
Sociálně-ekonomické dopady v regionu Křivoklátska v případě
převedení části území do kategorie užívání „národní park“

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze je v současné době řešitelem projektu Soci-
álně-ekonomické dopady v regionu Křivoklátska v případě převedení části území do ka-
tegorie užívání „národní park“.

Zajímá nás Váš názor na navrhovanou změnu z doposud existující CHKO Křivoklátsko
na případné vyhlášení NP Křivoklátsko. Navrhovaný národní park je o rozloze 10 224 ha
by se stal třetím největším národním parkem v České republice. V současné době existují
v uvedené oblasti různé kategorie chráněných území (CHKO, UNESCO, Natura 2000,
přírodní rezervace a další). Kromě uvedeného, zde od roku 2010 existuje „Lesnický park
Křivoklátsko – území pro přírodu i pro lidi“.

Prosíme o otevřené odpovědi, neboť šetření je anonymní, ručíme, že název Vaší obce
(a tedy i Vaše jméno) nebude možné k odpovědím přiřadit.

I. V úvodu uveďte prosím Vaše zkušenosti z dosavadních jednání s pracovníky ochrany
přírody (CHKO Křivoklátsko) o problematice, která se týká ochrany přírody:

– OÚ naší obce dosud nejednal s CHKO – pokud ne, tak přeskočte v rozhovoru na odst. II

– V případě jednání uveďte úsek – tedy např.
a) Při projednávání územního plánu obce velmi spíše prů- spíše velmi

dobře dobře měrně špatně špatně
    

b) Jednání o investičních záměrech obce velmi spíše prů- spíše velmi
dobře dobře měrně špatně špatně
    

c) Ochrana pramenných oblastí a otázek velmi spíše prů- spíše velmi
dobře dobře měrně špatně špatněvodního režimu
    

d) Likvidace tuhých odpadů z čističek vod velmi spíše prů- spíše velmi
dobře dobře měrně špatně špatněa odpadů vůbec
    

e) Stavební činnosti (architektonická hlediska, velmi spíše prů- spíše velmi
dobře dobře měrně špatně špatněvyužití přírodních materiálů, nové rekreační
    výstavby, stavební povolení a podobně)

f) Projektování účelové dopravní sítě velmi spíše prů- spíše velmi
dobře dobře měrně špatně špatně
    

g) Náročnější zimní údržby komunikací velmi spíše prů- spíše velmi
dobře dobře měrně špatně špatně(bez solení) – pokud ji obec zajišťuje
    

PŘÍLOHY

Příloha 1: Záznamový list řízeného rozhovoru s pracovníky obecních úřadů o  so -
ciálně-ekonomických dopadech v regionu.
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h) Při povolování podnikatelských aktivit velmi spíše prů- spíše velmi
dobře dobře měrně špatně špatně(těžební, zpracovatelské aj. provozy)
    

i) Při pořádání sportovních, turistických aj. velmi spíše prů- spíše velmi
dobře dobře měrně špatně špatněhromadných akcí atd.
    

II. Další dotazy:

a) Jednali jste se zájmovými ekologickými skupinami při ano ne
projednávání investičních záměrů obce a stavebních řízení  

b) Myslíte si, že jste připraveni na případnou vyšší administrativní ano ne
náročnost v případě vyhlášení NP Křivoklátsko  
(např. v odboru výstavby)

III. Je možné předpokládat, že převodem uvažovaného území ze současné kategorie
CHKO do kategorie NP, kde bude stupeň ochrany ještě vyšší nežli je dosud (podle
IUCN II – Mezinárodní svaz ochrany přírody – výhledově předpokládáno 75 %
bezzásahového území – 1. zóny). Vyjádřete se prosím k těmto otázkám:

a) Jakou předpokládáte reakci obyvatel Vaší obce (s trvalým i přechodným poby-
tem) na:

– omezení až vyloučení volného pohybu po
lesních porostech (za účelem rekreace,
sběru hub a lesních plodin výhledově až
na 75 %  plochy NP – dle stávajícího zá-
kona o ochraně přírody a krajiny)

– snížení možnosti získávání palivového
dříví (u těch, kteří jím převážně vytápí)
a tedy přechodu na jiná paliva nebo ná-
kladnější dopravu palivového dřeva z vět -
ší vzdálenosti

– změna podnikatelských aktivit souvisejí-
cích s přírodním prostředím a tedy pří-
padný úbytek pracovních příležitostí

– snížení podnikatelských aktivit v průmys-
lové výrobě, dřevozpracujících odvětvích
a pracích v lesním hospodářství

– zpřísnění výkonu státní správy s ohledem
na vyšší stupeň ochrany přírody

– na skutečnost, že v rámci NP mají orgány
samosprávy obce pouze poradní pravo-
moc (dle zákona)

– zvýšené riziko vzájemných střetů mezi zá-
jmovými ekologickými skupinami a míst-
ními obyvateli

velmi spíše neu- spíše velmi
kladná kladná trální záporná záporná

    

velmi spíše neu- spíše velmi
kladná kladná trální záporná záporná

    

velmi spíše neu- spíše velmi
kladná kladná trální záporná záporná

    

velmi spíše neu- spíše velmi
kladná kladná trální záporná záporná

    

velmi spíše neu- spíše velmi
kladná kladná trální záporná záporná

    

velmi spíše neu- spíše velmi
kladná kladná trální záporná záporná

    

velmi spíše neu- spíše velmi
kladná kladná trální záporná záporná
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b) Jaké budou dopady uvažované změny na ekonomiku a rozpočet Vaší obce:

– vlastní obec les (uveďte přibližnou výměru), nebo provozuje těžbu přírodních mate-
riálů (jakou), popř. řízenou skládku a jiné aktivity související s přírodním prostředím
výměra:                  ha,           dopady:

– myslíte si, že bude možné omezené příjmy z těchto aktivit nahra-
dit dotacemi ze státního fondu na provoz NP

– jaký význam pro obecní rozpočet bude mít zrušení
daně z lesních pozemků v NP (lesy zvláštního určení
– LZU)

– jak si myslíte, že bude uvažova-
nou změnou ovlivněna zaměst-
nanost a tím i demografický
vývoj Vašich obyvatel

– jak předpokládáte, že bude ovliv-
něna organizační, administra-
tivní a finanční náročnost
v řízení obce (projednávání sta-
vebních povolení, územních
plánů a podobně)

– očekáváte, že zvýšený zájem o NP ze strany odborné
i laické veřejnosti bude přínosem pro Vaší obec na
úseku rozvoje služeb pro turistický ruch

– myslíte si, že stoupnou ceny nemovitostí nad sou-
časnou úroveň

– myslíte si, že křivoklátským lesům, které jsou z pře-
vážné části produktem dlouhodobého hospodaření,
prospěje víc ponechání přirozenému vývoji, než je
pokračování v současném stavu hospodaření

– myslíte si, že je pro naši společnost prospěšné pře-
vést ekonomicky prosperující krajinný celek do sy-
stému závislého na státním rozpočtu

– víte, že v roce 2010 byl založen „Lesnický park Kři-
voklátsko“

– považujete založený Lesnický park Křivoklátsko –
„Území pro přírodu i pro lidi“ za vhodnou alterna-
tivu k národnímu parku

IV. Na základě výše uvedených skutečností vyjádřete, prosím, Váš názor z pohledu
pracovníka samosprávy, zda kvalita ochrany území z hlediska ochrany přírody
je dostatečně zabezpečena současným způsobem v rámci CHKO a NPR a ne-
souhlasíte se zřízením NP, nebo jste pro její další zvýšení a to zřízením národního
parku Křivoklátsko:

– ochrana území je dostatečně zajištěna v rámci CHKO 

– ochrana území je třeba zvýšit a jsem pro zřízení NP 

– nevím 

bude nebude

 

velmi spíše ne-
výrazný výrazný projeví

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

velmi spíše ne- spíše velmi
pozitivně pozitivně projeví negativně negativně

    

velmi spíše ne- spíše velmi
pozitivně pozitivně projeví negativně negativně

    

ano ne nevím
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V. Identifikační část:

Odpovídal:              muž  žena

Zastávaná funkce:  starosta

 zástupce starosty

 tajemník

 jiný zastupitel či pracovník samosprávy

Stáří dotazovaného:  do 30 let

 do 50 let

 nad 50 let

Chcete ještě něco dodat?

Děkuji za rozhovor.



Přílohy

Anketa pro obyvatele na území uvažovaného Národního parku
Křivoklátsko

Vážený občane,

fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze je v současné době řešitelem projektu Soci-
álně-ekonomické dopady v regionu Křivoklátska v případě převedení části území do ka-
tegorie užívání „národní park“ (NP).

Protože trvale žijete na území (popř. jej přechodně využíváte k rekreaci), kterého by se
změna stupně ochrany přírody dotkla, zajímá nás Váš názor na navrhovanou změnu z do-
posud existující CHKO Křivoklátsko na případné vyhlášení NP Křivoklátsko. Navrho-
vaný národní park je o rozloze 10 224 ha a zasahuje do katastrálního území Vaší obce.
V současné době existují v uvedené oblasti různé kategorie chráněných území (CHKO,
UNESCO, Natura 2000, přírodní rezervace a další).

Abychom znali Vaše názory na případné vyhlášení NP, odpovězte prosím na několik
níže uvedených otázek (zakřížkováním příslušného rámečku). Anketa je anonymní.

I. Zřízením NP bude v některých oblastech stupeň ochrany území vyšší, nežli je
dosud v CHKO.
V zájmu této vyšší ochrany:

1. Souhlasíte s vyhlášením národního parku, ve kterém bude
výhledově minimálně 75 % území v bezzásahovém režimu
(podle IUCN II – Mezinárodní svaz ochrany přírody)?

2. Souhlasíte s pravděpodobným zvětšením území I. zóny,
kde bude zákaz vstupu mimo vyznačené cesty?

3. Domníváte se, že cílový stav lesa ponechaný v bezzása-
hovém území spontánnímu (přirozenému) vývoji bude
odpovídat Vaším představám?

4. Souhlasil byste se snížením možnosti získávání palivo-
vého dříví z místních zdrojů v důsledku vyhlášení 75 %
území NP jako bezzásahové zóny (např. ze samovýroby
a ze zbytků po těžbě)?

5. Souhlasíte se zákazem pořádání hromadných sportov-
ních, turistických a jiných veřejných akcí mimo vyhra-
zená místa a akce se souhlasem orgánu ochrany přírody
v ce lém NP?

6. Souhlasil byste s dalším zpřísněním výkonu státní správy
s ohledem na vyšší stupeň ochrany přírody (např. vý-
stavby)?

7. Týkala by se Vás případná ztráta zaměstnání v důsledku
omezení některých podnikatelských aktivit (jako je např.
snížení těžby dříví, přírodních materiálů, atd.)?

8. Souhlasíte se snížením příjmů obcí v důsledku osvobo-
zení od platby daně z nemovitosti z lesních pozemků na
celém území NP?

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

Příloha 2: Anketa pro obyvatele na území uvažovaného Národního parku Křivo-
klátsko.



124 | 125

9. Domníváte se, že případné ekonomické ztráty by mohly
být nahrazeny rozvojem služeb pro turistický ruch spo-
jený se zvýšeným zájmem o NP?

10. Očekáváte, že po případném zřízení NP bude snazší pří-
stup k dotacím ze státního fondu životního prostředí
(SFŽP) či z fondů Evropské unie (EU)?

11. Očekáváte, že po případném vyhlášení NP bude správa
NP lépe pečovat o dané území včetně bezzásahového ve
srovnání s dnešním hospodařením dosavadních velkých
vlastníků lesa na tomto území (Lesy České republiky, Vo-
jenské lesy a statky)?

12. Domníváte se, že v zájmu zvýšení ochrany území by měl
stát vykoupit od všech soukromých a obecních vlastníků
jejich lesy a pozemky na tomto území, aby mohl být vy-
hlášen NP Křivoklátsko?

13. Očekáváte, že po případném vyhlášení NP se stav lesa na
dotčeném území zlepší?

14. Obáváte se zvýšení vzájemných střetů mezi Vámi a pra-
covníky ochrany přírody, případně se zájmovými ekolo-
gickými skupinami?

15. Domníváte se, že zřízení NP Křivoklátsko bude mít vyšší
nároky na státní rozpočet?

16. Předpokládáte výrazné zvýšení rekreačního a turistického
ruchu oproti současnému stavu?

17. Myslíte si, že křivoklátským lesům, které jsou z převážné
části produktem dlouhodobého hospodaření, prospěje víc
ponechání přirozenému vývoji, než je pokračování v sou-
časném stavu hospodaření?

18. Myslíte si, že je pro naši společnost prospěšné převést
ekonomicky prosperující krajinný celek do systému zá-
vislého na státním rozpočtu?

19. Víte, že v roce 2010 byl založen „Lesnický park Křivo-
klátsko“?

20. Považujete založený Lesnický park Křivoklátsko –
„Území pro přírodu i pro lidi“ za vhodnou alternativu
k národnímu parku?

II. Na základě uvědomění si a zvážení výše uváděných skutečností vyjádřete závěrem
Váš názor, zda je kvalita ochrany území dostatečně zabezpečena dosavadním způ-
sobem v rámci stávající CHKO, Národních přírodních rezervací a Přírodních re-
zervací, nebo jste pro její další zvýšení zřízením Národního parku Křivoklátsko:

1. Domnívám se, že ochrana území je dostatečně zajištěna
v rámci existence stávající CHKO, NPR a PR.

2. Domnívám se, že ochranu území je třeba zvýšit, a jsem pro
zřízení NP Křivoklátsko.

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím

  

ano ne nevím
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III. Uveďte prosím (heslovitě), s jakými prohřešky vůči životnímu prostředí se na
území CHKO setkáváte (např. nepovolené skládky, vjezd aut na lesní cesty, vy-
palování suché trávy, znečišťování vodních toků apod.) a jaké zlepšení očeká-
váte v případě vyhlášení NP.

IV. Identifikační část

a. Odpovídal:  muž  žena

b. Vaše stáří  do 30 let  do 50 let  nad 50 let

c. Vaše vzdělání:  základní  středoškolské  vysokoškolské

d. Současné  dělník  žena v domácnosti
zaměstnání: 

 podnikatel  student, učeň

 samostatný rolník  nezaměstnaný

 důchodce  ostatní zaměstnanci

e. Bydlíte: 

a) trvale v uvažovaném území 

b) přechodně v uvažovaném území 

V. Chcete ještě něco dodat:

Anketní lístek nepodepisujte – šetření je anonymní! Děkujeme za spolupráci!
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Příloha 3: Vyjádření Středočeského kraje k poskytnutí informací týkající se dotazní-
kového šetření ze dne 21. června 2016.



Přílohy
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Příloha 4: Stanovisko Ministerstva financí (náměstek ministra financí k připravova-
nému vyhlášení NP Křivoklátsko ze dne 30. června 2009.



Přílohy

Příloha 5: Stanovisko Ministerstva zemědělství (náměstek ministra zemědělství)
k připravovanému vyhlášení NP Křivoklátsko ze dne 22 července 2009.
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1) Trvale udržitelné hospodaření je správa a využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu,
které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnosti a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v sou-
časnosti a budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a mezinárodní
úrovni a které nepoškozují ostatní ekosystémy. 2. ministerská konference na ochranu lesů v Evropě, Helsinky
1993.

Příloha 6: Vyjádření zastupitele obce Chýňava k ostatním zastupitelům obcí.

Vážení starostové, radní, zastupitelé obcí

Na konferenci pořádané hejtmanem Středočeského kraje dne 19.2.2015 padlo rozhod-
nutí, že se do konce roku definitivně rozhodne o zahájení nebo nezahájení vyhlašovacího
procesu vzniku Národního parku Křivoklátsko (NP).

Hejtman p. Petera i ministr životního prostředí p. Brabec podmínili vyhlášení NP sou-
hlasem většiny dotčených obcí. Předpokládám, že po podzimních komunálních volbách
došlo k výměně některých starostů a zastupitelů i ve Vašich obcích. Souhlas nebo nesou-
hlas Vaší obce s vyhlášením NP budete tedy s největší pravděpodobností projednávat na
některém zastupitelstvu během letošního roku.

Vzhledem k tomu, že se k Vám informace dostávají především ze strany příznivců
vzniku NP a stejně tak se tomuto pohledu věnují více i sdělovací prostředky, dovoluji si
Vás oslovit a ukázat Vám i pohled z druhé strany, o kterém se tolik nemluví.

Křivoklátsko je skutečně unikátní a krásný kout naší země, v němž máme to veliké štěstí
žít, bydlet, pracovat a relaxovat. Je třeba si uvědomit, že se tento krásný kout přírody
v srdci Čech zachoval v tak dobrém stavu hlavně kvůli dobrému a zodpovědnému hospo-
daření generací našich předků a především právě lesníků. Kdyby tomu tak nebylo, nemělo
by přece význam vyhlašovat NP.

Zastánci vyhlášení NP argumentují například tím, že dochází k ničení unikátní přírody,
přeměně přírodě blízkých porostů na smrkové monokultury a ubývání biodiverzity. Pre-
zentují svoje názory bez jediného prokazatelného důkazu, nebo čísla. Tyto důkazy totiž
neexistují! OPAK je pravdou! Kdyby někdo řekl před dvaceti pěti lety, že na Berounce
bude početná populace bobrů a vyder, že zde bude pravidelně hnízdit čáp černý, nebo že
zde zahnízdí orel mořský, tak by ochranáři pochybovali o jeho duševním zdraví. Dnes je
toto všechno SKUTEČNOST! Stejně tak se postupně zlepšuje i stav křivoklátských lesů.
Na daleko větší ploše než dříve se uplatňuje tzv. přirozená obnova, která využívá přirozené
přírodní procesy obnovy porostů. Při umělé obnově porostů se daleko více používají list-
naté sazenice (dub, buk, javor, lípa, jasan…) a také se do porostů vrací jedle. Každý rok
se tak zvětšuje plocha listnatých porostů na úkor smrku a borovice. Všechny tyto údaje
jsou dohledatelné a ověřitelné na nejbližší správě LČR nebo VLS, které na území zamýš-
leného NP dnes hospodaří. Tyto údaje vyplývají z lesních hospodářských plánů (LHP),
které se vyhotovují každých deset let. Děje se tak postupně, pomalu, s ohledem na dlou-
hodobost celého procesu obnovy lesa. Všechno co jsem o lesích napsal, podporují i vý-
stupy z Národní inventarizace lesů (NIL), která proběhla v letech 2001–2004 a jejíž data
jsou na internetu volně přístupná. V současné době se očekává zveřejnění dat NIL po de-
seti letech, která proběhla v letech 2011–2014. Porovnání výstupů bude jistě velmi zají-
mavé.

V lesích se hospodaří podle zákona o lesích, který patří k nejtvrdším lesním záko-
nům v Evropě. Dále jsou lesy Křivoklátska certifikovány v mezinárodním systému
PEFC, který zaručuje trvale udržitelný rozvoj lesů1), kontrolovaný po každých pěti le-
tech audity. Obavy z vykácení nebo poškození křivoklátských lesů, jsou proto zcela
liché!

V současné době je na celém území plánovaného NP zřízena CHKO Křivoklátsko,
která zaručuje dostatečnou ochranu území, protože se vyjadřuje ke všemu, co se na jejím
území děje. Účastní se také schvalování LHP, umísťování těžeb, zastoupení dřevin při ob-
nově i plánů mysliveckého hospodaření, umísťování staveb2). Nejcennější lokality mají
status Národní přírodní rezervace (NPR), což je nejpřísnější způsob maloplošné ochrany
přírody a prakticky se v nich lesnicky nehospodaří. Celé území překrývá ještě NATURA
2000, což je evropská síť chráněných území v podobě Ptačí oblasti a Evropsky význam-
ných lokalit.
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Zatímco dnes je tato krajina schopná zaměstnávat řadu lidí a je schopná produkovat
i zisk a využívat jednu z mála obnovitelných surovin, kterou dřevo je, tak v případě vy-
hlášení NP bude jeho provoz značně zatěžovat státní rozpočet a to v době, kdy se razantně
snižují dotace do stávajících NP. Ani jeden ze současných NP není schopen pokrýt svoje
náklady ani na 50 %. NP Podyjí, který se charakterem nejvíce podobá Křivoklátsku, po-
kryl svoje náklady v roce 2010 jen z 28 %, při nákladech 51 450 000 Kč! A to je zhruba
o 1/3 menší, než navrhovaná rozloha NP Křivoklátsko. Středočeský kraj bude už tak dost
finančně zatížený vyhlášením a provozem nové CHKO Brdy.

Jediné, s čím souhlasím, je neúměrně vysoký stav zvěře. Tento problém skutečně exis-
tuje. Je to ale problém celorepublikový a už se začíná řešit na vládní úrovni. Rozhodně ho,
jako mávnutím kouzelného proutku, nevyřeší vyhlášení NP.

Chápu, že Vás asi oslovily sliby dotací na kanalizace, vodovody, silnice a různé jiné
akce, které se v případě vyhlášení NP do našich obcí jen povalí. Já jim nevěřím! Jestli
MŽP skutečně záleží na těchto akcích, které povedou ke zlepšení ekologie obcí, proč ne-
zajistí tyto dotace už dnes?3) Stále budeme jen obce ležící mimo Národní park, tak jako dřív.
Nedosáhneme tedy na peníze určené pro NP. Nevěřím ani zázračnému  přílivu turistů, kteří
u nás budou utrácet velké peníze. Křivoklátsko nemá žádnou přidanou hodnotu, jako Šu-
mava nebo Krkonoše. Je malé, příliš členité a vhodné pro jednodenní turistiku (viz síť
značených turistických cest např. na mapách seznam. cz). Blízkost Prahy je také na škodu.
Zahraniční návštěvníci podnikají na Křivoklátsko především jednodenní výlety a jsou uby-
továni v Praze, kde mají daleko širší možnosti dalšího vyžití, než v našem regionu. Stejně
tak je návštěvní sezona omezena jen od jara do podzimu. V zimě nemůže Křivoklátsko na-
bídnout sjezdovky a běžecké tratě, tak jako Krkonoše nebo Šumava.

Nevěřím ani slibům neomezeného pohybu pro místní obyvatele a jejich rodinné pří-
slušníky. Nedovedu si představit takovou zákonnou úpravu a její vymáhání. Mluví se
o místních obyvatelích, ale v dotčeném území se nachází také velké množství rekreačních
objektů, jejichž majitelům by vyhlášení NP také značně zkomplikovalo život.

Dalším argumentem je tvrzení, že se obce budou moci přímo podílet na chodu NP tím,
že jejich zástupci budou členy Rady NP. Bohužel i tady mám značné pochybnosti. Stačí
mít jen odlišný názor než ortodoxní ochrana přírody a už je velký  pro blém. Zeptejte se sta-
rostů ze Svazu obcí NP Šumava.

Dále nevěřím prohlášením, že nedojde k omezení pohybu po NP. V současné době je vý-
měra NPR cca 1000ha, což je 1/10 z plochy NP. Při vyhlášení NP se počítá se zařazením
do první zóny s 3000 ha To je cca 1/3 rozlohy NP (cíl min. 75 %). Platí při tom ze zá-
kona, že v NPR nebo 1. zónách NP je pohyb povolen pouze po vyznačených cestách!

Národní park se vyhlašuje zákonem. Tento krok je prakticky nevratný! Věřte, že
dobrá ochrana přírody a krajiny je možná i bez národního parku. Je to ověřené po gene-
race. Bez správného a dlouhodobého lesnického hospodaření by už dávno nebylo na Kři-
voklátsku co chránit.

S pozdravem Pavel Karmazín, zastupitel obce Chyňava

2) Citace zákona č. 114/1992 Sb.: Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska tohoto zákona je také ne-
zbytné ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov 2), k od-
lesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů. K pěstebním
a těžebním zásahům v lesích prováděným v sou ladu s lesním hospodářským plánem nebo protokolárně převzatou lesní
hospodářskou osnovou a při nahodilé těžbě se závazné stanovisko orgánu ochrany přírody nevyžaduje. Závazné sta-
novisko ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov se vydává
na žádost příslušného orgánu státní správy lesů. K závazným stanoviskům vydaným po lhůtě 60 dnů od doručení žá-
dosti příslušnému orgánu ochrany přírody se nepřihlíží. Požádá-li vlastník 3a) o předběžnou informaci podle § 90 odst.
17 o podmínkách vydání souhlasného závazného stanoviska ke schválení lesního hospodářského plánu, příslušný
orgán tuto informaci poskytne zpravidla ke dni konání základního šetření, nejpozději do 60 dnů od obdržení žádosti.
(4) V rámci řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 3 orgán ochrany přírody provede také hodnocení
důsledků lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pro evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti. Orgán ochrany přírody nevydá souhlasné závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů
a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov, pokud by měly významný negativní vliv na příznivý stav
předmětu ochrany evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. V ostatních případech orgán ochrany přírody
vydá souhlasné závazné stanovisko. Závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolár-
nímu předání lesních hospodářských osnov nahrazuje odůvodněné stanovisko podle § 45i odst. 1. Na postup hod-
nocení důsledků lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov se nepoužijí ustanovení zvláštních
právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí 3b).
3) Samostatná příloha, dopis Ministra ŽP ohledně dotací na projekt „Kanalizace a voda Křivoklátsko“.
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Příloha 7: Tisková zpráva Lesnického parku Křivoklátsko 13. května 2010 k slavnost-
nímu založení.
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Příloha 8: Jednání Výboru kraje pro životní prostředí a zemědělství o návrhu na vyhlá  -
šení NP Křivoklátsko, vymezení zón a seznámení s plánem péče dne 26. dubna 2010.

Oznámení návrhu na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko,
návrhu na vymezení zón ochrany a oznámení o možnosti seznámení se
s plánem péče o toto území

Tisk 13(2010)

K materiálu podal informace Mgr. P. Vaňhát. Sdělil, že Středočeský kraj obdržel dne
23.3.2010 pod č.j. 25043/ENV/10 v souladu s ustanovením §§ 38 a 40 zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 114/1992 Sb.) jako dotčený územně samosprávný celek návrh na vyhlášení Ná-
rodního parku Křivoklátsko, vymezení zón ochrany a návrh plánu péče o toto území k vy-
jádření. Z pohledu zájmů hájených zákonem č. 114/1992 Sb. nemá vyhlášení žádný negativní
vliv, spíše naopak, lze konstatovat, že se vyšší ochranou spíše dosáhne lepšího stavu pří-
rodního prostředí a jeho ochrany ve Středočeském kraji. Z pohledu státní správy lesů vyko-
návané v rámci Krajského úřadu Středočeského kraje oddělením zemědělství a lesnictví
v rámci zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů je stanovisko
následující: lesy na Křivoklátsku byly po více než 200 let lesnicky obhospodařovány člo-
věkem a tyto zásahy vedly ke vzniku jedné z lesnicky nejhodnotnějších oblastí v ČR. Prak-
ticky veškeré lesní porosty jsou dotčeny lidskou činností. Přestože se jedná o biologicky
i lesnicky cenné území, současná druhová skladba lesních porostů stále vyžaduje nutnost
dlouhodobého a pravidelného hospodaření. Zejména tímto hospodařením lze postupně do-
sáhnout úpravy druhové skladby, zvýšení stability, druhové pestrosti a zlepšení celkového
stavu lesních ekosystémů tak, aby se přiblížili přirozenému stavu. Z lesnického hlediska
stojí za zmínku zachování křivoklátského ekotypu modřínu opadavého a chlum ní formy
smrku ztepilého. Co se týká dřevinné skladby, je v současné době na území připravovaného
národního parku nepřirozeně vysoké zastoupení jehličnatých dřevin (zejména smrku ztepi-
lého) v 1. až 3. lesním vegetačním stupni (v nadmořských výškách do přibližně 500 m. n. m.),
čímž se významným způsobem zvyšuje riziko rozvoje kalamitních hmyzích škůdců, zhrou-
cení lesních ekosystémů a ohrožení sousedních lesních majetků. Pokud dojde v rozsáhlém
chráněném území s bezzásahovým režimem k zanedbání tohoto rizika, je velmi pravděpo-
dobné, že dojde ke vzniku nekontrolovatelné kalamity, k níž již došlo v jiných částech ČR.
S negativními důsledky čistě lesnickými, které bude mít případné vyhlášení NP Křivo klátsko
souvisí i důsledky sociální a ekonomické. Vyhlášení NP bude mít výrazný dopad na zvýšení
 nezaměstnanosti, jak přímo v oblasti lesnictví, tak i v souvisejících odvětvích (dřevozpra-
cující průmysl, služby, atd.). Rovněž dojde k výraznému propadu produkce dřevní hmoty ja-
kožto významného obnovitelného zdroje. K nezastupitelným funkcím lesa patří i funkce
rekreační, která bude v důsledku omezení využívání lesů obyvateli zejména přilehlých aglo-
merací do značné míry omezena. Použití specifických postupů v dřívějších dobách, jakož
i současné přírodě blízké hospodaření v lesích, ať už v lesích v majetku státu, obcí či sou-
kromých vlastníků, bylo v oblasti křivoklátska důvodem vzniku současných přírodních hod-
not a nikoli jejich ohrožení. Tyto hodnoty jsou již z velké části chráněny stávajícími stupni
ochrany (NPR, NPP, atd.) a vyhlášení národního parku se tedy z tohoto pohledu jeví jako ne-
účelné a z pohledu správy lesů potažmo státní správy lesů, jako zcela nevhodné.

NHT Ing. M. Petera sdělil, že tento materiál byl již předběžně projednáván na jednání
Rady SK a je zde možnost území vyhlásit jako lesnický park.

Na toto téma následovala diskuze.

Usnesení č. 15-04/2010/VŽPZ ze dne 26. 4. 2010
Výbor kraje pro životní prostředí a zemědělství po projednání
n e d o p o r u č u j e Radě kraje souhlasit s návrhem na vyhlášení Národního parku
 Křivoklátsko, návrhem na vymezení zón jeho ochrany a návrhem plánu péče o toto území

HLASOVÁNÍ:      PRO:  8          PROTI:  0          ZDRŽELI SE:  0

SCHVÁLENO
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Příloha 9: Vyjádření starosty města Znojma k výstavbě na území NP Podyjí ze dne
10. května 2013.
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Příloha 10: Mapa značených turistických tras na území navrhovaného NP Křivoklát-
ské a okolí v roce 2010.
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Příloha 11: Mapa značených cyklotras a koňských stezek na území navrhovaného NP
Křivoklátsko a okolí v roce 2010.
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Nejčastěji uváděné nepravdivé důvody MŽP pro vyhlášení
Národního parku Křivoklátsko

1. Dosavadní ochrana území není dostatečně účinná a dochází k úpadku mimořád-
ných přírodních a krajinných hodnot tohoto území
Skutečnost: Současná ochrana území je dostatečně zajištěna stávající legislativou
(CHKO s cca 80 % území zařazeného do 1. a 2. zóny odstupňované ochrany, více než
20 NPR a PR, Ptačí oblast, lokality soustavy NATURA 2000, kategorie lesů ochran-
ných, genová základna).
Neúčinná byla pouze v péči o obce a jejich občany, protože nedokázala za 35 let exis-
tence finančně podpořit např. odkanalizování malých obcí.

2. Největším problémem je lesní hospodářství, stav lesa se zhoršuje
Skutečnost: Stav křivoklátských lesů se v posledních 20 letech trvale zlepšuje. V dru-
hové skladbě se trvale zvyšuje procento listnáčů a jedle na úkor jehličnatých dřevin
a vzniklo tak už přes 1000 ha nových listnatých a smíšených porostů. Podíl přirozené
obnovy se zvýšil z 1 % (1990) na 25 % (2014).

3. Nadměrná těžba dřeva
Skutečnost: Těžba dřeva na křivoklátsku není nadměrná. Lesní hospodářské
plány schválené na 10 let povolují „Maximální celkovou výši těžby“, která je
 nepřekro čitelná. V letech 1995–2004 bylo vytěženo 89,5 % povoleného etátu, v letech
2005–2014 pouze 79 %.

4. Provádění holých sečí a náseků v listnatých a smíšených porostech. Pasečný způ-
sob poškozuje biotopy a významně omezuje mimoprodukční funkce lesů na de-
sítky let
Skutečnost: Provádění malých náseků je přirozenou součástí obnovy porostů trvale
udržitelného lesního hospodářství. Násečné hospodářství jednoznačně hovoří v pro-
spěch rozpracování porostů pro přirozenou obnovu a stabilitu porostů. Malé holiny
mají řadu pozitivních prvků a v žádném případě nepoškozují biotopy, ani neomezují mi-
moprodukční funkce lesů. Opak je pravdou.

5. Vysazování nepůvodních dřevin často geneticky nejistého původu
Skutečnost: Vysazují se pouze dřeviny uvedené v platném LHP schváleném také
 orgány ochrany přírody. Každá dodávka sazenic je povinně vybavena předepsanou
průvodní dokumentací, která určuje její původ a povinností lesních správ je jejich ar-
chivace po dobu minimálně 20 let.

6. Ponechávání výstavků nepůvodních dřevin na obnovovaných plochách
Skutečnost: Ponechávání výstavků na obnovovaných plochách je výrazně pozitivní
krajinotvorný prvek, ať ho tvoří jakýkoliv druh dřevin.

7. Těžba starých stromů s nadměrnou dimenzí
Skutečnost: Těžba nadměrných dimenzí je přirozenou součástí hospodaření v list-
natých lesích s vysokým obmýtím a dlouhou obnovní dobou. Na křivoklátsku se ob-
mýtí u listnatých porostů pohybuje od 160 do 180 let a doba obnovní od 30 do 50 let.
Některé zajímavé stromy silných dimenzí se netěží a ponechávají se na dožití.

8. Těžba dutinových stromů
Skutečnost: Těžba dutinových stromů není předmětem běžných hospodářských zá-
sahů a až na opodstatněné výjimky (u silnic a stezek, kde hrozí zlomení) k ní nedo-
chází.

Příloha 12: Seznam nejčastěji uváděných nepravdivých důvodů k vyhlášení NP Křivo -
klátsko – Česká lesnická společnost Křivoklát, 4. února 2015.



Přílohy

9. Poškozování půdního povrchu a pramenišť těžkou mechanizací
Skutečnost: Používaná mechanizace odpovídá charakteru těžené dřevní hmoty
a obtížnosti terénu. Silné dříví ze starých porostů nelze přibližovat lehkou mechani-
zací.

10. Odstraňování potěžebních zbytků pálením
Skutečnost: Odstraňování potěžebních zbytků pálením je jen jeden ze způsobů li-
kvidace této hmoty a jeho objem se neustále snižuje. Převažuje likvidace formou sa-
movýrob pro zásobování místních obyvatel ekologickým a cenově dostupným palivem,
a v poslední době roste zpracování na biomasu a energetickou štěpku.

11. Nedostatečné ponechávání částí hrubého dříví v porostech
Skutečnost: V porostech se ponechává v průměru 3–5 ks na 1 ha.

12. Výběrně obhospodařovaný les je dvoj až trojnásobně výnosovější ve srovnání
s holosečným
Skutečnost: Podmínky křivoklátska neodpovídají požadavkům na výběrný způsob
hospodaření. Komické je, když protagonisté NP hovoří o výběrném způsobu hospo-
daření, když sami v navrženém NP nebudou hospodařit vůbec. Více než 75 % území
navrhovaného parku má být v cílovém stavu bezzásahové.

13. Vysoký počet nepůvodní zvěře, nekontrolovatelný nárůst stavů většiny druhů
spárkaté zvěře. Pronájmem honiteb v roce 1993 nedošlo k očekávanému snížení
stavů spárkaté zvěře
Skutečnost: Důvod je neopodstatněný, stavy všech druhů spárkaté zvěře byly za po-
sledních 20 let výrazně sníženy. Výjimku ve spárkaté zvěři tvoří prase divoké, jehož
přemnožení je problémem celostátním a celoevropským a vymyká se možnostem lo-
kálního řešení. Zřízení NP problém zvěře na křivoklátsku nevyřeší.

14. Pokles kvality a kondice zvěře včetně poklesu kvality trofejí křivoklátské jelení
zvěře, což dokazují trofeje vystavované na přehlídkách
Skutečnost: Kvalita jelení zvěře neklesá, což dokazují trofeje vstavované na pře-
hlídkách, sbírané shozy i váhové průměry ulovených kusů. Menší počet medailo-
vých jelenů na přehlídkách je dán výrazně nižším počtem trofejí předkládaných
k hodnocení.

15. Degradace lučních společenstev a bylinného patra zvěří
Skutečnost: Zvěř je přirozenou součástí křivoklátského lesního ekosystému a nemá
na luční společenstva a lesní bylinná společenstva destruktivní vliv. V určitých pří-
padech je její vliv dokonce pozitivní.

16. Výskyt chráněných živočichů
Skutečnost: Zvyšování stupně ochrany za každou cenu nemá vliv na vývoj populací
chráněných živočichů. Dokládá to návrat řady chráněných druhů, např. kulíška nej-
menšího, sýce rousného, labutě velké, kormorána říčního, krkavce velkého, anebo orla
mořského, který zde od roku 2010 úspěšně vyvádí mláďata.

17. Více než 100 čtverečních kilometrů s nadpoloviční většinou přirozené a lidskou
činností málo ovlivněné přírody v centrální části Křivoklátska
Dle zásad pro kategorizaci chráněných území na základě managementu (Světová ko-
mise IUCN pro chráněná území a Federace EUROPARC, 2000) by měla kategorie
národní park splňovat následující kritéria: „Oblast by měla být dostatečně velká, aby
mohla zahrnovat jeden či více kompletních ekosystémů, které nejsou současně poz-
měněny běžnými lidskými činnostmi či exploatací.“
Skutečnost: Území navrhovaného NP leží v exponované kulturní oblasti středních
Čech a je výrazně pozměněno a nadále ovlivňováno činností člověka. Zdroje
„Ochrany přírody“ uvádějí k 1. 1. 2008 rozšíření přirozených lesů v CHKO ČR:
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Křivoklátsko: Původní – 0 ha, Přírodní – 149,90 ha, Přírodě blízký – 362,37 ha.
Navrhované území tedy nesplňuje podmínky pro zařazení do kategorie „Národní
park“.

18. Ochrana jedinečné přírody s hlubokými kaňony potoků a říčním fenoménem Be-
rounky
Skutečnost: Ochrana jedinečné přírody kaňonů potoků a řeky Berounky je dosta-
tečně chráněna stávající legislativou. BR UNESCO, CHKO, NPR, PR, Ptačí oblast,
NATURA 200. Většina z nich je součástí NPR, nebo PR.

19. Občané Křivoklátska chtějí národní park
Ministerstvo ŽP zorganizovalo dvě ankety, které zjišťovaly, kolik občanů místních obcí
souhlasí s vyhlášením NP. Obě ankety podle zdrojů MŽP tvrdily, že více než 80 % ob-
čanů křivoklátských obcí s vyhlášením NP souhlasí.
Skutečnost: Souhlas občanů křivoklátských obcí je nevěrohodný, průzkumy prová-
děné MŽP a obcemi se diametrálně liší. V obcích, kde si starostové udělali vlastní an-
ketu, došli k zcela opačným výsledkům.
Ve všech obcích, kde proběhla na výzvu stč. hejtmana Miloše Petery anketa, bylo
75–100 % občanů proti NP
Občané vydali petici proti zřízení NP, kterou podepsalo více než 14 tisíc občanů.
Z obce Karlova Ves, která spadá celá i s intravilánem do NP, podepsalo petici přes
90 % občanů. Petice byla předána do poslanecké sněmovny. S NP navíc nesouhla-
sil krajský hejtman Josef Řihák a rada STČ kraje. Nesouhlasí ani asociace krajů
a celá řada dalších odborných i politických osobností a institucí ČR.

20. Národní park nezatíží státní rozpočet
Skutečnost: Podle nákladů stávajících NP se bude zatížení státního rozpočtu včetně
ztráty z útlumu hospodářské činnosti pohybovat mezi 100 a 200 miliony Kč ročně
a bude neúměrné přínosům, které protagonisté NP slibují.

Doslov

Národní park Šumava měl zajistit ochranu lesních ekosystémů, a přesto se dnes do-
stal do fáze, kdy se velkoplošně zhroutily tisíce hektarů lesů, které měl statut NP ochrá-
nit. Kromě nákladů na provoz parku v roční výši blížící se k 1 miliardě Kč došlo
k nenávratným škodám na lesních porostech ve výši přesahující 100 miliard Kč.

Náměstek ministra ŽP Tomáš Tesař na valné hromadě ČLS v dubnu 2012 odpověděl na
otázku z pléna „Kdo je zodpovědný za miliardové škody na lesích v ŠUNAPu“ takto:

„Na Šumavě nevznikla žádná škoda a nelze proto hledat konkrétního viníka. Jediným od-
povědným činitelem za současný stav Šumavy je „Pithartova vláda“, protože vyhlásila
národní park a neuvědomila si, že tím vyjímá celý krajinný celek z lidské činnosti, produkce
a výnosovosti, a převádí ho do režimu ochrany přírody, kde tyto hodnoty neplatí. Přitom
si neuvědomila, že tato krajina už nikdy nebude taková jako dosud, že může být po něko-
lika letech dokonce „hnusná“, že už tam lidi nikdy nebudou moci dělat to, co dělali před
tím. Že se tedy nikdo nemůže divit, když na těchto územích ničí les vichřice, požáry, anebo
kůrovec, protože to je přirozená součást přírodních procesů.“

Nabízí se tedy otázka, kdo vlastně a proč o vyhlášení národního parku Křivoklátsko
usiluje?

Lesnický park Křivoklátsko, založený 13. 5. 2010, by měl být dostatečnou zárukou, že
toto cenné území zůstane zachováno „pro přírodu i pro lidi“.

Křivoklát 4.2.2015 

Za Základní pobočku České lesnické společnosti Křivoklát
Ing. Miroslav Pecha, předseda pobočky
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Stanovisko Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů
v České republice

Veřejná správa | 25.4.2013 | Rubrika: Téma | Strana: 11 | Téma: Lesy ČR

(SVOL) k vyhlašování nových národních parků

Zřizování dalších národních parků v České republice z iniciativy Ministerstva život-
ního prostředí (aktuálně návrh zákona o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko v me-
ziresortním připomínkovém řízení, uvažuje se o zřízení Národního parku Jeseníky)
považuje Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice za proble-
matické a neuvážené. Tyto záměry přehlížejí, že: Lesy v České republice jsou již po sta-
letí zcela dominantně lesy kulturními, a to i ve vyhlášených a uvažovaných národních
parcích. Žádné pralesy ani původní lesy v pravém smyslu slova u nás neexistují. Existuje
jen maloplošná mozaika přirozených lesů, tyto lesy jsou převážně již nyní zařazeny v od-
povídajícím stupni zákonné ochrany.
• Z hlediska péče o lesní ekosystémy v národních parcích dosud převládá konzervační pří-

stup, tedy rychlé nastolení takzvaného bezzásahového režimu. Tento přístup převážně
nevede k dosažení cíle ochrany, ale často právě naopak k destrukci lesních ekosystémů.

• Oproti přirozenému rozptýlenému pobytu v lesích a krajině je velmi problematická kon-
centrace návštěvníků v území národních parků.

• Převládají negativní sociální dopady pro místní obyvatele nejen v prostoru parku, ale
i v jeho širším okolí (ztráta tradičních zaměstnání, změna života na venkově).

• Národní parky nejsou schopny samostatného financování, efekty ze zřízení parku jsou
podstatně nižší oproti efektům z produkce dřevní suroviny při zachování všech spole-
čenských funkcí lesů.

• Podobně jako v České republice nemá zřizování dalších národních parků podporu ne-
státních vlastníků lesů ani v Bavorsku a Rakousku, kde soukromé vlastnictví lesů
 převládá. Nestátní lesy zde reagují na potřeby veřejného zájmu uplatňováním multi-
funkčního přístupu k péči o Lesy, to znamená „les chránit, i les užívat“. Multifunkční pří-
stup k péči o lesy je vyvážený z hlediska ekonomické, environmentální a sociální funkce
lesů.
U našich sousedů má podporu resortního ministerstva, skutečnou i veřejně deklarova-

nou.
K návrhu zákona o vyhlášení NP Křivoklátsko Důvodová zpráva k návrhu zákona ne-

vyjadřuje dosavadní vývoj, ani aktuální stav v uvažovaném území objektivně.  Dosavadní
dlouhodobá péče o toto území v režii státních lesů jednoznačně přispěla k vysokému za-
stoupení dřevin přirozené dřevinné skladby (více jak osmdesát druhů stromů a keřů).
Ochrana Lesních ekosystémů je již po desetiletí odpovídajícím způsobem diferencovaně
zajištěna (CHKO 1978, národní přírodní rezervace a další maloplošně chráněná území).
Biodiverzita v území se zvyšuje. Díky dosavadnímu přístupu mohla být zařazena rozsáhlá
území do Nátury 2000, a to jak z hlediska četnosti stanovišť, tak druhů flory a fauny.

Území má již nyní vysokou návštěvnost (hrad Křivoklát, snadná dostupnost z Pra hy,
Kladna a Berouna). Zřízení národního parku přinese vyšší návštěvnost a další koncentro-
vaný tlak na nejcennější území oblasti. Území je z hlediska rekreace již zatíženo i rozsá-
hlou chatovou zástavbou.

Dosavadní zveřejněný návrh plánu péče z roku 2003 (kategorie I I dle IUCN, středně-
době 75 procent navrhovaného území v takzvaném bezzásahovém režimu) znamená vy-
loučení produkční funkce v krátkém horizontu a její zhodnocení v tržbách za dříví, což
znamená, že park bude finančně vysoce ztrátový. Dosavadní kalkulace potřebných inves-
tic, provozních nákladů a finančních efektů vedou po srovnání s eko nomikou již existujících
národních parků k přesvědčení, že jsou vyčísleny spíše účelově k prosazení návrhu ná-
rodního parku. Ekonomické hodnocení dopadů zřízení Národního parku Křivoklátsko vy-

Příloha 13: Stanovisko Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR k vyhla-
šování nových národních parků ze dne 25. dubna 2013.
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chází ze „socioekonomické analýzy“, kterou zpracovala společnost Ekogroup Czech,
s. r. o. Konzultačním orgánem byla Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa Chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko. Chybí nezávislá oponentura této analýzy.

Závažným problémem zůstává zvýšený stav spárkaté zvěře a její nevyvážené působení
na vývoj ekosystémů. Důsledkem jsou poškození ve vývoji a vysoké náklady na ochranu.
Tento problém se však netýká jen Křivoklátská, patří v současné době k závažným pro -
blémům na převládajícím území České republiky a není uspokojivě vyřešen ani ve stáva-
jících národních parcích, které jsou v dlouhodobé režii Mini sterstva životního prostředí.
Zřízení Národního parku Křivoklátsko vyřešení problému v žádném případě nepřinese.
Je nezbytná systémová změna zákona o myslivosti. V tomto směru dlouhodobě selhala
a dosud selhává státní správa Ministerstva zemědělství, která torpéduje potřebné změny
myslivecké legislativy navrhované Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů
(SVOL) jako zástupcem nestátních lesů v České republice.

S výjimkou nezbytné korekce mysliveckého hospodaření jsou požadavky na vyvážený
vývoj území Křivoklátská pod správou státních Lesů České republiky v principu zajiš-
těny. Finanční ztráty vyplývající z navrhované správní změny území jsou zásadní. Proti při-
měřenému využívání produkčního potenciálu dříví diferencovaně podle stanovišť a jeho
zhodnocení není žádný vážný důvod, naopak jeho využívání podporuje regionální rozvoj
a lokální zaměstnanost. Potenciál vysokého podílu státních lesů v České republice lze
využíti k přiměřenému zajištění funkcí, o které usilují národní parky, aniž se zříkáme pro-
dukce, a to formou přírodních nebo lesnických parků, jak je to obvyklé, nebo nově zavá-
děné, v sousedních zemích Evropy. Zahrnutí takových forem správy území lze do právních
předpisů týkajících se lesního práva i práva životního prostředí bez větších obtíží zabu-
dovat. Pro budoucnost vnímání každého národního parkuje zásadní podpora občanů regi-
onu, do jejichž života zasahuje. Tu však návrh na zřízení Národního parku Křivoklátsko
postrádá. Přesvědčovací a vysvětlovači kampaň Ministerstva životního prostředí trvá již
deset let, přesto občané, dotčené orgány státní správy, státních lesů a stavovských les-
nických organizací zřetelně dávají formou petic a anket najevo svůj trvalý nesouhlas
s tímto záměrem.

Z výše uvedených důvodů Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů důrazně
žádá kompetentní orgány a osoby o přehodnocení dosavadního přístupu k nutnosti vyhlá-
šení Národního parku Křivoklátsko a upuštění od záměru jeho vyhlášení.

Pelhřimov, 11. dubna 2013



Přílohy

Příloha 14: Stanovisko Lesů České republiky k návrhu na vyhlášení NP Křivoklátsko,
návrhu vymezení zón a k plánu péče o navržené území ze dne 21. května 2010.
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Příloha 15: Pražská deklarace o lesích České republiky a Spolkové republiky Německo
ze dne 7. října 2016.
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Příloha 16: Mezinárodní konference „Integration of Biodiversity Enhancement in
Sustainable Forest Management in the Framework of the EU Forest Strategy“ ko-
naná 6. a 7. října 2016 v Praze.
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Příloha 17: Návrh zákona, kterým se vyhlašuje Národní park Křivoklátsko a o změně
zákona o ochraně přírody a krajiny (2013).

N á v r h

ZÁKON

ze dne …….. 2013,

o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a o změně zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Vyhlášení národního parku Křivoklátsko

§ 1

Vymezení národního parku

(1) Vyhlašuje se Národní park Křivoklátsko1) (dále jen "národní park").

(2) Národní park se rozkládá na území Středočeského a Plzeňského kraje, v okresech
Beroun, Kladno, Rakovník a Rokycany. Územní vymezení národního parku (popis
hranic) je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zákona. 

(3) Orientační grafické znázornění území národního parku je uvedeno v příloze č. 2 to-
hoto zákona. Základní mapa, v níž je zakresleno území národního parku v měřítku
1:10 000, je uložena na Ministerstvu životního prostředí, mapy z ní odvozené jsou
uloženy na obecních úřadech obcí, na jejichž území se národní park rozkládá, na
správě národního parku a na příslušných katastrálních úřadech2).

§ 2

Předmět a cíle ochrany 

(1) Národní park se vyhlašuje k zajištění ochrany přírody a krajiny v nejcennější části
Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko3). 

(2) Předmětem ochrany národního parku je rozsáhlý vnitrozemský komplex lesa nižších
poloh s velkým podílem přírodě blízkých a lidskou činností málo ovlivněných eko-
systémů, s výrazně vyvinutým říčním a vrcholovým fenoménem Berounky a jejích
přítoků ve všech jejich podobách, a mimořádně vysokou rozmanitostí živé i neživé
přírody na všech úrovních. Předmětem ochrany jsou též evropsky významné druhy
a typy evropských stanovišť, pro něž jsou na území národního parku vymezeny
 evropsky významné lokality.

(3) Cílem ochrany národního parku je uchovat pro další generace přírodní a krajinné
hodnoty Křivoklátska k duchovním, vědeckým, rekreačním, výchovným a turistic-
kým účelům. Mezi hlavní cíle ochrany patří rovněž zachování dynamiky říčního fe-
noménu v jeho rozmanitých projevech, zachování a obnova samovolného vývoje
lesních ekosystémů v rámci velkého lesního komplexu a udržení bezlesí v expono-
vaných polohách údolí Berounky. Cílem ochrany národního parku je také zachování
biologické rozmanitosti, ekologické stability, struktury a funkcí ekosystémů a zacho-
vání, zlepšení nebo obnova příznivého stavu stanovišť a druhů rostlin a živočichů.

1) § 15 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
2) Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
3) Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 21 972/78 ze dne 24. listopadu 1978.
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(4) K naplnění cílů ochrany slouží zejména tyto zásady:
a) aktivní péče o les bude zajištěna výhradně přírodě šetrnými postupy a s maxi-

málním využitím přírodních procesů a ve vybraných plochách národního parku
budou lesy ponechány samovolnému vývoji, přičemž dlouhodobým cílem je, aby
tyto plochy tvořily 75 % rozlohy národního parku,

b) budou vymezeny části národního parku, kde lze provádět trvale účelovou péči
o les s cílem uchovat biodiverzitu vázanou na specifická stanoviště.

§ 3

Charakteristika a režim zón ochrany přírody a úprava zonace

(1) Území národního parku se člení do tří zón ochrany přírody (dále jen „zóna“) vyme-
zených s ohledem na přírodní hodnoty a zranitelnost ekosystémů národního parku.

(2) Do první zóny se zařazují území s významnými přírodními hodnotami, zejména při-
rozené nebo málo pozměněné lesní i nelesní ekosystémy, území s vysokou druhovou
diverzitou a s vysokou mírou přirozené ekologické stability, a dále významné loka-
lity s výskytem geologických a geomorfologických útvarů, zvláště chráněných
a vzácných druhů rostlin a živočichů. 

(3) Do třetí zóny se zařazují nejvíce pozměněné krajinné ekosystémy, které jsou však ne-
zbytné pro územní celistvost národního parku. Zde je přípustné trvalé, k přírodě še-
trné hospodářské využívání území. 

(4) Do druhé zóny se zařazují všechny ostatní části národního parku, které nebyly zařa-
zeny do první ani do třetí zóny.

§ 4

Správa národního parku

(1) Zřizuje se správní úřad Správa Národního parku Křivoklátsko se sídlem ve Zbečně
(dále jen „Správa“). Správa je státní příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je
Ministerstvo životního prostředí. Správa zároveň vykonává působnost Správy Chrá-
něné krajinné oblasti Křivoklátsko. 

(2) V čele Správy stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. 

(3) Správa vykonává na území národního parku působnost stanovenou tímto zákonem
a zákonem o ochraně přírody a krajiny a jinými právními předpisy. 

(4) Správa je příslušná k hospodaření s lesy, s pozemky určenými k plnění funkcí lesa
a s jiným lesním majetkem ve vlastnictví státu na území národního parku. 

§ 5

Společný výbor národního parku

(1) Společný výbor národního parku (dále jen „Výbor“) je orgánem Správy, který se po-
dílí na řízení národního parku. Výbor se skládá z 9 členů. 

(2) Členy Výboru jmenuje a odvolává ministr životního prostředí, přičemž jednoho člena
jmenuje z řad zaměstnanců ministerstva, jednoho člena z řad zaměstnanců Správy, dva
členy ze zástupců dotčených krajů, dva členy ze zástupců obcí, na jejichž území se ná-
rodní park alespoň zčásti rozkládá a které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu
(dále jen „dotčená obec“) a tři členy z řad zástupců vysokoškolsky vzdělaných odbor-
níků přírodovědného nebo lesnického zaměření. Z každého dotčeného kraje bude jme-
nován jeden člen Výboru, návrh na jmenování či odvolání zástupce dotčeného kraje
podává hejtman tohoto kraje. Návrh na jmenování či odvolání zástupců dotčených obcí
podávají dotčené obce většinovou shodou. Návrh na jmenování či odvolání zástupců
vysokoškolsky vzdělaných odborníků podávají ministrem oslovené univerzity. 
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(3) Funkční období členů Výboru je sedmileté. Člen Výboru může být jmenován nejvýše
na dvě navazující funkční období. Výbor ze svého středu volí předsedu, který jedná
jeho jménem. 

(4) Členství ve Výboru je čestné. Na žádost člena Výboru proplatí Správa náhradu ušlé
mzdy a cestovní výdaje spojené s jeho účastí ve Výboru. 

(5) Členství ve Výboru zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním nebo od-
stoupením. 

(6) Nového zástupce dotčených krajů, dotčených obcí, vysokoškolsky vzdělaných od-
borníků, za člena, jehož členství ve Výboru zaniklo podle odstavce 5, navrhnou sub-
jekty oprávněné návrh podat do 30 dnů od zániku členství. Ministr životního
prostředí o návrhu rozhodne do 30 dnů od doručení návrhu dotčených krajů, dotče-
ných obcí nebo univerzit. 

(7) Nerozhodne-li ministr o návrhu na jmenování nebo odvolání člena Výboru do 30
dnů ode dne předložení návrhu, má se za to, že člena Výboru v souladu s tímto ná-
vrhem jmenoval nebo odvolal.

(8) Jednání Výboru se koná nejméně šestkrát za rok. Jednání svolává písemně jeho před-
seda nejméně sedm dní předem; ve stejné lhůtě musí být na internetových stránkách
správy zveřejněna informace o jednání. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomny
alespoň dvě třetiny jeho členů. Usnesení přijímá Výbor nadpoloviční většinou hlasů
všech jeho členů. Jednání Výboru je veřejné. Výbor může ke každému projednáva-
nému bodu programu přizvat další osoby, pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina
všech jeho členů. Jednání se řídí jednacím řádem, který na prvním jednání Výbor
projedná a schválí. Činnost Výboru zajišťuje Správa ze svého rozpočtu.

(9) Výbor projednává a zaujímá stanovisko k návrhu
a) opatření obecné povahy vydávaného správou a
b) plánu péče o národní park.

(10) Bez stanoviska Výboru nemůže správa správní akty a dokumenty uvedené v odstavci
9 vydat nebo schválit. Pokud Výbor do 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh správního
aktu nebo dokumentu správou předložen, tento návrh nebo dokument neprojedná nebo
k němu nezaujme stanovisko, má se za to, že s jeho vydáním nebo schválením souhlasí.

(11) Výbor dále projednává
a) návrh nového vymezení zón na základě změn v území,
b) návrhy lesního hospodářského plánu pro lesy s příslušností hospodaření Správy, 
c) návrhy rozpočtu Správy na běžný rok,
d) průběžné hospodářské výsledky Správy,
e) investiční plán Správy na běžný rok a jeho průběžné plnění,
f) ostatní záležitosti, o jejichž projednání požádá ředitel Správy nebo ministr život-

ního prostředí.

§ 6

Bližší ochranné podmínky

(1) Na celém území národního parku je zakázáno: 
a) zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů z jiných důvodů, než je bez-

prostřední ohrožení lidského života či zdraví nebo bezprostředně hrozící škoda
značného rozsahu na majetku,

b) jezdit na koních mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená Správou;
tento zákaz se nevztahuje na běžné obhospodařování pozemků se souhlasem je-
jich vlastníka či nájemce,

c) vjíždět a setrvávat motorovými vozidly a jízdními soupravami5) o hmotnosti vyšší
než 12 tun; tento zákaz se nevztahuje na hospodaření v lesích, místní dopravní ob-

5) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů.
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sluhu, a dále na subjekty s místem podnikání nebo sídlem v obcích ležících na
území národního parku, pokud vjíždějí a setrvávají v zastavěném území těchto
obcí za účelem svého předmětu podnikání,

d) sbírat a vykopávat paleontologické nálezy mimo místa vyhrazená Správou,
e) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo místní ko-

munikace a mimo místa vyhrazená Správou, kromě vjezdu a setrvávání motoro-
vých vozidel orgánů státní správy, motorových vozidel potřebných pro lesní
a zemědělské hospodaření, obranu státu, požární ochranu, zdravotní a veterinární
službu a motorových vozidel vodohospodářských subjektů; tento zákaz se ne-
vztahuje na zastavěné území obce Karlova Ves, 

f) jezdit na kole mimo silnice, místní komunikace, zpevněné lesní cesty6), účelové
komunikace a mimo místa vyhrazená Správou v návštěvním řádu.

(2) Na území první a druhé zóny je dále zakázáno skladování pohonných hmot a che-
mických přípravků.

(3) V případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo je
v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní
zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, může Správa povolit
výjimku ze zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2.

(4) Správa vyhrazuje místa podle odstavce 1 při splnění podmínek uvedených v odstavci
3 návštěvním řádem.

§ 7

Činnosti vázané na souhlas Správy

Na celém území národního parku lze jen s předchozím souhlasem Správy 
a) zřizovat nebo značit nové turistické cesty, cyklotrasy a cyklostezky, hipostezky, místa

pro parkování, vyhlídky, mostky, lávky a jiná zařízení turistické infrastruktury, nebo
tato zařízení odstraňovat, 

b) provádět geologické průzkumy a geologické práce7).

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

§ 8

Příloha k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999
Sb., zákona č. 387/2005 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb., se mění takto:
1. Do seznamu národních parků nakonec do prvního sloupce se vkládají slova „Správa

Národního parku Křivoklátsko“, do druhého sloupce slovo „Zbečno“, do třetího sloupce
slova „Národní park Křivoklátsko“ a do čtvrtého sloupce slova „zákon č. …/2013 Sb.“.

2. V seznamu chráněných krajinných oblastí v prvním sloupci se slova „Správa Chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko“ nahrazují slovy „Správa Národního parku Křivoklátsko“.

ČÁST TŘETÍ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 9

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva
a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
6) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
7) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 10

Ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, se na území první zóny národního parku nevztahuje na osoby
trvale bydlící nebo vlastnící nemovitosti v obcích, které svým katastrem zasahují do území
národního parku a na osoby jim blízké8). 

§ 11

Části Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, jež leží na území Národního parku Křivo-
klátsko, se zrušují a ustanovení výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 24. listopadu 1978, č.j. 21 972/78, se pro toto území nepoužijí.

§ 12

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení. 

Příloha č. 1 k zákonu č. … /2013 

Územní vymezení národního parku

Část Křivoklát:
Nejzápadnějším bodem NP je křižovatka silnic Broumy- Podmokly- Čilá odkud vede hra-
nice NP po silnici severozápadně k obci Čilá. Na okraji lesa uhýbá ze silnice východně na
lesní cestu, vedoucí po severozápadním okraji porostu K610E* k okraji lesa. Po okraji
lesa pokračuje jihovýchodně ke Zbirožskému potoku a dále 200 m proti proudu. Zde pře-
chází přes potok a vede po hranici porostu K609B a dále porostní hranicí K612A, G, F, pře-
tíná elektrovod a pokračuje jihovýchodním směrem po porostní hranici severovýchodního
okraje porostů K612C, D až k silnici Broumy – Skryje, kterou přetíná a směřuje severně
po okraji porostů K614D, K618F, B a západním okrajem porostu K619E, A až k břehu Be-
rounky, k pravému břehu ústí Skryjského potoka. Dále přechází hranice NP tok Berounky
na levý břeh, kde pokračuje po polních cestách p.č. 562/2, 547/6, 547/2, 550/6, 550/7,
550/8, 550/11, 565 a dále jihovýchodním okrajem pozemku p.č. 456/1, přetíná cestu p.č.
550/1 a pokračuje po jižním okraji pozemku p.č. 36/1 a jižním a jihovýchodním okrajem
pozemku p.č. 122 400 m, pokračuje severně 300 m východním okrajem pozemku p.č. 127,
při styku s pozemkem p.č. 130/1 se stáčí jižně po hranici pozemku p.č.130/2 a po 20 m
uhýbá severozápadně a navazuje na silnici Týřovice – Roztoky. Výše uvedené pozemky
náleží do k.ú. Týřovice nad Berounkou a nejsou součástí NP.
Hranice pokračuje po silnici severním směrem k mostku přes Hřebecký potok, kde odbo-
čuje západně 80 m po porostní hranici K322G a pokračuje po jižním okraji lesních po-
zemků p.č 199/2, 199/3, 199/4 a 199/5 v k.ú. Hřebečníky. Uvedené pozemky jsou součástí
NP. Dále je hranice NP vymezena okrajem lesa po porostních hranicích K321J, H, E, F,
D, C, B a K322B, E, J pokračuje po severní hranici oddělení K323 a hranicí mezi oddě-
leními K323 a K324 na okraj lesa. Zde se stáčí jižním směrem po východním okraji od-
dělení K323 na jihovýchodní okraj porostu K323F a dále 100 m západně po hranici téhož
porostu. Odtud odbočuje hranice NP 100 m jižně po hranici k.ú. Hracholusky nad Be-
rounkou přes silnici Týřovice – Roztoky do středu řeky, dále vede hranice 2370 m vý-
chodním a severovýchodním směrem po hranici k.ú. Branov k severnímu okraji porostu
K509B, kde ze středu řeky odbočuje východně a pokračuje severní a severovýchodní hra-
nicí porostů K509B, C, K501L, K a K501H, G, pokračuje jižně a jihovýchodně a dále se-
verně západním okrajem porostů K503H, J a K502C, D k pravému břehu Berounky, kde
navazuje na hranici PR U Eremita. Hranice NP je shodná s hranicí PR v délce 1500 m až

8) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.

* K – označení oddělení a porostů podle LHP pro LHC Křivoklát s platností od 1.1. 2005 do 31.12. 2014
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k severovýchodnímu okraji porostu K502C. Odtud pokračuje jižním a jihovýchodním
směrem po okraji lesa a severním okrajem parcely 524 k.ú Branov do údolí potoka Klucná
a dále po silnici Karlova Ves – Roztoky 500 m severně. Zde se hranice NP stáčí východně
po severním okraji porostů K401D, E a K402E a pokračuje severně po západním okraji
porostu K402D až k Berounce. Hranice NP přechází kolmo na osu řeky do jejího středu
a po směru toku pokračuje 2930 m k místu proti železničnímu přejezdu, kde odbočuje
vpravo a po severních hranicích pozemků p.č.165/1 a 165/2 v k.ú Újezd nad Zbečnem
přetíná železniční trať a pokračuje po cestě p.č. 362/1 v k.ú. Újezd nad Zbečnem 300 m,
kde odbočuje východně po porostní hranici K406F na okraj lesa. Okrajem lesa pokračuje
až k transformátoru, kde navazuje na silnici Zbečno – Račice, po které pokračuje 250 m
jihovýchodně a odbočuje východně po severní hranici porostu K407B,C, kde mění směr
k jihu k silnici Račice – Nižbor po východní hranici porostů K407C, F, G, H. Po silnici po-
kračuje severovýchodně k severnímu cípu porostu K408A, kde se stáčí k východu a po-
kračuje po hranici parcely 281/1 k.ú. Račice do údolí Žloukavy a po ní k Berounce.
Pokračuje po pravém břehu Berounky 500 m východně, odbočuje vpravo a obchází po
okraji lesa zemědělské pozemky ke Žloukovické hájovně. Odtud vede po porostní hranici
mezi K421C, D a K421E a dále po severozápadním okraji porostu N402A severně k okraji
chatové osady. Zde hranice pokračuje 200 m jižně po porostní hranici N402A a dále pak
po severní hranici porostu N402B, E východně, 60m jižně východním okrajem porostu
N402D a dále východně severním okrajem N403D až ke styku s porostem N403E. Odtud
vede hranice severozápadně západním okrajem porostu N403E a okrajem porostní skupiny
N403B8 a N403B17 až k silnici Žloukovice – Nižbor. Dál vede po silnici směrem na Niž-
bor 1,5 km k hranici oddělení 404 a 405. Zde se jižně stáčí, vede po východní hranici od-
dělení N405, obchází pozemek č.186 v k.ú. Nižbor, který není součástí NP. Dále k hájovně
Lísa a pokračuje po silnici Nižbor – Roztoky západním směrem na křižovatku Červený
kříž a po silnici směrem na Karlov. 450 m za křižovatkou u Hořejšího rybníka se hranice
stáčí severozápadně podél okraje lesa a dál severně k zámku Leontýn k jižnímu okraji po-
rostu K428B a dále západně k jižnímu okraji porostu K428A západně 100 m na silnici
Roztoky – Karlov, po které pokračuje jihozápadně 300 m a dále po kraji lesa, obchází po-
zemek p.č 467/18 a 467/41 v k.ú Roztoky u Křivoklátu k silnici Karlov – Karlova Ves, kte-
rou přetíná a pokračuje 520 m polní cestou p.č 546 v k.ú Roztoky u Křivoklátu a dále
polní cestou p.č. 321/73 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu k východnímu okraji porostu K529A.
Odtud 100 m jižně a dále 270 m západně po jižním okraji K529A k okraji lesa. Hranice
pokračuje jihovýchodním okrajem pozemku p.č. 321/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu 60 m
jihozápadně a po hranici téhož pozemku pokračuje 90 m severozápadně k jižnímu okraji
porostu K529A. Jižní hranicí porostů K529 A, B, C, E, F, G, H vede západně až k potoku
Oupoř, který přetíná a po východním okraji porostu K624E pokračuje 300 m a dále zá-
padně po jižním okraji téhož porostu 130 m. Zde odbočuje jižně po západním okraji po-
zemku p.č. 573/2 a navazuje na cestu p.č. 786/1, po které pokračuje 40 m jihozápadně,
přetíná cestu p.č. 788 a dále vede po západním okraji pozemku p.č. 568/1, po severním a ji-
hozápadním okraji pozemku p.č. 568/6, po severozápadním a jihozápadním okraji po-
zemku p.č. 568/5 a po jihozápadním okraji pozemku p.č. 568/1 k severnímu okraji porostu
K627C. Okrajem porostu K627C vede hranice 30 m východně, 230 m jihovýchodně
a 500 m západně. Hranice pokračuje jižně po západním okraji pozemku p.č. 708/6, jiho-
západně a severovýchodně po severním a jižním okraji pozemku p.č. 715/1. Výše uve-
dené pozemky jsou v k.ú. Broumy. Dále pokračuje hranice NP po východním okraji
pozemku p.č. 714/2, přetíná silnici Broumy – Skryje, pokračuje východním okrajem po-
zemků p.č. 718/1, 718/3 a 718/2. Tyto pozemky jsou v k.ú. Broumy a jsou součástí NP.
Dále vede hranice jihovýchodně západním okrajem lesních porostů K634B, D, K635B,
a K639B, pokračuje po cestě p.č. 730/32 v k.ú. Broumy k severnímu cípu porostu K639D.
Zde se hranice stáčí jižně po východní hranici porostů K639D, K640C, D a K643B k se-
verozápadnímu cípu pozemku p.č. 708 v k.ú. Kublov. Po hranici uvedeného pozemku,
který je součástí NP, vede hranice 220 m východně k silnici Broumy – Březová. Po silnici
pokračuje hranice 420 m jižně a na křižovatce U křížku pokračuje 530 m západně po sil-
nici Kublov – Líšná k severovýchodnímu okraji porostu K711A. Odtud pokračuje jiho-
východně severovýchodním okrajem porostů K711A, C k silnici Broumy – Březová a po
silnici jižně 640 m k jihovýchodnímu okraji porostu K714C. Dále pokračuje hranice již-
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ním okrajem porostů K714C, B, K713C, D, přechází elektrovod a pokračuje západně jižním
okrajem porostu K713F, mění směr jižně, přechází elektrovod a pokračuje po západní hra-
nici porostů K713A, K712E a A, stáčí se západně a vede jižním okrajem porostů K624A,
K637C, D, F, K632E a K631J. Zde hranice přetíná elektrovod po jihozápadním okraji po-
zemku p.č. 898/2 v k.ú. Skryje a vede severozápadně 2300 m ke styku s cestou p.č. 991
v k.ú Skryje. Uvedené pozemky jsou součástí NP. Dále hranice pokračuje západně jiho-
západním okrajem porostů K615G, K608D, C, B, obchází pozemek p.č. 901/3 v k.ú.
Skryje, který není součástí NP, a jižním okrajem porostu K608A. Po západním okraji po-
rostu K608A se hranice stáčí k severu, přetíná silnici Broumy – Podmokly a pokračuje
okrajem lesního porostu K609F východně, přechází Zbirožský potok a západním okra-
jem porostu K610G,J na křižovatku silnic Broumy – Podmokly – Čilá.
Součástí NP nejsou pozemky p.č. 871/1, 871/3, 871/5 a 871/6 v k. ú. Skryje nad Berounkou.

Část Nižbor:
Nejsevernější výběžek tvoří křižovatka Luby na silnici Sýkořice – Běleč. Odtud vede hra-
nice NP východně po okraji porostu N708B** k hájovně Skalka a dále po lesní cestě se-
verním okrajem porostů N701A, N711A, B, D, N712A, C, D N713A a N601F, B, C, D,
E východně až k silnici Nižbor – Bratronice. Po této silnici pokračuje hranice 1300 m
jižně na křižovatku se silnicí Nižbor – Chyňava, na kterou se stáčí jihovýchodně a vede
po ní 700 m. Dále pokračuje západně 300 m po severní hranici lesního oddělení V114***
a jižně po hranici oddělení V113 a V103. Z jihovýchodního rohu oddělení V103 pokračuje
hranice NP jihozápadně po jižním okraji oddělení V103, V107, V108, V109 a po hranici
oddělení V106 jižně a jihovýchodně k okraji lesa. Pokračuje 450 m jihozápadně po jižním
okraji oddělení V106, jihovýchodně po hranici porostu N618A, západně 450 m po hranici
porostu N618A, D a dále jižně 300 m po východní hranici porostu N618D, 350 m západně
po jižní hranici porostu N618D, C a 250 m jižně po západním okraji porostu N622C
k cestě. Odtud pokračuje hranice jihozápadně hranicí porostu N622C, N621B, C po lesní
cestě p.č 633/2 v k.ú. Stradonice u Nižbora severozápadně přes porostní skupinu N621A11
do údolí Výbrnice. Dále vede hranice 50 m západně po jižní hranici hráze vodní nádrže
p.č. 532/1 v k.ú. Stradonice u Nižbora (pozemek je součástí NP) a pokračuje jižním smě-
rem po východním okraji porostu N620E k železničnímu mostku. Dále pokračuje západně
po okraji lesa jižní hranicí porostů N620D, C k obci Nižbor. Odtud 450 m severovýchodně
po severozápadní hranici oddělení N620 a pokračuje severozápadně po jihozápadní hra-
nici porostu 615B na severní okraj Nižbora na silnici Nižbor – Bratronice a odbočuje
120 m jižně na křižovatku silnic Nižbor – Sýkořice a Nižbor – Bratronice. Dále vede hra-
nice severně po silnici Nižbor – Sýkořice 100 m, pokračuje po cestě p.č. 506/10 v k.ú.
Nižbor, vrací se na silnici Nižbor – Sýkořice, kterou přetíná, a pokračuje 600 m západně
po porostní hranici N613A, kde se stáčí k jihu a pokračuje 100 m po porostní hranici
N613B a dále 200 m jihovýchodně na křižovatku lesních cest a odtud 50 m jihozápadně
po lesní cestě k severovýchodnímu cípu porostu N614C. Zde pokračuje hranice NP jižně
po východní hranici N614C k železnici Beroun – Rakovník. Hranice pokračuje západně
po jižní hranici lesa porostní skupiny N614C a pozemku p.č. 506/10 v k.ú. Nižbor, který
je součástí NP. Po pozemkové hranici odbočuje na jihovýchodním okraji pozemku hranice
NP 100 m severně a po severním okraji pozemku p.č. 454 v k.ú. Nižbor 60 m západně přes
potok Vůznice k východnímu okraji porostu N728F. Po této porostní hranici pokračuje
hranice NP 100 m jižně a dále západně a severozápadně po jižní a jihozápadní hranici po-
rostů N728E, D, A, N725D, H, G, F k západnímu okraji PR Kabečnice. Odtud po hranici
oddělení 719 1050 m severně, 550 m východně, 280 m jižně a 140 m opět východně k se-
vernímu okraji pozemku p.č. 207/1 a západním okrajem pozemku p.č. 227/1, 227/4 a 291/2
v k.ú. Sýkořice, které jsou součástí NP. Hranice obchází pozemek 291/7, 291/8 a 293/2
v k.ú. Sýkořice, který součástí NP není a pokračuje okrajem lesa severní hranicí pozemku
p.č 291/1 v k.ú. Sýkořice, který je součástí NP a po jeho západní hranici odbočuje do údolí.
Západním okrajem lesních porostů N717C, B a A pokračuje hranice na silnici Sýkořice –
Běleč a odbočuje východně 670 m po silnici na křižovatku Luby.

** N – označení oddělení a porostů podle LHP pro LHC Nižbor s platností od 1.1. 2008 do 31.12. 2016

*** V – označení oddělení a porostů podle LHP pro LHC VLS Nouzov s platností od 1.1. 2007 do 31.12. 2016
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Příloha č. 2 k zákonu č. … /2013 

Grafické znázornění hranic národního parku

Příloha č. 3 k zákonu č. … /2013 

Seznam obcí nacházejících se na území národního parku

• Běleč
• Branov
• Bratronice u Kladna 
• Broumy
• Čilá
• Hracholusky

• Hřebečníky
• Chyňava
• Karlova Ves
• Kublov
• Nižbor
• Ostrovec-Lhotka

• Podmokly nad Berounkou
• Račice
• Roztoky u Křivoklátu
• Skryje
• Sýkořice
• Zbečno
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Příloha 18: Vyjádření Dipl. Ing. J. Colloreda-Mannsfelda k založení Lesnického parku
Křivoklát ze dne 27. 12. 2016.
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Příloha 19: Předkládané stanovisko Komise pro mimoprodukční funkce lesa pro jed-
nání Odboru lesního hospodářství ČAZV 6. dubna 2010.

Lesnická charakteristika návrhu na vytvoření NP Křivoklátsko

Předkládané stanovisko je podkladem Komise pro mimoprodukční funkce lesa pro jednání
Odboru lesního hospodářství ČAZV.

1. Všeobecně
Cílem práce je objektivní pohled na záměr vytvořit NP Křivoklátsko. Cílem ochrany
přírody v NP je zachovat pro další generace přírodní a krajinné hodnoty Křivoklátska
a zachovat příznivý stav EVL v tomto regionu. Jde o zachování a obnovu samovolného
vývoje lesních ekosystémů v rámci velkého lesního komplexu. NP má být zapsán
v kategorii II. IUCN, ve které alespoň 75 % plochy má být spravováno podle stanove-
ného účelu. Půjde o území vytvořené pro ochranu ekosystémů. Vyhlášené kategorie ná-
rodní a přírodní rezervace tvoří přibližně 10 % plochy návrhu NP, I. zóna ochrany NP
tvoří 30 % (zahrnuje i 10 % NPR a PR), II. zóna 69 % a III. zóna 1 % plochy NP.
Navrhovaný NP má výměru 10 200 ha a je tvořen z 96 % lesy. Nachází se v oblasti Stře-
dočeských chlumů mezi obcemi Hýskov a Lhotka na V, Stradonicemi, N. Jáchymovem,
Kublovem a Podmokelským mlýnem na J, Hřebečníky a Skryjemi na Z a Branovem, Roz-
toky, Račicemi a Bělčí na S. Tvoří ho 1–4 LVS, z toho typický je stupeň dubobukový 58 %
a bukodubový 31 %.
Z dřevin hlavní zastoupení má DB 21 %, SM 21 %, BK 16 %, MD 10 %, HB 10 % BO
12 %, ost. listnáče 9 % a ost. jehličnaté 1 %. Dřeviny původní mají zastoupení 60 %, ne-
původní 40 %. Z hlavních dřevin SM a DB mají průměrně 5, BK 6 bonitu.
Lesy spravují LČR, s.p. – LS Nižbor a LS Křivoklát a VLS ČR s.p. divize Hořovice – LS
Nouzov.

2. Rozbor problémů tvorby NP z hlediska funkcí lesa

2.1 Funkce dřevoprodukční
Na dotčeném území existuje přímé řízení lesnických aktivit LHP pro LS Křivoklát, Niž-
bor a Nouzov. Zpracované LHP respektují schválené plány péče o ZCHÚ i existující zo-
naci celého území a jsou zpracovány metodou věkových tříd. Intenzitu lesnického
managementu lze stanovit na základě těžeb a obnovy lesních celků. Na zájmové ploše NP
se v létech 2008–2009 v průměru ročně těžilo 30 768 m3 dřevní hmoty, tj. 3,3 m3/ha/rok.
LHP stanovují průměrně 4 m3/ha/rok, tj. těží se přibližně 82 % schváleného etátu LHP. CPP
činí přibližně 6 m3/ha/rok, průměrný roční přírůst hmoty hroubí je asi 4,2 m3/ha. Těží se
tedy přibližně 79 % průměrného přírůstu hmoty hroubí lesních celků na území navrhova-
ného NP. Těžba se provádí ze 70 % náseky a 30 % podrostním způsobem. Průměrná zá-
soba dřevní hmoty je 200 m3/ha, tj. těží se asi 1,7 % průměrné zásoby. Objem těžby SM
činí 42 % úhrnu ročních těžeb.

Přehled ročních průměrů dynamiky hlavních dřevin v létech 2007–2009 na ploše navrho-
vaného NP.

Lesnický management zlepšuje přirozené zastoupení dřevin na zájmové ploše NP ročně
o 35 ha, tj. na 0,4 % celkové plochy NP. Zastoupení nepůvodních dřevin je 40 %, jejich
záměna současnými technologiemi potrvá několik generací. Nastoupený trend je správný,

Dřevina  Roční úbytek  Roční přírůstek
ha % plochy dřeviny % plochy NP ha % plochy dřeviny % plochy NP

Smrk –14 –1,0 –0,2

Modřín –11 –2,6 –0,1

Borovice –9 –1,0 –0,1

Dub +18 + 0,9 + 0,2

Buk +17 + 1,2 + 0,2

S –34 –0,4 +35 + 0,4
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v přirozené skladbě dřevin na zájmovém území chybí nejvíce DB a BK. Trend realizovaný
lesnickým managementem je šetrný a odpovídá v globále daným místním podmínkám
Středočeských chlumů.

2.2 Funkce ochranné
Vodoochranná i půdoochranná funkce lesa jsou v zájmovém území dostatečně stabilizo-
vány současným systémem ochrany.

2.3 Funkce ekologická
Cílem ochrany navrhovaného NP Křivoklátsko je uchovat přírodní hodnoty Křivoklátska
a zachovat přírodovědně významné fragmenty území, společenstev živočichů a rostlin
a biologickou diverzitu ve všech směrech spolu se speciální péčí o EVL. Z lesnického hle-
diska lze dané území hodnotit podle vyhl. č. 60/2008 Sb o plánech péče, příloha č. 2 takto:

Pohled na přírodní strukturu lesa zde prohlubuje tabulka (podle autorů Plíva a Prů ša) po-
rovnávající skutečné a teoretické (typologicky odvozené) zastoupení dřevin na ploše plá-
novaného NP (%).

Tabulka podle autorů Plíva a Průša

V současné době tvoří na zájmovém území 60 % plochy dřeviny původní a 40 % dřeviny
nepůvodní.
Hodnocení přirozenosti lesů podle vyhlášky č. 60/2008 Sb, pro tisíciletou kulturou pozna-
menané území Středních Čech není optimální a nevystihuje zachovalost danou zastoupením
dřevin přirozené druhové skladby. Připustíme-li na území 3 – les přírodě blízký manage-
mentové zásahy ve prospěch ochrany přírody, což je v praxi zcela běžné, pak bude lesů
hodnocených jako přírodě blízké, minimálně o 10–20 % více než stanoví striktně vyhláška.
To je také v souladu s hodnocením přirozenosti lesů v publikaci Péče o chráněná území,
II. lesní společenstva, J. Míchal, V. Petříček a kol., AOPK ČR, Praha 1999, tab. Str. 137.
Také lze připomenout, že lesnická věda publikovala zásady cílevědomé péče o lesní eko-
systémy tradičně již od prof. Konšela a Zlatníka až po současné profesory lesnických vy-
sokých škol v Praze, Brně i Zvolenu. Metody jak speciálním managementem dovést lesní
ekosystémy do ekosystémů klimaxových jsou dostatečně známy. V lesnické praxi vedou
k tomuto způsobu péče o lesy zásady plánů péče všech stupňů, které jsou v oblasti Kři-
voklátska ve schválených lesních hospodářských plánech respektovány. (Pozn: jinak by ne-
bylo Správou CHKO umožněno jejich schválení).
Zde zbývá jen demokratická diskuze mezi přírodovědci a lesníky vedoucí k definování
přijatelného pole metod, způsobů péče o lesy.
Z předložených tabulek vyplývá, že současný trend lesnické péče je v souladu s poža-
davky na zlepšení přírodního stavu lesů. Zmenšuje se plocha SM, MD a BO a zvyšují se

Stupeň přirozenosti % Les přírodní 1–3

1 les původní 0 13

2 les přírodní 0 13

3 les přírodě blízký 13 13

4 les kulturní 42

5 les nepůvodní 45

S – 100

Dřevina Zastoupení dřevin v % Dřevina                         Zastoupení dřevin v %

Současné Přirozené Současné Přirozené

SM 21,1 2,6 DB 21,4 33,8

JD 0,4 6,3 BK 15,7 36,7

BO 12,2 0,8 HB 9,7 3,9

MD 9,9 0,3 JS 2,2 0,9

ost. jehl. 0,2 0 BR 2,1 0,4

LP 2,2 8,2

BRK 0 0,1

ost. list. 2,9 6

S 43,8 10 S 56,2 90
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plochy DB a BK. Záměna dřevinné skladby je podle možností přírodních podmínek pro-
ces dlouhodobý, rozhodně několik generací. Tento proces bude rozhodně vyžadovat spe-
ciální rozbory, další šetření a podrobné plány.

2.4 Funkce sociální
Tyto důležité funkce se budou zřejmě rozvíjet podle mnoha faktorů, které nelze předem
odhadnout. Podrobnosti budou obsahovat příslušné plány péče.

2.5 Sociálně ekonomická cena funkcí lesa
Sociálně ekonomická cena funkcí lesa pro zájmové území NP nebyla dosud zpracována.
O její velikosti lze získat přibližnou představu analogíí ze zpracování sociálně – ekono-
mické ceny na území 3 přírodních rezervací o celkové výměře 363 ha na území CHKO
Český kras, která s CHKO Křivoklátsko sousedí.
Sociálně ekonomická cena na 1 ha lesa ZCHÚ v Českém krasu:

Funkce lesa:
1) dřevoprodukční
2) myslivosti
3) nedřevoprodukční
4) hydrické
5) protierozní
6) vzduchoochranná
7) zdravotně hygienická
8) kulturně naučná (ekologická)
Mimoprodukční funkce lesa jsou zde 1,38x vyšší než funkce dřevoprodukční. Tím se
upřesňuje postoj k problematice návrhu NP.

2.6 Myslivost
Rozbor problematiky myslivosti si vyžaduje samostatné speciální zpracování. Vymyká se
možnosti této stati. Jde o kardinální letitý spor OP a mysliveckých sdružení v otázce stavů
lovné zvěře, zatím neřešitelný.
Původní druhy zvěře jsou skupinou volně žijících živočichů, která je integrální součástí
lesních ekosystémů Křivoklátska. Nepůvodní druhy zvěře (muflon, jelen sika, daněk) se
výrazně podílejí na poškozování lesa a je nutné jejich existenci na území NP vyloučit. Ne-
existující přirozený predační tlak je třeba nahradit řízeným lovem. Stavy jelení, srnčí
a černé zvěře je třeba udržovat v míře umožňující přirozenou obnovu všech dřevin přiro-
zené druhové skladby.

3. Komentář a diskuze
Požadavky IUCN za II. kategorii NP nejsou v současné době splnitelné. Přiblížení se kri-
tériím IUCN bude vyžadovat velmi dlouhou dobu. Kategorizace IUCN nevylučuje zařa-
zení NP do kategorie V a převedení do kategorie II je možné provést po splnění
stanovených podmínek. Bezzásahový režim na 75 % území NP Křivoklátsko je i v bu-
doucnu málo reálná (Je tedy zde především otázka, zda neponechat současný  systém
ochrany území formou CHKO+ NPR, PR a EVL do doby pro hodnocení NP příznivější.)
I když bude NP Křivoklátsko vyhlášen v současné době, stejně bude muset budovat lepší
stupně přirozenosti lesa dlouhodobě, tj. podobně jako nyní se provádí v rámci stávajícího
systémů OP.
Trend současného managementu LČR se v současné době přibližuje požadavkům ochrany
území. Je usměrňován OP pomocí schválených plánů péče zapracovaných do LHP.
Posun lesa k přírodě bližšímu stupni bude proces dlouhodobý (nejméně jednu generaci
lesa) a a odborně náročný. Území je poznamenáno tisíciletou kulturní činností člověka. In-

Funkce 1 2 3 4 5 6 7 8 S

tis. Kč 311 8 66 91 0 40 41 184 741

% 42 1 9 12 5 6 25 100

i/1 1,00 0,03 0,21 0,29 0,00 0,13 0,13 0,59 1,38

i/1 podíl FL k funkci dřevoprodukční
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tenzivní tlak na dřevovýrobu v zájmovém území NP začal počátkem 19. století byl moti-
vován potřebou dřeva a ekonomickým výnosem z lesa. Maximálně přes 2/3 přírodě vzdá-
lených lesů v současné době je důsledkem uplatňování teorie nejvyššího ekonomického
výnosu z lesa. Je však zřejmé, že hodnocení zdejších lesů podle vyhl. č. 60/2008 Sb, od-
vozené pro přírodní lesy, je problematické. Dnešní lesy Křivoklátska a hospodaření v nich
je cenné kulturní dědictví po předchozích generacích. Jen citlivý přístup k nim přinese za-
chování dnes chráněných fenoménů ochrany přírody.
Připomíná se, že sociálně-ekonomická cena mimoprodukčních funkcí lesa je zde cca 1,4x
vyšší než dřevoprodukční. Výroba dřevní hmoty nemůže být proto hlavním posláním péče
o les.
Není zatím vůbec řešena otázka základní: bude OP zaměřena na ochranu fragmentů pří-
rody konservací nebo půjde o ochranu přírodních procesů? Zde jen se podotýká, že
i v těchto pohledech na koncepci NP je podstatný rozdíl. Tato záležitost by měla být v ná-
vrhu NP do hloubky propracována.
Na významné ploše NP (asi 20–30 %) by měla být zajištěna ochrana přírodních procesů
a na ostatním území by měl být prováděn management zaměřený na úpravu druhové a pro-
storové skladby porostů. Pro rozhodování o zvětšování plochy k uplatňování přírodních
procesů bude dostatečně dlouhá doba která by měla být využita k široké odborné i veřejné
diskusi.
Z výše uvedených důvodů vzniká naléhavá potřeba široké odborné diskuze o stup ni OP
v zájmovém území. Tato otázka je podle našeho názoru v současné době zcela otevřená
a její definitivní řešení je záležitostí budoucnosti. Do vyjasnění ve stanovisku uvedených
problémů lze současný způsob ochrany území navrhovaného na národní park považovat
za vyhovující.
Avšak v případě privatizace nebo pronájmu státních lesů je NP Křivoklátsko jedinou mož-
ností jak zachovat toto území jako státní majetek s vysokou přírodní hodnotou v srdci stře-
dočeských chlumů.

6. 4. 2010

Komise pro mimoprodukční funkce lesa OLH ČAZV:
Vladimír Švihla



Přílohy

Širší komentář k jednotlivým bodům stanoviska
České lesnické společnosti Křivoklát

1. Důvody odborně lesnické
a) Historie lesnictví na Křivoklátsku. Stav lesů ve středověku byl žalostný. Lesy se

byly ponechány přirozenému vývoji, pouze se v nich těžilo. Byly tu stovky ha holin
a další stovky ha porostlé pomístně plevelnými dřevinami. V lese se neorganizovaně
těžilo dřevo, pásl dobytek, hrabalo stelivo, polařilo. Pro záchranu lesů vydávají osví-
cení panovníci – Karel IV a později Marie Terezie první „zákony“, zakazující ně-
které činnosti v lesích a zároveň nutící vlastníky k větší péči o lesy. Fürstenbergové,
jako osvícení majitelé, zvou po převzetí panství na Křivoklátsko přední německé
lesníky a začínají s budováním moderního lesního hospodářství. Po více než 200 le-
tech mravenčí píle, lesnického umu řady generací lesníků a obrovských finančních
nákladů jsou zde dnes lesy, které lze označit za lesnický skvost nejen České repu-
bliky, ale i střední Evropy. Byl to právě stav lesních porostů i celého lesního eko-
systému, který vedl v roce 1977 k vyhlášení biosférické rezervace UNESCO v rámci
programu Člověk a biosféra a o rok později i k vyhlášení CHKO Křivoklátsko. Ve
spolupráci s lesníky tady na lesním půdním fondu vzniklo více než 1000 ha přírod-
ních i národních přírodních rezervací. Díky více než dvěstěletému hospodaření v le-
sích se zde zachovaly lesní ekosystémy, které mají i vysoké přírodní hodnoty.
Současný přírodě blízký způsob hospodaření podniku Lesy České republiky, s.p.
(LČR) na Křivoklátsku vede k neustálému zlepšování stavu lesních porostů i ce-
lého přírodního prostředí a je stoprocentním garantem, že to tak bude i nadále.
Vyhlášení národního parku a experimentování s ponecháním tisíců hektarů lesních
porostů přirozenému vývoji by byl krok zpátky s obrovským rizikem rozvratu les-
ních ekosystémů a návratu ke stavu před rokem 1780.

b) Hospodářský původ lesních porostů. Dle zásad pro kategorizaci chráněných
území na základě managementu (Světová komise IUCN pro chráněná území a Fe-
derace EUROPARC, 2000) by měla kategorie národní park splňovat následující kri-
téria: „Oblast by měla být dostatečně velká, aby mohla zahrnovat jeden či více
kompletních ekosystémů, které nejsou současně pozměněny běžnými lidskými čin-
nostmi či exploatací.“ Lze konstatovat, že bezmála 100 % lesních porostů CHKO
Křivoklátsko bylo založeno a vychováváno lesníky jako hospodářské lesy a je tedy
výrazně pozměněno činností člověka. Přírodě blízká druhová skladba je výsledkem
citlivého přístupu křivoklátských lesníků v posledních více než 200 letech k hos-
podaření v lesích. Charakter přirozených společenstev mají pouze fragmenty po-
rostů ležících v nepřístupných partiích skal, které jsou už dnes dostatečně chráněny
jako součásti národní přírodní rezervace (NPR) nebo přírodní rezervace (PR).
Zdroje OP uvádějí k 1.1.2008 rozšíření přirozených lesů v CHKO ČR: Křivo-
klátsko: Původní – 0 ha, Přírodní – 149,90 ha, Přírodě blízký – 362,37 ha.

c) Podíl porostů schopných přirozeného vývoje. Podíl porostů, které mají už dnes
takovou druhovou skladbu a věkovou strukturu, že jsou bez větších rizik na zhrou-
cení schopny samostatného přirozeného vývoje, je dle odborných lesnických od-
hadů maximálně do 5 %. Přitom podle směrnic IUCN by se rozsah bezzásahového
území v NP měl v cílovém stavu pohybovat okolo 75 % plochy NP. Pro NP Podyjí,
který má podobné přírodní podmínky jako Křivoklát a je dáván za vzor, stanovil
„Plán péče“ rozsah 1. zóny při zřizování NP 32 %, cílový stav je 80 % z celkové plo-
chy NP. NP České Švýcarsko dokonce 98 %.
První pokusy s nastartováním přírodních procesů a tvorby bezzásahových zón byly
ve spolupráci s CHKO provedeny na Lesní správě LČR Křivoklát v NPR Týřov
a Velká Pleš na kalamitních plochách po vichřicích, které v minulých dvou letech
zničily části starých listnatých porostů. Stovky kubíků cenné listnaté dřevní hmoty
byly ponechány bez zpracování.

Příloha 20: Širší komentář k jednotlivým bodům stanoviska České lesnické společ-
nosti Křivoklát.
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d) Druhová skladba. Odborný lesnický odhad se pohybuje okolo 43 % jehličnatých
dřevin (SM 22 %, BO 9 %, MD 11 %, JD 1 %) a 57 % listnatých dřevin (BK 19 %,
DB 19 %, HB 9 %, ostatní listnáče 10 %).
Stabilizace lesních porostů zvyšováním podílu listnatých dřevin a jedle jsou už dnes
základním atributem hospodaření LČR na Křivoklátsku a důsledné prosazování pří-
rodě blízkého hospodaření v posledních 15 letech přináší výsledky viditelné ze-
jména v druhové skladbě porostů 1. věkového stupně (do 10 let věku) a částečně i 2.
věkového stupně (do 20 let věku), kde už se projevuje zvyšování podílu listnáčů
a jedle při obnovách porostů. Odborný lesnický odhad se pohybuje okolo 30 % jeh-
ličnanů a 70 % listnáčů a jedle. To svědčí o tom, že současné lesní hospodářství
směřuje přesvědčivě k dosažení přírodě blízké druhové skladby i prostorové a vě-
kové struktuře lesa nejen na území navrhovaného NP, ale na území celé CHKO.

e) Způsob hospodaření. Druhová skladba do značné míry určuje možné způsoby hos-
podaření a zejména ovlivňuje dobu, po kterou bude nutno v porostech hospodařit.
Obecně není možno ponechat přirozenému vývoji žádný z jehličnatých nebo s jeh-
ličnany smíšených porostů, tedy více než 50 % plochy NP. Ale ani listnaté porosty
nejsou dostatečným důvodem k ponechání přirozenému vývoji. Bez většího rizika
lze ponechat pouze ty z nich, které mají příznivou druhovou skladbu a současně di-
ferencovanou věkovou strukturu. Jejich podíl nepřesahuje v současné době 5 % plo-
chy NP. Ve všech ostatních porostech je nutno nadále lesnicky hospodařit, aby se
vyloučilo riziko jejich zhroucení.
Organizace LČR hospodaří dnes ve všech porostech Křivoklátska „trvale udrži-
telným způsobem“. Ten spočívá v upuštění od velkých holosečí a přechodu k ma-
loplošným obnovním prvkům, obnovování porostů dřevinami, které patří do
přirozené druhové skladby místních porostů a zvyšování podílu přirozené obnovy.
Přirozená obnova (PO) se dnes pohybuje okolo 20 % z celkové plochy obnov, v roce
2008 dosáhla 23 %. Pokud se někomu tento podíl zdá malý, je třeba vzít v úvahu,
že PO má v současné době na Křivoklátsku své odborně ekologicky zdůvodnitelné
limity. Jsou to např. nevhodná druhová skladba současných porostů, nepřiprave-
nosti porostů k PO, nevhodné půdní podmínky, nízký roční úhrn srážek, zabuřenění
porostů agresivní buření (ostružina), pozdní mrazy, zvěř a pod. Před rokem 1992 se
tento podíl pohyboval okolo 1 %. I při současném způsobu hospodaření zůstávají
v lesních porostech v rezervacích i mimo ně bez zpracování tisíce m3 odumřelé
dřevní hmoty v ekologicky žádoucí druhové a rozměrové skladbě. Pouze jehličnaté
dříví je z důvodu ochrany lesa zpracováno a asanováno.

f) Ochrana lesa. Zřízení NP v lesních porostech s charakterem hospodářských lesů
Křivoklátska je obrovským rizikem v oblasti ochrany lesů nejen pro stav porostů na
území NP, ale i pro porosty ostatních vlastníků za hranicemi NP. Přístup ochranář-
ského managementu lesních ekosystémů v NP Šumava, který vedl a stále ještě vede
k velkoplošnému hroucení tisíců hektarů nejkrásnějších šumavských lesů, by měl
být dostatečným varováním před všemi, kdo chtějí po zničení Šumavy experimen-
tovat na dalším, lesnicky cenném území v českém vnitrozemí. I když podmínky
Křivoklátska jsou částečně jiné než na Šumavě, NP Křivoklátsko by řídilo stejné
ministerstvo ŽP které řídí NP Šumava a nikdo dnes nezaručí, že by ochrana lesa
proti kůrovcům nebyla vedena na základě stejné filozofie jako na Šumavě. V čem
tedy spočívají rizika v oblasti ochrany lesa?
– 22 % podílu smrku představuje 2200 ha smrkových porostů v nadmořských výš-

kách 300–500 m, které jsou ohroženy dvěma kalamitními kůrovci, a sice lýko-
žroutem smrkovým v silnějších porostech a lýkožroutem lesklým, v porostech
slabších. Současná intenzivní ochrana před kůrovcovou kalamitou je zajišťována
lesnickým personálem LČR a spočívá v dodržování maximální čistoty lesa, včasné
a důsledné likvidaci veškeré atraktivní kůrovcové hmoty, včasnou likvidací ků-
rovcových ohnisek a dostatečným množstvím kontrolních a obranných opatření
(lapáky, lapače ap.)

– 11 % podílu modřínu představuje cca 1100 ha MD porostů, které jsou ohroženy
lýkožroutem modřínovým. Nebezpečnost tohoto škůdce spočívá v tom, že je scho-
pen se vyvíjet na všech dimenzích MD dřeva, tedy i na slabém odpadu po těžbě
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(větve) a pak nalétnout do silných dospělých porostů. V teplých podmínkách Kři-
voklátska je schopen udělat za rok 2–3 generace. Neexistuje proti němu účinná fe-
romonová návnada a tak obrana spočívá pouze v důsledné čistotě lesa, včasné
asanaci každého jednotlivého napadeného stromu a pokládání dostatečného množ-
ství klasických lapáků s včasnou asanací. Jakékoliv zanedbání ochrany proti to-
muto škůdci by znamenalo rozšíření brouka i mimo území NP a ohrožení
sousedních majetků i celkové ohrožení cenného ekotypu křivoklátského modřínu.

– Do bezzásahových zón nemohou být zahrnuty nejen porosty s převahou smrku
a modřínu, ale ani porosty, kde se tyto dřeviny vyskytují jako přimíšené, protože
i tady hrozí vznik ohnisek a nastartování kůrovcové kalamity.

– Návrh NP Křivoklát je z důvodu získání minimálně 10.000 ha situován do území
CHKO naprosto nesmyslně jako úzký pruh táhnoucí se v délce téměř 30 km od
hranic majetku Colloredo Mannsfelda Zbiroh přes celou lesní správu Křivoklát
a Nižbor až na hranice vojenských lesů Nouzov mezi obcemi Hýskov a Bratronice.
Přitom šířka tohoto pruhu jen málokde přesahuje 4 km a většinou se pohybuje od
2 do 3 km. Je to tedy obrovská délka hranic sousedící s hospodářskými lesy ve
vlastnictví státu i jiných vlastníků, kde při zanedbání ochrany lesů na území NP
hrozí úlety kůrovců a vznik velkých škod včetně vymáhání náhrad od státu (viz
Rakousko).

g) Multifunkční lesní hospodářství. Přírodě blízké hospodaření LČR na území na-
vrhovaného NP vychází ze zásad trvale udržitelného hospodaření. To znamená ta-
kové hospodaření, které zajišťuje trvale plnění všech funkcí lesa. Tedy i funk ce
dřevoprodukční při současné intenzifikaci dalších funkcí, které jsou pro dané území
typické. Zařazení do NP znamená zúžení multifunkčnosti lesů.

Závěr:
1. Zřízení NP Křivoklát je nesmyslné z hlediska lesnického, ekonomického, sociál-

ního a dalších. Při současném vysokém stupni ochrany Křivoklátska pozbývá ale
smyslu i z hlediska ochranářského.

2. Jsme příliš malá země na to, abychom při stávajícím počtu 4 národních parků,
z nichž některé mají obrovské, dosud nevyřešené problémy, zřizovali na hospo-
dářsky a rekreačně exponovaném území další park se stejnými nebo většími ri-
ziky

3. Má-li být na Křivoklátsku ještě něco chráněné, pak není třeba chránit to, co už je
platnou legislativou desetkrát chráněné a není v současné době ohrožené. Experi-
mentem MŽP jsou dnes daleko více ohroženy tisíce hektarů kvalitních přírodě
blízkých lesních porostů s charakterem hospodářských lesů, které plní všechny
své funkce včetně ekologické.

4. Pokud dojde k vyhlášení NP Křivoklát, pak to bude proti všem odborným argu-
mentům rozhodnutí čistě politické, které do budoucna přinese řadu problémů
a rizik včetně značné újmy ekonomické bez ekvivalentního efektu

Z principu předběžné opatrnosti je třeba okamžitě zastavit práce na přípravě NP
Křivoklát a respektovat už vyhlášený Lesnický park Křivoklátsko jako alternativní
projekt pro péči o toto přírodně i lesnicky cenné


