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Y až er'iá p aní minis tryně,

My nže podepsaní si Vás dovolujeme oslovit z zítoveil požádat o zváženi vyhlašování no'qich
národních parl:ri v České tepublice. Y programovém ptohlášení vlády uvažujete o zilzeni dvorr nejp ísněji
cbráněn ch ta. v podobě natodních p*kť' K ivoklátsko a Soutok. Současné k ivoklátské lesy jsou
petlou, kterou budovaly po dobu delší než ti sta let desítlry generualesníkťr spolu s majiteli lesri, kte í
zde investovďi nemalé náklady. Celé kivoklátské lesy isou pozměněny ]idskou činností a byly
ďouhodobě pěstovány iako lesy hospodá ské. V;sledkem ptáce lesnírti' ieiich umu i citu, jsou dnes'lesní
porost , kteté nemaií v českém vnittozemí obdoby. Je to klenot, kteq s1m a znamem p esahuie branice
laašize:irrě zrnožná i Evtopy.

Po více než pěti letech klidu a naděje, že bude čas pto normální p c;odsouhlasilo dne 28. 6.2027
ktaiské Žasfupitelstvo St edočeského knje usnesení, v kterém podpotuje na více než deseti tisících
hektatu k ivokláts\ich lesri vyhJ:{šení v ďovém '*ol' 

yelkopLošně bezzátsahového ilzemi Nfuodního
paťku K ivoklátsko. Snaží se tak uměle vytvo it společenskou poptávku po nátodním paÍku' ktetá tady
v současné době není a ani nikdy p ed tím nebyla.

Česká lesnická společnost je nevládní oÍgaÍiz^ce,ktetá sdrlžuie lesnické odbomílcy, profesionální
lesnílcy z ptovoz:u i všechny pilzntvceLesabez tozdílu ptofesního zaměÍertl ipolitické p íslušnosti. Vě te,
že osud k ivok}átskych lesri i samotného lesaictví rr této oblasti nát'. ,}eži na stdci" vic než komukoliv
jinémuv této zemi.Jsme p esvědčeni, že ocLtanak ivoklátské p írody 1e zde jtžs:rcercž 43let dostatečně
zz1lšťována statutem funguiící CHKO s adou p írodních anatodnic.hp írodních tezewací',biosfétickou
tezercací IINESCO vrámci pÍogfamu Člověk a biosféra, rozlehlou ptaá oblastí i četq mi lokďitami
s ochlanou NATURA 2000. Statrrt CHKO nevylučuje hospodá ské vyvživániazemi občané iatgatttzrce
si na ieií težirn znylrJ4. ochotně s org'ány ochtany p írody spoluptacují a na jeJicb páct je to vidět

Česká lesnická spolďcnosg Iesy České tepubliky, s. p. a největší souktom; vlastník lesri v ČR tr'g.

Jetome Collotedo Mannsfeld zaloL7k dne 13. 5' 2010 Lesnick pa& K ivoklátsko, první lesnic\ patk
o ČR 

" 
v tomto pojetí i v Ewopě, jako ďtemativní ptoiekt pto ochmnu avyvživánK ivokl{tsk ch lesri.

ByI založen svobodnou y lí vlastníkťr a spávcri lesri, kteff se Íozhoďi hospoda it poďe standardu
lesnicb. ch pzÍk& V duchu hes]a lesnicb.ch pathi ,'Území prc p ítodu a liď" tak budou zachovány
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nejen p ítodní hodnoty K ivoklátska, ďe i k ivoklátské lesnicwí, iako kultumí odkaz našich p edkťr. P i
jeho zaWádání tehdeiší ministr zemědělství J"k"b Šebesta ek7:, ,,I|tIinisterstao ryněděIaaí i j osobně jsne
iniciatiuu k rybfuní lesnického parku utrítali. le to poprvé' kdjl se ulasÍníci les , spráui les a místní obťané dobmuolně

n7hodli p ijnout t1tšší sfutpe ocÍlran1 né okolní p ímdj a s$cb n@*k . B1li bjcbon nidi, k@bj tento a u budnumu

eaentuálně další lesnickě ?rrb slou{! jako objekE ptkladnéÍ:o, trvale udr{telneho boEoda eni a lesitÍl a krajiruě.

Prost ednictwm fungu1vcích knbkjch park bj nělo bjt pruk"i4žno, fu pímdní a kulturní hodnory urfrté krajinné oblasti

lry cbninit be7p ís ouání speciálníbo re{mw ocbran1 pírodJ' pi 7acboniní a roryuE'i ašestranného ryu{íuáni danébo

ryní a be7dalšícb nárok na dQe ry stáÍního ropočtu. "V Íoce 2017 by|LPK p ijat a zaízzen'do Mezinátodní
sítě modelov.ich lesri, čímž se mu dostalo i mezinfuodního :uznási. Vyhlášením národního patku by byl
pamdoxně p vě Lesnich park K ivoklátsko zlikvidován silou zákona o národním paÍku.

Yážená paní ministryng K ivoklátsko ie z h]eďska sociálního velice citliw venkovsky pÍostoÍ a
každé dumení hospodá ské činnosti se bezptosďedně promítá do života místních liď. Volné užívání lesti,

kteté dosavadní CHKO rrmož uje' vytváil' na K ivoklátsku obrovsh. rckreačni relaxační a zdtavotní
potenciál pto tisíce lidí z p ilehl ch aglometací.

Velkoplošná bezzásaboyá zemi v podobě nepfistupn;ch národních paÍkri tuto funkci w,nzně
poďačí. Jeiich vyhlíšení by pto Bto fenomény neznaslenalo vyšší stupe ochtany, ake na tozdfl oď

stavaiícfito hospoda ení je strztegií nfuodních paÍkťl naopak upuštění od hospoda eni kteté by
nepochybaě veďo ke změnám v dochovaném stavu tak' j"k;rej známe v současnosti. Víme, že rra stole
Yaší současné vlády Leží cela ada nesmímě závažn' ch ekonomichích ptoblémri, a občané s obavami
očekávajíjeiich ešení Založení aoq ch instituci }teré iistě budou točně spodebovávat stovky mili nri
korun, považaje naprosá většina místních občanri za p\,tvánt,irž t^k omezen]í-rni finančními zdtoji.

Chtěli bychom Yás požá zt o zÍrovu opětovné ptojednání tohoto vašeho záměnl'aby se rrreziizdu
dobr: ch a rczumnych tozhodnutí Yaší v!ády nedostalo, jako zdánlivě nepodstatn bod' vyhl{šení no1 ch
národních parkťr. P*ky by zísadně zasáhly do osudri tisícri liď a zapeatze danow ch poplatnft by trvale
a nevtatně změnily tyto regiony. odměnou pto lesnfl<y, za1e}ich po mnoho staletí ffiajíci službu p írodě
a lesu, ie pak odejmutí ptáva a možnosti dalr'a těchto ízemích trvale u&žite}ně hospoda it.

P eieme pevné zdrale:. pfi Yaší nelehké, ale záslwžné ptáa' a jsme se stavovskym pozdtavem

,J-esu zdai"

MI'J".A
I'g" Pavetr Draštík
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pÍof. I'g" Yilém Podrázsky, CSc.
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