STRÁŽ PŘÍRODY CHKO BESKYDY
www.beskydy.strazprirody.cz
Od samých počátků ochrany přírody v chráněné krajinné oblasti Beskydy se práce v terénu neobešla bez pomoci
dobrovolných strážců. V současné pomáhá Správě CHKO Beskydy 40 strážců a zpravodajů.
„Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny“
(§ 81 odst. 1 zákona č. 11/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny)

STRÁŽCI, ač většinou dobrovolníci, jsou úředními osobami a jako
takoví jsou oprávněni:
(§ 81 odst.8 a 9 zákona 114/92 Sb.)
a) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených zákonem
b) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
c) ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody
d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování
předpisů a odevzdat ji Policii ČR – přistižené osoby jsou povinny uposlechnout
e) požadovat pomoc a součinnost policie, pokud nemohou zajistit plnění svých
povinností vlastními silami
f) v případě bezprostředního ohrožení zájmů ochrany přírody pozastavit
rušivou činnost

STRÁŽCI ale nejsou pouze „prodlouženou rukou zákona“ !
Stráž přírody zajišťuje strážní, kontrolní, informační, výchovné, případně odborné činnosti na území chráněné
krajinné oblasti Beskydy. Pomáhá s enviromentální výchovou a osvětou veřejnosti, praktickou péčí o chráněná
území, jejich značení a další návštěvnickou infrastrukturu. Strážci se podílí na mapování vzácných druhů rostlin a
živočichů.

Povinnosti strážce

Kdo se může stát strážcem ?

- prokázat se služebním průkazem a
odznakem
- dohlížet na dodržování předpisů o ochraně
přírody
- oznamovat zjištěné nedostatky Správě
CHKO, příp. Policii ČR či jiným orgánům
státní správy

- občan ČR starší 21 let,
- s čistým trestním rejstříkem,
- zdravotně způsobilý,
- který složil kvalifikační zkoušku a
zákonem předepsaný slib

Co z toho má strážce ?
- dobrý pocit, že slouží správné věci
- rozšíření znalostí přírody a beskydských hor
- přístup k nejčerstvějším informacím a další možnosti
osobního růstu
- partu stejně smýšlejících lidí
- podporu a možnost členství v Asociaci strážců
přírody, potažmo International Ranger Federation

Více informací o beskydských strážcích a jejich činnosti najdete na www.beskydy.strazprirody.cz
Případní vážní zájemci o tuto činnost mohou kontaktovat přímo Správu CHKO Beskydy (Mgr. Jiří Lehký)

