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Krajský úřad Jihočeský kraj 
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
Oddělení IPPC a EIA 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice           
                                                                                                V Praze dne 28.02.2022 

Věc: Podání připomínky k dokumentaci JHC931 MODERNIZACE SKIAREÁLU LIPNO NAD 
VLTAVOU - SAL LOUČOVICE.  

Jako zástupci spolku „Lipensko pro život, z.s.“ podáváme  připomínku k projektu 
„Modernizace skiareálu Lipno nad Vltavou – sal Loučovice.  

Předně už sám název projektu je zavádějící, neboť se nejedná o „modernizaci“ ale 
jednoznačně o rozšíření areálu o 2 sjezdové tratě.  

Součástí posuzovaného záměru nejsou žádné nové parkovací kapacity. Předkladatel 
předpokládá, ale ničím nedokládá, že budou lidé používat vlak. Použití vlaku jako převažujícího 
způsobu dopravy je sporné mimo jiné i proto, že cesta z Českých Budějovic na Lipno nad 
Vltavou trvá v průměru 100-105 minut, přičemž je v Rybníku nutno přestoupit. Není nikterak 
podloženo, že provozovatel vlakového spojení posílí své linky právě a pouze mezi těmito 
stanicemi. Je zde velké riziko, že lyžaři budou parkovat na místech k tomu neurčených a budou 
omezovat místní obyvatele či poškozovat přírodu.   

Dokumentace se nedostatečně vypořádává s negativními dopady na klimatickou 
změnu, a to hned ve dvou oblastech: 

• Odlesnění 40 660 m2 v současné době zalesněné plochy. Toto odlesnění dále 
ohrozí přiléhající lesní porosty, které budou po jejich narušení méně odolné 
proti extrémním větrům. Tvrzení, že za několik posledních desítek let nebyl 
zaznamenán extrémní vítr, je zavádějící. Celé Česko je vystavováno extrémnímu 
počasí stále více. Vítr o síle orkánů není již výjimkou. Informace lze snadno 
najít na internetu. Odlesnění bude mít jednoznačně vliv na nižší schopnost 
krajiny udržet vodu a také se sníží odbourávání CO2 a zvýší oteplení krajiny. Je 
zajímavé, že před mnoha lety provozovatel Lipno Servis zdůvodňoval nutnost 
výrazného rozšíření sjezdovek kvůli bezpečnosti lyžařů, které by na užších 
svazích mohly ohrozit stromy padající pod náporem větru. 

• Vzhledem k umístění sjezdovek pod 1000 m n.m. sám předkladatel uvádí, že po 
většinu roku bude muset zasněžovat technickým sněhem. Pro to potřebuje 
nejen vodu z Lipenské přehrady, ale velké množství energie. Přispívá tím tedy 
k další tvorbě CO2. Jak víme, v ČR je stále podíl čisté energie stále malý. Navíc 
ke zvyšujícím se teplotám v důsledku globálního oteplování se tato spotřeba 
bude neustále zvyšovat. Je pravděpodobné, že provoz se může stát velmi brzy 
nerentabilním. Předkladatel uvádí, že je podle scénáře se do roku 2090 
předpokládá postupný nárůst průměrných teplot na dotčeném území ze 
současných 6,1 – 7oC na 8,1 – 9oC v letech 2030 a 2050 a na 9,1 – 10 v roce 
2090. Je nutné podotknout, že se jedná o nárůst minimální a nastane pouze 
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v případě, že budou dostatečně včas a razantně zavedena veškerá opatření, ke 
kterým se nejen ČR se v roce 2015 v Paříži zavázala. Pokud lidstvo emise 
skleníkových plynů do roku 2050 zásadně neomezí, ke konci tohoto století 
pak lze očekávat oteplení až o 6 °C oproti současnosti.  

• Předpokládané použití vody z přehrady k zasněžování mj. znamená, že velký 
objem sinicemi kontaminované vody bude prosakovat do podloží a ohrozí 
kvalitu podzemních vod.  

Dále nesouhlasíme se stanoviskem, že provedení záměru nepovede k žádnému 
negativnímu ovlivnění příznivého stavu druhů přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin. Oblast kříží regionální biokoridor RBK 177 Pod Kalištěm – Čertova 
stěna ÚSES a je umístěn v migračně významném území. Odlesnění bude mít zásadní dopad 
na fragmentaci krajiny, která patří v současnosti k největším rizikům pro zachování 
biodiverzity. Navíc dotčené území přímo navazuje na krajinnou památkovou zónu 
Rožmbersko.  

Dotčené území je oblastí mimořádného významu, kde bylo zaznamenáno mnoho 
ohrožených druhů živočichů a rostlin (krkavec velký, ťuhýk obecný, svižník lesomil, svižník 
polní, vlaštovka obecná, veverka obecná, vřesovec pleťový a dřípatka horská), ale žijí zde i 
kriticky nebo silně ohrožené druhy jako mravenci rodu Formica, vlk obecný, rys ostrovid. 
čmelák. zmije obecná, slepýš křehký nebo užovka obojková, ostříž lesní, holub doupňák, los 
evropský, které patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů dle přílohy III vyhlášky MŽP č. 
395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

V dokumentaci předkladatel uvádí, že dojde k přemístění silně ohroženého druhu 
mravence Formica, jehož hnízda se nachází přímo v dotčené oblasti. Požadujeme doložit kolik, 
kde a s jakým výsledkem byla taková přemístění již provedená.   

Živočichové potřebují pro svou existenci nejen vhodné biotopy pro stálý výskyt, ale 
také krajinný prostor, ve kterém může probíhat jejich migrace a vzájemná komunikace 
populací. Intenzivní rozvoj sídelní, průmyslové a dopravní infrastruktury vytváří neprostupné 
bariéry, které rozdělují krajinu a populace na stále menší a menší části, které přestávají plnit 
své ekologické funkce. Tento projekt bude mít významný dopad na biodiverzitu, který nelze 
akceptovat. Domníváme se, že vzhledem k množství výskytu zvláště chráněných druhů by 
neměla být udělena výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle ust. § 56 
ZOPK, neboť nebyl a ani nemůže být doložen veřejný zájem.  

Projekt je dále neakceptovatelný vzhledem k negativním dopadům na obyvatele. 
Tvrzení o ekonomické výhodnosti pro obyvatele byla již zpochybněna samotnými obyvateli a 
doložena peticí. Na základě dosavadních zkušeností z blízkých lokalit (Lipno nad Vltavou, 
Frymburk, atd.) lze jednoznačně říci, že v žádném případě tento projekt nebude mít v tomto 
ohledu žádný přínos. Toto lze doložit dlouhodobě stagnujícím (či dokonce klesajícím!) počtem 
trvale žijících obyvatel v oblasti Lipenska, a konkrétně Lipna nad Vltavou. V již existujících 
střediscích pracuje minimum místních obyvatel. Lukrativní místa jsou obsazována přespolními, 
méně lukrativní pozice pak pracovníky ze zahraničí. Tento projekt navíc žádná nová pracovní 
místa nepřináší. Navíc se jedná o nevýhodnou sezónní práci. Pro obyvatele to znamená pouze 
větší znečistění, zvýšení hluku, světelného znečištění a nadměrné zahuštění dopravy.  
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Projekt je situován na zejména na lesních pozemcích, která mají být odňaty z pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V tomto případě odnětí není možné, neboť se nejedná 
o stavbu v celospolečenském zájmu. Navíc obecně je jakékoliv kácení lesa v době, kdy jsou 
mnohé lesy na Šumavě zničené suchem, nepřijatelné. Navíc je prokázané, že les má 
mnohonásobně vyšší schopnost zadržovat vodu než louka.  

Využití ploch ke sjezdovému lyžování je ryze sezónní záležitostí realizovatelnou po 
omezenou dobu roku, v řádu maximálně týdnů, která se navíc kvůli postupující klimatické 
změně bude nadále zkracovat. Zároveň rozšíření skiareálu brání jakémukoli jinému 
rekreačnímu využití těchto ploch po celý zbytek roku, což nemůže být prezentováno jako 
veřejný zájem a je zcela v rozporu se smyslem rekreačního střediska.  

Nebyly posouzeny kumulativní vlivy záměru s dalšími další existujícími či 
připravovanými záměry v celé oblasti Lipenska (JHC977 "CAMP RELAX LIPNO - Nová Pec", 
JHC966 "ZTV Černá v Pošumaví - sever, JHC928 "Rekreační komplex s přístavištěm Dolní 
Vltavice", JHC912 "Rekreační park Kovářov", OV2027 " Přístav Hruštice a Rekreační park 
Lipno", JHC857 " Sjezdová trať Střecha - sever Lipno nad Vltavou", JHC841 "Modernizace 
skiareálu Lipno, Projekt “VIVA Lipno“). Je nutné posoudit je komplexně, včetně stanovení 
únosné míry zátěže pro celou lipenskou oblast. 

Předkladatelé návrhu se při posuzování dopadů projektu na životní prostředí odvolávají na 
soulad se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v rozvojové ploše nadmístního 
významu SR 22 Lipno – Kramolín.  Je přitom zřejmé, že je projekt v přímém rozporu s Územní 
studií krajiny Jihočeského kraje z roku 2021 (F (gov.cz)), která stanoví územní podmínky pro 
zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny v hornolipenské a dolnolipenské krajinné 
oblasti (5.2.9 – 5.2.10, str. 150-158) v tomto případě zejména s principy: 

- Chránit stávající lesní komplexy a rozsáhlé mokřadní a rašelinné plochy i mimo 
území CHKO. (Nové sjezdové tratě procházejí lesními porosty, které jsou významným 
krajinným prvkem ze zákona 114/1992 Sb.) 

- Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území zachovat 
mozaiku členité krajiny s vysokým podílem trvalé vegetace a drobných krajinných 
struktur.  

- Minimalizovat fragmentační dopad záměrů na lesní komplexy.  
- Zachovat stávající ráz krajiny a respektovat estetické hodnoty oblasti (významný 

krajinný horizont, dominantní vrch, krajinná osa, významný vyhlídkový bod, kulturní 
krajinná dominanta) před jejich znehodnocením čí pohledovým narušením. 
 

Z výše popsaných důvodů nesouhlasíme s realizací záměru, a požadujeme, aby Krajský 
úřad vydal negativní závěrečné stanovisko, neboť negativní dopady projektu výrazně převyšují 
přínosy a není možné je, jakkoliv adekvátně kompenzovat. 

Naše požadavky vyjadřují názor široké veřejnosti, který je doložen peticí „za záchranu 
jihočeského moře“, kterou v tuto chvíli podepsalo 1.920 lidí (místních obyvatel a rekreantů) 
elektronicky https://www.petice.com/za_zachranu_jihoceskeho_more a cca 600 na tištěných 
arších viz příloha.  

Za spolek Lipensko za život, z.s. 

https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/media/Soubory/%C3%BAzemn%C3%AD%20studie/%C3%9AS%20krajiny/n%C3%A1vrhov%C3%A1%20%C4%8D%C3%A1st/USK_JcK_navrh_textova_13_4_2021.pdf
https://www.petice.com/za_zachranu_jihoceskeho_more
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Sídlo: Za dvorem 1863/1, Praha 

 

 

 

 

Ing. Pavla Setničková, předsedkyně spolku 
 
 
Na vědomí: Úřad města Lipno nad Vltavou 

 


