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Lipensko pro život, z.s. 

        Krajský úřad Jihočeského kraje 

U Zimního stadionu 1952/2 

České Budějovice PSČ: 370 76 

 

Vážený pane hejtmane, vážená rado, vážené zastupitelky a zastupitelé,  

dovolte nám předložit Vám naši petici „Za záchranu jihočeského moře a okolní krajiny“ (kompletní 

text v příloze č. 1 a elektronicky na https://www.lipenskoprozivot.cz/petice/). Název petice není vůbec 

nadnesený. Jak uvidíte z přiložených materiálů, kvalita vody v Lipenské nádrži i okolní krajina jsou 

vážně ohroženy. Pro získání celkového přehledu na danou problematiku i v historických souvislostech 

doporučujeme Vaší pozornosti tento článek: https://blackedition.cz/cs/lipensko-krajina-tezce-

zkousena.  

Na levém, ale i pravém břehu Lipenské přehrady má vyrůst více než desítka ohromných rekreačních 

projektů. Oblast Lipenska je nicméně již nyní značně zatížena tvrdou turistikou spojenou s extenzivní  

výstavbou, a trend dalšího zastavování krajiny pokračuje i přesto, že před ním již dlouho varují 

odborníci, mimo jiné kvůli negativním zkušenostem ze zahraničí. V tuto chvíli se proti tomuto vývoji 

bouří také místní obyvatelé, chataři i současní vlastníci nemovitostí a podnikatelé.  

Z tohoto důvodu se na Vás opět obracíme, neboť jsou Vám podle § 35 Zákona 129/2000 Sb. o krajích 
jako členům zastupitelstva vyhrazeny, mimo jiné, následující pravomoci: 2 d) koordinovat rozvoj 
územního obvodu, schvalovat strategie rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, 
zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění; e) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu 
na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění. 

Apelujeme tedy na Vaši zodpovědnost a povinnost subjektu veřejné správy jednat ve veřejném zájmu, 

nikoli v zájmu několika jednotlivých, mnohdy zahraničních, podnikatelských subjektů, snažících se 

vytěžit lipenskou krajinu. Přínosy deklarované těmito subjekty v podobě rozvoje regionu a zvýšení 

zaměstnanosti se ukazují jako liché, a všudypřítomná reklama jako klamavá. Nově projekty přinášejí 

více hluku, znečištění, problémy s odpadky, světelné znečištění a zvyšování cen a tudíž i životních 

nákladů pro místní obyvatele. Slibovaná pracovní místa jsou sezónního charakteru a pro místní tudíž 

nevhodná a většinou obsazovaná lidmi odjinud. Místní podnikatelé se tedy spíše potýkají s problémem 

sehnat personál pro svou vlastní činnost. Více se můžete dočíst v přiloženém článku pro Ekolist a 

dalších článcích na https://www.lipenskoprozivot.cz/odkazy-na-clanky-v-mediich2/.  

Naším cílem je: 

• ochránit břehy Lipna před další výstavbou a zajistit zlepšení kvality vody tak, aby 

odpovídala Rámcové směrnici o vodách (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v 

oblasti vodní politiky), a zachovat volnou krajinu a její hodnoty pro další generace i 

pro chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, které se v této oblasti CHKO hojně 

vyskytují.  

• zachovat kvalitu života místních obyvatel, jejíž nedílnou součástí jsou nepoškozená 

krajina a čistá voda. 

https://www.lipenskoprozivot.cz/petice/
https://blackedition.cz/cs/lipensko-krajina-tezce-zkousena
https://blackedition.cz/cs/lipensko-krajina-tezce-zkousena
https://www.lipenskoprozivot.cz/odkazy-na-clanky-v-mediich2/
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• ochránit investice zejména současných i budoucích podnikatelů a investorů.  

Znění petice a podklady k jednotlivým bodům: 

I. Požadujeme zastavení rozsáhlé výstavby v lokalitě Karlovy Dvory a také důkladné, podrobné 

a nestranné zhodnocení jejích vlivů na životní prostředí.  Totéž požadujeme i pro další 

projekty, které by zabraly nezastavěné plochy v katastrálním území Horní Plané, a to do doby 

provedení celkové studie o dopadu všech připravovaných projektů na krajinu, životní 

prostředí a kvalitu vody v nádrži Lipno. 

Projekt, který má zabrat cca 30 ha kvalitní zemědělské půdy (ZPF), se nachází přímo na břehu 

Lipenského jezera. Tato oblast zatím není napojena na ČOV a nevede sem vodovodní řad.  

 

V případě, že bude projekt realizován, vzniknou zde 

dva hotely o 100 pokojích, apartmánové sídliště a 

přístavy pro 200 jachet. Projekt je v současné době 

posuzován podle EIA. Naše připomínky k projektu jsou 

obsahem přílohy č. 2.  

 

 

 

II. Odmítáme výstavbu dalších navrhovaných velkoplošných rekreačních areálů na Lipensku a 

žádáme pozastavení všech rozvojových projektů na levém i pravém břehu Lipna. 

Požadujeme provedení komplexní studie dopadů těchto projektů a plánované výstavby na 

krajinu, životní prostředí a kvalitu vody v údolní nádrži Lipno a jejich následné 

přehodnocení.  

U jednotlivých projektů jsou jejich dopady 

na životní prostředí často vyhodnoceny 

jako nevýznamné. Domníváme se, že při 

jejich vyhodnocení často nejsou využity 

všechny zákonné možnosti, a dokonce 

jsme se setkali s pokusy o obcházení 

zákonných postupů.   Navíc dopady všech 

projektů dohromady budou mít devastující 

důsledky pro již nyní značně zatíženou 

krajinu i vodu. Více informací k jednotlivým 

projektům, jejichž seznam byl k petici pro 

informaci přiložen, najdete v příloze č. 3 

„O projektech“.    

 

III. Požadujeme komplexní ochranu povodí nádrže Lipno, tak aby nedošlo k porušení a zhoršení 

ekologické stability nádrže, tak jak nám ukládá Rámcová směrnice o vodách (směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES).  

Vodní nádrž Lipno není izolovaným ekosystémem, ale je výrazně ovlivněna krajinou v celém povodí a 

akumulují se v ní veškeré negativní vlivy v povodí přítomné (nedostatečně čištěné splaškové vody, 

živinově bohaté splachy ze zemědělsky využívaných ploch, případné úniky látek z výrobních areálů, 

odpadky z intenzivního turistického ruchu). 
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Nádrž Lipno nesplňuje požadavky 

Rámcové směrnice o vodách (Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES) na kvalitu vody a vodního 

ekosystému (viz příloha č. 4 Lipno 

Znachor, č. 5 Hejzlar_etal2016VH-

EutrofizaceLipno (003)).  

Zcela zásadním problémem je nadměrný 

přísun živin do nádrže, přičemž jde 

zejména o zatížení fosforem. Přísun 

fosforu do přehrady z odpadních vod 

v povodí Lipenské nádrže roztáčí vnitřní koloběh živin, na jehož konci je rozvoj fytoplanktonu (řas a 

sinic). V rámci skupiny sinic měly významný podíl (ca 1/3 až ½) toxické rody. Multimetrický index 

fytoplanktonního společenstva pro hodnocení ekologického potenciálu odpovídal v období 2010-2012 

kategorii „zničený ekologický potenciál“ (viz příloha č. 6 Hejzlar et al., 2013).  

Nejnovější data navíc ukazují, že kvalita 

vody se v přehradě kontinuálně 

zhoršuje. Jelikož pro eutrofizaci Lipna je 

zcela zásadní přísun fosforu v odpadních 

vodách, kontinuální zhoršování kvality 

vody je tedy s vysokou mírou jistoty 

důsledkem rozvoje zástavby a 

rekreačního využívání přehradní nádrže 

a jejího povodí. Prognóza do 

budoucnosti není dobrá. Pokud bude 

probíhat výstavba v povodí Lipna, nádrž 

i nadále nebude splňovat požadavky 

Rámcové směrnice o vodách a její stav 

se bude zhoršovat, což povede 

k přímému porušení našich evropských 

závazků v oblasti ochrany vod. Je nutno 

zdůraznit, že i sebelepší současně dosažitelné čištění odpadních vod v ČOV není zárukou snížení vstupu 

fosforu do nádrže, neboť při dané kvalitě čištění se množství fosforu zvyšuje úměrně nárůstu celkového 

objemu splaškových vod. Již dnešní zatížení je nad přirozeným limitem přehradního ekosystému. Při 

stávající/plánované výstavbě a nárůstu rekreačního zatížení můžeme v budoucnu očekávat další 

degradaci kvality vody a tím i znehodnocení oblasti pro rekreační účely, neboť lze těžko předpokládat, 

že by se někdo chtěl dobrovolně koupat ve vodě plné toxických sinic. 

Z výše uvedených důvodů je kriticky nutné začít důsledně chránit kvalitu vody a zavést co nejrychleji 

opatření, aby nedošlo k dalšímu zhoršování stavu. V rámci přípravy IV. aktualizace ZÚR navrhovaly 

spolky právě z tohoto důvodu vymezení biokoridoru nejen na pravém, ale také na levém břehu 

Lipna (přílohy 7, 8). Následně podal Okrašlovací spolek Zdíkovska stížnost k MŽP na vymezení NRBK 

174 (viz příloha č. 9). Levý břeh, i když je značně ovlivněn lidskou činností, je tvořen rozsáhlými 

zátokami s přítoky a uplatňuje se zde významný a vědecky dokladovaný (viz příloha 10 Krolová at 

al. 2010) pozitivní vliv litorální vegetace na kvalitu vody. V důsledku neuvážených kroků by mohlo 
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dojít ke zničení velmi významné eulitorální zóny na rozsáhlých pobřežních lokalitách a následně i 

ke zhoršení kvality vody a vodního ekosystému v nádrži Lipno. Je nanejvýš znepokojující, že na své 

připomínky a stížnost neobdržel spolek žádnou odpověď. Navíc, jak vyplývá ze zveřejněných 

podkladů ke IV. aktualizaci ZÚR, nebyla tato změna zapracována.  

Aby mohly být splněny požadavky III. a IV. této petice, je nutné tuto ochranu co nejrychleji ještě 

v rámci IV. aktualizace zavést. Žádáme tudíž o vymezení NRBK174 na obou březích Lipenské 

přehrady.  

IV. Požadujeme zadat zpracování studie současného stavu vody v údolní nádrži Lipno, jejíž 

kvalita se zhoršuje natolik, že nádrž je již řazena mezi eutrofní.  

V bodě III. uvádíme odkazy na mnohé existující studie. Na základě těchto dat ve spolupráci 

s Akademií věd ČR je jistě již nyní možné posoudit stav Lipenské nádrže, identifikovat hlavní zdroje 

znečištění a přistoupit ke konkrétním nápravným opatřením.  

Nicméně pro důslednou a cílenou ochranu kvality vody v budoucnu je nutné dlouhodobé 

sledování. Proto požadujeme zadat současně studii, která bude jednoznačně zaměřena na 

monitoring a výzkum ekologického stavu nádrže. Obdobná studie vznikla například pro nádrž Orlík 

viz https://www.vtei.cz/2018/04/trendy-vyvoje-koncentraci-fosfor-v-nadrzich-orlik-a-slapy/.    

V. Žádáme revizi územních plánů obcí v okolí nádrže Lipno, která by se měla zaměřit na jejich 

soulad s výstupy a doporučeními ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Jihočeského kraje z roku 2021. 

Požadujeme, aby územní plány této studii odpovídaly a splňovaly jí stanovené podmínky, 

jejichž příklad je uveden v příloze. 

Česká republika se podpisem Evropské úmluvy o krajině ve Štrasburku 28. listopadu 2002 zavázala 

jednat v zájmu dosažení udržitelného rozvoje, berouc na vědomí, že krajina hraje významnou 

úlohu z hlediska veřejného zájmu, a přejíc si reagovat na přání veřejnosti užívat vysoce kvalitní 

krajinu a hrát aktivní úlohu při jejím rozvoji https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-13. Ceníme si 

snahy plnit tuto úmluvu, o čemž svědčí vznik ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Jihočeského kraje z roku 2021. 

Je to nicméně hodně pozdě a je tudíž nutné provést její zapracování do Zásad územního rozvoje v co 

nejkratší době. Do té doby je žádoucí zastavit veškeré stavební aktivity v oblasti Lipenska, aby 

nedošlo k nevratným škodám a destrukci. To se týká zejména staveb situovaných na břehu Lipna, 

nebo staveb, které nemohou být připojeny k ČOV s technologií odstraňování fosforu.   

Navíc dle našich dosavadních zjištění je současná infrastruktura ČOV nedostačující, stejně tak jako 

efektivita odstraňování fosforu. Obce se potýkají s problémem financování nové infrastruktury, neboť 

výše dotací se většinou odvíjí od počtu trvalých obyvatel a nebere ohled na obce s vysokým podílem 

objektů, které neslouží k trvalému bydlení. Je tedy nutné s obcemi v této věci navázat úzkou spolupráci 

a při řešení těchto problémů je podpořit.  

Jak uvedla krajinářská architektka Ing. Klára Salzmann, Ph.D. ve své přednášce 2. 4. 2022 v Horní Plané, 

krajina, resp. půda, voda a rostliny jsou vzájemně propojeny. Nelze řešit jedno bez druhého. V zásadě 

potřebujeme vodu v krajině, nikoli v nádržích. Z environmentálního hlediska bylo již samotné vytvoření 

nádrže chybou. Pokud ji nicméně již v krajině máme, měli bychom se pokusit zachovat ji v co nejlepším 

ekologickém stavu. Další plánovaná rekreační výstavba ovšem jednoznačně přispívá k její další 

degradaci. Přírodní procesy mají velkou setrvačnost, a i když se podaří přísun živin do Lipna zastavit, 

jeho stav se skokově nezlepší, neboť v nádrži již bylo značné množství fosforu naakumulováno 

v sedimentu pokrývajícím dno. Umělé nádrže mají kvůli tomuto mechanismu omezenou životnost a 

https://www.vtei.cz/2018/04/trendy-vyvoje-koncentraci-fosfor-v-nadrzich-orlik-a-slapy/
https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-13


 

5 
 

v zahraničí se vzhledem k neřešitelnosti problému již v krajních případech začíná přistupovat k rušení 

nejhůře postižených umělých nádrží.  

 

VI. Žádáme o zachování prostupnosti krajiny Lipenska a Hornoplánska pro volně žijící živočichy 

i místní obyvatele a o důslednou ochranu dřevin před zbytečným kácením.  

Zachování přirozených procesů v krajině je podmíněno její celistvostí a prostupností. V České republice 

je v důsledku civilizačního rozvoje, výstavby sídel a komunikací již jen málo míst, která by nebyla 

fragmentována na relativně malé, vzájemně nespojité plochy. V okolí Lipna se souvislé krajinné celky 

stále ještě nacházejí, jsou však ohroženy zejména výstavbou velkoplošných rekreačních komplexů. 

Uzavřenost resortů navíc obyvatelům i běžným návštěvníkům brání v rekreačním využití krajiny, mimo 

jiné i omezením přístupu k vodní hladině. V souvislosti s rekreační výstavbou dochází často 

k nadměrnému a zbytečnému kácení stromů mimo hospodářský les, ba naopak jsou nové stavby 

povolovány i v současnosti zalesněných lokalitách.  

 

VII. Požadujeme, aby se veškeré nové stavební záměry, stejně jako celková koncepce rozvoje 

Lipenska a Hornoplánska, staly předmětem důkladné veřejné diskuse s místními občany, 

turisty, spolky a dalšími zájemci.  

Zákonem vyžadovaná veřejná projednávání územních plánů obcí a dalších souvisejících 

dokumentů nejsou dostatečná pro zapojení běžných občanů do rozhodovacího procesu. Obsah 

projednávaných dokumentů a otázek je většinou velmi komplexní, a pochopit nejen problematiku 

projednávaných bodů, ale i složitost rozhodovacího procesu, je pro obyčejné občany náročné. 

Prostory, v nichž jednání probíhají, zpravidla nemají dostatečnou kapacitu, aby se jich mohl 

zúčastnit větší počet obyvatel, a v oblasti Lipenska navíc panuje neochota vysílat probíhající 

jednání obecních zastupitelstev on-line. Existuje nicméně nástroj deliberativní formy demokracie 

zvaný Občanské shromáždění, který je efektivní cestou, jak informovat a zapojit veřejnost do 

rozhodovacího procesu a získat mandát pro provedení důležitých změn. Více viz příručka v příloze 

č. 11. S tímto vědomím spolek pořádá přednášky a besedy s účastí odborníků, kam pravidelně zve 

také zástupce obcí i kraje. Zatím bohužel nikdo z veřejné správy ani na jednu takovou akci 

nezavítal. 

 

Vážený pane hejtmane, vážené krajské zastupitelky a zastupitelé, věříme, že podněty, které Vám 

předkládáme, důkladně prostudujete a zvážíte. Ač prostorově vzdáleni, jste řekou Vltavou protékající 

Českými Budějovicemi bytostně propojeni s krajem Lipenska, v němž se nachází legendární „srdce 

Vltavy“. Podle zjištění odborníků studujících kvalitu vody v Lipně je toto srdce i po více než 60 letech 

pod vodní hladinou stále zřetelně patrné – a tedy živé. Prosíme Vás tedy, abyste se vahou svého úřadu 

zasadili o to, aby nikdy nepřestalo bít. 

 

Za spolek: 

Lipensko pro život, z.s., Pavla Setničková, předsedkyně 
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