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Pelc: Lesnický park Křivoklátsko je akcí proti národnímu
parku
Založení Lesnického parku
Křivoklátsko, které je plánováno ve
čtvrtek, je podle ředitele Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR
Františka Pelce aktivitou namířenou
proti chystanému vyhlášení
národního parku v této lokalitě. Pelc
to dnes řekl novinářům. Zástupci
České lesnické společnosti to popřeli.
Ministerstvo životního prostředí
jedná s představiteli obcí
Křivoklátska od loňského jara.
Předmětem ochrany navrženého
národního parku se má stát rozsáhlý
vnitrozemský komplex lesa nižších poloh s velkým podílem přirozených či lidskou činností
málo ovlivněných ekosystémů. Bývalý náměstek ministra životního prostředí Pelc tvrdí, že
místní byli zpočátku vyhlášení národního parku nakloněni, ale pak se objevily lobbistické
skupiny myslivců a lesníků a tábor odpůrců se rozrostl.
Podle Pelce je celý projekt lesnického parku "slušně řečeno aktem někoho, kdo národní park
nechce". "Lesnický park nemá oporu v legislativě a můžete ho za týden zrušit, národní park je
přes 200 let stará kategorie," tvrdí.
Předseda základní pobočky České lesnické společnosti Křivoklát Miroslav Pecha to odmítl.
ČTK řekl, že založení lesnického parku je dobrovolnou aktivitou majitelů či správců lesů,
kteří tím deklarují jasný zájem hospodařit na svých majetcích podle určitých standardů. To je
podle Pechy víc, než když něco vyhlásí stát a pak musí kontrolovat dodržování stanovených
zásad.
"To není žádný administrativní nebo legislativní proces, ale jenom dobrovolné prohlášení
vlastníků a správců těch pozemků, že zakládají určitý institut a chtějí hospodařit podle
nějakých zásad," shrnul Pecha, který míní, že ochrana křivoklátské přírody je dostatečně
zajištěna legislativou. Česká republika je podle něj první zemí, která kategorii lesnického
parku definovala. Standard lesnických parků v ČR vytvořila pracovní skupina zřízená
ministerstvem zemědělství.

Z pohledu ochrany je národní park přísnější kategorií. Lesy v něm neslouží hospodářským
účelům, hlavním cílem je ochrana biologických procesů, ekosystémů a jednotlivých druhů. O
lesy by se starala správa národního parku, která nebude podle ministerstva zadávat práce
velkým firmám, ale spíše místním lidem, takže to pro ně bude znamenat větší možnosti
výdělku. Výhodou je dle ministerstva i to, že park by fungoval jako značka a nabídka
příležitostí pro šetrnou turistiku.
Pelc připomněl, že Národní park Křivoklátsko se začal teprve v březnu vyhlašovat. Do června
mohou vlastníci pozemků a dalších subjektů podávat námitky k záměru, dva měsíce se budou
vyhodnocovat. Podle připomínek lze upravit základní ochranné podmínky, změn mohou
doznat i plánované hranice parku, uvedl Pelc. Poté půjde příslušný návrh do vlády. Pokud ho
kabinet schválí, čeká ho ještě procedura v parlamentu, což může trvat další půlrok. "Když to
všechno půjde dobře, tak teprve za necelý rok budeme vědět, jestli ten národní park vůbec
bude, nebo nebude, protože to je běh na dlouhou trať," poznamenal Pelc.
Mezi odpůrce Národního parku Křivoklátsko se nedávno zařadil i prezident Václav Klaus,
podle kterého jde o další snahu malé skupiny lidí omezovat většinu veřejnosti včetně místních
obyvatel tím, že se Křivoklátsko zakonzervuje bezzásahovým národním parkem. Pelc řekl, že
ho tento prezidentův postoj nepřekvapuje.
"Je to ale zoufalá neinformovanost, protože ten projekt je velmi promyšlený a všichni
osvícení lesníci a osvícení myslivci by ho měli podporovat," řekl obecně na adresu odpůrců.

