
Causa Praděd
V souvislosti s událostmi posledních dnů, kdy se nejen na odbor ochrany přírody MŽP

obrátila řada občanů s dotazem: „Bude se letos na Pradědu lyžovat?”, se pokusím touto
cestou informovat o tom, co se zatím kolem lyžování na Pradědu děje. Bohužel na otázku, zda
se bude letos ještě na Pradědu lyžovat, v tuto chvíli nikdo odpovědět neumí a bude
zodpovězena teprve po ukončení zahájených správních řízení a nabytí právní moci
rozhodnutí, která byla pro provoz lyžařských vleků vydána.

Ministerstvo životního prostředí obdrželo celkem čtyři žádosti o udělení výjimky ze základních
ochranných podmínek národních přírodních rezervací (NPR) pro provoz šesti lyžařských vleků v NPR
Praděd, protože k 31. 5. 2001 končila platnost výjimek vydaných odborem ochrany přírody na dobu
5 let. 

Stav přírodního prostředí národní přírodní rezervace byl po celou dobu platnosti výjimek vždy po
ukončení sezóny kontrolován. Opakovaně bylo bohužel zjišťováno poškození zejména bylinného patra,
způsobené provozem lyžařských vleků a údržbou sjezdových tratí, které bylo důvodem i pro uložení
pokut. Poslední terénní šetření se uskutečnilo 29. 5. 2001. Po posouzení stavu části území NPR,
využívané v zimním období pro sjezdové lyžování, byli pracovníci odboru ochrany přírody nuceni
konstatovat, že v podstatě nedochází k žádoucí regeneraci nejvíce poškozených ploch a navíc
přibyla i poškození nová. Fakt, že dochází k poškození území NPR Praděd, potvrdil i znalecký
posudek, jehož účelem bylo posouzení stavu přírodních fenoménů v prostoru mezi Ovčárnou a Petrovými
kameny z hlediska jejich ovlivnění provozováním lyžařských vleků a souvisejících činností. 

Při posuzování podaných žádostí a formulaci rozhodnutí ve správním řízení vycházelo MŽP z vlastních
podkladů a šetření, které shromáždilo v průběhu platnosti výjimek pro provoz lyžařských vleků na území
NPR Praděd, a z podkladů, které obdrželo od všech účastníků řízení. Při rozhodování bylo nutné také
respektovat podmínky dané zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
zejména ustanovení § 28 odst. 2) tohoto zákona, ze kterého vyplývá, že využívání území národních
přírodních rezervací je možné jen v případě, že se jím uchová nebo zlepší dosavadní stav
přírodního prostředí. 

Po posouzení všech stanovisek účastníků řízení a vyhodnocení shromážděných podkladů MŽP vydalo
povolení k provozu čtyř lyžařských vleků. Provoz dvou lyžařských vleků z důvodu prokázaného
opakujícího se poškození území národní přírodní rezervace nepovolilo. Rozhodnutí zatím nenabyla
právní moci. V případě, že odbor ochrany přírody obdrží rozklad proti některému z vydaných rozhodnutí,
postoupí celý spis k posouzení a návrhu rozhodnutí rozkladové komisi ministra životního prostředí.
Konečné rozhodnutí ve věci provozu lyžařských vleků v NPR Praděd, proti kterému již není možné podat
rozklad, pak vydá ministr životního prostředí. 

Chci zdůraznit, že MŽP jako orgán ochrany přírody je povinno zajistit, aby nedošlo k nevratnému
poškození území NPR Praděd, samozřejmě při důkladném zvážení všech dalších zájmů na území NPR.
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