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S lyžaři problém není
V oblasti Ovčárny na Pradědu je šest lyžařských vleků. Čtyři z nich dostaly prvoinstanční povolení, a tedy

výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a dva nikoli. Na území CHKO Jeseníky je
celkem 76 vleků. Vyřazením dvou vleků z provozu dojde ke zkrácení celkové délky vleků i sjezdovek jen
o několik procent. Byl jsem před časem interpelován poslancem ODS p. Benešem, jak je možné, že dochází
ke střetu rezervace se sportovním využitím území. Jenže logika věci je přesně opačná: přírodní hodnoty,
které mají ze zákona ochranu jako národní přírodní rezervace mezinárodního významu, tady byly dávno
před tím, než se na Pradědu vybudoval onen sportovní areál víceméně průmyslového charakteru. Důležité je
ale jedno: vleky mají různé provozovatele, a já jsem se při své osobní návštěvě této oblasti přesvědčil, že
několik provozovatelů vleků dokáže dodržet stanovené podmínky a jeden nikoli. V regionálním tisku se
objevují informace, že by se výjimky měly udělovat automaticky či že by se část rezervace měla vyjmout
z režimu NPR Praděd. To je stejné, jako kdyby ti, kdo nedodržují na silnicích maximální povolené rychlosti,
brojili za zrušení všech rychlostních limitů. Na Pradědu by ten podnikatel, který dodržel podmínky vyplývající
z rozhodnutí správního orgánu a neměl problém se získáním kladného rozhodnutí na příštích pět let, byl
znevýhodněn oproti tomu, kdo je nedodržoval a za účelem maximalizace svého zisku ničil přírodu. Nejde
o střet ochranářů s lyžaři, ale mezi ochranou přírody a krajiny a tím podnikatelem, který zcela zjevně
nedodržoval podmínky dané minulou pětiletou výjimkou ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Je to
prokazatelné i opakovaným udělováním pokut za nedodržování těchto podmínek. Ostatně i moje návštěva
mi potvrdila, že tam skutečně dochází k likvidaci vegetačního pokryvu, který je zde unikátní. Příčinou je to,
že na úpravu sjezdovky se používala rolba i tehdy, když už bylo málo sněhu. Pásy rolby pak devastovaly
vzácná tundrová společenstva na stráních. Hned na vedlejší části stráně bylo ale možné sjezdovku udržovat
pro sjezdové lyžování, aniž by docházelo k devastaci. Ochranáři rozhodně nemají nic proti lyžařům, sami
ostatně mezi ně také často patří. Na Pradědu se dá lyžovat, ale musí se dodržovat určité podmínky. Otázkou
je, proč je jeden podnikatel dodržovat dokáže a druhý nikoli.
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