
Nic nového pod sluncem
O tom, že se na úbočí Pradědu již od počátku minulého století odehrávaly střety mezi zájmy lyžařů a

ochranou přírody, svědčí výňatky z dopisu přednosty Státního památkového úřadu, adresovaného Svazu
lyžařů v roce 1947:

Státní památkový úřad pro Moravu a Slezsko v Brně
V Brně dne 7. srpna 1947

Svazu lyžařů, župa jesenická, Olomouc. 
(...) Ministerstvo školství a osvěty projednává již delší dobu zřízení krajinné

reservace v Jeseníkách, v níž jsou vymezeny reservace úplné. Mezi ně patří také
Velká Kotlina a Petrovy kameny s okolím.

V prostorech úplných reservací nemůžeme přistoupit na žádný projekt (...).
Tyto reservace mají vědecký význam daleko přesahující hranice našeho státu.

Když v letech 1933-34 usiloval opavský lyžařský spolek (německý) o uskutečnění
menšího projektu (chaty) v blízkosti Velké Kotliny, mělo to ohlas i v cizině a
mezinárodní úřad pro ochranu přírody v Bruselu učinil již v té věci dotaz. Projekt
však nebyl povolen a Zemský úřad v Brně zamítl odvolání lyžařského spolku
s konečnou platností výměrem ze dne 22.1.1935, v němž se praví:

„(...) s projektem nelze vysloviti souhlas (...) proto, že umožňováním pobytu
sportovcům podstatně se zvýší nebezpečí tvoření se lavin, čímž utrpí újmu jak
veřejná bezpečnost, tak také zájmy lesopolicejní.

Jest zajisté nesporné, že předejíti vytvoření nebezpečné bystřice (rozvodňováním řeky
Moravice díky vykácení ochranného lesa, pozn. red.) a varovati se všeho, co by napomáhalo
tvoření se lavin, jest závažnějším veřejným zájmem než podpoření zimních sportů
(...).

(...) se stavbou nelze vysloviti souhlas ani z důvodu ochrany přírodních památek,
t.j. z důvodu ochrany květeny ve Velkém Kotli, která jest jedinečnou v celé střední
Evropě a jejíž ochrana jest v naléhavém zájmu veřejném.”

Tuto stať úředního spisu Vám citujeme na důkaz, že snahy o využití (porušení) i
ochranu Velké Kotliny jsou již staršího data. Na druhé straně se však přírodní
poměry těchto míst jistě nezměnily natolik, aby snad stanovisko úředních –
neochranářských činitelů mohlo být zásadně jiné.

Tedy stručně: Projekty sjezdové dráhy ve Velké Kotlině a saňkařského výtahu
u Petr. Kamenů by zasáhly úplné přírodní reservace a nemůžeme na ně v těchto
místech zásadně přistoupit.(...)

Přednosta
Ing. Stan.Sochor v.r.

(vybrala Pla)
(pozn.: chyby v textu jsou ponechány úmyslně – byly i v původním dopise; rovněž podtržení textu je původní).

Provozování lyžařského vleku „S+S” na Malé Morávce

Dne 2. listopadu 2000 a dne 29. listopadu 2000 provozovatelé lyžařského vleku
označovaného jako „S + S” v k. ú. Malá Morávka požádali o jeho přeložení a o novou výjimku
pro jeho provoz, neboť platnost předchozí výjimky končila dne 31. května 2001.

Rozhodnutím ministerstva ze dne 25. 6. 2001 byla pro provoz lyžařského vleku „S+S” na Malé Morávce
povolena výjimka podle ustanovení § 43 zákona č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění



pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací a chráněných
krajinných oblastí.

Žádosti o výjimku bylo vyhověno za podmínek, které mají zajistit, že provozem LV v nové trase nebude
docházet k poškozování zvláště chráněného území NPR Praděd.

Jde o tyto podmínky:
1. Provoz LV se bude řídit provozně manipulačním řádem, jehož aktualizovaná podoba bude

předložena Správě CHKO Jeseníky k odsouhlasení.
2. LV smí být provozován pouze v období mezi 15. listopadem a 30. dubnem. Zahájení a ukončení

provozu LV v uvedeném období, popř. jeho dočasné přerušení, stanoví Správa CHKO Jeseníky na základě
posouzení stavu sněhové pokrývky na plochách vymezených pro lyžování.

3. Totéž opatření o zahájení či ukončení provozu na základě aktuálního stavu sněhové pokrývky se
vztahuje i na vjezdy sněžných mechanismů k úpravě sjezdové tratě LV.

4. Instalace technologie LV před sezónou bude každoročně prováděna s ohledem na vývoj
povětrnostních podmínek v průběhu měsíce října. Instalace pevných bariér, informačních zařízení apod.
bude prováděna až při dostatečné sněhové pokrývce znemožňující poškození vegetace a půdního povrchu.

5. Podpěrné sloupy LV budou každoročně sklopeny ihned po ukončení lyžařské sezóny, tj. po
30. dubnu. V následném období zůstane v NPR zachován pouze stávající kotvící prvek vleku, patky
podpěrných sloupů a koncových stanic a spodní vratná stanice LV u objektu Horské služby Jeseníky na
Ovčárně (dále jen „HS Jeseníky”).

6. Vymezení sjezdové tratě pevnými bariérami bude provedeno podle geodetického zaměření tak, aby
bylo znemožněno opustit sjezdovku směrem k Petrovým kamenům nebo vyjíždět mimo sjezdovou trať.

7. Jako zařízení pro obsluhu vleku slouží stanice HS Jeseníky. Proto nebudou zřizována žádná
provozní zařízení.

8. Elektrická energie pro provoz vleku bude nadále zajišťována povrchovým kabelem ze stanice HS
Jeseníky.

9. Provozovatelé LV zajistí pro jeho uživatele ukládání zavazadel a funkční WC v přístavbě stanice HS
Jeseníky. V prostoru nástupu lyžařů na vlek instalují informační panel o rozsahu a umístění sjezdového
prostoru LV a o ochranných podmínkách NPR, zejména o důsledné ochraně Petrových kamenů.

10. Posezónní úklid prostoru LV, sjezdové tratě a přilehlého okolí bude prováděn ihned po odtávání
sněhu a ukončen nejpozději do konce května, kdy CHKO Jeseníky posoudí stav vymezeného prostoru do
protokolu. Případné nedostatky budou důvodem pro stanovení nápravných opatření nebo pro zahájení
sankčního řízení, popř. zrušení platnosti této výjimky.

Platnost výjimky byla stanovena do 30. dubna 2005.
Ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí uvedlo zejména, že zvážilo argumenty pro a proti udělení

výjimky a rozhodlo žádosti vyhovět, neboť LV, pro který je požadována výjimka, byl v uplynulých deseti
letech oběma žadateli provozován v souladu s požadavky kladenými na tuto činnost orgány ochrany
přírody a za celé předchozí období provozem tohoto LV nedošlo k nevratnému poškození využívané
části NPR Praděd. Kromě toho, přeložením LV dojde k uvolnění dosud využívané části svahu pod
Petrovými kameny, kde se nachází cenná prameništní společenstva. Jelikož je LV v provozu pouze v zimním
období a při dostatečné sněhové pokrývce, není potřebná výjimka z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, jejichž výskyt by v dotčené lokalitě připadal v úvahu. Pokud jde
o posouzení střetu mezi zájmem ochrany přírody a krajiny a jiným veřejným zájmem v předmětném případě,
prvoinstanční orgán dospěl k závěru, že v lokalitě, která byla lyžařsky využívána dlouho před oficiálním
vyhlášením ochrany tohoto území, je nutno rozlišovat, zda jde o případ, kdy k prokazatelným škodám ve
struktuře a funkci dotčených ekosystému nedochází, či o případ, kdy jsou škody na přírodních hodnotách
území prokazatelné. Podle ministerstva lze za veřejný zájem považovat rozumnou míru rekreačního a
turistického využívání tradičních horských terénů, neboť to přispívá k zlepšení zaměstnanosti v regionu
Jesenicka a zajištění finančních prostředků pro obce.
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Proti tomuto rozhodnutí ministerstva podalo občanské sdružení Přátelé Jeseníků – SOJKA (dále jen
„OS SOJKA”) včas rozklad, v němž namítá, že:

1. Ministerstvo nesprávně a nedostatečně vyhodnotilo připomínky a námitky tohoto sdružení uplatněné
v průběhu správního řízení.

2. Ministerstvo nepostupovalo v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem
č. 114/92 Sb.

3. Podmínky napadeného rozhodnutí nemohou zabezpečit ochranu zákonem chráněných zájmů ochrany
přírody a krajiny v lokalitě NPR Praděd.

4. Ministerstvo rozhodovalo také o činnostech, jejichž povolení předkladatel aktuálně nepožadoval
(provoz sněžných mechanismů).

5. Rozhodnutí nevychází ze spolehlivě zjištěného skutkového stavu věci a je nepřesvědčivé.
6. Nesouhlasí s tím, že byl dosavadní provoz LV bezproblémový, že předešlý vlek nepoškozoval NPR

Praděd a že je LV prezentován jako sezónně odstranitelný.
O tomto rozkladu na základě návrhu zvláštní (rozkladové) komise rozhodl ministr životního prostředí tak,

že rozklad zamítl a znovu potvrdil původní rozhodnutí ministerstva.
Má za to, že správní orgán 1. stupně správně uvážil, že při posuzování žádosti o povolení výjimky pro

provoz LV v lokalitě, která je lyžařsky využívána již řadu let před vyhlášením ochrany tohoto území, je třeba
striktně rozlišovat, zda jde o případ, kdy nedochází k prokazatelným škodám na struktuře a funkci dotčených
ekosystémů, či o případ, kdy škody na přírodních hodnotách území byly zjištěny. V předmětném případě je
doloženo, že ke škodám na přírodních hodnotách dané lokality zvláště chráněného území dosud
nedošlo. Rovněž narušení krajinného rázu této lokality je minimalizováno možností sklápění nosných
sloupů LV v letní sezóně.

Sjezdová trať bude proti současnému stavu přemístěna směrem západním tak, že ve spodní části
(nástupní stanice) se posune kotvicí sloup o cca 100 m, přičemž horní sloup zůstane na místě. Nová trasa
sjezdovky tedy bude míjet svahová prameniště nad vodárnou Ovčárny, což je pro společenstva pramenišť
přínosem.

Tímto rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 12. 10. 2001, je správní řízení ohledně vleku „S+S”
ukončeno.
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Z ostatních vleků v NPR Praděd byl bezproblémový pouze vlek v lokalitě zvané „Malý Václavák”, který
dostal na dalších pět let výjimku rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 21. září 2001. To je od
12. října 2001 v právní moci, poněvadž proti němu nebylo podáno odvolání (rozklad).

Zbývající čtyři rozhodnutí ministerstva na vleky v této lokalitě byla předmětem odvolacího řízení.
Rozhodnutí o nich je předmětem následujícího článku.
(z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Sjezdové lyžování v CHKO Jeseníky
Lyžařské vleky a sjezdové tratě současný stav Stav po zrušení

vleku „A“ x a „C“ rozdíl Snížení v %

Celková délka sjezdových tratí (m) 38 113 36 819 -1294 -3,4

Celková kapacita vleků (os/hod) 39 141 36 928 -2220 -5,7

Konečné rozhodnutí ministra životního prostředí
o provozování lyžařských vleků v NPR Praděd

Ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart podepsal konečné rozhodnutí ve věci
odvolacího řízení na provoz několika lyžařských vleků (dále jen LV) v lokalitě Národní přírodní
rezervace (dále jen NPR) Praděd. 

Jde o následující rozhodnutí:
provozování lyžařského vleku typu Tatrapoma H 80 v lokalitě „Velký Václavák”, provozování

lyžařského vleku typu Metasport BL 2 ”A” v lokalitě k. ú. Malá Morávka, provozování lyžařského
vleku typu Tatrapoma H 130 “C”, provozování lyžařského vleku typu Tatrapoma H 80 “B”.

Rozhodnutí, jimiž povolení výjimky ministr potvrzuje, činí s vědomím své odpovědnosti za stav ochrany
přírody a krajiny v předmětné lokalitě náležející do NPR Praděd. Intenzitu a převahu jiného veřejného zájmu
nad zájmem ochrany přírody mu přísluší poměřovat také následky, které by vyplynuly z nepovolení výjimky.
Okamžitá úplná likvidace sjezdového lyžování v prostoru kolem chaty Ovčárna na Pradědu by vyvolala
nežádoucí tlak na otevření nových lyžařských areálů v místech, která dosud nebyla těmito vlivy dotčena.
Jedná se především o areál Vidly, kde by došlo k značným nevratným škodám na autochtonních porostech
horských poloh Jeseníků. Přírodní hodnoty této oblasti jsou sice botanicky jiného druhu než ty, které jsou
chráněny ve vrcholové části Pradědu, ale nejsou o nic menší, a jejich devastace by byla nepochybně
obrovskou ztrátou. Ministr životního prostředí má proto důvodně za to, že dále uvedená povolení LV
představují východisko pro řešení složité situace v předmětném zvláště chráněném území.

 Pan Josef Figura jako vlastník a provozovatel lyžařského vleku typu Tatrapoma H 80 v lokalitě „Velký
Václavák” požádal o výjimku pro další provoz tohoto lyžařského vleku, neboť platnost předchozí výjimky
končila dne 31. května 2001.

Rozhodnutím ministerstva byla na základě uvedené žádosti povolena výjimka podle ustanovení § 43
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních
ochranných podmínek národních přírodních rezervací stanovených v § 29 písm. d) a h), a výjimka ze
základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, které jsou uvedeny v ustanovení § 26 odst.
1 písm. c) citovaného zákona, pro další provoz lyžařských vleků na pozemcích, které jsou součástí Národní
přírodní rezervace Praděd v I. zóně Chráněné krajinné oblasti (dále jen CHKO) Jeseníky. Výjimka byla
povolena za podmínek uvedených ve výroku, které mají zajistit, že provozem lyžařských vleků nebude
docházet k poškozování zvláště chráněného území NPR Praděd.

Jde o tyto podmínky:
1. Provoz LV se bude řídit provozně manipulačním řádem, jehož aktualizovaná podoba bude před

zahájením provozu LV zaslána na vědomí ministerstvu a Správě Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
2. LV smí být provozován pouze v období mezi 15. listopadem a 30. dubnem. Zahájení a ukončení

provozu LV v uvedeném období, popř. jeho dočasné přerušení, operativně stanoví Správa CHKOJ na
základě posouzení stavu sněhové pokrývky (nejméně 80 cm po celé ploše) na plochách vymezených pro
lyžování.

3. Totéž opatření o zahájení či ukončení provozu na základě aktuálního stavu sněhové pokrývky se
vztahuje i na vjezdy sněžných mechanismů k úpravě sjezdové tratě LV. 

4. Instalace pevných bariér, informačních zařízení apod. bude prováděna až při dostatečné sněhové
pokrývce znemožňující poškození vegetace a půdního povrchu.

5. Dolní stanice LV smí být využívána jen k provozním účelům po dobu lyžařské sezóny a k uskladňování
pomocného zařízení LV mimo sezónu. 

6. Přenosná horní obslužná stanice LV bude instalována až při dostatečné sněhové pokrývce, a to
v prostoru horního vratného sloupu LV. 



7. Při provozu, běžné údržbě technologie i opravách LV nesmí docházet k poškození dochovaného
přírodního prostředí NPR Praděd. K mazání LV budou používány biodegradovatelné oleje.

8. Předsezónní údržba LV bude každoročně prováděna až po 15. září.
9. Posezónní úklid prostoru LV, sjezdové tratě a přilehlého okolí bude prováděn ihned po odtávání sněhu a

ukončen nejpozději do konce května, kdy provozovatel LV přizve Správu CHKO Jeseníky k terénnímu
posouzení stavu vymezeného prostoru, jehož výsledky budou uvedeny do protokolu. Zvýšená pozornost
bude věnována protierozní ochraně užívaných ploch. Případné nedostatky budou důvodem pro
stanovení nápravných opatření nebo pro zahájení sankčního řízení, popř. zrušení platnosti této
výjimky.

10. V období po ukončení posezónního úklidu až do doby předsezónní údržby LV, tj. v měsících červnu až
srpnu, je do prostoru LV vstup zakázán. 

11. Chemická úprava sněhu není povolena. To se týká i osvětlení sjezdovky a vysílání reprodukované
hudby.

12. K úpravě sjezdové tratě je možno používat jen sněžné mechanismy s platným osvědčením o jejich
technické způsobilosti. 

13. Během lyžařské sezóny bude stále udržováno vytyčení sjezdové tratě, aby byla maximálním způsobem
omezena možnost vyjíždění lyžařů mimo ni na území NPR Praděd.

14. Provozovatel LV zajistí po dobu provozu LV pro jeho uživatele
- možnost přechodného uložení batohů a dalších zavazadel, aby nedocházelo k jejich zavěšování na

stromy,
- informační panel o poskytovaných službách při LV, který bude obsahovat schéma sjezdové tratě a

informace o zákazech v daném prostoru NPR Praděd,
- přenosné nádoby na odpadky v místech největšího soustředění lyžařů u dolní stanice LV a jejich

pravidelné vyprazdňování.
15. Tato výjimka platí při dodržování stanovených podmínek do 30. dubna 2005.

 O rozkladech Josefa Figury, obce Malá Morávka a Lesů České republiky, s. p., proti rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí ze dne 11. 9. 2001, ministr na základě návrhu zvláštní (rozkladové) komise
rozhodl takto: výjimka podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací stanovených
v § 29 písm. d) a h) citovaného zákona, a výjimka ze základních ochranných podmínek chráněných
krajinných oblastí stanovených v § 26 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, vyžádaná pro další provoz lyžařského
vleku typu Metasport BL 2 v lokalitě ”A” v k. ú. Malá Morávka v Národní přírodní rezervaci Praděd
v I. zóně Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, se povoluje za těchto zpřísněných podmínek:
1. Vratná stanice (poslední sloup) bude umístěna na úroveň současného předposledního sloupu a výstup

se stanoví 50 m pod úroveň současného předposledního sloupu. Současná vratná stanice, včetně její
základové patky a kotevního zařízení, bude z území NPR odstraněna a dotčené plochy budou
asanovány podle projektu, který bude předložen správě CHKO Jeseníky ke schválení. 

2. Přenosná horní obslužná stanice LV bude instalována až při dostatečné sněhové pokrývce, a to
v prostoru horní vratné stanice LV. 

3. Provoz LV se bude řídit provozně manipulačním řádem, jehož aktualizovaná podoba bude před
zahájením provozu LV zaslána na vědomí MŽP a Správě CHKOJ.

4. Při provozu, běžné údržbě technologie a opravách LV nesmí docházet k poškození dochovaného
přírodního prostředí NPR Praděd. K mazání LV budou používány biodegradovatelné oleje.

5. LV smí být provozován pouze v období mezi 20. listopadem a 20. dubnem. Zahájení a ukončení
provozu LV v uvedeném období, popř. jeho dočasné přerušení, operativně stanoví Správa CHKOJ na
základě posouzení stavu sněhové pokrývky na plochách vymezených pro lyžování. 

6. Totéž opatření o zahájení či ukončení provozu na základě aktuálního stavu sněhové pokrývky se
vztahuje i na vjezdy sněžných mechanismů používaných k úpravě sjezdových tratí LV (1 m
u kontrolních bodů č. 1, 2 a 80 cm u kontrolního bodu č. 3).

7. Sjezdová trať LV bude vymezena nepřekonatelnými bariérami (kovové nebo dřevěné rozebíratelné
zábrany, textilní sítě apod.), vyčnívajícími alespoň 1,2 m nad terénem, které zabrání lyžařům opouštět
vymezený prostor LV. 

8. Dolní stanice LV smí být využívána jen k provozním účelům po dobu lyžařské sezóny a k uskladňování
pomocného zařízení LV mimo sezónu. 

9. Instalace pevných bariér, informačních zařízení apod. bude prováděna až při dostatečné sněhové
pokrývce znemožňující poškození vegetace a půdního povrchu.

10. V prostoru sjezdové tratě LV bude zřízeno 5 referenčních ploch, na nichž bude prováděno sledování
vlivu sjezdového lyžování pro další objektivní hodnocení stavu LV. Šestá referenční plocha bude
zřízena jako srovnávací mimo trasu LV. Velikost každé z ploch bude cca 100 m2. 

11. Předsezónní údržba LV bude každoročně prováděna až po 15. září.
12. Posezónní úklid prostoru LV, sjezdové tratě a přilehlého okolí bude prováděn ihned po odtávání sněhu a

ukončen nejpozději do konce května, kdy provozovatel LV přizve Správu CHKOJ k terénnímu posouzení
stavu vymezeného prostoru, jehož výsledky budou uvedeny do protokolu. Zvýšená pozornost bude



věnována protierozní ochraně užívaných ploch. Případné nedostatky budou důvodem pro stanovení
nápravných opatření nebo pro zahájení sankčního řízení, popř. zrušení platnosti této výjimky.

13. V období po ukončení posezónního úklidu až do doby předsezónní údržby LV je do prostoru LV
i sjezdovky vstup zakázán.

14. Chemická úprava sněhu není povolena. To se týká i osvětlení sjezdovky, vysílání reprodukované hudby
a nočního lyžování. 

15. K úpravě sjezdové tratě je možno používat jen sněžné mechanismy s platným osvědčením o jejich
technické způsobilosti. 

16. Sjezdové tratě LV lze využívat jen k rekreačnímu lyžování. 
17. Provozovatel LV zajistí po dobu provozu LV pro jeho uživatele:

- možnost přechodného uložení batohů a dalších zavazadel, aby nedocházelo k jejich zavěšování na
stromy,

- informační panel o poskytovaných službách v místě nástupu na LV, který bude obsahovat schéma
sjezdové tratě a informace o zákazech v daném prostoru NPR Praděd, především o zákazu vstupu
k Petrovým kamenům,

- přenosné nádoby na odpadky v místech největšího soustředění lyžařů u dolní stanice LV a jejich
pravidelné vyprazdňování.

18. Tato výjimka platí při dodržování stanovených podmínek do 30. dubna 2005.
Obec Karlova Studánka jako vlastník a provozovatel lyžařského vleku typu Tatrapoma H 80 v lokalitě

“B” v k. ú. Malá Morávka požádala o novou výjimku pro další provoz tohoto LV, neboť platnost předchozí
výjimky skončila dne 31. května 2001.

Rozhodnutím ministerstva byla na základě uvedené žádosti udělena výjimka podle ustanovení § 43
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních
ochranných podmínek národních přírodních rezervací stanovených v § 29 písm. d) a h), a výjimka ze
základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, které jsou uvedeny v ustanovení § 26 odst.
1 písm. c) citovaného zákona, pro další provoz LV na pozemcích, které jsou součástí Národní přírodní
rezervace Praděd v I. zóně Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Hlavním důvodem pro udělení výjimky
byla skutečnost, že provozem LV nedošlo k žádným závažným poškozením nevratného charakteru. 

Z důvodu kvalitnější ochrany nejcitlivějších vegetačních formací této části NPR Praděd, kterými jsou
společenstva vyfoukávaných alpinských trávníků v okolí Petrových kamenů, byla délka trasy LV rozhodnutím
ministerstva oproti předchozímu období zkrácena. Žádosti o výjimku tak bylo vyhověno za podmínek,
které mají zajistit, že dalším provozem LV nebude docházet k poškozování zvláště chráněného území
NPR Praděd. Podmínky jsou obdobné jako u předchozích lyžařských vleků, kromě bodů:
1. Trasa LV bude zkrácena takto: vratná stanice bude přemístěna na úroveň šestého podpěrného sloupu.

Sedmý podpěrný sloup, včetně jeho základové patky, a původní vratná stanice se základovými patkami a
kotevním zařízením budou v území NPR Praděd odstraněny a dotčené plochy budou asanovány. 

6. Úprava tratí mechanismy bude povolována při vrstvě sněhu dosahující nejméně 80 cm u měrných bodů
č. 1 a 2 a nejméně 60 cm u bodu č. 3. 

10. V prostoru sjezdových tratí LV budou zřízeny 4 referenční plochy, na nichž budou prováděna sledování
vlivu sjezdového lyžování pro další objektivní hodnocení stavu LV. Pátá referenční plocha bude zřízena
jako srovnávací mimo trasu LV a jeho sjezdovek.
Pan Josef Figura požádal, jako vlastník a provozovatel lyžařského vleku typu Tatrapoma H 130 v lokalitě

“C” v k. ú. Malá Morávka, o novou výjimku pro další provoz tohoto LV, neboť platnost předchozí výjimky
skončila dne 31. 5. 2001.

Rozhodnutím ministerstva nebyla na základě uvedené žádosti udělena výjimka podle ustanovení § 43
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních
ochranných podmínek národních přírodních rezervací stanovených v § 29 písm. d) a h), a výjimka ze
základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, které jsou uvedeny v ustanovení § 26 odst.
1 písm. c) citovaného zákona, pro další provoz LV na pozemcích, které jsou součástí Národní přírodní
rezervace Praděd v I. zóně Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí zejména uvedlo, že hlavním důvodem pro neudělení
výjimky je vážné narušení území NPR Praděd, které prokazatelně vzniklo mechanickým
poškozováním v souvislosti s využíváním sjezdovek. LV patří mezi velké vleky v oblasti Ovčárny. Je
jedním ze čtyř vleků umístěných na stráni mezi chatou Ovčárna a Petrovými kameny. Jeho sjezdovka
„turistická” již zasahuje do řídkých lesních porostů na okraji tohoto areálu. Nejzávažnější poškození
jedinečných ekosystémů této části NPR Praděd se nacházejí v dolní polovině obou sjezdovek, kde
především pojezdem sněžných mechanismů používaných k jejich úpravě došlo ke značnému
poškození bylinných i keříčkovitých společenstev i půdního povrchu a k následným projevům eroze.
K tomuto poškození došlo v době platnosti předchozí výjimky. Žadatel v důsledku tohoto poškození na
žádost orgánu ochrany přírody instaloval polynetovou síť s kládami, které měly rolbám zabránit v novém
stržení vegetačního krytu. Sukcese na poškozených plochách je však velmi obtížná a pomalá a klády,
kterými jsou sítě chráněny a upevněny, vykazují na mnoha místech další poškození. 



Aktuální situace v oblasti LV v CHKO Jeseníky
Správa CHKO Jeseníky povolila od roku 1996 výstavbu 16 nových vleků o celkové délce 5420 m a

o kapacitě 6000 osob/hod. Jedná se o vleky v obcích Malá Morávka, Ludvíkov pod Pradědem (okres
Bruntál), Bělá pod Pradědem, Ostružná (okres Jeseník), Sobotín, Loučná nad Desnou, Oskava (okres
Šumperk). Jedná se většinou o lyžařské vleky délky 200 – 400 m, nejdelší vlek má délku 1000 m.

V současné době vydala Správa CHKO Jeseníky souhlas s výstavbou dalších čtyř lyžařských vleků či
lanovek o celkové délce 1875 m a kapacitě 3950 osob/hod., a to v obcích Karlova Studánka, Ludvíkov pod
Pradědem (okres Bruntál) a Ostružná, Filipovice (okres Jeseník). 

Probíhají jednání o možném zařazení dalších lyžařských vleků do připravovaných územních plánů obcí, a
to v obcích Malá Morávka (okres Bruntál), Bělá pod Pradědem (okres Jeseník) a Loučná nad Desnou (okres
Šumperk). U poslední jmenované obce se jedná o lyžařském středisku Přemyslov (na hranici CHKO
Jeseníky) o celkové délce lyžařských tratí 1720 m a kapacitě 3250 osob/hod.

Správa CHKO Jeseníky usiluje o hledání takových řešení, která umožní rozvoj cestovního ruchu v obcích
i v oblasti sjezdového lyžování a zároveň významně nepoškodí přírodní hodnoty, kvůli kterým byla CHKO
vyhlášena. Z tohoto důvodu Správa CHKO Jeseníky zaujímá jednoznačně negativní stanovisko ke snahám
o vybudování tří lyžařských areálů v obci Bělá pod Pradědem, které by představovalo značný zásah do II. i
I. zóny ochrany přírody (např. odlesnění 130 ha lesa), nebo ke snahám o vybudování lanovky a dalších
sjezdových tratí a lyžařských vleků na území NPR Praděd, které by vedlo k destrukci národní přírodní
rezervace. (z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Co je nového kolem kapacitního silničního spojení
v koridoru E 55 v úseku Praha – České Budějovice

Kolem žádné z navrhovaných dálnic České republiky nepanuje tolik pochybností a nedošlo
v posledních letech k tolika zvratům v názoru, zda, v jakých parametrech a kdy by měla být
budována, jako kolem dálnice D3.

Z Koncepce rozvoje dopravních sítí do roku 2010, kde původně obsažena byla, se ji podařilo jejím
odpůrcům v roce 1998 dočasně odstranit. Znovu se objevila v aktualizaci schválené usnesením vlády čís.
743/1999 alespoň v té podobě, že o jejím umístění a charakteru se rozhodne podle toho, jak bude zakotvena
ve schválené územně plánovací dokumentaci velkých územních celků Pražského regionu a okresu
Benešov.

Ministerstvo životního prostředí na základě toho vzneslo vůči Ministerstvu pro místní rozvoj jako
tehdejšímu pořizovateli obou územních plánů požadavek, aby koncepty obsahovaly u všech dopravních
liniových staveb varianty ve všech případech, kde ještě nenabylo právní účinnosti územní rozhodnutí
o umístění stavby, a aby byly vyhodnoceny tyto varianty i z hlediska vlivů na životní prostředí
v rámci SEA dle § 14 zákona čís. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

V současné době jsou oba koncepty zpracovány a nutno bohužel konstatovat, že požadavek na
rovnocenné zahrnutí a vyhodnocení v úvahu připadajících variant nebyl důsledně dodržen ani v jednom
z nich. V konceptu ÚPN VÚC Benešovsko přitom byl jednoznačně obsažen v zadání, takže nesplnění
padá na vrub projektové organizaci zpracovatele a zadavatel ji nemusel přijmout. V konceptu ÚPN VÚC
Pražského regionu nebyl požadavek MŽP obsažen v zadání, protože žádné neexistovalo. Projektant
pokračoval v práci po neúspěšném projednání „pracovní verze návrhu” podle předaných vyjádření a bez
jakékoliv direktivy zadavatele, takže rozhodoval sám, která stanoviska a jak bude brát v úvahu.

V tomto neutěšeném stavu předalo Ministerstvo pro místní rozvoj agendu pořizování územních plánů
velkých územních celků v souladu se zákonem čís. 132/2000 Sb. nově vzniklým krajům, v těchto dvou
případech Středočeskému kraji, který k 1. 1. 2001 tuto pravomoc převzal.

S tímto novým pořizovatelem, který v době převzetí neměl ani personální, ani prostorové, technické a
finanční prostředky k nápravě a doplnění obou konceptů, dohodlo MŽP, že samo zadá studie řešící alespoň
varianty kapacitního silničního spojení na směru Praha – České Budějovice v území řešeném oběma
územními plány, tzn. v úseku mezi silničním okruhem kolem Prahy a hranicí okresů Benešov a Tábor,
přičemž budou brány v úvahu i možnosti přenesení části zátěží na tomto směru i silnicí R4 – I/4 –I/20 kolem
Příbrami a přes Písek v relaci na České Budějovice a dále na Linec v Rakousku a části zátěže z dálnice D1
v úseku Praha – Mirošovice na D11 a R 35 v dálkových dopravních vztazích na Olomoucko a Ostravsko.

Součástí zadání byl požadavek prověřit možnosti zkapacitnění a lepšího ochránění životního
prostředí v okolí stávajících silnic I/3 a R4 - I/4 tak, aby vyhověly předpokládaným nárůstům zátěže co
nejdéle a buď zcela vyloučily, nebo alespoň co nejvíce oddálily nutnost protnout relativně nedotčené kvalitní
krajinné a přírodní území Jílovska a západního Benešovska s vysokým rekreačním potenciálem novým
koridorem dálnice D3, jak je navrhována v obou konceptech územních plánů. Důvodem pro tento požadavek
zadání je kromě ochrany přírody a krajiny přesvědčení, že na trase D3 tímto územím nejsou žádná větší
sídla, která by dokázala využít rozvojový potenciál spojovaný s dálnicí, že daleko více potřebují kvalitní



silniční spojení města a obce ve stávajícím urbanizačním pásu jako Benešov, Bystřice, Miličín, které
dálnice v nové trase zdaleka míjí, a také přesvědčení, že jižně od Benešova či Bystřice zátěže ještě dlouho
nebudou vyžadovat výstavbu čtyřpruhu, takže vystačí ještě dlouho stávající profil, odstraní-li se na něm
hlavní závady.

Studie zpracovaná pro MŽP a kraj za tímto účelem ve spolupráci firem ZESA České Budějovice a EIA
SERVIS České Budějovice přinesla kromě očekávaných i další překvapivé poznatky. Prokazuje především,
že úsek Mirošovice – Benešov lze bez enormních demolic a nákladů rozšířit na čtyřpruh nebo třípruh
s úplnými mimoúrovňovými křižovatkami a přenést zátěž až 40 tis. vozidel za 24 hodin, což je dvojnásobek
stávající zátěže. Podmínkou je důsledné vyřešení ochrany obyvatel proti hluku a emisím v okolním
osídlení. Silnice by sice nesplňovala parametry pro komunikaci typu “D” ani “R”, takže by na ní maximální
rychlost zůstala 80 – 90 km/hod., ale hladký průjezd by zajistila a nebyla by zpoplatněna dálničním
poplatkem.

V prostoru průjezdu silnice mezi městem Benešov a zámeckým parkem Konopiště studie navrhuje
elegantní řešení zdejších problémů, totiž cca 1 km dlouhý čtyřpruhový tunel, který by ochránil město před
hlukem, při tom nepoškodil park a krajinnou úpravu okolí, zlepšil příčný přechod přes silnici I/3 z města do
parku a naopak a nevyvolal potřebu výstavby protihlukových bariér kolem stávající silnice, které by poškodily
uživatelnost přilehlých zahrad a objektů.

 Jižně od Benešova by bylo možné provést jen odstranění průjezdu Olbramovicemi a Miličínem,
nebo zvolit velkorysejší řešení východního obchvatu celé Miličínské hornatiny s neupravitelným
serpentinovitým úsekem od Votic až k Meznu v energeticky úsporné stopě. Ta má dokonce lepší parametry
co do stoupání a klesání než tzv. „stabilizovaná trasa D3” a umožňuje dosažení parametrů “R” i “D” až po
hranici okresu Tábor u Mezna. Pro případný výhledový stav, kdy ani s odlehčením zátěže na směru do
Českých Budějovic a dál z I/3 na silnici R4 - I/4 a z úseku D1 Praha – Mirošovice na D11 - R 35 nebude již
trasa D1 - I/3 stačit, autoři studie navrhují propojit oba koridory buď od Mladošova u Votic přes Drachkov
na „stabilizovanou” trasu D3 u Neštětic, nebo od Petrovic u Bystřice kolem Chvojenu a Václavic na
„stabilizovanou” trasu D3 u Krusičan. Tato řešení samozřejmě rovněž přinášejí problémy zase jiným
skupinám obcí, ale trvale chrání obce v jihozápadní části okresu Benešov a přibližují koridor sídlům na
stávající silnici I/3 vč. Benešova. Lze ovšem očekávat, že jeho potřeba by se ukázala nejdříve za 15 – 20
let. Výhodou tohoto řešení je, že funguje i po dílčích etapách, zatímco stabilizovaná D3 musí být
realizována celá od Mezna až na silniční okruh Prahy, aby měla smysl a nebyly v ní stamiliony mrtvě
uložené a končící v polích nebo na nevyhovujících příčných silnicích.

Studie přinejmenším prokazuje, že existují i jiné, dosud neprověřované a přitom dopravně i
energeticky výhodné alternativy k prosazovanému řešení, že mají své nesporné ekonomické i
environmentální přednosti a že požadavek na prověřování variant v konceptech obou územních plánů byl
plně oprávněný.

MŽP podrobilo studii oponentuře a uplatňuje ji při projednání obou konceptů jako jejich doplnění. Přístup
krajských orgánů Středočeského kraje je zatím konstruktivní, takže se může přikročit k využití studie jako
doplňující součásti konceptů, postoupit k jejich novému projednání a schválení souborných stanovisek
s variantou, vzešlou z projednání. Pokud by bylo nedošlo k akceptování studie jako doplňků obou konceptů,
trvalo by MŽP na zapracování variant do 3. konceptu Pražského regionu a 2. konceptu Benešovska, se
všemi důsledky včetně dalšího zpoždění prací na obou ÚPN VÚC. Výslovně uvádíme, že s dotčenými
orgány státní správy se pořizovatel musí o obsahu ÚPD a schvalovacích dokumentů dohodnout a na
straně MŽP je masivní odpor obcí, občanských iniciativ a občanů dotčených obcí. 

Považujeme za potřebné upozornit veřejnost na tuto problematiku předem a vyzvat ji k aktivní účasti na
projednávání obou doplněných konceptů. První projednání konceptu Benešovska svolal kraj již na
28. srpna, tedy ještě v době prázdnin, a studie variant v něm obsaženy nebyly. Teď je tedy ještě šance
ovlivnit, co v územních plánech o silničním spojení Praha – České Budějovice bude. Propasou-li občané
a obce tuto příležitost, bude těžké další vývoj zvrátit. Na druhé straně výsledek projednání obou konceptů by
již bylo třeba do souborných stanovisek s pokyny pro dokončení návrhů zakotvit jednoznačně a vybrané
varianty koridorů a územních rezerv po návrhovém období již nezpochybňovat, aby byl čas v klidu
vyciselovat optimální směrové, výškové a stavební řešení plnící co nejlépe dopravní funkci, ale maximálně
ohleduplné k životnímu prostředí. Návrhy obou územních plánů by k tomu měly poskytnout zákonné
podmínky.

Ing. arch. Martin Říha,
odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP

Proč je doprava v hlavním městě Praze a v Pražském
regionu neuspokojivá?

Nářky na neuspokojivý stav v dopravní infrastruktuře a obsluze Prahy a přiléhajících částí
Středočeského kraje, tzv. „Pražského regionu”, slyšíme a čteme na každém kroku. Máme
oprávněný dojem, že za deset let od listopadu 1989 se veřejná doprava v Praze a okolí pouze
výrazně zdražila, aniž došlo ke zlepšení jejích parametrů z hlediska potřeb uživatelů a zákazníků.



Nárůst podílu individuální automobilové dopravy na celkovém objemu přepravy osob je nesnesitelný jak
pro její bezprostřední dopady na životní prostředí, tak pro zábor dalších a dalších ploch pro pohyb a zejména
parkování. Nejen občané se ztíženou schopností pohybu a orientace, ale i matky s kočárky těžko hledají
místa, kde přejít ulici, neboť auta stojí u chodníků nebo na nich těsně za sebou bez mezer, dokonce i na
přechodech pro chodce. Policista, který by trval na povinnosti řidičů neparkovat blíže než 5 m od hranice
křižovatky, by v Praze vypadal jako podivín, ačkoliv tento nešvar nevadí jen chodcům, ale způsobuje
závažné zhoršení rozhledových poměrů v křižovatkách a snižuje bezpečnost silničního provozu i pro ostatní
řidiče. Řidiči autobusů a tramvají si často zoufají nad bezohledností řidičů najíždějících do vyhrazených
pruhů MHD nebo na koleje při odbočování, při parkování neumožňujících průjezd. Řidiči nedávají přednost
vozidlům MHD při vyjíždění ze zastávek, chodci zoufají nad trvající bezohledností automobilistů na
značených přechodech bez ohledu na změnu pravidel. Historická náměstí a promenádní bulváry, kdysi
tvořící přirozená shromaždiště a korza pěších a umožňující mezilidskou komunikaci, se přeměnily na
nehostinná parkoviště a dopravní tepny plné škodlivin v ovzduší, hluku a potenciálního ohrožení úrazem,
odkud utíkáme. Zcela obětovány jsou děti, pohybující se na kočárku nebo pěšky při své výšce ve vrstvě
ovzduší plné spalin z výfuků, prachu vířeného dopravou z ulic, které prakticky nelze uklízet.

Člověk stojící ráno na stanici MHD na kterékoliv z přístupových radiál do centra pozoruje defilé aut, které
ho míjejí, a s údivem shledává, že v drtivé většině z nich sedí jen řidič, takže jeden sobec zabírá pro zajištění
svého pohybu nikoliv 0,5 m2 jako obyčejný pěší smrtelník, ale 6 až 8 m2 podle velikosti svého „přibližovadla”.
Mnozí z těchto lidí ovšem na výtku ke svému chování argumentují, že bez auta by se z místa bydliště na
pracoviště či za službami v Praze buď vůbec nedostali, nebo by to trvalo příliš dlouho. Některé udiví, že to
vůbec někoho zajímá a „co je komu do toho, jak já jezdím, jsem svobodný člověk a mohu si dělat, co chci”.
Ohled k jiným, dokonce ohled k vlastnímu zdraví jsou pojmy, které jim nic neříkají. Problémy, které tím
vytvářejí, má podle nich řešit město či stát. Oni přece platí (někdy) daně a za ně očekávají, že jim veřejné
orgány zajistí komunikace, parkoviště a vše ostatní potřebné pro jejich mobilitu v takové formě, kterou si
sami zvolí. A tak se dusíme. Tržní nástroje selhávají. Ani víc než 30.- Kč za litr benzinu neodradí
automobilisty od rozhodnutí jet vlastním autem.

Je vůbec nějaký tržně konformní nástroj, kterým lze tuto expanzi automobilismu alespoň nepřímo
regulovat? Ano, je. Je to vytvoření konkurenčního prostředí, ve kterém jiné způsoby dopravy budou
v celkovém působení kombinace svých parametrů a ceny stejně výhodné nebo výhodnější.
Administrativní nástroje a restrikce jsou neúčinné nebo málo účinné tam, kde výhody zřetelně převyšují
nevýhody, nemá-li uživatel alespoň rovnocennou volbu. Ta musí být taková, aby pokrývala všechny druhy
poptávky a všechny technicky dostupné prostředky, ohleduplné k lidem, jejich zdraví a životnímu prostředí.
Znamená to vytvářet ve veřejném zájmu optimální podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu, pro
městskou a příměstskou hromadnou dopravu osob s preferencí kolejové dopravy a elektrické trakce
s doplňkovou dopravou autobusy a minibusy a co nejmenší prostor ponechat pro individuální
automobilovou dopravu (IAD). Dokonce i taxislužba je svou hybností a nezabíráním ploch po celé hodiny
bez pohybu lepší než IAD a měla by být jako doplňkový systém k MHD podporována dotacemi tak, aby
se stala cenově přístupnější a pokryla místa a zákazníky, kde MHD nevyhoví. Je-li omezení individuální
automobilové dopravy v Praze a Pražském regionu opravdu veřejným zájmem, pak musí být v souladu
s potřebami cestujících rozvíjeny a dostatečně dotovány z veřejných rozpočtů konkurenční způsoby
dopravy. A nejen to. Musí být i v práci státní a městské policie jasně zřetelné, že veřejná doprava má
přednost. Tvrdě postihovat přestupky jako nedání přednosti prostředkům MHD při vyjíždění ze zastávek,
překážení jim ve vyhrazených pruzích nebo podélnou jízdou po kolejích, překážením a vynucováním si
průjezdu v křižovatkách, kde blokují příčné pruhy se signálem „volno”, za kterými nemohou plynule
pokračovat atd.

Orgány veřejné správy hlavního města, středočeského kraje i státu však postupují jinak. Snaží se
prostorové a investiční nároky silniční dopravy a v ní i individuální automobilové dopravy naopak uspokojit
dalšími a dalšími stavbami, ničícími historickou hmotnou i duchovní strukturu města i krajiny, životní
prostředí, jejich obyvatelnost. Chronicky se nedostává peněz na údržbu a opravy či citlivou modernizaci
stávajících zařízení pro dopravu, na obnovu vozidlového parku MHD a na rozvoj integrovaného dopravního
systému veřejné železniční, tramvajové, autobusové a vodní osobní dopravy, na zlepšení podmínek pro
dopravu pěší a cyklistickou, na systém „park and ride” (zaparkuj svůj vůz, motocykl či kolo na okrajovém
parkovišti a dál do města už jeď prostředky MHD). 

Všechny ty šarvátky mezi orgány dopravy a životního prostředí o vedení dopravních koridorů nových
pozemních komunikací tu či onde už jsou jen důsledkem vykročení na špatnou cestu, jejíž cíle jsou
nesplnitelné nebo splnitelné jen za cenu sebezničení měst. Jsou důsledkem falešné představy, že
komunikace lze nadimenzovat a postavit tak, že jednou budou pro automobilovou dopravu konečně stačit,
aniž zničí samotnou podstatu města. Doprava je sice krevním oběhem sídel a sídelní struktury,
hospodářského života, ale nesmí hypertrofovat jako zhoubný nádor na jejich organismu. Trvalá udržitelnost
života přece nespočívá v uspokojení jakýchkoliv potřeb současné generace, aniž by bylo ohroženo
přírodní a kulturní bohatství zděděné po předchozích generacích a omezeno uspokojování potřeb generací
budoucích. Je v uspokojování jen rozumných, ospravedlnitelných potřeb, bez plýtvání a sobeckého
povýšení vlastních okamžitých zájmů nad zájmy sdílené celou občanskou komunitou a zájmy dlouhodobé. 

To ovšem znamená zásadní změnu v nazírání priorit. Pokud k takovému obratu nedojde, dál si budeme
nalhávat v různých Strategiích sociálně ekonomického rozvoje hlavního města, dalších krajů a státu, že musí



dojít ke zlepšování nebo alespoň udržení dosavadní úrovně kvality životního prostředí, ale ve skutečnosti se
bude dál zhoršovat právě ona přízemní vrstva atmosféry, ve které jsme odsouzeni žít. Dál budeme
„okusovat” zbytky parků a zeleně ve městech ve prospěch aut, příměstské a rekreační krajiny pro výstavbu
dalších dálnic a rychlostních silnic nad nezbytnou míru.

Možná by pomohlo, kdyby se vyměnili lidé, příliš spjatí s dosavadními investičními akcemi, plánovacími a
projekčními stereotypy. „Starého psa novým kouskům nenaučíš!” tvrdí známé české přísloví. Je však třeba
rozhodnout, zda se vydáme cestou ozdravení Prahy, jako to dokázaly v minulých desetiletích jiné evropské
metropole jako Paříž a zejména Londýn, nebo si budeme hlavní město setrvačně dál ničit, dokonce
v souladu s územním plánem. Při jeho projednání radnice stovky rozumných připomínek z projednání
ignorovala a její aparát je zastupitelstvu vůbec nepředložil k posouzení s vysvětlením (v některých případech
lživým), že jsou v rozporu se stanovisky orgánů státní správy. Proč mást hlavy zastupitelům a nutit je do
nějakého rozhodování sporů, když úředníkům Magistrátu je všechno jasné předem. Jsou environmentální
hnutí se svými protesty a námitkami opravdu menšinovými snílky a kverulanty s mizivým významem, jak
tvrdí někteří politici a publicisté? Protože jestli je to většině opravdu jedno, pak si nestěžujme na stát, že
musíme žít ve špatném prostředí. Sami si za to můžeme. Nikdo jiný „za nás” nic neudělá. 

Ing. arch. Martin Říha,
odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP


