
Spolek Lipensko pro život vznikl v roce 2021, aby chránil přírodu  
Lipenska, čistotu vody v přehradě a zájmy místních lidí a podnikatelů.         

 
 

OBÁVÁME SE ROZSÁHLÉ VÝSTAVBY 17 DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ   
Karlovy Dvory – 712 lůžek, 29,5 ha, Camp Relax Lipno v Nové Peci – 144 lůžek, Černá v Pošumaví 
– satelitní sídliště, 316 lůžek, 15 ha, Modernizace Skiareálu Lipno – lanovky, sjezdovky, Rekreační park 
Kovářov – 871 lůžek, 26 ha, Rekreační komplex Dolní Vltavice – 871 lůžek, 11 ha, Lyžařský areál  
Houbový vrch – Horní Planá, Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno – 405 lůžek, 17 ha, Tam, kde 
je srdce Vltavy, Horní Planá – 660 lůžek, 2,3 ha, apartmány na brownfieldu, Hotel v Hůrce, Horní 
Planá – 140 lůžek, Viva Lipno – 1 000 lůžek, 105 ha, Radslav – přes 1 000 lůžek  a další ….  

*Zdroj: EIA a krajský úřad,   
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/lipensko-pro-zivot-spolek-chatari-zastavba.A211122_144432_budejovice-zpravy_khr  

 
         Apartmánová sídliště, přístavy, hotely, sjezdové tratě... Pokud by se všechny projekty zrealizovaly, zaberou více než  
200 ha lesů nebo luk a přinesou do oblasti až 4 500 nových lůžek, 2 000 aut denně navíc, znečištěnou vodu a ovzduší,  
nadměrný provoz a hluk, světelné znečištění, vysoké ceny, přeplněné kontejnery a nedostatek pitné vody, čímž ohrozí  
udržitelnost turismu a kvalitu života nás všech.  
 

Je prokázáno, že zhoršování kvality vody v Lipně má na svědomí  
bezbřehá developerská výstavba! 

 
         Souvislost s výstavbou a každoročním sezónním náporem turistů dokazují výzkumy Hydrobiologického ústavu  
v Českých Budějovicích, ze kterých čerpáme informace. V minulém čísle jsme vás seznámili s příčinou přemnožení sinic,  
kterou je rozpuštěný fosfor, a se způsoby, jak se do vody dostává. Kde se ale v odpadní vodě bere? Zdrojů je hned několik  
– čtěte na str. 2.  
 

Naším cílem je zachovat přírodu Lipenska, zlepšit kvalitu vody v Lipně  
a podpořit udržitelný turistický rozvoj! 

 
         Více se o cílech a cestách k jejich dosažení můžete dočíst na dalších stránkách a našem webu.  
 
         Uvnitř si dále přečtete:  
         l Jak na tom voda v Lipně letos v létě byla a proč je zelená?  
         l Jaká je naše vize? Jaká opatření navrhujeme?  
         l Horní Planá – vládne zde Ropák? Bude pro Horní Planou dost pitné vody? 
         l Černá v Pošumaví – čarování s projekty pokračuje! 
         l Frymburk – blýskání na lepší časy nebo zataženo s deštěm?  
         l Přední Výtoň – přetahovaná o územní plán?  
         l A jak je to s velkými projekty? Co se musí stát, aby se z Lipenska nestal Disneyland?  
         l Volební pohádka 
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Jak se fosfor dostává do vody?   
         Malé množství fosforu je stále ještě v pracích prášcích (max. 0,5 %), daleko více je ho v prostředcích do myček na nádobí 
– až 30 %! A v neposlední řadě se nachází v lidské moči, což se nejvíce projeví právě během turistické sezóny. Jak víme  
z minulého čísla, kvůli nedostatečnému čištění odpadních vod a jednotné kanalizaci znamená tento fosfor velké zatížení 
Lipna a  k rychlému množení sinic navíc přispívá i stále teplejší klima. 
 
Jaká byla v létě kvalita vody v Lipně?  
         Letošní léto opět ukázalo, v jak žalost-
ném stavu je kvalita vody v našem malém  
českém moři. Na stránkách hygienické stanice 
jsme mohli sledovat, jak se situace vyvíjí.  
V Lipně nad Vltavou byla asi polovinu léta 
voda zcela nevhodná ke koupání.   
         Tak označují hygienici vodu, která neodpo-
vídá hygienickým požadavkům a pro koupající 
představuje zdravotní riziko. Záleží samozřejmě 
na individuální citlivosti člověka, ale nejohrože-
nější jsou děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. I po zbytek léta tam byla kvalita 
vody zhoršená.  
         V Horní Plané a Černé v Pošumaví byla kvalita vody o poznání lepší, ale na začátku července zde voda také nebyla vhodná 
ke koupání. Poté se situace měnila od mírně zhoršené jakosti po zhoršenou. Na Orlíku bylo letos na jednom z měřených míst 
koupání zakázáno po celé léto, právě z důvodu přemnožení sinic. Tohoto příkladu nechceme následovat, a proto se snažíme 
zastavit další developerskou výstavbu.  
         O sinicích se můžete dozvědět více ze záznamu poutavé přednášky hydrobiologa doc. RNDr. Petra Znachora, Ph.D. Video  
najdete na našich webových stránkách (QR kód Přednášky na následující straně).  
 

JAKÁ JE NAŠE VIZE?  
 

         Inspirujeme se příběhem Lake District v Anglii. Jedná se o nádhernou oblast ledovcových jezer, která, ačkoliv ji každý 
rok v létě navštíví milióny lidí, zůstává developerskou zástavbou neponičená. Turisté se ubytovávají výhradně v městečkách 
nebo na místních biofarmách.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         Krajinu zachránila před likvidací průmyslovými a stavebními společnostmi Beatrix Potter, známá spisovatelka dětských 
knih. Tím, že skoupila v Lake District ohromné pozemky, které následně přenechala organizaci National Trust, zachovala tuto 
panenskou přírodu pro budoucí generace. Byl o tom dokonce natočen film „Miss Potter“.  

zdroj https://www.databazeknih.cz/zivotopis/beatrix-potter-1576 a wikipedie) 
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       Jaká opatření například navrhujeme?  
          
         l Rozvoj turismu a využívání krajiny je nutné provádět citlivě a odborně, na základě  
         nejnovějších poznatků o vodě, krajině a životě v ní. Proto navrhujeme vytvoření  
         speciální detailní studie krajiny pro Lipensko, která by se stala podkladem pro  
         aktualizaci územních plánů.   
         l Do doby, než by studie vznikla, je nutné pozastavit developerské projekty a prodej  
         obecních pozemků developerům. Ztráty způsobené zničením krajiny jejím necitlivým 
         zastavěním totiž půjdou do miliard.  
         (Více o krajině ve videu z přednášky na našem webu, viz QR kód Přednášky)  
         l Chránit vodu, a to zejména zachováním nenarušených břehů Lipna, které by měly zůstat  
         za všech okolností veřejně dostupné, a nemělo by docházet k jejich skryté či otevřené  
         privatizaci.   
         l Zvýšit efektivitu odstraňování fosforu ve stávajících velkých čističkách na 99 % a provést  
         revizi, zda jejich kapacita odpovídá současnému vytížení v době letní sezóny.  
 
       Co pro jejich realizaci děláme 

 
         Petice za záchranu jihočeského moře a okolní krajiny, kterou podepsalo už asi 4 000 lidí,  
         má být projednána na zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích  
         dne 15. 9. 2022. Aby byl hlas lidí slyšet, napsali jsme všem zastupitelům Jihočeského kraje  
         otevřený dopis, ve kterém je prosíme, aby nám pomohli ochránit Lipno, okolní krajinu a kvalitu  
         života místních lidí. Znění dopisu si můžete přečíst na našem webu.  
         (QR kód Otevřený dopis) 
 
 
Co s velkými projekty? Je šance něčeho dosáhnout?  
 
         Projekty, i když jsou rámcově v souladu se stávajícím územním plánem, jsou následně posuzovány v dalších řízeních,  
u těch velkých se zkoumají dopady na životní prostředí. To, že je pozemek určen ke stavění, neznamená automaticky,  
že investor obdrží všechna navazující schválení. Zatím bohužel většina projektů i přes připomínky spolků souhlas  
úřadů získala. U některých se občas alespoň podařilo prosadit rozumnější variantu. Například v případě projektu  
Rekreačního parku Kovářov byla v polovině srpna 2022 dokumentace vrácena zpracovateli k přepracování a kraj požaduje 
redukci o 50 %.  
 
         Nadřazeným dokumentem pro územní plány obcí jsou Zásady územního rozvoje (ZÚR), které stanoví, co je a co už není 
v rámci celého kraje možné. Kromě toho v roce 2021 vznikla Územní studie krajiny Jihočeského kraje, která doporučuje 
nepokračovat v další zástavbě dosud volné krajiny. Nicméně aby tato studie měla vliv i na ÚP jednotlivých obcí, musí být  
nejdříve do výše uvedených zásad zapracována. A tento proces se chystá kraj zahájit i díky tlaku spolků již letos v září. 
 
         Co se týče již prodaných pozemků, které jsou v územních plánech vedeny jako zastavitelné, bude záležet na odvaze  
a odhodlání zastupitelů. Ty, které dosud prodané nejsou, je možné ze zastavitelných ploch vyjmout ihned. 
 
Co se musí stát, aby se lavina zastavila a z Lipenska se nestal Disneyland?  

 
        Musí se změnit územní plány obcí. Právě ty určují, kde stavět lze, 
a kde ne. Ke změně územních plánů může dojít pouze tehdy, pokud  
si ji přejí obyvatelé a dají to zastupitelům a starostům dostatečně  
jasně najevo, například ve volbách.  
 
        Téměř celé okolí Lipna se nachází v Chráněné krajinné oblasti  
Šumava. Ta má 4 zóny, charakterizované různým stupněm ochrany. 
Zóny I a II s nejpřísnější ochranou se většinou nacházejí na pravém 
břehu. Ale pokud vás alespoň toto uklidňuje, je třeba hned dodat, že 
šikovní úředníci na část břehového pásma „zapomněli.“ Levý břeh je 
formálně ve III. a IV. zóně ochrany. Ale až do současné chvíle se nám 
přes veškerou snahu nepodařilo zjistit, v čem vlastně tato ochrana  
spočívá. Dospěli jsme tudíž k názoru, že je to chyba v systému. Nicméně 
věříme paní Havlátkové, vedoucí CHKO Šumava, že bude iniciovat 
změnu zonace, jak to přislíbila na jednání v dubnu tohoto roku.  
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HORNÍ PLANÁ 

„… aneb kde vládne Ropák.“ 
 

         Pan starosta Hůlka získal v letošním roce nominaci na Ropáka roku (anticena za nejhorší antiekologický čin) za podporu 
výstavby obrovského rekreačního komplexu u Karlových Dvorů na levém břehu Lipna v CHKO Šumava, a dokonce  
postoupil do užšího kola výběru. Přitom byl na tuto cenu nominován již podruhé.  Ačkoliv nám pan starosta za nominaci  
děkoval, jeho úspěch v této anketě jsme neměli na svědomí. Dokázal to zcela sám, možná s podporou developerů.  

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/za-betonovani-lipenska-a-za-spalovnu-nominace-na-ropaka  
 

Kam se poděla ochrana zdroje pitné vody? 
 
         Proč není v okolí potoka Slatinka, který je jedním ze zdrojů pitné vody pro Horní Planou, vyhlášeno ochranné 
pásmo? Dříve to tak bylo. Z jakého důvodu zmizelo, není známo.  V okolí potoka se nyní pasou krávy, a čím více je voda  
znečištěná, tím více chemie se do ní musí dávat, aby vůbec byla pitná. 
 

Karlovy Dvory = ohromný přínos pro obyvatele. A jaký tedy? 
 
         Například pro místní kemp to bude likvidační. Kdo by jezdil do kempu, který je uprostřed města? Odpověď, kterou  
jsme dostali od pana starosty Hůlky na veřejném projednávání v květnu a kterou zde citujeme „My tady žijeme z turismu“,  
je nedostatečná. To my všichni víme, že je turismus pro nás důležitý, ale potřebujeme, aby byl i udržitelný. Aby tu  
fungoval ještě za 30, 50 i 100 let. Podle zkušeností z Lipna nad Vltavou či Frymburku je už ubytovacích kapacit tolik, že se 
nenaplní ani v letní sezónně, a přesto se turisté téměř nevejdou na cyklistickou stezku a často odjíždějí z dovolené s vyrážkou.  
A vytváření nových pracovních míst? To je také marketingová bublina. Do resortů si v sezóně většinou provozovatel na 
lepší místa dosadí svoje lidi odjinud. Kdo by měl zájem mít 3 měsíce v roce práci na recepci či uklízet, a zbytek roku být  
na podpoře? Kdyby místní starostové nenechali padnout jiná malá podnikání, bylo by tu teď pracovních příležitostí více. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Reakce na rozhodnutí zastupitelstva o petici 
 
         Dne 18. 3. 2022 předložil spolek Lipensko pro život Městskému úřadu v Horní Plané petici Za záchranu „jihočeského 
moře” a okolní krajiny podpořenou podpisy více než 10 % trvale žijících obyvatel Horní Plané a okolí. Petice obsahovala celkem 
sedm bodů. Jejich společným jmenovatelem je snaha o zachování kvalit lipenské oblasti jako relativně málo narušeného  
venkovského přírodního prostředí, s perspektivou dlouhodobého využití pro měkkou turistiku, a naopak ochrana 
před masivním rozvojem průmyslové formy turistiky, která by měla v dlouhodobém měřítku pro celou oblast  
devastační důsledky.  
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         Zastupitelstvo petici projednalo na svém zasedání 30. 3. 2022 a své stanovisko následně zveřejnilo v Hornoplánských 
listech č. 367 z dubna 2022. Odůvodnění a stanoviska zastupitelů považujeme v mnoha ohledech za nedostatečná a vyhýbavá. 
Rádi bychom, abyste si mohli udělat svůj vlastní názor, proto byl jedním z bodů petice požadavek otevřené demokratické  
veřejné diskuse o rozvojových záměrech. 
         Naše odpověď na rozhodnutí zastupitelstva obsahuje zejména zdůvodnění podložené právní analýzou, ze které  
vyplývá, že na změnu a přehodnocení územního plánu má obec nejen právo, ale je to dokonce její povinností,  
pokud by současný stav znamenal ohrožení udržitelného rozvoje. Také v oblasti zachování kvality vod nic nebrání městu 
hájit její kvalitu v územních řízeních. Celou naši odpověď najdete na našich webových stránkách: https://www.lipenskopro-
zivot.cz/komunikace-2/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         V katastru Horní Plané jsou stále schvalovány nové stavby rekreačních apartmánových domů na investice, ačkoliv 
nejsou a ani nemohou být zatím připojeny ke kanalizaci. Například stavba asi 6 objektů, kvůli kterým bylo pokáceno  
stromořadí zdravých vzrostlých bříz v Hůrce u Horní Plané, nebo několik apartmánových domů v Karlových Dvorech místo 
původního brownfieldu. Dále se chystá výstavba bungalovů a penzionů v Další Lhotě. Přitom pravý břeh by měl být od  
výstavby údajně ochráněn. Pražský developer se ale snaží lobovat za ještě větší zástavbové území a připravuje si pro to  
půdu žádostmi o vykácení desítek stromů, které zástavbě překážejí. 
 
         Tyto objekty převážně řeší odpadní vodu buď lokálními čističkami, které ovšem neumějí odstraňovat rozpuštěný 
fosfor, nebo mají schválené jímky. Pan starosta brojí proti chatařům, ale zároveň podporuje další stavby ve velkém  
rozsahu, které také nejsou připojeny ke kanalizaci. Kdo nemá jímku, možná také neví, jak složité je vývoz v létě zajistit, neboť 
technické služby v Černé v Pošumaví jsou přetížené. To pana starostu nicméně netrápí a dále stavební boom investičních  
spekulantů podporuje. 
 
         Přitom není nikde doloženo, že po realizaci těchto projektů bude dost pitné vody, ani zda dostačuje stávající  
kapacita ČOV, pokud se připojí všechny v současnosti nepřipojené objekty a plánované resorty. 
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Územní plán Horní Planá – Jenišov/Karlovy Dvory.

I tady všude by se mělo stavět.
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ČERNÁ V POŠUMAVÍ 

„Čarování pokračuje, občane vykliď pole.“  
 

Výstavba v Mokré – regulační plán v přezkumném řízení 
 
         Přinášíme nové informace o jednom z velikášských projektů výstavby (údajně) rodinných domů v osadě Mokrá.  
Krajským úřadem v Českých Budějovicích bylo vydáno usnesení o zahájení přezkumného řízení pro porušení právních 
předpisů. Regulační plán je v přímém rozporu s územním plánem Černá v Pošumaví, mimo jiné pro nezohlednění Územní 
studie krajiny Jihočeského kraje.   
 

Radslav v obležení 
 
         Na příkladu chatové osady Radslav můžeme 
dobře demonstrovat nekalé způsoby některých  
zástupců obcí a investorů developerských projektů, 
kterými se snaží obcházet ustanovení územně pláno-
vací dokumentace a brání občanům získat informace  
a vyjádřit se k nim.  
         Osada se nachází na poloostrově za obcí Bližná 
přibližně 4 km od Černé v Pošumaví. Poloostrov je  
tvořen výrazným kopcem, na jehož vrcholu je známá  
vyhlídka s rozhledem na plochu Lipna a celé pohoří  
východní Šumavy. Na západním svahu kopce směrem  
k Lipnu je postaveno přibližně 200 chat a podél břehu 
zhruba 90 loděnic. K osadě vedou pouze dvě úzké silnice. 
S výstavbou dalších chat se zde již nepočítá. V územním 
plánu obce Černá v Pošumaví (dále ÚP) jsou však na  
severním i jižním svahu radslavského poloostrova  
naplánována rozsáhlá území pro výstavbu rekreač-
ních objektů převážně apartmánového typu. U obou 
lokalit však musí být zpracován takzvaný „regulační plán“ 
(dále RP), což je územně plánovací dokumentace, která 
rozpracovává návrh ÚP detailněji a na niž pak navazuje  
konkrétní projektová dokumentace.  
 
         V severní lokalitě se v ÚP počítá s výstavbou apartmánových budov a jejich napojením na kanalizační a vodovodní  
systém obce. Žádný takový systém zde však neexistuje, ani neprobíhá žádná fáze jeho přípravy, protože obec  
na něj nemá finanční prostředky. Návrh RP č. 4 týkající se dané oblasti byl zveřejněn v dubnu 2021 a byl zpracován obcí 
Černá v Pošumaví zřejmě na popud vlastníka dotčených pozemků a budoucího investora. Kromě výstavby 168 apartmánů 
počítal návrh RP v rozporu s ÚP i s výstavbou hotelu pro 150 lidí, s vybudováním „dočasné“ čistírny, která by  
vypouštěla odpadní vodu přímo na pláž u chatové oblasti, a se zajištěním pitné vody pro rekreační areál z vlastních 
vrtů, které by zcela jistě připravily o vodu současné chataře. Architekt dokonce navrhl ve výkresu k RP novou pláž a přístav 
pro nové rekreanty v místě stávajících loděnic, aniž by s jejich majiteli jednal. Jednoznačně se jednalo o snahu investora  
zahájit projekční přípravu zcela v rozporu s územním plánem za tichého přihlížení obce, s předpokladem, že si  
návrhu RP nikdo nevšimne. Dočasná čistírna by se pak stala trvalou, ve znečištěné vodě by se nedalo koupat, úbytek  
vody ve studních by si chataři museli řešit sami, a majitelé loděnic by nakonec pod náporem stovek rekreantů radši loděnice 
sami prodali za zlomek současné ceny. Je to správný postup? 
 
         Naštěstí se o tomto návrhu RP dozvěděli chataři z Radslavi. Přibližně 30 se jich zúčastnilo veřejného projednání  
v květnu 2021, kde vyjádřili svůj nesouhlas a zpracovali hromadnou připomínku, kterou podepsalo celkem 68 osob. Další 
osoby podaly připomínky samostatně.  
 
         Na základě těchto připomínek nebyl regulační plán schválen a podle našich informací se v jeho přípravě ani dále 
nepostupuje. 
 
         Investor ale nelenil a podal návrh na změnu ÚP, ve kterém se v dané lokalitě objevila plocha pro novou čistírnu  
odpadních vod. Návrh změny ÚP byl vyvěšen v říjnu 2021, avšak tato informace nebyla zveřejněna na úřední desce obce,  
ale pouze na jejích internetových stránkách. Nová čistírna byla naštěstí na základě předchozích připomínek k RP č. 4  
z návrhu změny ÚP vypuštěna, mimo jiné proto, že čistírna odpadních vod nemůže být funkční v případě, že má přísun  
odpadní vody pouze několik měsíců v roce.  
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Územní plán Černá v Pošumaví – Radslav.
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         V jižní lokalitě zatím nebyl návrh RP č. 6 zveřejněn, ale investor již v roce 2021 uspořádal propagační akci a s cílem 
prodeje budoucích nemovitosti sliboval zahájení výstavby v roce 2023. Nemáme podrobnější informace, existuje však  
studie zadaná firmou Landifer a zpracovaná ateliérem Knesl a Kynčl, která v dané lokalitě počítá s výstavbou 37 rodinných 
domů. Jedná se zjevně o pokus obejít platnou legislativu, jelikož za rodinné domy se budou vydávat budoucí  
apartmány k pronájmu, protože si lze jen těžko představit 37 rodin, které si koupí luxusní rodinný dům v místě,  
kde není škola ani práce a cestu širokou 3 m v zimě prohrnuje traktor. Pro výstavbu rodinných domů však není nutné 
podstoupit proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA, jímž by pravděpodobně celý záměr neprošel. 
 
                                                    Nikdo nechce bránit rozvoji obcí na Lipensku, ale není nám jasné,  

jaký užitek má obec Černá v Pošumaví z podpory nekalých praktik developerů,  
kteří v rozporu s územním plánem chystají zjevně spekulativní výstavbu rekreačních komplexů 

vzdálených několik kilometrů od centra obce.  
Tyto rekreační komplexy navíc obci kromě problémů s vyvážením a ukládáním odpadků  

a vzniku několika velmi hypotetických dočasných pracovních míst nic nepřinesou. 

Autor: Milan Hladík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Předražená cyklostezka 
 
         Navrhovaná trasa cyklostezky v úseku Radslav–Dolní Vltavice podél jižního levého břehu v těsné blízkosti vodní  
plochy je v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Namísto využití již existujících cest je vedena zcela novou trasou,  
a proto je velmi drahá. Břehové pásmo je navíc v současné době zcela neprostupné, díky čemuž se stalo významným  
útočištěm pro řadu chráněných živočichů a lokalitou s velkým množstvím a druhovou pestrostí rostlin. Kácení břehového  
porostu a lesa, které povede k narušení stability břehu a ekosystému a k narušení území plně funkčního biotopu  
LBC CHOŠ 155 s mokřadem a kolonií bobrů, negativně ovlivní přírodu. Je proto nutné provést posouzení z hlediska  
vlivu na životní prostředí.  
 
         Cyklostezky na Lipensku jsou velmi potřebné a my je také rádi využíváme. Je nicméně nutné přistupovat k jejich  
budování racionálně a s ohledem na přírodu. Tento konkrétní návrh je z ekonomického hlediska velmi nákladný  
a k přírodě velmi nešetrný. Přitom existují minimálně dvě jiné, úspornější a k přírodě šetrné varianty.  
 
         Proto požadujeme přepracování návrhu a volbu takové varianty, která bude prospěšná nejen cyklistům, ale  
také šetrná k přírodě a obecní kase.  

Autor: Lucie Káplová 
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FRYMBURK 

„Blýskání na lepší časy nebo zataženo s deštěm?“ 
 

Kovářov – nesmělé blýskání na lepší časy? 
 

         V minulém vydání jsme Vás informovali o projektu JHC912 „Rekreační park Kovářov,” jehož realizace by znamenala  
zábor téměř 26 hektarů dosud zelené plochy a vznik 139 rekreačních objektů s cca 870 lůžky, což by v kombinaci  
s projektem „Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno” znamenalo kompletní zničení malebné krajiny Kovářovského  
poloostrova. S potěšením oznamujeme, že dne 12. 8. 2022 vrátil Krajský úřad Jihočeského kraje dokumentaci vlivů  
tohoto záměru jeho oznamovatelům (společnostem GOLF RESORT LIPNO s. r. o. a LIPNO INVEST G s. r. o.) k přepracování 
a doplnění informací v celkem 13 oblastech. 
 
         K nejvýznamnějším požadavkům patří posouzení kumulativních vlivů na kvalitu vody ve vodní nádrži Lipno, vyhodnocení 
systému čištění odpadních vod (s důrazem na odstraňování fosforu), upřesnění vlivů projektu na klima a zejména  
mikroklima lokality, podrobnější vyhodnocení únosnosti dotčeného území, a to i ve vztahu k výstupům Územní studie  
krajiny Jihočeského kraje 2021, která, mimo jiné, klade důraz na „nepobytové rekreační aktivity bez areálových zařízení  
a staveb s negativními vlivy na přírodu a krajinu.“ Ve hře se nově ocitá i podstatná redukce původního rozsahu záměru. 
 
         Toto rozhodnutí je sice jen částečným vítězstvím, ale přesto se jedná o důležitý milník v povolování rekreačních staveb 
na Lipensku. Až dosud totiž příslušné úřady záměry investorů nijak významně neomezovaly. Lze usuzovat, že důležitou  
roli ve změně jejich postoje sehrály i občanské aktivity zastřešené naším spolkem Lipensko pro život. Pro naši další 
činnost je to velkým povzbuzením.    
 
 

Frymburská pole – zataženo s deštěm! 
 

         Méně optimismu vyvolává současné dění na Frymburských polích. Jedná se o souvisle zalesněný pás  
levého břehu v okolí říčního kilometru 338, ukrývající několik chat postavených již před desítkami let. Tato  
pobřežní partie je neodmyslitelnou součástí jedinečné krajinné scenérie otevírající se při pohledu od kaple na  
Martě. Její estetickou hodnotu přitahující svým kouzlem návštěvníky potvrzuje i to, že se objevuje na nesčetných  
pohlednicích, propagačních materiálech – a v poslední době bohužel i v nabídce realitních kanceláří, které chtějí  
tuto oblast ekonomicky „vytěžit,“ a to i za cenu její faktické likvidace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         V pozadí stojí snaha současných vlastníků pozemků o maximalizaci zisku: jde jim o to, aby mohli území co nejvíce  
stavebně zahustit a umístit zde co největší počet stavebních parcel, zcela bez ohledu na přírodní hodnoty, estetickou  
hodnotu území, negativní vlivy na životní prostředí, a dokonce i na soukromí předpokládaných budoucích majitelů.  
Místo stávajících 6 rekreačních objektů jich zde má být nově namačkáno v těsné blízkosti 22, a to ještě několik z nich 
má vzniknout, v rozporu s platným územním plánem, mimo plochy určené pro individuální rekreaci! 
 
         V celém procesu je bezohledně používána „salámová metoda“ – formou postupného schvalování dílčích kroků  
(vrty na zdroje pitné vody, příjezdová komunikace) je území připravováno pro výstavbu, aniž by byl projekt posuzován  
vcelku, což je v příkrém rozporu s platnými zákony! Přes nedokončenost povolovacího řízení již developer inzeruje  
nabídku luxusních nemovitostí na břehu jezera, přestože v území není vyřešena likvidace pevných a zejména 
tekutých domovních odpadů. Realitní kancelář sice zmiňuje kanalizaci, tu ovšem není kam napojit, protože v zájmovém 
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Stávající charakter krajiny. 
 

Záměr parcelace území pro novou výstavbu
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území není čistírna odpadních vod. Že taková výstavba bude mít devastující vliv na kvalitu vody v nádrži, je nade  
vši pochybnost. V inzerci je nabízena dokonce i privátní pláž, což je opět v rozporu s realitou, protože samotný břeh je  
parcelně součástí nádrže, ve vlastnictví státu, a každý má tedy právo na tyto pozemky vstupovat. 
 
         Situaci budeme nadále sledovat a na výše uvedené pochybné praktiky developera mediálně upozorňovat. Snad 
se i na Frymburských polích nakonec mraky protrhnou a vysvitne slunce. 

Autoři: František Frantál, Vladislav Smolka 
 
 
 

PŘEDNÍ VÝTOŇ 

Přetahovaná o územní plán aneb:  
„My tady developerskou rekreační výstavbu nechceme, ale nový územní plán navrhneme 

tak, aby se to pro movité investory dalo vždy nějak zařídit…“ 
 

      V Přední Výtoni se již od roku 2019 zpracovává nový územní plán. Obec Přední Výtoň dosud byla před větší rekreační  
výstavbou uchráněna, ale tlaky developerů sílí. Jestli obec zůstane i nadále klidnou, záleží hlavně na jejích občanech. Pokud 
dají ve volbách hlas kandidátům, kteří se podíleli na návrhu nového územního plánu a zároveň v něm dopustili uvolnění 
limitů pro rozsáhlou rekreační výstavbu, bude obec v budoucnu tlakům developerů odolávat jen těžko. Nespokojenost  
s návrhy nového územního plánu vedla některé občany k tomu, že vytvořili sdružení a pod heslem „DYCKY VÝTOŇ!“ sestavili 
kandidátku do voleb. Pokud budou občany zvoleni, budou do konečné verze územního plánu prosazovat taková omezení, 
která nebudou rozsáhlou rekreační výstavbu umožňovat, ale upřednostní rodinné domy pro trvalé bydlení. 
 
         Projednávání nového územního plánu spustilo některé žádosti o vydání územního rozhodnutí ještě podle stávajícího 
územního plánu. Aktuálně se řeší povolení dvou investičních akcí, které mohou být prvními většími projekty v obci. Je  
to výstavba dvou velkých objektů v lokalitě K lomu, kde jsou územním plánem umožněny rodinné domy o jednom  
nadzemním podlaží a obytném podkroví. Při pohledu na vizualizaci stavby je ovšem zřejmé, že se jedná o stavby rozsáhlé,  
se zastavěnou plochou přes 300 m2, ve kterých jsou tři plnohodnotná podlaží. Je snadné se dovtípit, že zde skrytě vzniká  
rekreační areál s několika apartmány. Je stávající územní plán opravdu tak „děravý“, že i dům na vizualizaci vyhovuje 
definici rodinného domu o jednom nadzemním podlaží s obytným podkrovím? 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Vizualizace jednoho z domů. 

 
         Druhý projekt nad rekreačním areálem Vyhlídka může zahrnovat až devět rekreačních domů v dlouhé řadě na 
vyvýšeném místě nad areálem, které budou tvořit novou dominantu na horizontu nad obcí. Plocha, na které se mají 
tyto domy postavit, je deklarována jako sportoviště a investor ji s tímto způsobem využití také kupoval. To majiteli ale nebrání 
v tom, pokusit se celé sportoviště zastavět rekreačními domy. Návrh nové zástavby má podle územního plánu akceptovat 
hlavní hodnoty sídla, charakter okolní zástavby, vysokou přírodní kvalitu, průhledy, dálkové pohledy a stávající dominanty, 
což je v této lokalitě hlavně opravený kostel. Při pohledu na vizualizaci je zřejmé, že návrh toto nesplňuje. 

9
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Vizualizace nad Vyhlídkou 
 
         Zajímavé je, jak se k výstavbě staví dosavadní zastupitelstvo obce. V případě výstavby nad Vyhlídkou poslalo na stavební 
úřad negativní stanovisko a iniciovalo proti tomuto projektu petici občanů. V případě lokality K Lomu se zastupitelstvo  
vyjadřovat nechce a tím dává stavebnímu úřadu souhlasné stanovisko s výstavbou. Občané mají velké výhrady k oběma 
projektům, proč tedy zastupitelstvo nezastává v obou případech stejný postoj? 

sp 
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„Ohleduplně stavět a rozvíjet tak, aby to přineslo užitek turistům i místním 
občanům. S těmito zásadami se musí přistupovat k rozvoji jakékoliv oblasti 
s turistickým potenciálem. Týká se to i Lipenska a Šumavy. 
         Domnívám se, že Lipensko už developerské projekty doslova  
pohltily. A přestože by si okolí Lipenské nádrže zasloužilo od další  
masivní výstavby odpočinout, připravují se další. Jsem velmi znepoko-
jen zejména rozsahem developerského projektu připravovaném  
na Kovářovském poloostrově. 
         Tvrdý turismus, který ničí krajinu a zbavuje ji tak potenciálu pro  
udržitelnou turistiku, nepodpořím na Lipensku ani jinde v regionu.  
         Lipenskou a šumavskou přírodu si musíme chránit, k rozvoji oblastí  
přistupovat rozumně. Proto jsem všemi deseti pro zpřístupnění Šumavy  
turistům! Bezohledné developerské projekty přese mě naopak nikdy  
neprojdou!  
         Věřím, že s organizací Lipensko pro život dokážeme být silnými partnery 
a podaří se nám region společně ochránit.” 

DALIBOR UHLÍŘ 
Kandidát do Senátu Parlamentu ČR za volební obvod č. 10 – Český Krumlov 

 

„Bezohledné developery nikdy  
nepodpořím.” 

Zadavatel: Dalibor Uhlíř, zpracovatel 7 agency
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    Volební pohádka na dobrou noc...  

      … aneb demokracie nebo totalita? Už víte, komu dáte svůj hlas?  
 
        Bylo nebylo, v jedné obci lidé volili do zastupitelstva stále stejné lidi proto, „že už tam byli,  
a tak to asi umějí.“ 
        Bohužel často docházelo k tomu, že zastupitelé si materiály, o kterých měli jednat, neměli  
čas přečíst, nebo byla témata tak složitá, že by potřebovali odborného poradce, aby se  
rozhodli správně.  
        To se může stát. V takovém případě by se ale měli zdržet hlasování. Kdyby tak učinila víc  
než polovina zastupitelů, návrh by se neschválil a získal by se tím čas na řádné posouzení  
dané záležitosti. Pokud se ale hlasování nezdrželi ani nehlasovali proti, bylo pro každého, kdo  
se snažil prosadit své vlastní zájmy, snadné získat souhlas většiny zastupitelů prostě proto,  
že nebyli dostatečně informováni. 
        Bylo častým jevem, že starosta navrhl doplnění kontroverzního bodu do programu jednání 
na poslední chvíli, bez předchozího poskytnutí všech podkladů zastupitelům, a přesvědčil je, že 
je nutné schválit to rychle. Fakt, že tím mohl porušit zákon, ho netrápil, protože kde není žalobce,  
není ani soudce.      
        V kraji také nebylo výjimkou, že se v obecních zastupitelstvech po léta držely rodinné klany. 
Nešlo jim ani tak o zájmy občanů, jako o své vlastní. Velkým lákadlem pro ně bylo získávat  
výhody od developerů povolováním výstavby rekreačních objektů. Tyto klany byly podporovány 
některými skupinami obyvatel, od nichž dostávaly ve volbách hlasy, aby mohly nerušeně  
pokračovat. Tu přemluvily ostatní zastupitele, aby odhlasovali nezanedbatelnou finanční  
podporu dobrovolným hasičům, tam na akce výběrového spolku seniorů. Ti šikovnější nebo  
drzejší si přihráli cenné pozemky přímo do své kapsy a s využitím své pozice vesele podnikali.  
 
        Ještě že je to jen pohádka a ve skutečnosti to funguje jinak… 
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Foto © Jiří Jiroušek
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO  
         Pomluvy a lži, které se záměrně šíří o mně i o jiných členech spolku, jsou tak jedovaté, že to člověku bere chuť se  
o cokoliv snažit. Navíc podpásovky jako zařazení projednání petice zastupitelstvem pod bod Různé, aby o tom veřejnost  
nevěděla, a naopak přítomnost celých týmů developerů na zasedání, neochota zveřejnit naše dokumenty nebo záměrně  
vylepit pozvánky na besedu tak, že není šance je zahlédnout, také moc nepřidají.  
          
         Díky vzkazům a všem těm, kteří petici podepsali nebo nám vyjadřují podporu, ale vidím, že to cenu má. Některé  
komentáře petentů jsem pro vás do tohoto čísla vybrala. Vlijí mi vždy energii do žil. Díky nim věřím, že šanci uchránit 
kvalitu našeho života a krajinu pro naše děti stále máme.           
l      Nemůžu se smířit s tím, že za peníze jde vše! Na úkor nás místních, přírody... Osada Hruštice je moje srdcovka, můj domov... 
          plánovaná výstavba mi trhá srdce!  

Lucie S., Benešov  
l      Zastavme starosty Lipna, Frymburku a Horní Plané v hamižnosti, nenechme si zničit, co tu ještě zbývá. Ta hrůza na Lipně 
          úplně stačí. 

Jana R., Hůrka 
 
l      Do Karlových Dvorů pravidelně jezdíme na dovolenou. Láká nás hlavně klid a krásné prostředí. Vůbec nechápu, jak  
          někdo mohl dopustit byť jenom přípravu takovéhoto obřího až likvidačního záměru na břehu Lipna. 
                                                                                                                                                                                                                                    Magdalena F., Luštěnice 

 
Pomozte Lipnu!  

V letošním roce na podzim proběhnou volby do obecních zastupitelstev.  
A jsou to právě obecní zastupitelé v čele se starostou, kteří rozhodují o obecním  

majetku a stanovují podmínky pro výstavbu v obci – tzv. územní plán. 
 

Nyní je šance na změnu.   
Volte ty, kteří myslí skutečně na Vás a nejdou na ruku developerům.  

Ty, kteří si uvědomují, že největší devizou tohoto kraje je čistá voda a krásná krajina. 
  

Sledujte dění na Lipensku!  
Pokud chcete dostávat informace o dění, napište na info@lipenskoprozivot.cz  

nebo sledujte náš facebook a web www.lipenskoprozivot.cz. 
 

Za Lipensko pro život  Pavla Setničková, předsedkyně 
 

 
Každá pomoc při záchraně Lipenska je vítaná!  

Chcete-li se zapojit, kontaktujte nás! 
 

Budeme rádi, když přispějete na aktivity spolku třeba i malou  
pravidelnou částkou. Peníze využijeme na tisk letáků, úhradu provozu 

webové stránky, pořádání přednášek apod. 
 

Fio banka, a.s.: 2002087479/2010.  
V poznámce uveďte, že se jedná o DAR, což je odečitatelná položka z daní.  

 

 

 

 

 
Vzniklo s laskavou finanční podporou Nadace Via.
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