
 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

83. USNESENÍ 

ze 17. schůze konané dne 8. června 2022 

 

k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska 

 

 

Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva 

životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený 

dopis zástupců Křivoklátska z konce května 2022 a záměr vlády ČR na zřízení nových 

národních parků Křivoklátsko a Soutok. Na základě projednání za účasti zástupců signatářů 

a  Ministerstva životního prostředí ČR 

 

 

 

VÝBOR 

 

1. konstatuje, že 

a) na potřebě chránit přírodu a nejcennější biotopy existuje obecná shoda; 

b) předmětem sporu a pochybností zůstává, zda a v jaké podobě je ochrana přírody 

formou národního parku uplatnitelná v historicky osídlené a kulturní krajině střední 

Evropy; 

c) v demokratické a občanské společnosti není vhodné rozhodovat o zřízení národního 

parku bez souhlasu zásadních partnerů, především dotčených samospráv; 

 

 

2. žádá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby 

a) na základě věrohodné analýzy doložilo, že tlak na území pro zvažované národní 

parky je tak velký, že stávající stupeň ochrany přírody (CHKO, biosférická 

rezervace UNESCO, maloplošná chráněná území, přírodní rezervace, Natura 2000 

apod.) nedostačuje, a je proto nutné přistoupit ke zřízení národního parku; 

b) vysvětlilo a doložilo, na základě jakých konkrétních parametrů IUCN pro 

kategorizaci chráněných území se domnívá, že Soutok a Křivoklátsko z možných 

6 kategorií mají spadat do kategorie II národní park; 

c) věrohodně doložilo, například na základě studie proveditelnosti a analýzy nákladů 

a výnosů, že je pro Českou republiku ekonomicky, sociálně a environmentálně 

výhodnější a vhodnější zřízení nových parků a jejich následná správa, než jiné 

varianty řešení; 

d) zlepšilo komunikaci s dotčenými obcemi na území plánovaných a stávajících 

národních parků a zohledňovalo v rozhodování projevenou vůli zástupců obecních 

samospráv a zásadních partnerů; 

e) předložilo dílčí návrh úpravy zákona č. 114/92 Sb., který posílí postavení a vliv 

obecních municipalit v radách národních parků a zohlední tak jejich 

spoluzodpovědnost za správu a stav dotčených území; 

 

 

 

 



 

 

f) odpovědělo na předcházející korespondenci VUZP ve věci národního parku 

a vysvětlilo dlouholetou absenci zákonem předpokládaných koncepčních odborných 

dokumentů ochrany přírody, tj. Zásad péče v národních parcích ČR; 

 

 

3. pověřuje předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení 

předsedovi Senátu PČR.  

 

 

 

Zbyněk Linhart, v.r. 

předseda výboru 

 

 

 

 

Josef Bazala, v.r. 

ověřovatel výboru 

 

 


