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Organizátoři letošního běžec-
kého závodu Lipno Ice Ma-
rathon se těší z mrazivého poča-
sí. Díky němu se letošní klání 
uskuteční v  sobotu na zamrzlé 
vodní nádrži. Běžci vyrazí 
z kempu Jestřábí I. 

„Největším specifi kem naše-
ho závodu je počasí a  lokalita. 
Zatím nám počasí každý rok 
přichystalo jiné podmínky, a tak 
je každý ročník opravdu unikát-
ní. Koneckonců, na fotkách ze 
všech ročníků je velmi dobře 
vidět, o jak náročný a specifi cký 
závod se jedná,“ uvádí Adéla 
Černá, organizátorka, provozo-
vatelka zdejšího kempu, propa-
gátorka otužování a  také vodní 
záchranářka.

Právě mrazivé počasí je ideál-
ní pro závodníky i  pořadatele, 
které by v opačném případě če-
kalo hotové peklo. Trať by v ta-
kovém případě musela vést ko-

lem vody přes mokřiny, rašeli-
nu, bahno, písek, vodu 
i  takzvanou velbloudí trávu. 
„Zkrátka podél pobřeží, tedy 
trať je pak opravdu jen pro skal-
ní fanoušky adrenalinu a milov-
níky výzev,“ podotkla Černá 
s tím, že letos snad tato varianta 
nehrozí.

Na start předchozích osmi 
ročníků extrémního závodu se 
v  minulosti postavilo už více 
než pět set odvážných sportov-
ců. Mezi nimi bylo i  několik 
známých jmen.

V  roce 2020 se stal vůbec 
prvním zaběhnutým maratonem 
v  kariéře pro Davida Svobodu, 
olympijského vítěze v  moder-
ním pětiboji. V loňském roce se 
na trať postavila oblíbená mode-
rátorská dvojice z pořadu České 
televize Zázraky přírody Maroš 
Kramár a Vladimír Kořen. „Vů-
bec první ročník, v  roce 2016, 
s  námi absolvoval Miloš Škor-
pil, běžecký guru. Na trať se ta-

ké v letech 2018 a 2019 postavil 
a  dvakrát ji úplně ovládl Jan 
Venca Francke, zimní nezmar 
a pokořitel Yukon Arctic Ultra,“ 
uvádí Černá.

Protože organizátoři čekají 
do poslední chvíle na počasí 
a  trať následně přizpůsobí ak-
tuální situaci, je tak každý roč-
ník unikátní a pro organizátory 
je příprava do jisté míry stresují-
cí. Přihlášeno je zatím 80 běžců.

„Na trati určitě můžete potkat 
třeba Jana Dolejše (ročník 
1949), který zdolává pravidelně 
maratonskou trať. Závod si zku-
sil dokonce i běžec z Hongkon-
gu a každoročně k nám zavítají 
sportovci z různých zemí světa,“ 
doplnila Černá.

V  loňském roce trať absolvo-
vali dokonce dva neslyšící běžci 
a  nejmladším účastníkem závo-
du byl jen několikaměsíční Louis
Hampel z Německa v kategorii 
Offspring, což je kategorie pro 
děti do 14 let s doprovodem.

Lipenský maraton bude letos na ledu

Pavel Orholz

Obyvatelé osady Pernek-
-Hory v  Horní Plané se bouří 
proti záměru vystavět v  jejím 
centru parkoviště pro karava-
ny. Podle nich se v  podstatě 
jedná o autokemp, kde bude 18 
stání, dětské hřiště, a  v  místě 
se tak prý zhorší kvalita bydle-
ní i  ochrana přírody. Manžel 
investorky považuje argumen-
ty odpůrců parkoviště za ab-
surdní a  doufá, že se situace 
zklidní. 

Řadě lidí z  osady vadí i  to, 
že parkoviště vyprojektoval 
místostarosta Horní Plané Voj-
těch Ščevík (Zodpovědně pro 
Horní Planou). „Je to podle 
nás naprosto zřejmý konfl ikt 
zájmů, protože pan místosta-
rosta je projektantem a  záro-
veň zplnomocněným zástup-
cem v řízení s Městským úřa-
dem Horní Planá,“ sdělil Právu 
Karel Dvořák z  osady Hory. 
„Jelikož jsem z oboru, tak vi-
dím, že ten projekt neodpovídá 
standardům. Neoplocené par-
koviště je navržené dokonce 
jen čtyři metry od obytné části 
mého stavení,“ dodal. Nesou-
hlas se stavebním záměrem 
s 11 argumenty podal Krajské-
mu úřadu Jihočeského kraje.  

Podle webových stránek ho-
rylipno.cz, které Dvořák zalo-
žil, nesouhlasí v osadě se stav-

bou nejméně 46 z  57 majitelů 
nemovitostí. Řada z  nich se 
hodlá stát účastníky řízení 
a  někteří již také podali ke 
krajskému úřadu podnět 
k přezkoumání povolení zámě-
ru vydaného Městským úřa-
dem v Horní Plané.

Obávají se toho, že na místě 
vznikne v podstatě kemp s tu-
risty, který bude rušit místní 
i  chataře. Ve hře jsou podle 

nich bujaré večírky u obytných 
domů, neoprávněné vstupy na 
pozemky osadníků, krádeže 
uskladněného dřeva či pěsto-
vané zeleniny nebo vykonává-
ní potřeby v  blízkosti chat. 
„V  praktickém důsledku jde 
o  běžný autokemp, čítající při 
plném obsazení až 80 osob na 
malém pozemku v  těsné blíz-
kosti obytných domů a  rek-
reačních objektů,“ je přesvěd-
čený Dvořák.

Podle iniciátorů petice, pod 
kterou je jen za první tři týdny 
od zveřejnění přes 240 podpi-
sů, je záměr i v rozporu se ži-

votním prostředím. „Jedná se 
o mokřinu, kde se nachází úto-
čiště a zimoviště plazů a oboj-
živelníků. V místě není kana-
lizace ani pitná voda a parko-

viště tak může mít vliv i  na 
kvalitu vody v Lipně,“ píše se 
v petici. 

Investorka prý kupovala po-
zemek s tím, že je ideální prá-

vě pro vybudování parkoviště, 
a nic podle něho rozhodně ne-
nasvědčovalo tomu, že by to 
obyvatelům vadilo. Petice 
i odezva některých místních ji 

proto překvapily. Právu se vy-
jádřil její manžel Petr Holý, 
který považuje argumenty od-
půrců za absurdní. 

„Pozemek je určený jako 
místo pro rekreaci, konkrétně 
kemp. Na místě byly kopřivy, 
a  někdo tam dokonce odvážel 
odpadky. Proto jsme byli pře-
svědčeni, že tento projekt spí-
še místním pomůže. Projekt 
počítá s  přírodním plotem 
i  s  dětským hřištěm,“ uvedl 
Holý. Upozornil, že Jihočeský 
kraj na budování takových 
míst dokonce vypsal dotaci.

„Máme i  povolení od chrá-
něné krajinné oblasti a  celý 
projekt je připravený i  ekolo-
gicky správně. Doufám, že se 
situace i  přes petici uklidní,“ 
přeje si Holý. 

Konfl ikt zájmů není
Místostarosta Horní Plané 

Vojtěch Ščevík pak konstato-
val, že v  tomto případě není 
a  ani nemůže být v  konfl iktu 
zájmů. „Parkoviště jsem pro-
jektoval ještě v době, kdy jsem 
nebyl ve vedení města. Zásad-
ní je, že o stavbě nerozhoduje 
město Horní Planá, tedy ani 
jeho vedení, ale stavební úřad. 
Do jeho rozhodování jako mís-
tostarosta zasahovat rozhodně 
nemohu,“ upozornil Ščevík. 
O záměru bude nyní rozhodo-
vat krajský úřad.

V osadě u Lipna se bouří proti parkovišti

Parkoviště má vzniknout na zelené louce u nedalekého rybníčku.
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O stavbě nerozhoduje 

město Horní Planá, 

tedy ani jeho vedení, 

ale stavební úřad
Vojtěch Ščevík,

místostarosta

■  Výstava děl
Lucie Šachlové

V  českobudějovické radniční 
výstavní síni vystavuje svá díla 
slovenská malířka, ilustrátorka 
a  grafi čka Lucia Šachlová. Ná-
vštěvníci výstavy uvidí její tvor-
bu za posledních deset let. Au-
torka ráda kombinuje techniku 
– olej, akryl, malbu, kresbu – 
a  někdy své obrazy dotváří ru-
kama. Výstava potrvá do
18. března.  (kal)

■  Zabavovali alkohol,
cigarety i padělky

Stovky litrů nezdaněného al-
koholu, statisíce cigaret a  tisíce 
kusů padělků zajistili v loňském 
roce celníci z  Karlovarského 
kraje. Provedli více než 70 kont-
rol v tržnicích i kamenných ob-
chodech. Informovala o  tom 
mluvčí celního úřadu Lenka Pa-
velková. Mezi padělky se nevy-
skytuje už jen textil nebo módní 
doplňky, ale stále častěji i dro-
gerie nebo hračky. (ČTK, zr)

■  Tříkrálová sbírka
vynesla rekord

Tříkrálová sbírka letos v  pl-
zeňské diecézi, která zahrnuje 
Plzeňský a  Karlovarský kraj, 
vynesla 6 869 540 korun, nejvíc 
v historii sbírky. Oproti loňsku 
se vykoledovalo o 866 939 ko-
run více. Více peněz bylo přímo 
z  kasiček koledníků, z  online 
koledy i  z  bezhotovostních da-
rů. Vybrané peníze podpoří 
služby charity, která sbírku or-
ganizuje, ale i školní pomůcky, 
výlety a kroužky dětí ze sociál-
ně slabších rodin. V celém Čes-
ku se letos vybralo rekordních 
161 958 159 korun.  (ČTK, zr)

Zástupci Chebu jednali na 
krajském úřadu ve věci znečiš-
tění vodní nádrže Skalka sini-
cemi a  rtutí. V  této souvislosti 
bylo zmíněno jako jedno 
z  opatření vybudování kanali-
zace v  chatových oblastech na 
březích přehrady Skalka. Vy-
plývá to z  informací Simony 
Liptákové, mluvčí chebského 
městského úřadu.

Tímto krokem by mělo dojít 
ke zlepšení kvality vody v pře-

hradě. Značný vliv na její zne-
čištění má však i sousední Ně-
mecko, kde se nachází 85 pro-
cent povodí přehrady. Hlavními 
zdroji znečištění jsou fosfor 
a  rtuť. Právě fosfor se do pře-
hrady dostává z odpadních vod 
z obydlí v blízkosti horního to-
ku Ohře.

Projekt odkanalizování by 
podle domluvy mělo připravit 
město Cheb a o fi nancování by 
se měly podělit Karlovarský 

kraj společně se společností 
Chevak.

„Již před několika lety byl 
postaven tlakový přívod z obce 
Pomezí do Chebu a  přípojka 
nové kanalizace by se pro cha-
tové oblasti mohla napojit. Byl 
by to velký posun, jak vyřešit 
dlouhodobý problém se znečiš-
těním přehrady, která by po 
mnoha letech mohla opět slou-
žit pro rekreaci,“ řekl starosta 
Jan Vrba (ANO). (zr)

Voda ve Skalce by měla být čistější

Ivan Blažek

Dvě třetiny turistů navštíví 
v Plzni katedrálu, čtyři z deseti 
Velkou synagogu, 84 procent 
návštěvníků vyhledává aktivi-
ty typu návštěva Plzeňského 
Prazdroje nebo zoologické za-
hrady. Vyplývá to z průzkumu, 
který minulé léto uskutečnila 
městská organizace Plzeň – 
Turismus. Turisté tvořili třeti-
nu z 2500 respondentů, zbytek 
připadl na místní.

„Cestovní ruch se v  posled-
ních třech letech zásadně pro-
měnil,“ uvedla náměstkyně 
primátora Lucie Kantorová 
(ANO). „Plzeň na to včas zare-

agovala tím, že více svých 
marketingových aktivit zamě-
řuje na domácí trh,“ dodala. 
Časy, kdy ze zahraničí přijíž-
děla většina hostů, jsou pryč, 
ubyli především Asiaté. A mě-
ní se nejen skladba návštěvní-
ků, ale i  jejich chování. Místo 
dlouhodobého plánování se 
rozhodují spíše na poslední 
chvíli. 

Názory místních a turistů na 
město se často liší. Plzeňané 
jsou podle průzkumu skutečně 
hrdí patrioti a  návštěvníkům 
by doporučili k  návštěvě tolik 
cílů, že se to nedá za běžnou 
dovolenou zvládnout. Na dru-
hou stranu jsou kritičtější 

k  čistotě a  bezpečnosti, tedy 
k oblastem, které přitom větši-
na hostů nevnímá jako zásadní 
problém. Různě vyzněly i třeba 
odpovědi na to, zda by atrakti-
vitu města zvýšil akvapark ne-
bo zrekonstruované městské 
lázně. Místní soudí, že ano, tu-
risté by spíše uvítali lepší in-
frastrukturu pro cyklisty. 

A  co se lidem vybaví, když 
se řekne Plzeň? Žádné překva-
pení. S drtivou převahou vede 
s 66 procenty pivo. Na druhém 
místě je se sedmi procenty ka-
tedrála a  fotbal. Zato třeba na 
Adolfa Loose si na první dob-
rou vzpomnělo jen 1,3 procen-
ta dotázaných.

Akvapark chybí místním, turistům ne

UŠATÁ PLICHTA. Smrk u  lesoparku Homolka na plzeň-
ských Slovanech si oblíbilo osm kalousů ušatých. Tyhle střed-
ně velké sovy jsou v této lokalitě právě na zimních prázdni-
nách, pak odlétají jinam. Snahy ornitologů o jejich okroužko-
vání ale skončily přes opakované pokusy a  natažené sítě 
remízou – podařilo se odchytit polovinu ptáků. (ib)
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Lipenský maraton se v  ideálním případě běhá za mrazivého 
počasí na ledu a sněhu. Foto PRÁVO – Pavel Orholz


