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Vážený pane senátore,

reaguji na Váš dopis ze dne 26. listopadu 2020 týkající se lokality Pravčická brána na území 
Národního parku České Švýcarsko. V dopise upozorňujete na některé záležitosti, které 

považujete v souvislosti s návštěvností této lokality za problematické. K popisovaným 

skutečnostem jsem si vyžádal potřebné podklady a nyní, na základě jejich posouzení, uvádím 

níže informace, které považuji v souvislosti s danou problematikou za podstatné.

Nejprve považuji za důležité upozornit, že turistický areál, tj. přístupové cesty, vyhlídky 

a hotel s restaurací Sokolí hnízdo, u Pravčické brány byl vybudován soukromým vlastníkem 
již v roce 1881. V roce 1992, tedy 8 let před zřízením Národního parku České Švýcarsko, 

došlo k privatizaci a převodu areálu Sokolího hnízda a přilehlých pozemků na soukromou firmu 

PB Varnsdorf (pozn.: aktuálním vlastníkem areálu je společnost PAAL, s.r.o). Tomuto kroku 
se neúspěšně snažily Správa CHKO Labské pískovce i MŽP zabránit s tím, aby objekt zůstal 

ve vlastnictví státu a následně byl převeden do užívání správě připravovaného národního 

parku.

Areál Pravčické brány je pro veřejnost přístupný od 1. března do 31. října od 10 do 18 hod. 

každý den a od 1. listopadu do 28. února od 10 do 16 hod. každý pátek, sobotu a neděli, 
vyjma vánočních svátků 24. a 25. prosince. Zimní otevírací doba se několikrát měnila 

v závislosti na poptávce ze strany turistů a ekonomické náročnosti. Jednoznačným cílem 

vlastníka a Správy NP České Švýcarsko (dále jen „Správa") je celoroční provoz. Otevírací doba 

je konzultována se Správou a zástupci turistické veřejnosti, a to jak z hlediska rozšíření 

otevírací doby, tak i jejího omezení (například noční provoz). V letošním roce byla právě 
na žádost České Švýcarsko o.p.s. mimosezonní otevírací doba prodloužená o jeden den týdně, 

tedy každý týden od pátku do neděle.

Vstupné do areálu Pravčické brány bylo součástí ekonomického záměru a udržitelnosti 
provozu od Samého jeho vybudování v 19. století. Vstupné se zde vybírá již 140 let. Důvodem 

je velká náročnost provozu, který by ze zisku z restaurace či hotelu nepokryl náklady. Byl 

jsem ujištěn, že provozovatel a vlastník areálu je označen jak před pokladnou, tak i na každé 

vstupence tak, aby návštěvník byl informován, že vstupné do areálu nevybírá stát, resp.



Správa. V současné době se v některých dnech vstupné vůbec nevybírá, např. Dny národních 

parků a pátky v zimním období. Stejně tak např. skupiny škol v přírodě hradí vstupně pouze 

v symbolické výši. Za současné situace má výběr vstupného i regulační charakter, tedy 

do jisté míry stanovuje maximální limit návštěvnosti v lokalitě. V letošním roce bylo ze strany 

Správy jednáno s vlastníkem o možnostech odstupňovaněho vstupného dle termínu v rámci 

turistické sezóny, tzn. mimo hlavní turistickou sezónu by bylo vstupné pouze symbolické 

(např. 10-20 Kč) a v hlavní turistické sezóně by se vstupné přiměřeně zvýšilo. Tím by vznikl 

předpoklad na snížení zátěže celě oblasti, včetně turistickě infrastruktury, v letních měsících. 

V současné době vlastník pořizuje nový oniine systém prodeje vstupenek a bude pořizovat 

nové vstupní turnikety, které budou již schopné pracovat s tímto záměrem.

Správa již několik let jedná s vlastníkem o možnostech rozvoje areálu. V současné době došlo 

ke shodě na vypracování studie oprav budovy Sokolího hnízda a začíná se zpracovávat 

projektová dokumentace. Je plánovaná kompletní rekonstrukce celého areálu a vnitřní 

zateplení budovy Sokolího hnízda tak, aby umožňovala udržitelný celoroční provoz. V tomto 

případě je však nutné zdůraznit, že to, jakým způsobem nakládá soukromý vlastník se svým 

majetkem, je čistě na jeho rozhodnutí, tedy samozřejmě za předpokladu, že se pohybuje 

v limitech daných platnou legislativou. V roce 2021 Správa plánuje rekonstrukci přístupové 
trasy od Třech pramenů. Z pohledu Správy je s vlastníkem korektní spolupráce. Někdy 

samozřejmě vzniknou problémy nalézt shodu při řešení některých otázek, ze strany vlastníka 

je však patrná velká snaha tyto věci efektivně řešit. Správa se s vlastníkem průběžně dle 

situace schází za účelem diskuse o budoucím směřování celého areálu a také za účelem řešení 
dílčích problémů. Zástupce vlastníka je také dlouholetým a aktivním členem rady NP. Rovněž 

byla s vlastníkem dohodnuta finanční participace na některých projektech a opatřeních.

Co se týče přístupové cesty k Pravčické bráně, tak jsem byl informován, že Správa aktuálně 

připravuje studii, jejímž cílem je navrhnout optimální řešení zpřístupnění areálu, včetně 

prověření varianty zcela nového zpřístupnění areálu údolím, které by se vyhýbalo 

soukromému pozemku.

K otázce zajištění úklidu dané oblasti mně bylo sděleno, že vlastník provádí několikrát denně 
úklid jak samotného areálu, tak i navazujících vyhlídek. Úklid na přístupových trasách 

zajišťuje Správa. Vlastník realizoval výstavbu vodovodu a ČOV. Dodržení kvality odpadních 

vod je kontrolováno ČIŽP a nebylo zaznamenáno její zhoršení. S vědomím důležitosti lokality 

jsou prováděny odběry s mnohokrát větší četností, než je stanoveno. Vzhledem k nutnosti 
udržet kvalitu odpadní vody a stanovené podmínce umístění ČOV přímo v budově Sokolího 

hnízda dochází při výkyvech počasí k emisím zápachu. Aktuálně je jednáno ze strany Správy 
s vlastníkem o vybudování nové ČOV mimo areál Pravčické brány, které by vyřešilo problém 

se zápachem. S ohledem na důležitost lokality a výkyvy v návštěvnosti je nezbytné získat 

co nejpřesnější a nejširší vstupní údaje, které umožní zpracování návrhu technologie potřebné
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pro zajištění požadovaného procesu čištění odpadních vod po celé období provozu restaurace. 
I v této věci probíhá intenzivní jednání se Správou. Než bude nová ČOV vybudována, mělo by 

ke zlepšení situace přispět alespoň obnovení vsakovacích vrtů stávající ČOV, které bylo 

provedeno na jaře tohoto roku. Dále jsem byl informován, že v současné době jsou k dispozici, 

kromě vlastního areálu, 2 odpadkové koše u autobusové zastávky Tři prameny. Jeden je 
Správy a druhý obce Hřensko. S instalací dalších odpadkových košů Správa nepočítá, a to 

s ohledem na zkušenosti, že v okolí těchto míst není možné udržet čistotu či dochází 
k interakcím s divoce žijícími zvířaty (vyhrabávání odpadků, roznášení po okolí, vosy apod.). 

Stejně tak Správa i MŽP dlouhodobě hájí názor, že odpadky do NP nepatří a snaží se osvětově 

působit v této problematice na jejich návštěvníky. Co se týče veřejných záchodků, tak jsou 

k dispozici v areálu a v obci Hřensko. V areálu je možnost využití toalet bez placení vstupného. 

Dále Správa jedná o zřízení veřejných toalet v lokalitě Mezní Louka. O dalších místech 
v současné době Správa neuvažuje, a to zejména kvůli obtížné přístupnosti, nemožnosti 

pravidelné a aktuální údržby a čištění. S obcí Hřensko Správa jednala o možnosti, kdy by 

mohly být toalety umístěny v areálu parkoviště ve Hřensku.

K otázce nedostatku parkovacích míst je třeba upozornit, že budování dalších odstavných 

ploch je problematické, neboť současné možnosti jsou již vyčerpány. Je třeba si uvědomit, že 

se jedná o území, jehož využití je omezeno zájmy ochrany přírody i ochrany vodárenských 
zdrojů prvořadého významu. V této souvislosti jsem byl informován, že Správa iniciovala 

jednání s dotčenými partnery v regionu s cílem vytvořit „dopravní strategii", která by 

vycházela z požadavku umožnit návštěvníkům národního parku odstavit osobní automobily 

mimo území národního parku.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Správa situaci v dané lokalitě aktivně řeší. Probíhá řada 

jednání, která by měla přispět ke zlepšení situace. Věřím, že nakonec bude nalezeno 

a realizováno řešení, které bude podporováno všemi zainteresovanými stranami a přispěje 

ke spokojenost návštěvníků, podnikajících subjektů, trvale žijících obyvatel i rekreantů. Je 

třeba zajistit trvale udržitelný turismus, který bude zohledňovat zájmy ochrany přírody 

či ochrany vodárenských zdrojů. Je zřejmé, že návštěvnost dané lokality nesmí ohrozit 

předměty ochrany a dlouhodobé cíle ochrany NP a též nelze připustit, aby došlo k poškození 

této unikátní národní přírodní památky, která je zároveň jednou z nejcennějších lokalit NP. 

Na závěr bych Vás chtěl ubezpečit, že situaci v dané lokalitě budu i nadále sledovat.

S pozdravem
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vážený pan
Ing. Zbyněk Linhart
senátor
Senát Parlamentu ČR 
Praha
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 135029302-257981-210114111814, že tento 
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby 
elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 14.01.2021
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