
                          

Vás zve ve spolupráci s Asociací strážců přírody ČR na  
 

 
23. celostátní setkání strážců přírody 

 
 

které se uskuteční ve dnech 
 

12.-13. listopadu 2021 
 

na téma 
vyjednávání pro strážce přírody 

 

Místo setkání: 

Chata Juráška, Olešnice v Orlických horách, https://www.chatajuraska.cz/chatajuraska/ 
 

Program: 

pátek, 12. listopadu 2021  

     do 09:45 příjezd účastníků (možno již ve čtvrtek), ubytování 

10:00-10:15 přivítání, organizační pokyny 
10:15-10:45 Aktuální legislativní změny a plány MŽP (Šárka Urbanová / Josef 

Zollpriester) 
10:45-11:00 Postřehy a dojmy absolventů kurzu interpretačního průvodce 
11:00-11:20 Novinky v legislativě (Borek Franěk) 
11:20-11:45 Představení činnosti a plánů Asociace strážců přírody ČR (Borek 

Franěk a kol.) 
12:00-13:00 oběd 
13:00-14:30 Stráž přírody v regionech v době Covidu a osvědčené metody 

komunikace s nezkušenými návštěvníky (příspěvky účasníků*) 
14:45-15:30 Stráž přírody v Orlických horách (Josef Kučera a spol.) 
15:30-15:50 Stav stráže na AOPK ČR a vybavení strážců (Ondřej Vítek) 
15:50-16:30 Akce ke Světovému dni strážců 2021 (4x místní organizátoři a 

diskuze) 
16:45-17:15 Informace z IRF, ERF a JRP (Borek Franěk) 
17:15-17:45 Diskuze nad potřebami strážců 
18:00-19:00 večeře 
19:00-22:00 volný program (pro členy a zájemce Valná hromada ASP) 

 
sobota, 13. listopadu 2021 

07:00-08:00 snídaně 
08:15-12:00 Vyjednávání pro strážce přírody (Petr Kořínek) 
12:00-13:00 oběd 
 

Operativní změny programu vyhrazeny. 

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY 
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 

https://www.chatajuraska.cz/chatajuraska/


 
Ubytování: 2-6lůžkové pokoje/apartmány, sociálka na pokoji nebo společná, případně 

4místné chatky se sociálkou v hlavní budově. Hradí se na místě po příjezdu, platba možná 
pouze v hotovosti. Rozmístění na pokojích bude řešené podle požadavků účastníků 
uvedených v přihlašovacím formuláři.  
 
Ceník: 

apartmán/pokoj – 615 Kč/os./noc vč. polopenze a poplatku obci 

chatka (4 místa na dvou palandách) – 540 Kč/os./noc vč. polopenze a poplatku obci, 
topení za příplatek 100 Kč/chatka/noc 

Stravování: Polopenze je v ceně ubytování. Oběd je za 135 Kč. Vegetariánskou, 

bezlepkovou stravu či jiné požadavky je nutno uvést do přihlašovacího formuláře. 
 
Pro zájemce je zajištěna sobotní odpolední exkurze (13:00-17:30, účast 
dobrovolná): 
Orlickohorští strážci nabízejí průvodcovanou exkurzi za přírodou kolem Olešnice (památný 
jasan, rozhledna a geologická stezka). Trasa může být přizpůsobena počtu a zájmům 
účastníků. 
 

Pro zájemce se nabízí neformální program na páteční večer (případně 
i sobotní odpoledne místo exkurze, účast dobrovolná): 
Zpráva z kongresu IRF v Nepálu, strážcovská tombola (ASP prosí účastníky o vložení 
různých vtipných a praktických cen), občerstvení z dovezených regionálních pochutin, 
možnost různých her, kuloární diskuze. 
 

Příspěvky účastníků: 
 příspěvek na páteční odpoledne, max. jeden za každé pracoviště – do 5 minut, raději 
bez PPT prezentace a bez fotek 

 obsah: Jak jste se u vás potýkali s covidovou návštěvností – aktivita strážců, změny 
v počtech i chování návštěvníků, komunikace s nezkušenými náštěvníky přírody. 

 V příspěvcích není nutné opakovat, že návštěvnost byla odvislá od aktuálně platných 
opatření, že v dosahu měst se návštěvnost zvýšila až na dvojnásobek, v odlehlých 
oblastech se naopak snížila, že se vyrovnaly rozdíly mezi všedními a volnými dny, že 
návštěvníci parkovali, kde je napadlo, rozdělávali ohně a tábořili mimo vyhrazená místa a 
nechávali haldy odpadků. Zaměříme se spíš na to, co dalšího bylo jinak, než jsme zvyklí a 
jak se nám komunikovalo s městskými návštěvníky, kteří nebyli zvyklí trávit čas v přírodě. 

 
 
 
 
 
 
Poznámky:  
1. Setkání je určeno pro koordinátory stráže přírody, aktivní strážce a zpravodaje a zvané 

hosty. Přebývající kapacitu ubytování lze využít pro doprovázející osoby. 
2. Ubytování se psem je možné za příplatek – 100 Kč na noc. 
3. Parkování je možné zdarma u hotelu. Autobusová zastávka 2 km nebo od vlaku 

z Nového Města nad Metují je možné domluvit odvoz autem. 
4. V chatě bude možnost nabídnutí informačních a propagačních materiálů k rozdání 

či prodeji, můžete přivézt za svůj region. 

Přihlášky posílejte vyplněním dotazníku na adrese 
https://forms.gle/y8QQDHoC2ybsZm3o8 

do 5. listopadu 2021 

https://forms.gle/y8QQDHoC2ybsZm3o8

