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Petice proti přehradě na řece Oslavě – „Zachraňme údolí Oslavy“ 
 
1) My, níže podepsaní, na základě čl. 18 Listiny základních práv a svobod, § 5 zákona č. 

85/1990 Sb., o právu petičním, § 12 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a 
§ 113 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny: 
 
a) nesouhlasíme se záměrem výstavby Vodního díla Čučice na řece Oslavě 

v Přírodním parku Oslava a Přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice, který je 
popsán níže v odstavci 2 této petice, 

b) nesouhlasíme ani s jakýmkoli jiným podobným záměrem na výstavbu přehrady, 
nádrže či jiného podobného vodního díla na řece Oslavě, ať již v Přírodním parku 
Oslava, Přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice, nebo kdekoli jinde na jejím 
horním nebo dolním toku, pokud by byl někým zvažován, a 

c) žádáme výše uvedené orgány a organizace, aby v mezích své působnosti na 
svých jednáních, popřípadě prostřednictvím svých oprávněných představitelů 
i) projednaly záměr uvedený výše v písm. a) a vyjádřily s ním nesouhlas, 
ii) projednaly i možnost záměru uvedeného výše v písm. b) a vyjádřily s ním 

nesouhlas. 
 

Hlavním předmětem této petice je náš nesouhlas se záměrem a jakoukoliv realizací 
výstavby Vodního díla Čučice na řece Oslavě v Přírodním parku Oslava a Přírodní 
rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice, o kterém uvažuje státní podnik Povodí Moravy na 
základě Záměru zadání „ Oslava, vodní dílo Čučice“, technicko - ekonomické studie, který byl 
zveřejněn v červenci 2015 za účelem realizace vodního díla Čučice v údolí řeky Oslavy, tj. na 
území vyplývajícího z Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod (Generel 
LAPV, Praha, září 2011), resp. i z Technicko-ekonomického vyhodnocení vodních nádrží pro 
SVP (TEVN, Brno, 1970). 
  
2) Důvody našeho nesouhlasu jsou zejména tyto: 

a) realizace záměru by vedla v unikátním a jedinečném údolí řeky Oslavy a Chvojnice 
k rozvrácení jeho tvářnosti a jeho devastaci, ke zničení jeho historických a především 
přírodních  hodnot a krás, k likvidaci výskytu kriticky ohrožených druhů fauny a flory. 
Záměr dále povede k nevratnému zásahu do turistického a rekreačního využití údolí 
Oslavy a Chvojnice a k nezhojitelné ráně na odkazu i současnosti trampingu spojeným 
s tímto,  v České republice, unikátním územím. 

b) to vše nemůže přiměřeně a v kontextu s jinými možnými, bohužel, ani neuvažovanými, 
technickými řešeními ospravedlnit deklarovaný cíl záměru, tj. vodárenský účel rezervy 
pro VN Mostiště, akumulační účel (doplňkový zdroj pro JE Dukovany, nadlepšování 
průtoků na dolním toku Oslavy), lokální protipovodňová ochrana a případná možnost  
energetického využití, příp. možné další.  

 
Informace: vit.aldorf@post.cz,     https://www.facebook.com/ Zachraňme údolí Oslavy 

 
Kontaktní adresa: Vít Aldorf, Školní 25, Oslavany 664 12 

 

V Oslavanech dne: 27. 4. 2016 
 
Petiční výbor ve složení: 
Vít Aldorf, nar. 23.10.1970, trvale bytem: Školní 25, Oslavany 664 12                   (zmocněnec) 
Roman Horký, nar. 3.3.1964, trvale bytem: Merhautova 13, Brno, 613 00             (člen) 
Vladimír Kerndl, nar. 16.5.1945, trvale bytem: Žernovník 18, 679 21                    (člen) 
Petr Bendl, nar. 24.1.1966, trvale bytem: Dolní Bezděkov 21, Bratronice, 273 62  (člen) 
Josef Obršlík, nar. 17.1.1955, trvale bytem: Ketkovice 23, 664 91                         (člen) 
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