
Zápis z Valné hromady Asociace strážců přírody ČR - Rybník 12.4.2015

 Omluva absence předsedy Borka Fraňka z rodinných důvodů.

 Seznámení účastníků s programem Valné hromady (VH): hodnocení uplynulého období, 

plánování dalších aktivit, diskuze.

 Přijmutí nových členů - Marcel Dvorský CHKO Jeseníky, Jana Hejralová z NP Šumava - schváleno 

VH, zájemce Jiří z Příbrami (zájemce o stráž přírody v budoucí CHKO Brdy) nemá zatím potřebná 

doporučení.

 Antonín Tůma - kritika funkčnosti AS směrem k jejím členům (chybí motivace k členství v AS). 

Dále zmínil mizivé množství strážců z národních parků, jako členů AS (pravděpodobně také kvůli 

absenci motivace k členství).

Moravský kras proto ve spolupráci s AS nabídne strážcům účast na školeních: práce ve výškách

(12.6.2015), kurz práce s motorovou pilou (říjen 2015), víkend v domu přírody v Moravském 

krase (listopad 2015). Účastnící se členové AS budou mít vždy finanční úlevy (ubytování 

zvýhodněné vstupné, apod.) jako motivaci.

Webové stránky AS ČR - nutnost průběžné aktualizace, propojení se stránkami stráže přírody při 

CHKO Moravský kras už je zařízeno.

 Tomáš Klimovič - návrh restrukturalizace AS - možnost vytvoření pobočných spolků (pro 

umožnění čerpání financí v regionech), případně změna na „svaz“ pro možnost připojení již 

vzniklých spolků s cílem zvýšení členské základny.  

Realizace ankety pro zjištění, ke kterému typu by se členové AS přikláněli.  Poté ustanovit 

pracovní skupinu, která bude mít přípravu a provedení transformace na starosti. 

 R. Studený, M. Ulrych–seznámení VH s plánovanými aktivitami AS ČR: nabídka exkurze do Polské

Bialowiaza NP (říjen 2015) pro strážce, nabídka účasti na setkání Slovenské AS příští víkend ve 

Slovenském ráji (účastníkům budou proplaceny náklady).

 Adalbert Mezei (vyslanec Asociácie strážcov chránených území Slovenska) představil koncept 

setkání strážců Višegrádské 4 (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) v říjnu 2015 na Česko-

Slovensko-Polském pomezí. Účast české strany však předpokládá zapojení do žádosti o dotace 

a finanční přispění ke kofinancování. Setkání předpokládá cca 120 účastníků. V případě 

nerealizace velkého setkání by měla proběhnout aspoň komorní verze pro hlavní zástupce 

strážců těchto států.

 Oznámení rezignace člena Výboru Petra Hrmy (Lesy hl. města Prahy) pro změnu jeho funkčního 

zařazení v zaměstnání. Z výsledků voleb v r. 2014 vyplynulo, že další nejvyšší počet hlasů získal 

Adam Diviš (NP Šumava). Jako přítomný souhlasil s nominací. Doplnění Výboru schváleno 

hlasováním většiny VH. 



 Dan Pitek - návrh spolupráce mezi AS a stranou Zelených, AS a Zemědělskou unií pro lepší 

vyjednávání v legislativních změnách. 

 Iva Němečková přednesla zprávu o hospodaření, zařízení účtu FIO banky č.ú. 2400612179/2010, 

hospodaření: (podle uzávěrek účetních uzávěrek 2014-2015). - viz níže.

stav účtu ČSOB k 1.1.2014 154.110,- Kč        
stav účtu ČSOB k 31.12.2014 136.992,- Kč

stav účtu FIO k 24.6.2014 0,- Kč                    
stav účtu FIO k 31.12.2014 12.960,- Kč

 Jiří Lehký - navrhl oslovit členy s nabídkou uskutečňovat brigády pod hlavičkou AS ČR. Důvodem 

jsou možnosti zapojení strážců do managementu (často nelze uzavřít smlouvu s fyzickými

osobami). 

 Návrh republikového setkání 9-10. duben 2016–padly návrhy oslovit NP Krkonoše (A. Diviš vidí 

jako nereálné) nebo NP Podyjí, trvá nabídka k pořádání v CHKO České středohoří. Výbor navrhl 

prověřit možnosti setkání v CHKO Litovelské Pomoraví, které zatím setkání nehostilo a Moravské 

území bylo naposledy CHKO Poodří (2013). Zástupci NP Šumava nabídli setkání také na Šumavě.

 žádost Veroniky Bílé o zaplacení ročního příspěvku pro získání přístupu do Grantového kalendáře 

(800 Kč/rok). Schváleno Výborem AS ČR.

 Tomáš Klimovič zpracuje návrh změny stanov směrem ke svazu (AS s možností mít regionální 

spolky) - vznikne komise pro změnu stanov, ta navrhne směr dalšího pokračování AS a provede 

e-hlasování - rozeslání členům.

 Návrh změny termínu VH z důvodu nepřítomnosti významného počtu účastníků setkání.

Proběhla debata o vhodném měsíci setkání. V minulosti již bylo přesouváno setkání na podzim, 

neosvědčilo se to. Zůstává tedy nejméně kolizní termín v první polovině dubna.

členské příspěvky 11000

vedení účtu, výpisy transakce, poplatek ČSOB 1403

drobný nákup a služby 4283

kladné úroky účtu ČSOB 119

Jízdné 8363

Správa webu - smlouva Slávek Raszka 3000

záloha na kurz AJ 2x 6000

poštovné 1363

doména + webhosting 1803

účetnictví Asociace za r. 2013 5500

setkání strážců Jiřetín po vyúčtování 2815

roční čerpaná odměna členovi Asociace 1500

služ. cesta Chorvatsko 9160

příspěvek na mobil 2100

setkání Asociácie strážcov Slovensko 1602

2x smlouva PPK 12960

sponzorský příspěvek 10000



 Členská základna projevila zájem o nášivky IRF a hlavně o nášivky AS ČR.

 Závazek Výboru AS pracovat více na rozvoji PR ve směru k veřejnosti (úpravy webu, prezentace 

stráže v ZOO, využití sociálních sítí).

Zapsáno na chatě Zátiší v Rybníku dne 12. dubna 2015 Michalem Ulrychem

Za Výbor AS ČR přítomni:

Václav Nič

Radomír Studený

Adam Diviš

Antonín Tůma

Iva Němečková

Michal Ulrych


