Okolnosti nás prinútili nečakať na zonáciu
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Pavol Majko riaditeľ Správy TANAP-u
Návštevný poriadok Tatranského národného parku bol dlhodobo kritizovaný ako zastaraný. Správa TANAPu už roky pracuje na novej verzii, predbežne bol vypracovaný návrh nového návštevného poriadku (link na
konci článku). Jeho prijatie sa však odkladalo, čakalo sa na zmenu zákona o ochrane prírody a krajiny a
zonáciu. Tento rok sa ukázalo, že návštevný poriadok neplatí, pretože bol vyhlásený podľa starého zákona o
ochrane prírody, ktorý platil len do roku 2002. V Tatrách tak nastal stav, že pohyb v národnom parku mohol
fungovať len podľa súčasného zákona o ochrane prírody. Ten na jednej strane nepozná sezónne uzávery,
na druhej ani oprávnené osoby a tak by sa po Tatrách mimo vyznačených chodníkov nemohli pohybovať
horolezci, skialpinisti ani vodcovia s klientmi. Preto v týchto dňoch Okresné úrady v Prešove a Žiline prijali
Zoznam vyhradených miest, ktorý stanovuje miesta a podmienky vykonávania športových aktivít v TANAPe. Ide o dočasné riešenie neplatného návštevného poriadku. O tomto dokumente sme sa rozprávali s
riaditeľom Správy TANAP-u Pavlom Majkom.
V Zozname vyhradených miest sa nespomína žiadna sezónna uzávera, to znamená, že do jesene chcete
mať pripravený nový návštevný poriadok? Zrejme nezrušíte celú sezónnu uzáveru.
Samozrejme, nemalo by to opodstatnenie z hľadiska ochrany biodiverzity. Sezónnu uzáveru nám závidia aj
kolegovia z poľského národného parku. Jej opodstatnenie za tie desiatky rokov, ktoré trvala, sa potvrdili z
hľadiska výskumov zoológie a etológie, je potrebná. Pravdepodobne budeme robiť niečo s dátumami, ale je
predčasné, aby sme to rozoberali, nakoľko dokument sa len tvorí.
Prečo stále platí, že horolezec musí byť organizovaný v horolezeckom zväze? Dnes sa veľa ľudí nechce
organizovať, a chodia do prírody aj tak.
Do prírody ľudia môžu chodiť, na to majú 600 km turistických značených chodníkov. Horolezectvo je určitá
špecifická činnosť, ktorá podmieňuje aj znalosti toho človeka. Nemôže to byť človek, ktorý si v športovom
obchode kúpi pár karabín a tvári sa, že je horolezec. Z toho dôvodu by na pohyb mimo chodníka mali byť
oprávnené osoby a jednou z týchto podmienok je aj členstvo v horolezeckom klube.
Horolezec môže znalosti načerpať aj tak, že absolvuje kurzy, ale nemusí potom chcieť byť organizovaný.
Neviem, či to úplne odráža dnešný stav.
Tak to je váš uhol pohľadu a váš názor, naši kolegovia z tohto vychádzali. Ak budú také pripomienky, že to
má byť free, tak je možné, že to úplne zastavíme a budú sa ľudia znova pohybovať po turistických
chodníkoch. Ak váš časopis alebo vy chcete niečo konfrontovať a nenachádzať spoluprácu, tak v podstate
ani nemusíme v rozhovore pokračovať. Znova hovorím, sú na to dôvody, ktoré som vám vysvetlil, že na
pohyb mimo chodníka, čo zákon zakazuje v každom NP, by malo byť nejaké oprávnenie a nestačí určite
občiansky preukaz.
Čo sa týka režimu, ktorý funguje pri vysokohorskej turistike, teda že sa organizujú kurzy VHT a inštruktor
VHT môže sprevádzať skupinu osôb, to ostane stále v platnosti?
Viete čo, na toto neviem odpovedať. Lebo teraz už vidím, že zase sú tu pnutia medzi jednotlivými
skupinami, ktoré nie sú vyriešené, vodcovia a inštruktori VHT si závidia a Správa TANAP-u sa do tohto nedá
vtiahnuť. Nastavíme to tak všeobecne, aby každý mal rovnaké podmienky, nikoho nebudeme
uprednostňovať a nikomu nebudeme škodiť. Takúto otázku mi ani nedávajte, to dávajte na tých ľudí, ktorí
to riešia.

My sme magazín, vidíme, o čom ľudia diskutujú v našich fórach…
Jasné, ale na tých fórach sa prihlasujú anonymní ukrivdenci, ktorí píšu na fóra a potom, keď majú dať
relevantné pripomienky alebo sa zúčastniť nejakého rokovania, tak to nie, ale z bezpečia svojej klávesnice a
svojho bytu vypisujú po nociach a šíria nenávistné reči. Pokiaľ sa nejdeme baviť o nejakej zásadnej
koncepcii, a ja mám reagovať na otázky nejakých čitateľov, tak to je zbytočné, lebo návštevný poriadok sa
ešte len bude tvoriť a aj tí anonymní čitatelia by mali dať priestor ľuďom, aby to pripravili a potom sa k
tomu môžeme vyjadrovať.
Predpokladám, že nejakú koncepciu určite máte…
Áno, ale priorita je ochrana prírody, túto koncepciu budem presadzovať, desať rokov takto fungujem ako
riaditeľ správy TANAP-u, a ochrana prírody a biodiverzity bude číslo jeden v národnom parku, tak je to v
zákone.
Ešte v roku 2012 do článku o príprave nového návštevného poriadku hovoril pán Tajboš zo Správy
TANAP-u, že do sprístupnených skialpinistických areálov môžu vstupovať nielen skialpinisti, ale aj iná
športová verejnosť, či už má na nohách skialpy alebo snežnice alebo sa bude prebárať na pešo, to stále
bude platiť?
Každá zóna, ktorá bude uvoľnená pre pohyb športovca na lyžiach, bude uvoľnená aj pre pohyb človeka na
snežniciach, chodúľach, peši, čímkoľvek. Ak sa to raz uvoľní z dôvodu, že to neškodí tej biodiverzite, neplaší
prírodu, tak je v podstate jedno, ako sa tam človek bude pohybovať, bude sa tam môcť vyskytovať.
Môžeme to teda zhodnotiť, že už nebudete čakať na zonáciu s novým návštevným poriadkom.
Okolnosti nás prinútili. Môj predchodca neaktualizoval návštevný poriadok, zákon návštevný poriadok
zrušil, oznámila nám to inšpekcia životného prostredia, je to akútny stav a je potreba ten návštevný
poriadok urobiť nový.
Ďakujeme za rozhovor.

