Podpisový arch k:
Petice dle z. č. 85/1990 Sb., o právu petičním – Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko
Předseda petičního výboru: Karel Breník, Náměstí Sv. Čecha 83, 270 23 Křivoklát – oprávněný jednat
Další členové petičního výboru:
JUDr. Jiří Hadrava, Městečko 123, 270 23 Křivoklát
Jiří Rohla, starosta obce, Běleč 31, 273 63 Bratronice

Adresát:
Vláda České republiky

Znění petice:
My, níže podepsaní, nesouhlasíme se vznikem Národního parku Křivoklátsko a žádáme Vládu
České republiky, aby uvedený návrh zamítla, a to z následujících důvodů:
1. Není pravda, že zřízení Národního parku Křivoklátsko je nezbytným krokem pro zajištění
ochrany uvedené oblasti. Ochrana přírodních hodnot Křivoklátska je dostatečně zajištěna
stávajícími kategoriemi zvláště chráněných území, to znamená chráněná krajinná oblast
(CHKO) spolu s dalšími kategoriemi maloplošných chráněných území (NPR, PR atd.).
2. Není pravda, že Křivoklátsko je rozsáhlé území, jehož značnou část zaujímají přirozené
nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, což je podmínkou pro zařazení území
do kategorie národní park dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Křivoklátské lesy jsou
skvostem, který budovaly více než 200 let řady generací lesníků, tj. jedná se o území,
které je dlouhodobě lidskou činností ovlivňované. Základní podmínka daná zákonem
o ochraně přírody a krajiny tak není naplněna.
3. Nesouhlasíme s tím, aby toto území bylo následně v převážné míře převedeno do
bezzásahového režimu s tzv. přirozeným vývojem, což je v současnosti dominantní
strategie národních parků prosazovaná různými občanskými sdruženími po vzoru strategie
IUCN pro národní parky. Tato strategie by nutně vedla k postupnému omezování
přístupnosti krajiny (vstup po značených cestách za úplatu, zákaz volného vstupu do lesa,
postupné zarůstání vybudované cestní sítě, a tím i zánik průhledů) a dostupnosti požitků
z lesa (omezení sběru lesních plodů a hub) či omezení dostupnosti dříví pro místní
obyvatele, což v konečném důsledku povede k záměně levného a ekologického paliva za
paliva více zatěžující životní prostředí.
4. Nesouhlasíme se zřízením další instituce – správy národního parku hrazené z našich daní,
tj. s dalším zatížením státního rozpočtu v době, kdy jsou připravována další daňová
zatížení občanů a snižování sociálních dávek. Považujeme za zbytečné vynakládat ročně
stovky milionů korun z kapes daňových poplatníků na provoz nové a dle našeho názoru
zbytečné instituce národního parku.
5. Nesouhlasíme s přesunem kompetencí na správu národního parku a ministerstvo životního
prostředí, požadujeme zachovat stávající možnosti rozhodování o regionu.
6. Požadujeme, aby lesy poskytovaly dál místním lidem práci, obživu, dřevo do kamen,
prostor k relaxaci.
7. Požadujeme zachovat lesy zelené a otevřené pro všechny k lesu a přírodě šetrné aktivity.
Chceme, aby je dál mohli plošně využívat rodiny s dětmi, houbaři, turisté, fotografové,
cyklisté, myslivci a všichni milovníci volné přírody bez ohledu na to, jestli se jedná
o místní obyvatele, chataře, chalupáře, nebo návštěvníky z jiných oblastí ČR.
8. Požadujeme zachovat Berounku volnou pro rybáře a pro vodáky.
9. Požadujeme zachovat křivoklátskou přírodu v duchu už vyhlášeného Lesnického parku
Křivoklátsko jako „Území pro přírodu i pro lidi“.
Na základě výše uvedených argumentů žádáme, aby Vláda ČR zamítla návrh zákona o NP
Křivoklátsko v plném rozsahu a zachovala ochranu území v současné kategorii CHKO.
V Křivoklátě dne 8. srpna 2011

Podpisový arch k:
Petice dle z. č. 85/1990 Sb., o právu petičním – Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko
Předseda petičního výboru: Karel Breník, Náměstí Sv. Čecha 83, 270 23 Křivoklát – oprávněný jednat

Petici zašlete zpět na adresu předsedy petičního výboru.
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