Pět lží MŽP o Křivoklátsku
Lež první: Lesníci na Křivoklátsku necitlivě hospodaří.
Státní Lesy ČR, Vojenská lesní správa i soukromá Lesní správa Zbiroh hospodaří v souladu se
všemi požadavky státní ochrany přírody a krajiny, a za své úsilí získaly tyto instituce respekt
i mezinárodní ocenění.

Lež druhá: Křivoklátsko si národní park zaslouží.
Celé Křivoklátsko je chráněno programem MaB – Člověk a biosféra pod patronací UNESCO,
který podporuje způsob hospodaření, péči o krajinu a zachování kulturních a společenských
hodnot. Vytržení kompaktní jádrové oblasti Křivoklátska do režimu národního parku
představuje zničení chráněného způsobu hospodaření a likvidaci lesnictví jako nositele
identity Křivoklátska, tedy kulturních a společenských hodnot.

Lež třetí: Národní park lépe ochrání přírodu Křivoklátska
Národní park znamená institucionální převedení státních pozemků v majetku ČR z rukou
resortu zemědělství (Lesů ČR) do rukou resortu životního prostředí (Správy NP). Neexistuje
jediný důkaz, jediný návrh, ani jediný projekt, který by potvrdil, že změna vlastnických
vztahů znamená lepší ochranu přírody. Zkušenosti z podobných případů na Šumavě nebo
v Českém Švýcarsku, zkušenosti s působením struktur MŽP v případě Bečvy a z nich
plynoucí kredibilita MŽP jsou naopak důkazem, že podobné tvrzení je propagandistickou lží.

Lež čtvrtá: Značka NP přiláká na Křivoklátsko více turistů, z nichž budou obce žít.
Již od devadesátých let minulého století pracuje Správa CHKO Křivoklátsko s termínem
devastace turismem a rekreací. MŽP zde vědomě vytváří lživý obraz souladu masového
turismu s přírodou ve prospěch obcí a jejich obyvatel. Skutečností jsou už dnes
nekontrolovatelná množství automobilů a návštěvníků, která v obcích bez jakékoli potřebné
infrastruktury působí jejich kolaps. Se značkou NP se tento negativní efekt pouze zhorší.

Lež pátá: V ČR máme malé procento velkoplošných chráněných území.
Podle aktuálních údajů AOPK je celkem 16,77% rozlohy České republiky ČR součástí zvláště
chráněných území. 1,5 % rozlohy zaujímají národní parky. Jenom dva z nich splňují
mezinárodní klasifikaci IUCN pro národní parky a dva jsou podle stejné klasifikace ve
skutečnosti v kategorii CHKO. MŽP tu vědomě manipuluje s daty, obelhává samo sebe,
obelhává IUCN, obelhává nás všechny už teď a hodlá nás obelhávat i dál, přestože samo
nejlépe ví, že ani jádrová oblast Křivoklátska nemůže naplnit požadavky IUCN v kategorii
národní park, ale vždy zůstane v kategorii CHKO.

