolním Labi. 

 

Vyplňte, prosím, čitelně hůlkovým písmem. 
1. Jméno a příjmení:                                 Přesná adresa (ulice, číslo, PSČ, obec): Podpis: 

2. Jméno a příjmení:                                Přesná adresa (ulice, číslo, PSČ, obec): Podpis: 

3. Jméno a příjmení:                                 Přesná adresa (ulice, číslo, PSČ, obec): Podpis: 

4. Jméno a příjmení:                                 Přesná adresa (ulice, číslo, PSČ, obec): Podpis: 

5. Jméno a příjmení:                                 Přesná adresa (ulice, číslo, PSČ, obec): Podpis: 

6. Jméno a příjmení:                                 Přesná adresa (ulice, číslo, PSČ, obec): Podpis: 

7. Jméno a příjmení:                                 Přesná adresa (ulice, číslo, PSČ, obec): Podpis: 

8. Jméno a příjmení:                                 Přesná adresa (ulice, číslo, PSČ, obec): Podpis: 

9. Jméno a příjmení:                                 Přesná adresa (ulice, číslo, PSČ, obec): Podpis: 

10. Jméno a příjmení:                                Přesná adresa (ulice, číslo, PSČ, obec): Podpis: 

Petiční arch(y) zašlete laskavě na adresu: Přátelé přírody, V Podhájí 35, Ústí n. L. 400 01 


