
                          
 
 
 

 

Vás zve ve spolupráci s Asociací strážců přírody ČR na  
 

 
setkání strážců přírody 

 
 

které se uskuteční ve dnech 
 

10. a 11. dubna 2015 
 

v Chráněné krajinné oblasti Český les 
 

Místo setkání: 

Rekreační středisko Rybník (N 49°30.80347', E 12°40.66122'), http://www.rybnik-
ceskyles.cz/, Rybník 43, 345 25 pošta Hostouň (registrace, stravování, školení) 
 

Program: 

pátek, 10. dubna 2015  

     do 10:00 příjezd účastníků 

10:00-10:45 Zahájení, změny v organizaci stráže přírody na AOPK ČR (O. 
Vítek, B. Franěk) 
10:45-11:15 Kontrolní činnost strážců přírody, podklady pro zahájení 
správního/přestupkového řízení (J. Porkertová, AOPK ČR) 
11:15-11:45 Jak změnit § 20 vyhl. č. 395/1992 Sb.? (workshop s aktivní účastí 
zástupců MŽP) 
11:45-12:30 Blokové pokuty a přestupky (B. Franěk) 
12:30-13:00 Předávání a evidence bloků (workshop) 
13:00-14:00 oběd  
14:00-14:45 Představení hostitelské CHKO (T. Peckert) 
14:45-15:30 Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje (A. 
Hrušková, REVIS Tachov) 
15:30-16:15 Jak se vyhnout problémům na exkurzi? (M. Skalka – Správa 
KRNAP)  
16:15-16:35 přestávka 
16:35-17:15 Program péče o bobra evropského V ČR (J. Uhlíková) 
17:15-17:45 Uniforma stráže přírody (B. Franěk) 
17:45-18:45 Junior Ranger Program (B. Franěk, M. Schmid) 
19:00-?       večeře, neformální posezení, sportovní aktivity 
21:30       pohoštění z lokálních specialit dovezených účastníky 

 

sobota, 11. dubna 2015 

08:00-09:00 snídaně 
09:00-14:00 exkurze s průvodcem – Pleš 

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY 
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 



14:00-15:00 oběd 
15:00-15:30 Aktivity Asociace strážců přírody ČR (R. Studený, B. Franěk) 
15:30-16:00 Monitoring stromových savců (B. Franěk) 
16:00-16:45 Jak dostat vaše nálezová data až k ochranářům? (R. Studený) 
16:45-17:05 přestávka 
17:05-19:00 Příspěvky účastníků za jednotlivá pracoviště v ČR na téma "Účast 
strážce na výzkumu a monitoringu" (pokyny pro autory níže) 
19:00-20:00 večeře 
20:00-?        příspěvky zahraničních účastníků, neformální výměna názorů a 
zkušeností 

Operativní změny programu vyhrazeny. 

 
Ubytování: 
Rekreační středisko Rybník, Rybník 43, 345 25 pošta Hostouň, GPS souřadnice 
N 49°30.80347', E 12°40.66122' (recepce). Je dočasně zarezervovaná celá 
kapacita střediska ve třech objektech s různým standardem a cenou ubytování. 
Podrobné informace jsou na stránkách http://www.rybnik-ceskyles.cz/. Ceny jsou 
uvedené na stránkách, přičemž pro tuto akci platí 10% sleva. Parkování přímo 
v areálu. Vzdálenost od žel. st. Hostouň, Bělá nad Radbuzou nebo Poběžovice 
vždy cca 12 km – na vyžádání je možné zajistit odvoz od vlaku autem. 
Celá kapacita ubytování je dočasně rezervovaná pouze pro tuto akci. Po 
termínu přihlášek bude případný zbytek kapacity uvolněn veřejnosti. 
Ubytování a stravu je nutné rezervovat předem pomocí formuláře na 
uvedených internetových stránkách (odkazy „Rezervace“ u ubytování). Do 
pole „Poznámka“ vždy uvádějte heslo „Setkání strážců“, případně požadavek 
na sdílení místnosti s dalšími účastníky – ideálně celou skupinu do jednoho 
pokoje přihlašuje jeden člověk, pak je vhodné do poznámky napsat jména 
těch dalších.  
 

Stravování: 
Je možno zvolit jakýkoli typ stravy, od plné penze po žádnou. I na jídlo platí sleva 
10 %. Nad rámec objednaného stravování si účastník zajišťuje vše sám. Pokud 
budete požadovat bezmasou, bezlepkovou či jinou stravu, opět to uveďte do 
poznámky v rezervaci ubytování. Prosíme, na pohoštění v pátek večer dovezte 
něco typického pro váš region, ať již v pevném či kapalném skupenství. 
 

Příspěvky účastníků: 
Prosíme za každé přítomné pracoviště přednést krátký příspěvek (max. 5 minut) na 
téma příspěvek strážce k výzkumu a monitoringu – s důrazem na to, co považujete 
na svém pracovišti za výjimečné. U pracovišť, která se účastní poprvé, je možné 
uvedení také obecných informací o stráži (počty strážců, financování, ostatní 
činnosti) s celkovou délkou příspěvku do 10 minut. Prezentace formou PPT není 
nutná, ale je možná. Příspěvky v digitální podobě budou posléze účastníkům 
setkání k dispozici na webu AS. 
 
 
 
 
 
 

Přihlášky podávejte jednak ve formě rezervace ubytování na 
internetových stránkách střediska (viz výše) a také formou vyplněné 

návratky na e-mail: ondrej.vitek@nature.cz  
 

do 26. března 2015 
 



Poznámky:  
1. V případě zájmu mohou účastníci přijet ve čtvrtek i zůstat do neděle, což je třeba vyplnit 

v rezervaci i návratce. 
2. Pro oba workshopy si připravte podněty, co považujete za potřebné řešit. 
3. V přednáškovém sále na Zátiší bude k dispozici dataprojektor a promítací plátno a 

možnost nabídnutí informačních a propagačních materiálů k rozdání či prodeji.  
4. V neděli dopoledne bude možnost zajištění exkurze podle zájmu pro ty, kteří se 

nebudou účastnit Valné hromady AS. Pro zájemce o výlety v době výše uvedeného 
programu budou připraveny tištěné průvodce po blízkých lokalitách. 

 
 
 



N á v r a t k a 
Setkání strážců přírody 

CHKO Český les ve dnech 10.-11. 4. 2015 

Jméno a příjmení:  

Člen stráže: 

Správy NP: 

Správy CHKO (AOPK ČR): 

Krajského úřadu: 

Kontakt: 
e-mail:  

mobil:  

 

Ubytování a stravování 

Zajistil/-a jsem si sám/sama na internetových stránkách střediska. 

 

Účast na aktivitách: 

sobota, 12. 4. odpoledne přednesu příspěvek za pracoviště ANO - NE 

neděle, 13. 4. 2014 dopoledne 
dopolední exkurze: ANO - NE 

Valná hromada AS (členové) ANO - NE 

 


