
 

PETICE 
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko 
 

Petice je adresována předsedovi vlády České republiky a petičnímu výboru Poslanecké sněmovny ČR 

 

Adresát: Předseda vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana, 118 00 

   Petiční výbor Parlamentu ČR, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 176/4, Praha 1 - Malá Strana, 118 26 

     V Křivoklátě, 18.1.2022 

My, níže podepsaní občané, 

nesouhlasíme se vznikem Národního parku Křivoklátsko a prostřednictvím této petice žádáme vládu České 

republiky, aby od tohoto záměru upustila, a to z následujících důvodů: 

1. Křivoklátsko je rozsáhlé území kulturní krajiny s převažující rozlohou hospodářských lesů, které budovali po 

staletí generace zdejších lesníků a obyvatel. Jedná se tedy o území dlouhodobě ovlivňované lidskou činností.  

2. Národní parky jsou rozsáhlá území s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných 

ekosystémů (§ 15 zákona č. 114/1992 Sb.). Základní podmínka daná zákonem o ochraně přírody a krajiny 

tedy není naplněna. 

3. 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) a ostatními kategoriemi (Ptačí oblast, biosférická rezervace UNESCO, EVL atd.). 

4. Výhledové převedení velké části území navrhovaného národního parku do bezzásahového režimu (minimálně 

75% plochy dle strategie IUCN pro národní parky). 

5. Zřízení další státní instituce – správy národního parku – hrazené z našich daní, tj. další zatížení státního 

rozpočtu v době, kdy je tento již extrémně zatížen. 

6. Zachování stávající plnohodnotné samosprávy místních obcí a příslušných krajů. 

7. Křivoklátské lesy by měly dále poskytovat místním lidem práci, obživu, dřevo do kamen a prostor pro 

relaxaci. 

8. Zachování lesů zelených a otevřených pro všechny k lesu a přírodě šetrné aktivity v rámci platných regulí 

chráněné krajinné oblasti. Lesů svobodně využívaných rodinami s dětmi, houbaři, turisty, fotografy, cyklisty a 

všemi milovníky volné přírody bez ohledu na to, jestli se jedná o místní obyvatele, chataře, chalupáře nebo 

návštěvníky z jiných oblastí ČR. 

9. Zachování křivoklátské přírody v duchu desetiletí fungujícího Lesnického parku Křivoklátsko jako “Území pro 

přírodu i pro lidi”. 

Na základě výše uvedených argumentů žádáme, aby vláda České republiky neusilovala o vyhlášení Národního parku 

Křivoklátsko a zachovala ochranu celého území v současné kategorii CHKO.  

            

Petiční výbor ve složení: 

Jakub Majer, U Plátenice 1/1511, Praha 5, 150 00 – předseda petičního výboru oprávněný jednat 

Marian Beke, Křivoklát 8/1, Křivoklát, 270 23 

Iveta Kohoutová, starostka obce, Karlova Ves 2, Křivoklát, 270 23 

Libuše Vokounová, starostka obce, Křivoklát 93, Křivoklát, 270 23 

Tomáš Hradečný, Sestupná 217/21, Praha 6, 162 00 



 

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Nesouhlas se zřízením Národního parku 

Křivoklátsko   

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.  

Předseda petičního výboru: Jakub Majer,  U Plátenice 1/1511, Praha 5, 150 00 – oprávněný jednat 
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Součet podpisů:  

 

Podepsané petiční archy prosím zasílejte na adresu: Marian Beke, Křivoklát 8/1, Křivoklát, 270 23 


