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VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘEDSEDA VÝBORU 

Zbyněk Linhart

          V Praze dne 2. února 2021

         

Vážený pane ministře, 

reaguji na Váš pokus o odpověď ze dne 13. ledna 2021 (č. j.: MZP/2020/620/2229) 
týkající se lokality Pravčická brána na území Národního parku České Švýcarsko.

Při jejím čtení se mi mimoděk vybavila scéna slanina, vejce a pivo z filmu Císařův pekař - 
Pekařův císař. „Takový žert, milosti“, pravil komoří Lang, když nastrčil císaři k podpisu 
lejstro, které oproti očekávání komořího císař před svým podpisem začal číst a zeptal se 
ho, co to je…

A děkuji za opětovné seznámení s dlouhodobou situací, kterou jsem Vám částečně 
popsal, a kterou tady všichni známe. Nepotřebujeme ji dlouhosáhle popisovat z Prahy, 
žijeme tady … desítky let…

1. Tvrdíte, že důvodem vybírání vstupného je velká náročnost provozu, jehož náklady 
nelze pokrýt ze zisku z restaurace či hotelu. A od kdy státní ochrana přírody řeší 
ekonomiku podnikatelských provozů? Kde jinde by řádně provozovaná služba měla 
fungovat lépe, než na takto exkluzivním místě s tak velkou návštěvností?  

Můžete být tedy v tomto prosím konkrétnější? Jak velké jsou roční náklady 
na zajištění provozu, že k jeho pokrytí vedle zisku z restaurace či hotelu je třeba 
navíc vybírat 100 Kč/osobu? Od kolika lidí ročně? Od 200 tisíc? Musí to být opravdu 
extrémně náročný provoz. Můžete prosím nasdílet podklady, které Vás vedly k výroku 
o „velké náročnosti“ provozu, když už tedy řešíte tuto stránku věci?

2. Dopis je plný následujících výroků:
Ze strany Správy bylo jednáno s vlastníkem o možnostech… V současné době vlastník 
pořizuje/bude pořizovat … Správa již několik let jedná s vlastníkem o možnostech rozvoje 
areálu… V současné době se začíná se zpracovávat… Správa plánuje rekonstrukci …. 
Správa se s vlastníkem průběžně dle situace schází za účelem diskuse o budoucím 
směřování celého areálu a také za účelem řešení dílčích problémů. Správa aktuálně 
připravuje…   …. aktuálně je jednáno ze strany Správy s vlastníkem o vybudování nové 
ČOV… … Správa jedná o zřízení veřejných toalet v lokalitě Mezní Louka… S obcí Hřensko 
Správa jednala o možnosti…. Správa iniciovala jednání s dotčenými partnery v regionu… 
Z výše uvedeného je zřejmé, že Správa situaci v dané lokalitě aktivně řeší. Probíhá řada 
jednání, která by měla přispět ke zlepšení situace.
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Jinými slovy, máme všude nulový výsledek, ale Správa několik let jednala, 
aktuálně jedná nebo jednat bude. Vedle toho Správa také připravuje, plánuje, 
schází se, iniciuje, řeší… Ano, s nulovým výsledkem se toto děje posledních 20 
let. Dá se očekávat, že se stejným výsledkem to bude pokračovat i příštích 20 let? A Vy 
jste připraven tuto situaci i nadále sledovat? Opakovaně konstatování, že Správa aktivně 
řeší. Jak? Kdy? Kdy budou výstupy? Nepotřebujeme nekonečné "řešení".  Po 10 letech je 
potřeba už něco vyřešit! (Žádal jsem podklady, zápisy,  … nebo se to „řeší“ jen 
poklábosením u kafe jednou za rok? Prosím tedy prokazatelné podklady a určování 
postupu řešení). Vždyť jsou to základní manažerské postupy snad platné i pro veřejnou 
správu – zadám úkol, určím čas na jeho řešení, vytvořím podmínky, kontroluji výsledek. 
Není-li splněn – vyvozuji důsledky. Zde vidíme jen nekonečné pochopení a omlouvání 
tristního, léta reálně neřešeného problému.

3. Studie a úvahy o úpravě areálu slyšíme dlouhé roky... Proč i zde vidíme k dnešnímu 
dni nulový posun? 

4. Správa není vlastník. To samozřejmě vím. Ale není vlastník jen části. Jiné části 
areálu jsou ve vlastnictví státu/Správy. Tam je snad vše v pořádku? Co 
konkrétního tam Správa za poslední roky vyřešila, do čeho investovala, co tam 
opravila? V jakém stavu jsou tam mostky, lávky…? 
Co pro jejich údržbu a bezpečnost Správa v průběhu 20 let existence parku 
konkrétního učinila? 

5. Chtějí zřídit náhradní přístup. Už dávno mohl fungovat. Areál byl historicky přístupný, 
nelze se vymlouvat na nesmyslný prodej. Za dlouhých20 let se neodehrálo nic 
konkrétního. Proč? Kdy bude vyřešeno? 

6. Uvádíte, že privátní subjekt participuje na projektech a opatřeních – jakých? Jak 
a kdy?

7. Píšete, že budou řešit, ČOV atp. Roky stále stejné!. Připravuje se .... Kdy to bude? 

8. Správa připravuje studii - jak dlouho? Kdy bude? Kdy budou výstupy a výsledky? Je to 
celé jako ze známé pohádky – o jitrnici jakou svět neviděl. Nekonečné výmluvy v blízkém 
kontaktu neobstojí, ale evidentně to stačí ve státní správě.

9. Jednání o dopravní strategii. Kdo a kdy se toho ujme? Kdy to bude hotové? Jde 
o řešení nebo zastírání řešení problému? Nejde opět o hledání, na koho přehodit „řešení“, 
aby se zase mohlo napříště argumentovat – to oni, tamten, tihle. Kritická situace 
v dopravě, především v turistické sezoně na území Českého Švýcarska je evidentní 
po mnoho let. Opět až pod veřejným tlakem, nikoli z vlastní potřeby či iniciativy se začíná 
předstírat snaha o řešení. Čas běží, posun žádný.

10. Ale jestli se tedy argumentuje vlastnictvím, tak můžeme kouknout o kousek vedle. 
Podobně se dlouhé roky "řeší" kemp na Mezní Louce. K Sokolímu hnízdu píšete, 
cituji: „V tomto případě je však nutné zdůraznit, že to, jakým způsobem nakládá 
soukromý vlastník se svým majetkem, je čistě na jeho rozhodnutí“.  Ano, vlastník se má 
starat. Pak ale není divu, že si pochvaluje spolupráci s vlastníkem Sokolího hnízda, když 
v podobně ostudném stavu udržuje stát/Správa kemp na Mezní Louce. Tady je 
vlastník stát – Správa NP. 
Stačí opět jen nechat zaznít z turistických serverů veřejnost, která měla tu smůlu, že 
v kempu na Mezní Louce musela strávit noc. Citace jsou doslovné, až na výjimky 
podobné: 

DOKEMPU
• Jednoznačně to nejhorší kde jsem kdy byl. Objel jsem valnou část Evropy, ale 
tento kemp byl nejhorší. Toalety špinavé, týdny neuklizené z dálky zapáchající, 
rozmazané výkaly na stěnách. Ano bylo vidět, že jsou v nedávné době zrekonstruované, 
jen údržba žádná. Pan majitel nám řekl, abychom postavily obytný automobil do řady, 
vedle ostatní obytná auta. Po dvou hodinách nás chtěl přeparkovávat blíž k sobě, jak 
někde v tescu na parkovišti. Neotevřeli bychom ani dveře. Říkal že večer mu ještě přijede 
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pár aut. Ráno vstanu a ejhle, nikdo nikde a po zbytek pobytu jsme tam byli max tři vozy. 
Na záchody jsme chodili už jen do obytňáku. Lokalita dobrá, ale jinak nedoporučuji. Je 
dobré dát peníze někomu, kdo si to zaslouží.

• Abych řekla pravdu, nevím kde začít. Když vejdete do kempu, první co uvidíte je 
polorozpadlá chatka "recepce", nenechte se ale zmást a zamiřte rovnou do nově 
postaveného dřevěného resortu, kde si zaplatíte nemalé peníze za stan nebo karavan, nic 
jiného totiž kemp nenabízí. Přes kemp vede i turistická trasa a není oplocený, tudiž se 
vám kolem potulují turisté a věřím tomu, že kdyby si zde někdo postavil stan na "černo" 
nikdo to ani nezjistí. Hezky zrekonstruované sociální zařízení nepotkalo uklízečku ani 
nepamatuje a věřím, že ani údržbu. Chatky, které jsou v areálu jsou údajně 
v rekonstrukci, nejsou tedy k pronájmu a jen s teží zde najdete rovný terén pro stan. 
V kempu není ani zásuvka pro lidi, co tráví čas ve stanech. Na nabití telefonu nebo 
fénování vlasů můžete tedy rovnou zapomenout. Jsem ráda, že jsme zde strávili jen 
jednu noc a doufám, že se kemp jednou zlepší.

• parkovací místa pro karavany jsou přímo u hlavní silnice, která je poměrně 
frekventovaná. Žádné soukromí, "boxy" ohraničené prkny na buď štěrkové nebo 
rozježděné travnaté ploše, auta namačkaná jedno na druhé (stan se nám povedlo 
postavit jen za cenu toho, že z něj nebudeme moct odjet a to ještě tak tak - např. kolíky 
do té štěrkové cesty fakt nedáte). Elektřina k dispozici víceméně jen pro stání hned 
u silnice (a tím pádem na štěrku). Říkal jsem tomu "parkoviště u Tesca". 2. tráva v celém 
kempu nebyla posekaná. Byly "průseky" jen kolem cestiček k sociálkám, jinak celkem 
vzrostlá 3. sociálky sice relativně nové, ale dost peklo - ve sprchách není (kromě 
samotného sprchového boxu) žádný háček nebo polička na ručník / hyg. potřeby. 
V umývárně nádobí není žádný odkapávač ani odpadkový koš. Úklid probíhá 2x denně 
stylem "co je mokré, to je čisté", tj. nastoupí paní v gumových rukavicích a hadicí 
proudem "čistí". Voda zůstává v některých místech stát celý den. Stačí, aby se tam 
prošel jediný člověk v suchých (byť zaprášených) botách a je tam hned bláto. Ano, je 
tam cedule, že byste se do WC/sprch měli přezouvat, ale jediná vhodná obuv na tohle 
jsou galoše nebo holiny (a kdo z vás si je na WC nosí?). Tím, jak je mokré úplně 
všechno, tak si fakt nemáte kam položit tašku s hyg. potřebama. Během úklidu se nesmí 
na WC - a paní ani nedodržuje předepsané hodiny, takže je dost náhoda trefit, kdy 
můžete a kdy ne (teda pokud nechcete být zmáčení hadicí). Navíc dávat jeden z 
úklidových časů na 8-9 ráno, kdy lidi vstávají mi taky nepřijde ok. 2x ze tří pokusů nebyl 
toaletní papír (jednou v 10 ráno - tj. hodinu po skončení "úklidu", podruhé v 8 večer). 
Kolem osmé večer taky nebyla šance na teplou vodu. Paní v recepci prodávala jako 
výhodu, že nejsou na žetony, což měla pravdu, ale taky nebyla teplá voda. Taky se tam 
dost plýtvá - všechny umyvadla jsou opatřené automatickou baterií, takže když si chcete 
jen namočit kartáček, tak voda teče úplně zbytečně další minutu. 4. v kempu byl celkem 
nepořádek - různě poházené papírky, apod. No a vrchol byl, že když jsem to chtěl řešit 
s recepcí, tak řekli, že to, jak kemp vypadá není jejich problém, protože je to kemp 
Národního parku a oni ho mají jen v pronájmu - úplně absurdní. Za mě bych návštěvu 
kempu doporučil jen v případě, kdy nenajdete pro výchozí místo na výlety žádnou jinou 
možnost.

Atd. 

Podobné recenze lze číst třeba na TRIPADVISOR (ze září 2020: „… Okolí z rozpadajícíma 
chatkami a v noci bez osvětlení, působí příšerným dojmem. Projeli jsme letos celou 
republiku a nikde jsme se z něčím ,tak odpuzujícím nesetkali…“ ) nebo dalších 
turistických portálech…. 

Katastrofální úroveň kempu na Mezní Louce - jak se ostatně můžete přesvědčit 
sám osobní návštěvou kempu, která dělá ostudu našemu regionu i státu, 
a zejména Správě jako vlastníkovi objektu – je zapříčiněna neschopností 
zodpovědných osob na Správě, nebo neochotou MŽP uvolnit prostředky na 
rekonstrukci kempu? Kolikrát žádala Správa NP ČŠ o prostředky na rekonstrukci kempu 
na Mezní Louce za účelem zkvalitnění a modernizace turistické a ubytovací infrastruktury, 
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sociálního zázemí a poskytovaných služeb? Proč nikdy MŽP nevyšlo Správě NP vstříc 
a nepomohlo jí tuto ostudu v takto exponovaném místě národního parku vyřešit? 

Opět, o problému se ví dlouhé roky. V roce 2007 udělala Správa jen sociální zázemí 
a ČOV, které dále neudržovali. Co bude dál s kempem? Bude se do něj řádně investovat 
a bude se následně řádně provozovat? Nebo ho stát prodá? Nebo je snad i tady cílem tak 
jako v obecném přístupu nechat mnohé zničit, vyšumět, zavřít, zchátrat? 

A pane ministře, až budete podepisovat odpověď, kterou Vám dají k podpisu, dovolte mi 
upozornit, že pokud tam bude např. uvedeno „Pro turisty se v současné době 
na území NP nachází veřejné tábořiště (kemp) pouze v osadě Mezní Louka. 
Z hlediska působení na návštěvnickou veřejnost bude Správou NP vybudováno 
v kempu zázemí pro akce pro veřejnost a bude pokračovat projekt komplexní 
rekonstrukce kempu zahrnující rekonstrukci ubytovacích zařízení a recepce, 
úpravou cestní sítě, řešení ostatních ploch (zeleň, dětské hřiště), vytvoření 
informačního systému apod.“, jedná se o 12 let starý text z Plánu péče o NP České 
Švýcarsko (2009 - 2019), který byl naformulován někdy v roce 2008. Je nadčasový. 
Nepochybuji o tom, že i v současné době, stejně jako před 12 lety, Správa kemp aktivně 
řeší a plánuje pokračovat v jeho rekonstrukci … Stejně jako stále platí, jak sám píšete 
v dopise, že „Z výše uvedeného je zřejmé, že Správa situaci v dané lokalitě aktivně řeší. 
Probíhá řada jednání, která by měla přispět ke zlepšení situace“. 
Nepochybně ano.  

Rádi bychom měli na papíru, kdy, co, kdo … bude vyřešeno, kdo za to odpovídá. 
Žádám proto o úplnou odpověď, včetně požadovaných dokumentů (dokladů 
o jednání ve věci Pravčické brány atp.) a závazné vyjádření co bude už konečně 
s výše jmenovaným kempem v majetku státu, „spravovaným“ Správou NP. 

Rád bych věci reálně diskutoval a řešil přímo v regionu. Podobných případů jsou desítky 
a budu Vás s nimi postupně seznamovat. Rád bych byl u jejich řešení, ne u 
dlouhodobého předstírání na všech frontách! Přeci nemůže stačit dokola říkat, že „se to 
řeší“ a neustálá taktika, kdy se pod tlakem k určitému tématu svolá jednání, kde se věc 
vysvětlí z pohledu Správy, žádné reálné kroky s termíny a cíli nenastane, a toto bezcenné 
jednání je pak vydáváno za onu vlastní aktivitu a korunováno tím, že se tam všichni 
aktéři shodli…? 

Kdybyste tomu uměl napomoci, abychom neformálně věci posouvali k lepšímu, bylo by to 
fajn.

S pozdravem

Vážený pan
Mgr. Richard Brabec
ministr
Ministerstvo životního prostředí ČR
Praha
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