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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 31. prosince 2019
na základě vyhodnocení činnosti Asociace strážců přírody ČR a její jednotlivá ustanovení byla předmětem
jednání Valné hromady Asociace strážců přírody ČR konané dne 12. 10. 2019 v Ostružné v Jeseníkách.

1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

Asociace strážců přírody ČR
Osvobození 839/19, Předměstí, 412 01 Litoměřice
68213450
CZ0000000
spolek
L 2962 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

statutární orgán:

Borek Franěk (předseda)

členové Výboru:

Radomír Studený (místopředseda),
Jana Dvořáková (pokladník), Adam Diviš (člen),
Antonín Tůma (člen), Michal Ulrych (člen),
Miroslav Rybář (člen)

revizní komise:

Radovan Mezera, Filip Chalupka, Ota Dračka

číslo účtu:

2400612179/2010 FIO banka

kontakt:

www.strazprirody.cz ; asociace@strazprirody.cz

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Asociace strážců přírody ČR má svou hlavní činnost vymezenou svými stanovami a jsou to:
a) sdružování strážců a zájemců o činnost stráže přírody, a zvyšování jejich odborné úrovně
b) environmentální výchova a interpretace přírodního dědictví
c) praktická péče o přírodu a krajinu
d) spolupráce s dalšími organizacemi podobného zaměření z celého světa

Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
a)

uspořádala republikové setkání členů stráže přírody s odborným programem ke zvýšení
odbornosti stráže přírody a vzájemné výměně zkušeností z různých regionů České republiky

b)

zrealizovala osvětové akce pro veřejnost ke Světovému dni strážců v různých regionech,
spolupracovala při akcích oddílů mladých strážců (Junior Ranger Project)

c)
d)

prováděla praktickou ochranu přírody, managementové práce v chráněných územích
spolupracovala s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska na realizaci republikového
setkání strážců přírody.

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala Asociace strážců přírody ČR také vedlejší
činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy i z členských příspěvků.
Dalším příjmem bylo zprůchodnění naučné stezky Pasák v Jeseníkách (24 500 Kč) a úklid PP
Nebočadský luh (8 860 Kč) financované z Programu péče o krajinu a informační stánek pro
Slavnosti stepí Raná (3 600 Kč).

Úklidu v PP Nebočadský luh se zúčastnili také studenti.

3. Struktura organizace
a) Nejvyšším orgánem ASP ČR je Valná hromada, která se koná minimálně 1x ročně. V období
mezi VH je výkonným orgánem sdružení ASP Výbor ASP. Valnou hromadu ASP tvoří členové ASP
přítomni na zasedání ASP.
b) Výbor ASP tvoří lichý počet členů ASP (minimálně 5). Výbor je volen nadpoloviční většinou Valné
hromady ASP. Výbor je volen na dobu dvou let a je složen z předsedy ASP, místopředsedy,
pokladníka a členů výboru. Funkce ve Výboru stanoví jeho členové po zvolení Výboru Valnou
hromadou ASP.
Výbor organizuje akce, sestavuje rozpočet, zodpovídá za jeho plnění, přijímá a eviduje členy,
navrhuje změny stanov a výši členských příspěvků a navrhuje plán činnosti ASP. Schází se podle
potřeby, minimálně však dvakrát ročně.
c) Statutárním orgánem je předseda ASP, nebo jiný jím pověřený člen Výboru ASP.
d) Valná hromada ASP i Výbor ASP rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů.
e) Revizní komise ASP je oprávněna a povinna kontrolovat veškerou činnost, zejména plnění
přijatých usnesení a způsob hospodaření a má právo se účastnit všech schůzí a jednání výboru.

Ve sledovaném období došlo ke změně stanov, kdy byly orgány ASP ČR doplněny o revizní komisi.

4. Členská základna

5. Hospodaření organizace

Asociace strážců přírody ČR evidovala
na konci sledovaného období 86 členů
v následující struktuře:

Asociace strážců přírody ČR v průběhu roku
financovala svoji činnost zejména z členských
příspěvků a realizace prací v rámci Programu péče o
krajinu AOPK ČR. Dále pak AS uspěla při žádostech o
granty.

člen: 82
čestný člen: 4

Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků
pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím
období.

Nadační fond Severočeská voda
Získána Little Anne - nácviková
resuscitační figurína, mikroskop,
ozvučovací souprava. Dále záchranné
vesty a neoprenové brodící kalhoty.

stav k 1.1.2019
FIO Banka 1 - 69 527,93 Kč FIO Banka 2 - 634,08 Kč
- celkem: 70 162,01 Kč
stav k 31.12.2019
FIO Banka 1 - 83 329,27 Kč FIO Banka 2 - 634,08 Kč
- celkem 83 963,35 Kč
pokladna: 0 Kč

podpořeno 35 500 Kč
stav financí: + 83 963,35,- Kč k účetní uzávěrce

6. stalo se v roce 2019
březen 2019 věšení budek a jarní úklid v okolí Milešovky s členy Junior Ranger

březen 2019 věšení budek a jarní úklid v okolí Milešovky s členy Junior Ranger

15. 6. 2019 Mezinárodní den strážců v CHKO Moravský kras

Informace o CHKO Moravský kras a
náplni činnosti zdejších strážců přírody
doplňovalo také atraktivní pozorování
hnízdících sokolů

27. 7. 2019 Světový den strážců přírody CHKO České středohoří - NPP Panská skála

Stánky a zastavení strážců z různých regionů jsou vítaným
zpestřením návštěvníků NPP Panská skála.

Pro tyto aktivity se snažíme získávat všechny v regionu se
vyskytující strážce a chráněná území. Nápomocni jsou také
zástupci Města Kamenický Šenov na jehož území se akce
každoročně pořádá.

4. 8. 2019 Světový den strážců přírody v CHKO Beskydy (Pulčínské skály)

Akce proběhla pod vedením strážců z CHKO
Beskydy ve spolupráci s Ondřejem Vítkem Malystrace.cz

3. 8. 2019 Světový den strážců přírody NP Šumava společně s kolegy z NP Bavorský les

Ke stanovišti německých kolegů se přidali také čeští strážci přírody

4-6. 10. 2019 Republikové setkání strážců přírody v Jeseníkách

Na Republikové setkání stráže přírody přijelo 70 účastníků
Setkání se zúčastnili také zástupci Asociácie strážcov chránených území Slovenska

12-16. 11. 2019 9th World Ranger Congress - Chitwan, Nepál
Zúčastnili jsme se prvního světového setkání strážců v Asii.

Účast B. Fraňka + M. Rybáře byla pokryta 56 600,-Kč (letenky, účastnický poplatek, ubytování) finančním
darem Borka Fraňka.

7. Poděkování
Členům:
Rádi bychom poděkovali naší členské základně za aktivní přístup při propagaci činností stráže
přírody na veřejnosti, jako i za přispívání k provozu organizace formou členských příspěvků.
Také za nezištnou pomoc při tvorbě materiálů, správě webu, sociálních sítí aj.
Asociace strážců i nadále hodlá prosazovat zájmy strážců přírody, bez rozdílu, zda se jedná o
profesionály či dobrovolníky.

7. Poděkování
Partnerům:
AOPK ČR za spolupráci na pořádání Republikového setkání strážců a také za partnerský
přístup a uvolňování svých pracovníků na setkání strážců a dalších aktivit AS.
Správám národních parků za uvolňování svých pracovníků na setkání strážců.

Správě NP České Švýcarsko za spolupořádání Světového dnes strážců na Panské skále.
Ústeckému kraji za finanční podporu formou grantu pro vybavení pořádání Světového dne
strážců na Panské skále a dalších regionech České republiky
Ministerstvu životního prostředí za finanční podporu vzniku deskové hry “Společenská hra
Stráž přírody” propagující činnost strážců přírody
O. Vítkovi - malystrazce.cz za spolupráci na projektu "Společenská hra Stráž přírody".

Obrovský dík patří partnerské organizaci Asociácii strážcov chránených území Slovenska za
účast na našich republikových setkáních a umožnění praktické výměny zkušeností s českými
strážci formou stáží a návštěv.

7. Poděkování
Partnerům:
POLICIE ČR, poříční oddělení Ústí nad Labem - za aktivní účast na společných hlídkách při
strážní službě, praktické ochraně přírody
Bundesverband Naturwacht e.V. - za aktivní účast na setkání strážců a celkovou podporu naší
organizace
European Ranger Federation - za rovnocenné zařazení českých strážců přírody mezi jejich
evropské kolegy z dalších 28 zemí
International Ranger Federation - je nám ctí být členy mezinárodní asociace strážců
Junior Ranger Project - děkujeme organizaci, ale také lektorům mladých ochránců přírody
fungujících za podpory JRP, propagaci stráže přírody a spolupráci při praktické ochraně přírody
Správě jeskyní ČR - obzvláště za příkladnou spolupráci se členy stráže přírody při CHKO
Moravský kras v tomto, na jeskyně bohatém, území
ČSOP OPHIDIA Litoměřice – za poskytování zázemí pro sídlo AS ČR, technickou výpomoc při
pořádání akcí AS ČR, za uspořádání celorepublikového setkání vedoucích oddílů MOP ČSOP a
vedoucích oddílů JUNIOR RANGER, bezplatného půjčování přívěsu za OA.
JUNÁK- český skaut, středisko Radobýl Litoměřice – za poskytování materiálního vybavení
na akce AS ČR a bezplatného poskytnutí zázemí pro setkání vedoucích oddílů JUNIOR
RANGER

exkurze strážců v CHKO Jeseníky 2019
Za přispění členů Asociace strážců přírody České republiky vytvořil v roce 2020 Radomír Studený
Použité fotografie: archiv organizace

