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Martin Kříž 

Kandidát TOP 09 na starostu Klatov 

Ing. Martin Kříž (1977), radní města Klatovy, publicista, předseda Klubu přátel 

Klatovska 

 

Narodil se v Klatovech, kde celý svůj život žije. Po maturitě na Střední zemědělské škole v Klatovech absolvoval nejdříve 

bakalářské studium a následně magisterské studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzitě 

v Praze. Od roku 2000 podniká v oblasti vydávání tiskovin – zaměřuje se na vydávání i psaní knih zejména s tématikou 

Klatov a Pošumaví. Také navrhuje a vytváří naučné stezky. Publikuje různé studie, články a povídky v různých periodikách. 

Připravil také několik tematických výstav. Na klatovské televizi získal oblibu jeho dokumentární seriál Ve stínu Černé věže, 

který přibližuje zapomenutá historická místa v Klatovech a okolí. 

Od devadesátých let se věnuje rozvoji spolkové činnosti. V roce 2000 založil občanské sdružení Klub přátel Klatovska, 

jehož je již čtrnáctým rokem předsedou. Klub se věnuje mapování regionální historie, záchraně památek, vlastivědným 

aktivitám a také provozuje a udržuje areál upravené zříceniny kostela sv. Anny na vrchu Hůrka v Klatovech, kde pořádá 

nejrůznější akce pro veřejnost, zejména pro děti. Je členem klatovského odboru Klubu českých turistů. 

Martin Kříž byl v roce 2004 u založení Místní akční skupinu Pošumaví, z.s.p.o., kde je místopředsedou výkonné rady. Tato 

organizace, která působí na území tří okresů, sdružuje podnikatele, obce a neziskové organizace a motivuje je ke 

vzájemné spolupráci. O této aktivitě říká: „Baví mě iniciovat spolupráci mezi rozdílnými sektory a hledat inovativní přístupy 

k regionu, ve kterém žiji.“  

V roce 2006 byl v komunálních volbách zvolen jako nestraník do Zastupitelstva města Klatovy. V červenci 2009 vstoupil do 

TOP 09. Byl zvolen předsedou Regionální organizace TOP 09 Klatovsko a Domažlicko a místopředsedou Krajské 

organizace TOP 09 Plzeňský kraj. Obě funkce zastává doposud.  V roce 2010 byl znovu zvolen do Zastupitelstva města 

Klatovy a stal se členem rady města. V letech 2010 – 2013 byl asistentem poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

MUDr. Michala Janeka. Od roku 2013 je členem Komise pro neziskové organizace Rady Plzeňského kraje. 

Ve volných chvílích se věnuje rodině, zejména synovi, četbě, turistice a příležitostně sportu.  

 

E – mail: 

martin.kriz@plz.top09.cz 
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