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Senát Parlamentu České republiky 

k rukám Ing. Zbyňka Linharta 

předsedy výboru pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní prostředí 
Valdštejnské náměstí 17/4 

118 01 Praha 1 
 

Věc: Odpověď na dopis Ing. Zbyňka Linharta, předsedy výboru pro územní rozvoj, 

veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky ve věci 

aktuální situace v areálu Pravčické brány 

Vážený pane senátore,  

dovolte mi, abych reagoval na Váš dopis ze dne 1. 9. 2022 ve věci dlouhodobě 

neutěšené situace v areálu Pravčické brány a restaurace Sokolí hnízdo. V prvé řadě 

musím bohužel konstatovat, že situace v této lokalitě je opravdu dlouhodobě 

neudržitelná a dospěla do stavu, kdy je potřeba neodkladně jednat, neboť situace se 

v posledních letech výrazně zhoršila. Ostatně také z tohoto důvodu jsme v loňském roce 

zadali zpracování Vámi zmiňované studie „Revitalizace přístupových cest na 

Pravčickou bránu v lokalitě NP České Švýcarsko v úseku Pravčická brána 

odbočka – Pravčická brána“ (dále jen „studie“). Cílem studie bylo zmapování aktuální 

situace v uvedené lokalitě a zpracování návrhů řešení, včetně ověření možnosti 

vybudování tzv. alternativního přístupu na vyhlídky na Pravčickou bránu, které jsou 

v majetku státu. Studie, která byla dokončena v červnu 2022, tedy slouží jako podklad 

pro naše další rozhodování v této věci. Následnou debatu nad dalším postupem řešení 

bohužel přerušil rozsáhlý lesní požár, který postihl území národního parku koncem 

července a s jehož následky a dopady se potýkáme dodnes. Nicméně od začátku září 

2022 se problematice Pravčické brány, resp. stavu přilehlého areálu a přístupových cest, 

opět velice intenzivně věnujeme, a to nejenom s ohledem na závěry studie, ale také 

s ohledem na plánované zpřístupnění areálu ještě na podzim letošního roku, byť 

v omezeném rozsahu, po nezbytném zabezpečení přístupové trasy ve směru od 

Hřenska. 

Rád bych uvedl, že zhoršující se stav přístupové cesty, zejména historických mostků, a 

problémy s odvedením dešťových vod z areálu řešíme s majitelem areálu opakovaně, a 

to i přímo na místě (viz přiložené zápisy z místních šetření ve dnech 4. 3. 2021 a 

14. 10. 2021), případně v rámci jednání na správě NP (viz přiložené zápisy z jednání ve 

dnech 8. 6. 2022 a 8. 9. 2022). V květnu loňského roku jsme také nechali provést 

mimořádnou prohlídku inženýrských objektů na přístupové trase k Pravčické bráně (Ing. 

M. Drahorád, Ph.D.), jejímž závěrem bylo konstatování, že řada mostních konstrukcí je 

v havarijním stavu a přímo ohrožuje bezpečnost návštěvníků. Na základě závěrů této 

Váš dopis značky / ze dne               č. j. / spisová značka                 datum vyřizuje / telefon / e-mail 

17299/2022/S / 1. 9. 2022 SNPCS 06897/2022 23. 9. 2022 Nagel / 412 354 048 

   r.nagel@npcs.cz 

    



 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                2/4 
 

 

prohlídky jsme 1. 6. 2021 odeslali na stavební úřad Magistrátu města Děčín oznámení o 

provedení opatření na inženýrských objektech přístupové trasy k Pravčické bráně, jimiž 

se předchází bezprostředně hrozícím důsledkům závažné havárie, čelí jejich účinkům a 

zabraňuje ohrožení života nebo zdraví osob (viz příloha). Tato opatření vzal následně 

stavební úřad na vědomí. Obdobnou prohlídku jsme zadali také v letošním roce (září 

2022) a dle závěrů prohlídky se technický stav nejkritičtějších objektů naštěstí nezhoršil 

a díky v loňském roce provedeným technickým opatřením bude tedy možné areál, po 

ukončení bezpečnostních opatření na turistické trase od rozcestí Tři prameny, znovu 

zpřístupnit. To ale samozřejmě nic nemění na tom, že je potřeba jednat rychle, jinak 

opravdu hrozí nebezpečí dlouhodobého uzavření přístupové cesty k Pravčické bráně. 

V této věci tedy dále jednáme se společností PAAL s.r.o. na celkovém řešení 

„revitalizace“ areálu, včetně jejího finančního zapojení. Musím v této souvislosti uvést, že 

jednatel společnosti PAAL s.r.o. pan Alexej Krenke opakovaně vyjadřuje svou vůli podílet 

se na řešení aktuální situace, včetně nabídky finanční spoluúčasti (viz např. dopis ze dne 

15. 9. 2022 v příloze). 

Zároveň v této věci jednáme také s Ministerstvem životního prostředí (poslední schůzka 

proběhla 13. 9. 2022), které se již také seznámilo se závěry zpracované studie. Domluvili 

jsme se, že správa NP navrhne další postup řešení, který předloží MŽP během října 

tohoto roku. Následně proběhne také jednání s panem Krenkem za účasti zástupců 

MŽP, na kterém budeme řešit také otázku finančního zapojení společnosti PAAL s.r.o. 

do rekonstrukce přístupu k Pravčické bráně a další související věci, jako např. 

synchronizaci a případnou etapizaci stavebních prací, budoucí režim regulace pohybu 

návštěvníků v areálu Sokolího hnízda a Pravčické brány atd. V rámci našich úvah 

budeme samozřejmě zvažovat také případné vybudování tzv. alternativní cesty 

na vyhlídky, včetně její finanční a technické náročnosti a dopadů na předmět ochrany 

přírody v Národní přírodní památce Pravčická brána. 

Ve svém dopise také zmiňujete problémy související s čištěním odpadních vod v areálu 

restaurace Sokolí hnízdo. Také my jsme samozřejmě dlouhodobě velmi znepokojeni 

aktuálním stavem čistírny odpadních vod, neboť návštěvníci jsou často obtěžování 

nepříjemným zápachem. V této věci jsme již v říjnu 2016 podali podnět na Magistrát 

města Děčín, odbor životního prostředí, týkající se kontroly stavu a funkčnosti ČOV. 

V odpovědi Magistrátu však bylo uvedeno, že systém likvidace odpadních vod je 

v pořádku, resp. nebylo shledáno pochybení na straně provozovatele (viz sdělení 

Magistrátu v příloze). Nicméně i přesto jsme v dané věci ve spolupráci s firmou PAAL 

s.r.o. dále hledali řešení tohoto stavu a výsledkem byl návrh na přemístění ČOV mimo 

areál Sokolího hnízda do prostoru u dolní stanice lanovky. Tento záměr je již ve stádiu 

zpracované projektové dokumentace a ze strany správy NP, potažmo MŽP byla již 

vydána všechna potřebná povolení a souhlasy. Aktuálně uzavíráme se společností 

PAAL s.r.o.  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Tato služebnost bude po 

vzájemné dohodě obou stran a na základě znaleckého posudku sjednána za úplatu ve 

výši 880.000,- Kč (viz také příloha: Odpověď na dopis ve věci výstavby nové ČOV pro 

areál Pravčická brána – Sokolí hnízdo).  Následně bude moci společnost PAAL s.r.o. 

zažádat o vydání stavebního povolení. Lze tedy předpokládat, že k zahájení výstavby 

nové ČOV dojde v blízké době. 

Ve svém dopise také uvádíte, že vydláždění a vyspárování plochy v areálu Sokolího 
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hnízda i přímo pod Pravčickou bránou dále zhoršilo odtokové poměry a vedlo k další 

destrukci mostků a nosných konstrukcí na přístupové cestě. Dle vyjádření stavebního 

úřadu se však nejednalo o stavební zásah, který by vyžadoval stanovisko tohoto úřadu, 

a v této věci tak nebylo vedeno žádné správní řízení, kterého by se správa NP mohla 

účastnit. To ale samozřejmě nemění nic na faktu, že je potřeba velmi urgentně přistoupit 

ke komplexnímu řešení odvádění srážkových vod z areálu Sokolího hnízda a Pravčické 

brány, které je základním předpokladem pro realizaci dalších kroků. 

Na posledním jednání s panem A. Krenkem dne 8. 9. 2022 jsme ho také upozornili, že 

současná nevyřešená situace s odvedením srážkových vod ohrožuje i jeho vlastní 

majetek, konkrétně historicky cennou stavbu restaurace Sokolí hnízdo, což ve svém 

dopise správně uvádíte. Dle vyjádření pana Krenkeho však zjištěné praskliny v klenbách 

nejsou zásadního charakteru a nenarušují statiku objektu. V této věci ale budeme 

samozřejmě dále majitele objektu vyzývat k řešení současného stavu, neboť jsme si 

velmi dobře vědomi historické i architektonické hodnoty tohoto objektu. 

Ve svém dopise v neposlední řadě požadujete, mimo jiné, také zaslání všech dosud 

uzavřených smluv mezi správou NP a společností PAAL s.r.o. Předpokládám, že máte 

na mysli smlouvy aktuálně platné. V příloze Vám tedy zasílám, kromě výše v textu 

avizovaných dokumentů, také darovací smlouvu uzavřenou v loňském roce a dvě 

pachtovní smlouvy na pacht pozemků sloužících jako: 1. manipulační plocha pro 

nákladní lanovku a odstavná plocha pro automobily pachtýře a jeho zaměstnanců a 2. 

vyhlídky a přístupové cesty k nim. 

Vážený pane senátore, věřím, že jsem alespoň částečně rozptýlil Vaše obavy, že jsme 

k aktuální situaci v okolí Pravčické brány lhostejní. Je tomu přesně naopak, jak snad 

vyplývá z výše uvedeného. Také my jsme si samozřejmě velmi dobře vědomi toho, že 

současná situace si vyžaduje urychlené nalezení a hlavně realizaci takových opatření, 

která umožní návštěvníkům bezpečný přístup a pohyb v areálu a zároveň zajistí ochranu 

přístupových tras i historicky cenného objektu Sokolí hnízdo. Pokud budete chtít tuto 

problematiku probrat osobně, můžete nás samozřejmě kdykoliv kontaktovat. 

Závěrem bych si dovolil připomenout, že na 28. plenárním zasedání Rady NP České 

Švýcarsko dne 24.6.2021 prezentoval pan Krenke své plány a cíle týkající se rozvoje 

areálu Sokolí hnízdo – Pravčická brána, včetně přehledu aktivit realizovaných nebo 

plánovaných ve spolupráci se Správou NP. Tohoto jednání jste se jako zástupce města 

Krásná Lípa bohužel nezúčastnil, nicméně prezentace je ke stažení na webových 

stránkách Správy NP (odkaz: prezentace-rada-np-24-6-2021.pdf (npcs.cz) ). 

S pozdravem 
 
 
 
Ing. Pavel Benda, PhD. 
ředitel 

 
 
 
 

https://www.npcs.cz/sites/default/files/prilohy/2022/05/prezentace-rada-np-24-6-2021.pdf
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Přílohy: 
 
  

1. Sdělení Magistrátu města Děčín ve věci podnětu správy NP týkajícího se kontroly 
stavu a funkčnosti ČOV pro restauraci Sokolí hnízdo ze dne 3. 1. 2017 

2. Pachtovní smlouva na pozemky sloužící jako manipulační plocha pro nákladní 
lanovku a odstavná plocha pro automobily pachtýře uzavřená dne 20. 1. 2021 

3. Pachtovní smlouva na pozemky sloužící jako vyhlídky a přístupové cesty k nim 
uzavřená dne 20. 1. 2021 

4. Zápis z terénního šetření dne 4. 3. 2021 
5. Oznámení o provedení opatření na inženýrských objektech přístupové trasy 

k Pravčické bráně ze dne 1. 6. 2021 
6. Zápis z terénního šetření dne 14. 10. 2021 
7. Darovací smlouva ze dne 26. 11. 2021 
8. Zápis z jednání dne 8. 6. 2022 
9. Odpověď na dopis ve věci výstavby nové ČOV pro areál Pravčická brána – 

Sokolí hnízdo ze dne 18. 8. 2022 
10. Zápis z jednání dne 8. 9. 2022 
11. Sdělení společnosti PAAL s.r.o. ve věci opravy můstků a na turistické stezce u 

areálu Pravčická brána – Sokolí hnízdo ze dne 15. 9. 2022 
 
 
 
Na vědomí: 
 
Ing. Bc. Anna Hubáčková 
Ministryně životního prostředí ČR 


