Je potřebný NP Křivoklátsko ?
Někdejší chráněný královský lovecký revír byl v r. 1977 vyhlášen BR UNESCO, v r. 1978 CHKO
(na rozloze 628 km2) a v r. 2010 první Lesnický park ČR. Ten usiluje být součástí Mezinárodní sítě
modelových lesů (The international Model Forest Network) trvale udržitelného využití krajiny.
MŽP prostřednictvím AOPK (F. Pelc) má dlouhodobý záměr zde vymezit další národní park.
Postoj Lesů ČR je jednoznačný: „Území Křivoklátska je svým způsobem jedinečné také proto, že
je dlouhodobě spravováno s mimořádnou péčí generací lesníků. Výsledkem je unikátní kulturní
krajina, kde se podařilo skloubit hospodaření s majetkem a vysoké standardy ochrany přírody a
krajiny. Uvědomme si, že krajina by měla člověku sloužit a kromě užitků hospodářských by měla
poskytovat i ostatní mimoprodukční užitky. Nevidíme důvod proč tuto rovnováhu soužití lidí na
venkově s krajinou rušit a riskovat podobný vývoj jako např. v NP Šumava".
Postoj obcí je různorodý, převážně negativní, petici proti založení NP podepsalo před 3 lety14 tisíc
lidí. Možné vyhlášení NP se také stalo příčinou sporů mezi ministerstvy životního prostředí a
zemědělství (pod ně spadají státní lesy, jež by tvořily naprostou většinu území parku). Současný
hejtman Miloš Petera (ČSSD), který v loni červnu nahradil Řiháka, řekl, že vyhlášení národního
parku podporuje. Ministerstvo životního prostředí připravuje zákon o zřízení národního parku.
Z vnějšího pohledu je možno říci, že základní požadavky případného NP asi budou ideologicky
sledovat bezzásahovost, ale také budou mít záměr zlikvidovat v ČR tzv. „nepůvodní“ dřeviny modříny a douglasky. Ty zde však rostly před dobou ledovou, u nás nepůsobí expanzivně ani
invazně a navíc jsou stabilizačními dřevinami, přesto jsou u nás na černé listině druhů odsouzených
k likvidaci. Podobně dojde k likvidaci nepůvodní zvěře, např. muflonů. Na Šumavě je známo
postupné uplatňování stejných požadavků jako v NP na velké části „zbylého území CHKO“
(díky P. Hubenému v Královském hvozdu na Šumavě) a to vzhledem ke stejné Správě.
Podobně na Šumavě došlo k postupnému znepřístupňování území i v CHKO. Ministr R. Brabec
však farizejsky slibuje, že zpřístupní I.zóny - ty však jsou znepřístupněny suchými polomy a
neprůchodnými cestami !, avšak vymezí nová další „klidová území“ !

