
Zápis 
ze setkání druhé Valné hromady Asociace strážců 

přírody CHÚČR 
na Rejvíze dne 22.října 1999 

 
1. Zahájení – GR 

-     zhodnocení plnění plánu na rok 1998 – 99, 
- informace o slovenské AS – GR + KO, 
- debata o konečné verzi loga, 
- 3. celosvětový  kongres IRF v JAR Kruger NP – vyslat zástupce – navržen O. Pažout KRNAP, 
- debata o získání fin. prostředků – oslovit MŽP – navrhuje J.Marek CHKO L. Pískovce, 
                                                          - reklama během přednášky – navrhuje A. Pucher, 
- průzkum, kdo může pro koho udělat stáž – navrhuje L. Cvak, 
- PG vytvoří katalog výměnných stáží o strážní službě, 
- britská rada nabízí akce o přírodě – požadavky na angličtinu a životopis v AJ – informuje L. 

Cvak, 
- nabídka možnosti zakoupení nažehlovacího nápisu STRÁŽCE nad znak CHÚ, 

zájemci se přihlásí u KO, 
- Ivo Tásler – informace o IČO – 68 21 34 50 – napsat do zpravodaje. 
- 11. – 12. listopadu 1999 proběhne setkání Slovenské AS, účast GR, KO a UL. 

 
2. Konzultace s pozvaným právníkem Mgr. Jiří Dostálem na téma: 

- stráž přírody veřejným činitelem, 
- zastavení rušivé činnosti, 
- cestovní náhrady dobrovolných i profesionálních strážců, 
- novela zák. 114 / 92 Sb., 
- Listina základních práv a svobod, 
- aplikace zák. 17 / 92 Sb. o životním prostředí v praxi. 

 
3. Plán činnosti na rok 2000 

- vytvoření katalogu výměnných stáží strážců v rámci ČR za účelem poznávání práce strážní 
služby v jiných CHÚ, zatím se přihlásili Krkonoše, Šumava, Beskydy a   

      Jeseníky – zpracuje GR, 
- navázat spolupráci s tréninkovým střediskem Losehill v Peak District National Park  v Anglii za 

účelem vysílání členů AS na stáže - SK, 
- uskutečnit brigády v rámci managementových opatření na posílení rozpočtu, 
- nechat sponzorsky vyrobit nášivku na košile se znakem AS – UL, Szathmári a KO 
- aktualizace internetové stránky a adresáře členů – UL + SK, 
- zajistit finanční prostředky a delegovat zástupce ASPCHÚČR na konferenci IRF do NP Kruger v 

JAR   – Oldřich Pažout, 
- uskutečnit výměnnou stáž s Dánskou asociací, termín návštěvy oznámit všem členům AS 

s možností zúčastnit se, 
- v případě neuskutečnění se dánské návštěvy, navrhuje SK exkurzi AS do NP Triglav, 
- příští setkání terénních pracovníků a strážců přírody ČR  zorganizovat na území CHKO 

Labské Pískovce (náhradníkem je NP Podyjí nebo KRNAP)  termín: jaro 2000, 
- vypracovat rukověť strážce přírody – GR + J. Lehký, 
- zhotovení tiskopisu sponzorské smlouvy – GE + SK, 
- zhotovení razítka AS (do konce listopadu) – UL + SK, 
- zjistit informace o vedení účetnictví – SK, 
- rozvíjet spolupráci jako řádný člen s IRF a informovat o dění u nás do Newsletter IRF - SK, 
- setkání Výboru AS 15. – 16. ledna 2000 při přeborech OP. 

 
4. Plán rozpočtu na rok 2000:  
      -  přesun z roku 1999                                                           –   5 100 Kč,- 

- příjmy (přesun, brigády, sponzoring a příspěvky)         – 60 700 Kč,-  



- výdaje – delegát                       – 50 000 Kč,- 
                  - Triglav                        – 10 000 Kč,- 
                  - nutné vedlejší výdaje  –      700 Kč,- 
                  - zůstatek                      -           0 Kč,-                    navrhl: SK 

 
5. Hlasování: 

- o rozpočtu         –  schváleno, 
- o plánu činnosti – schváleno, 
- o návrhu loga AS – zvítězila zaoblená varianta – schváleno 14 – ti hlasy, 2 proti, 
                                      2 se zdrželi hlasování. 

 
 
 
 
Na Rejvíze 22. října 1999                                         zapsal: Michal Ulrych a Michal Skalka 
 
 
Ke dni 22. 10. 1999 má AS 24 členů, 1 odešel do důchodu, 2 přijati.  

                                                                                    
 
 

Zápis ze setkání strážců přírody 
Rejvíz , CHKO Jeseníky 
21. a 22. října 1999 

 
Účast:    celkem 36 lidí, z toho 1 ze SCHKO ČR, 16 ze všech tří našich NP a 19 z 10 SCHKO. 
 
 
 Setkání zahájil dne 21.10.99 v 8,15 hodin vedoucí pořádající organizace SCHKO Jeseníky Mgr. 
Karel Kočí a poté pokračovala presentace jednotlivých SCHKO. 
 
 
SCHKO Labské pískovce (Jiří Marek) 
v současné době řešíme problémy spojené s transformací  části CHKO na NP (nyní přestup pracovníků 
z CHKO do NP, nový NP vzniká na cca 1/3 stávající plochy CHKO a vzniknou dvě víceméně ekonomicky 
a právnicky nezávislé organizace – Sp. NP a SCHKO, kdy CHKO bude tvořit ochranné pásmo NP). Tč. 
zaměstnává SCHKO 11 lidí, stav se bude snižovat na 9 na úkor jednoho pracovníka strážní služby, 
která je nyní tvořena 2 profesionálními strážci.  Dobrovolných pracovníků DS je 12, což je méně než v 
minulosti, zájemců o práci v DS je poměrně hodně a SCHKO nabízí toliko povinnost, finanční situace 
neumožňuje SCHKO proplácet ani cestovní náklady vzniklé ve službě. 
 
 
SCHKO České středohoří (Borek Franěk) 
potíže s pravomocemi, které jsou u DS větší, než u profesionálních pracovníků SCHKO jsme vyřešili 
jmenováním všech profesionálních pracovníků SCHKO ČS strážci. DS byli převážně rekrutováni z řad 
bývalých DS okresního úřadu a měli odlišné názory na výkon strážní služby, většina z nich byla 
odvolána. Pro DS jsou vybírány převážně odborníci a komunikativní a nekonfliktní typy. Jejich činnost 
je zaměřena na monitorování a likvidaci skládek (OkÚ nemá na tyto vyčleněné prostředky), provádějí 
osvětu na úřadech, často jsou aktivní i v jiných organizacích (Skaut, ČSOP, KČT). Je zde dobrá 
spolupráce s KČT (obnova starých cest).  Na území CHKO jsou 2 stanice pro handicapované živočichy 
Hlavní problémy : černé skládky zakládané i místními obyvateli, řeší se ve spolupráci s obcemi. 
Spolupráce je i s ostatními organizacemi, které pracují na území CHKO a nejsou činnými v OP (Letecká 
amater. asociace, Automoto kluby....), často při úklidech skládek. MTB, paragliding, jízdy na koni jsou 
zde považovány spíše za módní záležitost bez dlouhodobější perspektivy.V září 1999 byla založena 
databáze všech přestupků, pro řidiče, kteří vjíždějí mimo veřejné komunikace jsme vytiskli 
upozorňovací lístky za stěrač, kde je v textu sdělení, že jsou zaneseni do databáze. U vjíždění např. do 



ochranného pásma MCHÚ je zahajováno přestupkové řízení. Pokutové bloky zatím nemáme, probíhá 
jednání s Finančním úřadem v Litoměřicích.  
 
 
SCHKO Litovelské Pomoraví (Mgr. Jiří Lehký) 

Těžiště strážní služby leží na aktivu dobrovolníků. Jejich počet se ustálil  na 30, z toho 7 je 
strážců ( v loňském roce 47).  Na jaře t.r. byl vypracován nový organizační řád  pro dobrovolné 
strážce a zaveden institut čekatele DS (tzn. zkušební doba 3 měsíce  a test vědomostí před vydáním 
průkazu a odznaku) – plně se osvědčilo. Klademe větší důraz na podávání hlášení – díky tomu 
evidujeme 4x více služeb než v loňském roce.  Činnost stráže je soustředěna především na trasu tzv. 
Moravské cyklostezky a  na 3 naučné stezky, kde podávají doplňkové informace. Přes polovinu služeb 
absolvují na kole. Dále se podílí na likvidaci menších černých skládek, nepůvodních křídlatek 
bolševníků, opravách terénního značení, hlídání rarohů. Každoročně se strážci zapojují do mapování 
výskytu bobra. V poslední době řešíme především nepovolené vjezdy do lesa, kdy strážce oznámí 
místo čas, SPZ, SCHKO zjistí na policii majitele a pozve si ho “na kobereček” – úspěšnost (tzn. poučení 
a symbolická pokuta)je odhadem 50%.  

DS byli letos  vybaveni bundokošilemi se znakem SCHKO a nášivkou “Stráž přírody”, byla dána 
k dispozici terénní stanice Šargoun. Dle org. řádu SCHKO proplácí DS cesťáky po absolvování 4 služeb 
( většinou pouze stravné, cestovní náklady jsou minimální –na kole, pěšky). Setkání DS se organizují 
2x ročně, 1x za rok se zase organizuje exkurze do jiného CHÚ ( letos NP Podyjí – velký úspěch.) Pro 
potřeby DS se vydává bulletin Carex. 
 
SCHKO Orlické hory (Josef Kučera)  
V současné době 17 DS a 5 zpravodajů, pro ně 2 x ročně setkání, zájezd do jiného CHÚ a vydáván 
zpravodaj. DS slouží dle předem stanoveného rozpisu služeb, kdy je požadováno min.8 služeb o 
víkendech a svátcích. Ze služeb jsou požadovány hlášenky pro profi stráž. 
DS je hrazené stravné. Nedostatkem je stará výstroj( bundokošile,golfky,pohorky,plášť do deště.) Na 
území CHKO vznikly nové cyklotrasy. Zhruba 5 x ročně proběhne společná akce s Policií ČR, zaměřená 
na nepovolené vjezdy motorových vozidel a  která má dlouhodobý úspěch.  
 
 
SCHKO Žďárské vrchy (Petr Bartošík) 
V současné době má SCHKO 1 profesionálního strážce a 20 DS, kteří jsou již značně pokročilého věku 
a tedy  strážní služba téměř nepracuje, hlášenky nejsou předávány. SCHKO nemá ani prostředky na 
proplácení cestovních náhrad a stravného. Přesto však byla vypracována nová koncepce strážní 
služby. Poslední dobou se množí vandalizmus na území SCHKO (jsou poškozovány např. tabule NS), 
letos jsou prokazatelné i škody na borůvčí. Byly získány dotace na údržbu  cest pro soukromé vlastníky 
pozemků a tím mohla vzniknout i síť cyklotras. Přes CHKO vede letecký koridor a časté a pravidelné 
přelety nadzvukových letadel působí rušivě. 
 
 
SCHKO Jeseníky (Michal Ulrych) 
Aktuální stav je stejný jako loni – 1 profesionál a 45 dobrovolníků (ADS), 9 odborných pracovníků 
správy jsou zároveň členy stráže přírody. Strážní služba, která je organizována na třech okrscích – 
Šerák, Rejvíz a Praděd, je v letní sezóně na nejnavštěvovanějších místech posilována brigádníky z řad 
dobrovolných strážců (důchodců), nebo vyškolených studentů. Správa organizuje každé jaro setkání 
ADS, na kterém se plánuje činnost na sezónu, exkurze, brigády a společné strážní služby. Na základě 
tohoto setkání je vydáván zpravodaj s rozpisem služeb a jinými informacemi. Na podzim se pak konají 
okrskové schůzky a vydává se hodnotící zpravodaj. 
Nejčastějšími přestupky jsou stále:  vstup do NPR za účelem zkracování cesty, sběru lesních plodin, 
ale i kuriózní hledání signálu pro mobilní telefony, dále je to samozřejmě jízda na horském kole (s tím 
je návazná likvidace terénního značení), paragliding není letos jevem častým (pouze jedno hlášení), 
stále je problém vjezd motorovými vozidly na lesní komunikace – spolupráce s PČR není příliš dobrá 
pro nepružnost z jejich strany. 
 
 
SCHKO Beskydy (Petr Grendziok) 
V současné době vede strážní službu nový pracovník a tato činnost nespadá nyní do mojí kompetence. 



 
 
SCHKO Lužické hory (Jan Hlaváček) 
V současné době na SCHKO není ani profesionální ani dobrovolný strážce. 
 
 
SCHKO Bílé Karpaty  (Zdeněk Miklásek) 
Situace je u nás patrně obdobná jako v SCHKO Lužické hory .  
 
 
SCHKO  Křivoklátsko (Petr Rys) 
Na území CHKO, které má rozlohu 630 km2, 28 500 obyvatel a 6 500 chat, působí  12 členů DS, 
případně zpravodajové, což se jeví jako nedostatečné. Činnost těchto spolupracovníků je směrováno 
do maloplošných CHÚ a místa zatížená vysokou návštěvností. Dlouhodobá průměrná roční délka 
služeb je 1 800 hodin při délce jedné služby 4,5-8,5 hodin denně. Strážní službou je ročně působeno 
na cca 1 400 návštěvníků. Přestupky byly řešeny ze 45 % domluvou, 55 % vykázáním z rušivé činnosti  
a blokové pokuty jsou uplatňovány ze 3-8 % a jejich celková roční výše se pohybuje kolem 5-6 tisíc Kč 
( v roce 1998 bylo uloženo 274 bokových pokut v celkové výši 11 200,-Kč). Pozastavení rušivé činnosti 
(ve smyslu Zák. 114/92) zatím bylo uplatněno pouze jednou v roce 98. Mezi nejčastější přestupky 
návštěvníků patří nepovolené táboření spojené s rozděláváním ohně, pohyb mimo značené cesty 
v NPR,  vjezd motorovými vozidly do lesa. Takto zatížená území jsou hlavně NPR Týřov a NPR Vůznice. 
V posledních dvou letech se množí případy kutání zkamenělin zejména v Skryjsko-Týřovickém kambiu. 
Kromě dohledové služby se DS a zpravodajové podílejí na obnově značení MCHÚ, provádějí 
inventarizační průzkumy a předávají specialistům SCHKO fenologické zprávy. 
 
 
SNP Šumava (Ing. Karel Kovařík) 
Území NP je rozděleno na 4 okrsky , celková návštěvnost mírně stoupá a momentálně se pohybuje na 
výši cca 1.800.000 lidí ročně. Strážní službou se zabývají pracovníci útvaru strážní a informační služby 
a mají tyto priority: informovat návštěvníky na místech s velkou návštěvnickou zátěží, údržba zařízení, 
sběr odpadků a nakonec pak kontrolní a strážní služba. Při přijímání nového strážce je kladen důraz na 
komunikativnost, schopnost pracovat s veřejností a odbornost.  V roce 1998 bylo vybráno 2.000,- Kč 
blokových pokut. Strážci se střídají na některých informačních zařízení a každý den je v terénu min. 8-
10 strážců. V minulých letech byl veřejnosti nabídnut katalog exkurzí po Šumavském NP vedených 
strážci, tento se však neujal a jako lepší se jeví plánované a předem domluvené akce s konkrétními 
zájemci.  Snaha bude tlačit Policii ČR k řešení přestupku v NP, strážci by se měli věnovat pouze 
informační službě. ).  V tomto směru je dobrá spolupráce s Horskou službou. V okolí cest se množí 
odpadky. Letos registrovaný kolaps závor a povolení ke vjezdu pro motorová vozidla.  
� Borovoladsko (Josef Šipan) má rozlohu 190 km2 , informační střediska na Svinné Ladě, Bučině, 

místa zatížená návštěvností jsou slatě (Chalupská a Jezerní), pramen Teplé Vltavy. Zde se 
návštěvnost pohybuje až 1.000 lidí denně. Zde pracuje 8 DS, kteří mají zkoušky, 7 dalších 
zájemců, kteří čekají 1-2 roky. Plán služeb pro DS se dělá na půl roku dopředu. Hlavními problémy 
je cyklistika na nepovolených místech a agresivita cyklistů vč. zranění pěších turistů cyklisty a 
kolečkové lyže (lyžaři překáží dopravě a mohou zranit pěší turisty. Volarsko (Luděk Švejda) nemá 
zatím vybudovaný systém informačních středisek, strážce podává informace přímo v terénu. Zde 
pracují 4 profi strážci, 15 DS a 2 čekatelé. Každý den se slouží na Plešném jezeře. Jako problém se 
začínají jevit vodáci. 

� Modravsko (Pecánek) letos obnova NS Povydří (nejnavštěvovanější území), kde se počítá i 
s úpravou cesty pro vozíčkáře. Na Modravsku leží i informační středisko Rokyta, byť je trochu 
mimo hlavní turistické trasy. Zde pracují 4 profi strážci, 3-4 zpravodajové, z toho 1 na IS Rokyta.  

� Prášilsko (strážce nepřítomný Míra Štádler, informace podal Kovařík) zde vzrůstá návštěvnost 
hlavně na Poledníku, množí se  střety pěšáků a cyklistů, nejsou vhodné gumoasfaltové povrchy 
komunikací, protože dochází k zvýšené frekvenci lyžařů na kolečkových lyžích a tedy i stoupá 
počet střetů s pěšími turisty. Nepovolené vjezdy vozidel se řeší s Policií ČR, spolupráce s nimi je na 
dobré úrovni. 

 
 
 



SKrnapu (Ing. Jaromír Gebas) 
Struktura organizace terénní služby se od minulého setkání příliš nezměnila, terénní služba 
organizačně patří pod lesní hospodářství. Na území Krnapu pracují střediska TES Harrachov (vedoucí 
TES, technik a 4 profi strážci), Špindlerův Mlýn (vedoucí TES, technik a 5 profi strážců) a Pec pod 
Sněžkou (vedoucí TES, technik a 4 profi strážci), 2 až 5 cestářů na jednom TES a celkem cca 50 členů 
SDS ( v roce 1990 bylo evidováno 140 DS, bylo však přistoupeno k výrazné selekci za účelem zvýšení 
kvality jejich práce). Středisko TES operuje na území 4-6 polesí, hranice lesních hospodářství jsou 
totožné s hranicemi středisek TES. Strážci se věnují kontrolní i strážní činnosti a dávají náměty 
k vybavení terénu různým zařízením, které je pak vyráběno převážně na TES ve Špindlerově Mlýně na 
gravírovací fréze.  Od roku 2000 bude u každého TES provoz drobné dřevovýroby k zajištění výroby 
terénního vybavení (lavice, cedule atd.).V době letní sezóny strážci slouží v terénu i o víkendech, 
mimo tuto sezónu při zvláštních akcích (např. dohled při závodech atd.).  Od 1.1.2000 proběhne 
krátkodobá výměnná stáž strážců na ostatních ochranných obvodech. Větší důraz bude kladen i na 
nepravidelnou pracovní dobu profesionálních strážců (posun z ranních až odpoledních hodin  na 
hodiny až večerní, případně i pracovní doby rozdělená – ráno a pak až odpoledne a večer) tak, aby 
nevznikl návyk na přesně časově determinovanou pracovní dobu strážce v určitém území. Každoročně 
je vyhodnocována účinná spolupráce s Policií ČR, která pomáhá řešit zejména dopravní přestupky 
(vjezdy motorovými vozidly za dopravní značky B-1 a B-11 – Zákaz vjezdu všech a  motorových 
vozidel). Tyto přestupky řeší strážci buď na místě výjimečně domluvou, blokovou pokutou nebo 
Hlášením o dopravním přestupku, které je odesíláno na příslušný dopravní inspektorát. Terénní služba 
se rovněž podílí na regulaci dopravy motorových vozidel obslužnými sruby na exponovaných 
komunikacích (nově např. v Albeřicích a v Peci pod Sněžkou – směr Výrovka) a instalací pevných 
kovových uzamykatelných závor na kritických cestách. Vedle těchto aktivit strážci musí splnit 
stanovený počet přednášek na středisku, boudách nebo doprovod v terénu, případně strážce vede 
nějaký zájmový klub mládeže. 
 
 
SNP Podyjí (Ing. Libor Cvak) 
V současné době pracují na území NP 4 profesionální strážci, průkaz stráže ochrany přírody však mají i 
lesníci a ostatní administrativní pracovníci správy. V přepočtu tak vychází teoretických 1,25 km2. 
Dobrovolní strážci by nyní nenašli uplatnění a proto je nemáme. Hlavními problémy je provoz horských 
kol mino určené cesty, vzmáhá se i jízda na koních v terénu, tito pak způsobují erozi a ohrožují pěší 
turisty. V poslední době mají rakouští majitelé tyto koně ustájeny dokonce i na území ČR. Problémem 
začínají být i amatérské archeologické “průzkumy”.  S Policií ČR řešíme nepovolené vjezdy motorových 
vozidel.  Víkendové služby probíhají v měsících květnu až září. Rozšiřuje se rostlina netýkavka a její 
likvidaci provádí i strážci. 
 
 
 
 V rámci tohoto setkání strážců byla podniknuta i krátká společná vycházka na NS Rejvíz a na 
Keprník. 
 
 
 
Závěr: Diskuse ukázala, že i přes velké rozdíly v možnostech strážců v jednotlivých CHÚ jsou 
problémy a úkoly strážní služby v mnohém podobné.  
 
                                                                                                          Zpracoval Michal Skalka 
 
 
 
 
 

 



Zpráva  
o akci Den horských kol na 

Černé hoře 
 

 
 
 Tato společná akce Správy Krnapu a provozovatele KLD fy. Mega Plus 
byla schválená OSS Správy Krnapu a proběhla v sobotu dne 26. června 1999 dle 
plánu od 8 do 14 hodin.  Před nástupem účastníků na lanovku byla  servisním 
technikem firmy Bike shop Petr Latta zdarma seřízena a prohlédnuta kola, společnost 
Mega Plus s.r.o. vyvezla účastníka i s kolem ne vrchol Černé hory za jednotnou cenu 
35,-Kč. Zde byla zájemcům nabídnuta zhruba 15kilometrová trasa (horní stanice KLD 
- Černá bouda - Obchvat Černé hory přes Zrcadla - Sedlo pod Kolínskou boudou - 
Václavák - Pěticestí - Thámova svážnice - Mléčná farma Davida Sosny na Valšovkách 
- lovecká chata Ema - Heřmanova cesta - Krausovy boudy - křižovatka u 
Modrokamenky - Janské Lázně).  
 

 Na trase byly tři zastávky:  
 

• v Sedle pod Kolínskou boudou (DS Ing. Alena Holá) bylo téma sportovní aktivity 
na území Krnapu 

• na Pěticestí (Zdeněk Morkes a DS Zdeněk Horálek) bylo téma lesy a myslivost na 
území Krnapu 

• na Valšovkách (Iva Háková) téma budní hospodářství.  
Na zastávkách byla podávána šťáva, rozdáván drobný propagační materiál, 
vystaveny různé exponáty (lovecké trofeje, mapy, krosna, větvičky běžných místních 
dřevin, fotokronika atd.), byly prodány dvě cyklomapy.  Trasa byla na křižovatkách 
značena laminovanými cedulemi. Účastníci dostali  tištěný komentář trasy i 
s mapkou. 
 
 Akci byla udělána poměrně masivní reklama - na rádiu Černá hora běželo 27 
spotů, pro Radio žurnál byl udělán  společný rozhovor, stejně jako pro rádio Metuje. 
Informace o akci proběhly i na rádiu Impuls. Články o akci otiskly Deníky Bohemia a 
Mladá fronta. Bylo vytištěno 30 plakátů, které se dostaly na všechny školy na trase 
Pec pod Sněžkou - Mladé Buky a většinu ZŠ v Trutnově, cykloservisy v Trutnově a ve 
Vrchlabí. 
Během akce KLD vyvezla cca 350 cyklistů, z nichž naší trasy využilo 64 (=18%). 
 
 Provoz KLD zhruba odpovídal předpokladům, návštěvníci nepřijeli pouze 
z nejbližšího okolí, výjimkou nebyli cyklisti i z Jičína. Vzhledem k tomu, že tato 
společná akce nemohla mít žádnou špatnou tradici a málokterá akce tohoto 
charakteru měla tak masivní reklamu dá se říci, že uvedený počet lidí na trase lze 
brát jako odpovídající standart. Zbytek cyklistů tvořila poměrně malá část bikerů 
využívající slevu na KLD jako výtah několikrát za den (asi 25 jízd) a lidé, kteří 
z nějakého důvodu jeli jinam (dle informací personálu KLD se značná část cyklistů 



dotazovala na cestu do Pece pod Sněžkou). Nelze s určitostí říci proč.  Patrně český 
člověk příliš nestojí o předem stanovenou a určenou trasu.  
 
 

 
Procento účastníků na trase by se zvýšilo úpravou  doby od 10 do 16 hodin, 

což se nám během plánování nezdálo vhodné, protože chyběla časová rezerva pro 
návrat do Janských Lázní.  Určitý vliv mělo dlouhodobě deštivé počasí před akcí - 
ještě 26.6. v jednu hodinu ranní silně pršelo a trasa byla silně rozmoklá. Přesto však 
u naprosté většiny měla kladný ohlas (asi 15 až 20 účastníků se vrátilo na KLD 
okomentovat akci). Negativní ohlasy nebyly zaznamenány. Pozitivním aspektem je i 
fakt, že tímto byla rovněž prezentována spolupráce dvou subjektů činných na 
stejném území s odlišnými cíly. 
  
 

V měsíci červnu tohoto roku terénní služba  Správy Krkonošského národního 
parku  spolu provozovatelem kabinové lanové dráhy Janské Lázně – Černá hora 
připravila pro širokou cyklistickou veřejnost společnou akci Den horských kol na 
Černé hoře. Výsledek tohoto projektu byl poněkud rozporuplný, proto si dovoluji Vás 
s ním v krátkosti seznámit. 
  

Podobné akce pro cyklisty  byly spol. Mega Plus připraveny již v minulých 
letech. Jejich princip spočíval v tom, že v předem daném termínu společnost vyvážela 
zájemce o horskou cyklistiku za sníženou taxu na vrchol Černé hory, kde pak cyklisti 
byli ponecháni svému osudu.  V  letošním roce byl tento projekt rozšířen o nabídnutí 
vybrané trasy ve III. zóně Krnapu partiemi Černé a Světlé hory v délce asi 15 km 
s malým převýšením a cílem opět v Janských Lázních. Na této v terénu vyznačené 
trase  Správa Krnapu připravila tři tematické zastávky, které byly vybaveny některými 
exponáty (lovecké trofeje, větvičky místních dřevin, drobný propagační materiál …) 
ke kterým  přítomní strážci měli mluvené slovo. Akci předcházela masivní reklamní 
kampaň v tisku (místním i regionálním), několika rozhlasových stanicích formou 
rozhovorů nebo reklamních šotů. Reklamní plakáty byly vyvěšeny v základních 
školách, cykloprodejnách a některých vývěsních tabulích  v obcích. Před startem si 
zájemci mohli nechat zdarma seřídit kolo odborníkem z Bikeshopu Petr Latta 
v Trutnově.  Cílem této akce ze strany Správy Krnapu byla prezentace cyklotras 
v místech, kde nehrozí poškození nebo ohrožení přírody a tedy odlehčení míst, kde 
tato nebezpečí hrozí. Počasí sice v předchozích dnech bylo deštivé, v inkriminovanou 
poslední sobotu před koncem školního roku se obloha vyjasnila a počasí tak ustálilo. 
  

Služeb lanovky (vyjet na vrchol Černé hory za 35,- Kč i s bicyklem) využilo cca 
320 lidí z Východočeského kraje. Na připravenou trasu se však vydalo pouhých 60. 
Vzhledem k tomu, že se poměrně hodně lidí na lanovce dotazovalo na cestu do Pece 
pod Sněžkou se domníváme, že současný český člověk příliš nestojí o předem do 
detailu připravené akce a raději si program naplánuje sám. Vzhledem k tomu, že 
např. dotazovaná cesta do Pece pod Sněžkou je podstatně kratší – asi 7 km pouze 
z kopce a poté po hlavní silnici zpět do Janských Lázní dalších 15 km, nemyslím, že 
by tak činili vždy s rozmyslem. Podobný výsledek by asi měla podobná akce pořádaná 
u nás. 



  
Vzhledem k poměrně značné personální náročnosti nebude tato akce v příštích 

letech organizována tímto způsobem. Byl připraven návrh na vytvoření cyklistické 
naučné stezky na stejné trase. 
  

Pokud budete mít jakékoliv připomínky k tomuto projektu, velice rád si je 
vyslechnu – ostatně to je jedním z prostředků objektivního posouzení výsledku akce. 
Vzkazy lze zanechávat na moje jméno na e-mailu: lhmarsov@tu.bon.cz 

 
                                                                                               Ing.Michal Skalka 
                                                                                                        KRNAP 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strážní služba v Národním parku Northumberland  
ve Velké Británii 

 
V rámci projektu Phare Europarc Expertise Exchange Programme – 
výměnných programů pro pracovníky NP a CHKO jsem navštívil NP Northumberland v Anglii od 
17.6 – 22.6.1998, kde jsem mimo jiné aktivity zkoumal systém strážní služby ve Velké Británii. 
Tento park jsem si vybral pro částečnou geologickou podobnost Českému středohoří a dobře 
fungujícímu obhospodařování krajiny pastevectvím  a chovem ovcí, které se u nás snažíme 
prosazovat. 

 NP Northumberland je situován v severovýchodní 
části Anglie u skotských hranic. NP byl založen v r.1956 na 
ploše 1050 km2. Správa NP vlastní pouze 0,2 % půdy 
z celkové rozlohy, zbytek vlastní farmáři 54 %, Ministerstvo 
obrany 23,1%, podnik lesního hospodářství 18,9 %, 
vodohospodáři 2,4 %, National trust (NGO) 1,1 %. 
 Celý park je rozdělen na tři části, které zároveň 
slouží jako strážní obvody. V každém obvodu je 
návštěvnické a informační centrum s kanceláří a dílnou 
strážců. Vše je koncipováno na jeden autobus lidí. Centrum 

je vybaveno kinosálem, kde jsou promítány diafony, videopásmo,..,dále obchůdkem se suvenýry, 
mapami, inf.materiálem, občerstvením. 
V dalších prostorách je kuchyňka a dílna pro ekologickou výchovu, sklad a sociální zařízení. Na 
centrum přímo navazuje kancelář stráže přírody, která je vybavena kuchyňským koutem 
s mikrovlnou troubou a lednicí, počítačem, faxem, psacími stoly, mapovými skříněmi s mapami 
různých měřítek, základní knihovnou s určovacími klíči, atlasy,..a válendami na přespání. Další 

místnost slouží jako dílna a garáž, protože management MCHÚ zajišťují 
strážci, což přináší značné finanční úspory. Vybavenost je na špičkové úrovni 
– dvě terénní čtyřkolky, velké sekačky na trávu, křovinořezy, motorové pily, 
vrtačky, míchačka, svářečka, agregáty na výrobu elektřiny, cirkulárka 
s hoblovkou, fréza na dřevo k výrobě nápisů, gril,… 



Ve vybavenosti netrpí nouzí a jak sami říkají – obchod v návštěvnickém centru vydělá na celoroční 
provoz stanice strážců a návštěvnického centra. 

 Samotní strážci jsou rozděleni na 
profesionály a dobrovolníky, podobně jako 
u nás. Profesionálové nenosí uniformy, 
většinou jsou spíše turisticky oblečeni        
(často se shodují s nabídkou obchůdku – 
mikiny, čepice, košile s vyšitým znakem NP) 
– na kapse mají cedulku “RANGER” 
doplněnou znakem a názvem NP. Strážci 
zde nenosí zbraně, ani nemají pokutové 
bloky – mají zde naprostou přirozenou 
autoritu. Každý “RANGER Senior” – vedoucí 

má své asistenty, k dispozici má terénní a osobní auto, které může používat i pro svoji potřebu. 
Pracovní doba je zde volná u všech pracovníků, většinou se začíná od 9.00 hod   ( našich 10.00 
hod). Ostatní strážci mají auta dle potřeby. Jako terénní auta používají kryté LANDROWERY 
s tažným zařízením a zahrádkou. Vedoucí strážce má na starost dohled nad managementem, 
obsazování služeb, ekologickou výchovu, průvodcovskou činnost,… 
 Dobrovolní strážci jsou označeni připnutými průkazy s fotografií na bundě, mají své 
kontrolní okruhy, po kterých se v určitý den pohybují. Takový strážní den dobrovolníka začíná 
nahlášením v  kanceláři a podpisem v knize docházky, pohovorem s profesionálním strážcem, co a 
kde se má zkontrolovat. Potom už dostanou mapu se zakresleným okruhem a označením největší 
předpokládané hustoty návštěvníků, igelitový pytel na cestou nalezené odhozené odpadky ( za celý 
pobyt jsem žádné neviděl ), pracovní rukavice, informační materiály, lékárničku. Takto vybavení 
odcházejí na určitou trasu ve dvojicích. Ve Velké Británii je spojena ochrana přírody s památkovou 
péčí, proto Správa NP obstarává i veškeré kulturní památky, archeologická naleziště, muzea. 
 Angličtí strážci mají proti nám 
hodně výhod, což už vyplývá 
z mentality místních lidí i návštěvníků. 
Strážci se zde těší vysoké přirozené 
autoritě, mají perfektní zázemí, 
všechny zákazy a návštěvní řád jsou 
respektovány a striktně dodržovány. 
Angličtí kolegové neznají pojem          
“černá skládka” ani nepovolené kácení 
dřevin. Na všech turistických cestách 
odstranili odpadkové koše, aby si 
návštěvníci nosili odpadky domů, 
jediný koš je vždy u návštěvnického 
centra. 
 Jednotlivé NP mezi sebou 
soutěží o počet návštěvníků, proto jsou na jednotlivých trasách umístěny nášlapová počítadla, 
která strážci jednou týdně odečtou a z výsledků sestaví graf návštěvnosti jednotlivých částí NP. 
Odbornost a flexibilita je v Anglii patrná u všech pracovníků včetně strážců. Každý měsíc mají 
strážci školení na různá témata , která jsou u nich prověřována v praxi – znalost zákonů, 
průvodcovská služba, ekologická výchova, zoologie, botanika, znalost místních poměrů a historie, 
trénink v budování chodníků, archeologie, komunikace s návštěvníky. Strážci mají tzv. krátkodobé 
a dlouhodobé úkoly  
( kontrola farem, odborné programy, administrativní záležitosti / pořádání setkání, školení/, práce 
na projektech, grantech, management, výchovné programy pro návštěvníky, stavba stezek a 
oprava značení, informačních textů,… 



Portugalsko - pohoří Sierra Peneda

Jednou ročně jsou vysíláni na výměnu do NP ve Švédsku, které je pro Velkou Británii partnerskou 
zemí. 
 Návštěvníci smějí chodit jen po stezkách – povalové chodníky, dlážděné stezky, nebo jen 
pruh projetý sekačkou na trávu. Nesmí se zde tábořit, rozdělávat oheň, dělat hluk, odhazovat 
odpadky, plašit a chytat zvířata. Problémy zde však strážci také mají – je to nárůst motokrosových 

jezdců, vybírání hnízd ptáků pro sbírkové účely, časté sekání 
orchideových luk, nadměrná pastva. 
 Ve Velké Británii mají hodně dotovaných programů na 
odstraňování problémů – snižování stavu ovcí na farmách, 
ustájení ovcí přes zimu, výsadba nových stromů, opravy 
historických farem, likvidace invazních druhů rostlin – hasivka 
orličí, rododendron, protierozní opatření,.. Nejnižší 
přispívanou částkou je  50 % nákladů. 
 Co dodat na závěr ? Všeobecně má ochrana přírody 

ve Velké Británii o hodně větší váhu ve společnosti než u nás, což je vidět na materiálním 
zabezpečení Správy NP, stylu práce, finančním ohodnocení pracovníků, menší pracovní zatíženosti. 
Ohromný důraz je kladen na ekologickou výchovu a práci s veřejností.  
U všech lidí, s kterými jsem se setkal, jsem oceňoval jejich otevřenost, smysl pro humor a chuť 
k práci, vztah k půdě a k domovu. 
                                                                                    Borek Franěk 
                                                                       Správa  CHKO České  středohoří 
Obrázky doplnil Michal Ulrych 
Internet: www.nnpa.org.uk/edintro.html 
            www.ken.mulder.com/HadriansWall 
 
 
 
 
 
 

EUROPARC YOUTH CAMP – NP PENEDA – GERÉS, 
PORTUGALSKO 

 
Ve dnech 14. – 29. července 1999, jsem se zúčastnil tábora mládeže v portugalském 
národním parku Peneda – Gerés  (PNPG), který spolu se správou parku pořádala federace 
evropských národních parků 
Europarc. Hlavním tématem 
setkání byla přeshraniční 
spolupráce mezi dvěma CHÚ. 
Proto mě překvapilo, že jsem 
byl vybrán, i když jsem do 
přihlášky uvedl jako svou 
hlavní zájmovou oblast strážní 
službu. 
 V Penedě se sešlo 22 
studentů a pracovníků 
ochrany přírody téměř z celé 
Evropy:  z přírodního parku 
Ostrov na jižním okraji 
Moskvy, z NP Koršiu Nerijos 
v Litvě, z NP Wygry na 
severovýchodě Polska, z NP Portugalsko - pohoří Sierra Peneda 



Broads a Peak District ve Velké Británii, z NP Bavorský les, Saské Švýcarsko a Heinish – 
Verratal v Německu a studenti z Maďarska, Chorvatska, Slovinska, Švýcarska, Španělska a 
Portugalska. 
 Základní údaje o NPPG: byl založen v roce 1971 jako první NP v Portugalsku na ploše 
720 km2. 
Je situován na  severu země a sousedí s přírodním parkem Baixa Limia – Serra do Xurés ve  
španělské  Galicii. Geologicky je celé pohoří tvořeno skalními masivy z rozvětralé žuly. Nej -  
vyšší vrchol Gerés má nadmořskou výšku 1545 m, nejnižší bod je pod městečkem Soajo na 
řece Lima v cca 300 m. 

Faunu  zde 
představují velcí predátoři, jako je medvěd hnědý (jediný výskyt v Portugalsku) a vlk obecný, 
dále koza horská (ve znaku NP), prase divoké, vysoká zvěř, z ptáků je nejzajímavější výskyt 
orla královského, sýčka lesního, luňáka..., z plazů zmije růžkatá, “ vodní ” ještěrka, ještěrka 
zelená..., obojživelníci se vzhledem k charakteru biotopu vyskytují vzácně (čolci, mloci...). 

Z dřevin je zde nejvíce zastoupen dub (pyrenejský, černý a korkový), borovice lesní, 
z keřů například vřesovec, hlodáš evropský, kručinky, 
janovec. 

 Borovice lesní, tis červený, bříza 
bradavičnatá a vzácná gerešská kapradina 
představují relikty glaciální flóry. 

Památky na lid megalitický, Kelty a Římany 
datují osídlení této oblasti před 7000 lety. Obyvatelé 
se zde živí hlavně chovem skotu, ovcí a koní, na 
malých políčkách v nivách potoků se pěstuje 
kukuřice. Zajímavostí jsou tradiční dva domovy – 
zimní “inverneiras” v hlavní vesnici v nižší nadmořské 
výšce a letní “ brandas ”, které se využívají při 
pastevectví v odlehlejších oblastech.  

Hlavní sídlo správy NP je ve městě Braga. Je 
zde zaměstnáno 80 lidí. V národním  parku jsou vymezeny dvě zóny, do první zóny (2/5 
rozlohy) je zahrnuta nejcennější část parku, do druhé kulturní a zemědělsky využívaná 
oblast.  Funguje zde několik středisek 
 terénní služby, která jsou vybavená terénními 
vozy a veškerým ručním a motorovým nářadím. 
Celkem v celém parku působí 160 technických 
pracovníků, kteří se zabývají strážní službou 
(prevence proti pytláctví, lesním požárům...), 
informační službou v terénu, údržbou stezek, 
budováním a údržbou terénního zařízení parku, 
jako jsou informační tabule (na hranici 
se španělským PP společné) a vybavení pro 
návštěvníky (lavičky, přístřešky). Podle sdělení 
ředitele NPPG Paola Castra jsou největším 
problémem v parku časté požáry způsobené 
velkým suchem. Proto se strážci zaměřují na 
lokalizaci ohnisek požárů, jsou vybaveni 
prostředky k hašení (jejich terénní landrovery 
vypadají jako hasičské vozy) a mají vybudovaná 
pozorovací stanoviště (kamenné chaty na kopci). 
Obvyklý je nejméně jeden požár denně. Příčiny 
jsou většinou neopatrné zacházení s ohněm ze 
strany bezdomovců, kteří se v létě zabydlují ve 

Galicie - hrob z doby bronzové 

Portugalsko - hrad Castro Laboreiro 



skalách, a pastevců. Každý strážce má k dispozici mobilní telefon (většinou telefonují 
neustále a dvěma najednou) a vysílačku ve voze k přivolání pomoci. 
 Ekologickou výchovu provádí odborní 
pracovníci v informačních střediscích, pro 
návštěvníky je, po dohodě, k dispozici průvodce. 
Národní park provozuje několik středisek 
ekologické výchovy, mezi ně patří i malý 
pohraniční hrad Lindoso (expozice z historie 
kraje, prezentace parku, přednáškový sál...), 
který jsme měli možnost navštívit. Na turisticky 
atraktivních místech jsou k dispozici malá 
informační střediska se zázemím pro strážní 
službu, kde jsou instalovány informační panely a 
prodává se propagační materiál. 
 Program setkání probíhal tím způsobem, 
že přes den jsme pracovali na zprůchodnění 
turistické stezky v oblasti Castro Laboreiro 
(likvidace náletu hlodáše a janovce), a 
odpoledne probíhala prezentace jednotlivých 
účastníků. Turistické stezky v Sierra Peneda - 
Gerés jsou zvláštní tím, že nejsou prakticky 
vůbec využívané, do dvou let zarostou trnitým 
hlodášem a potom se s velkou slávou znovu 

zprůchodňují. Naprostá většina návštěvníků 
pouze využívá správou parku vybudovaná 
posezení s krby a rošty, které lemují parkoviště. Zde si návštěvníci připraví oběd, zahrají 
fotbal a případně shlédnou informační středisko. Tak je návštěvnost pod kontrolou a lesní 
požáry jsou eliminovány.  

Jak jsem vypozoroval, pracovní morálka Španěláků a Portugalců není nijak valná 
(skutečně se nejčastěji používá slovo "maňana", což v překladu znamená "zítra" a myslí se 
tím - někdy příště, klídek...). Proto asi, když se nějaká práce ukončí, hned je důvod k oslavě. 
Při slavnostním otevření cesty (mimochodem vybudované Římany před 2000 lety), kterou 
jsme pročistili, měl dokonce proslov ministr životního prostředí Španělska. Další zajímavou 
věcí je velmi těžká orientace v prostoru a čase. Mapy, které jsme měli k dispozici, byly 
naprosto nepřehledné, bez vrstevnic, s minimem místopisných údajů a samozřejmě bez 
sousedního parku. V současné době zatím 
neexistuje jejich společná mapa. Pořád 
jsem se musel dotazovat, jsme - li 
v Portugalsku nebo španělské Galicii, 
jakými penězi si zaplatím pivo (cerveja, 
vysl. serveža) a vůbec kolik je hodin, 
protože Portugalsko je už ve stejném 
časovém pásmu jako Britské ostrovy - tj. o 
hodinu méně než v Galicii a jinde 
v kontinentální Evropě. 

24. července se konal na Správě 
Baixa Limia natural park v Entrimu  
seminář o přeshraniční spolupráci 
sousedních CHÚ. Na tomto semináři 
vystoupili se svými příspěvky: Mario Baptista Coehlo, člen evropské akademické obce, který 
hovořil o nutnosti mezinárodní spolupráce v příhraničních chráněných územích, hlavně 
v oblasti změn biokoridorů, vyvolaných klimatickými a jinými globálními změnami. Rachel 

Portugalsko - typická sýpka na kukuřici 

Galicie - mlýn v údolí  Rio Vilameá 



Gray, zástupkyně EUROPARC federation, prezentovala poslání Europarku jako základního 
pilíře spolupráce v evropském měřítku. Robert Brunner, zástupce IUCN, upozornil na 
praktických příkladech na koordinaci záměrů a cílů ochrany přírody v příhraničních  územích.  
 Dále vystoupili zástupci NP Peneda – Gerés, PP Baixa Limia – Serra do Xures, NP 
Thayatall v Rakousku (sousedi NP Podyjí), Katrin Meyer z NP Bavorský les, NP v Pyrenejích 
na Španělsko – Francouzské hranici a NP Pieniny na hranici Polsko – Slovenské. Ředitel 
slovenského NP Pieniny Ing. Štefan Danko pohovořil o spolupráci s polskou správou Pienin. 
V roce 1990 tyto dva parky podepsaly dohodu o spolupráci, a nyní společně provádí odborný 
monitoring (vliv vodních nádrží na ekosystémy řeky Dunajce, záchrana populace jasoně 
červenookého), sjednocené terénní značení, informační centra... 
 Na závěr tábora jsme se setkali s paní Marií Antoanetou Careira de Cunha 
z portugalské-ho přírodního parku De Sintra – Cascais, která nás seznámila s projektem 
Mezinárodní federace strážců přírody (IRF) – Evropský rangerský projekt. Tento projekt 
sponzoruje švýcarská Nadace Johana Jacobse a je zaměřený na vzdělávání mladých lidí 
v oblasti životního prostředí. 
 Návrh projektu obsahuje  vytvoření jednotného modelu pro výchovu mladých strážců 
přírody v Evropě. Celý projekt se bude realizovat od ledna 2000 ve vybraných evropských 
zemích, mezi něž patří i Slovensko. Každý strážce, který se projektu zúčastní, se bude 
věnovat dvěma mladým lidem minimálně 150 hodin. Činnost se zaměří na tyto oblasti: 
historie CHÚ, komunikativní zručnost, přírodní a kulturní vztahy, bezpečnost a zdravotní 
pomoc návštěvníkům, mapování a monitoring, a management území. V červenci  roku 2000 
se účastníci projektu setkají v anglickém Losehillu v NP Peak District.           
 
      
                                                                           Michal Ulrych - CHKO Jeseníky           
  
 
 
Internet: www.manorhouses.com/parks/peneda 
              www.celticnationsworld.com/countries-galicia 
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Aktuality IRF 

Zprávy od prezidenta IRF – Gordona Millera 
Pokračuje úsilí zvyšovat počet členů IFR, vítáme právě vznikající Asociaci rakouských strážců a 
Asociaci argentinských strážců, které se staly posledními členskými asociacemi  IRF. 
 Africká asociace strážců (Game Rangers of Africa) poskytuje vzdělání v ostatních 
afrických zemích, podobně jako v latinské Americe jsou organizovány kurzy v Mexiku aj. 
Gambarotou v Uruguayi. V Evropě je úspěšný pokus vzdělání nových strážců v Albánii.  
 Tolik ve zkratce Gordon Miller, President IRF. 
 

The European Ranger Project - ERP 
 IRF je významný partner ve dvouletém ERP založeném Fondem Johana Jacobse. 
V projektu jsou zastoupeni vedle presidenta IRF RG i kolegové z Portugalska, Skotska,Anglie 
a rovněž Slovenska, Rakouska, Německa, Dánska  a Velké Británie. Pokladník IRF, Mike 
Marshall je funkcionář projektu. Cíle jsou následující: vyvinout a vyzkoušet certifikační 
program pro strážce postavený ve shodě mezi klíčovými institucemi obstarávající vzdělávání 



profesionálních strážců a snažit se vzdělávání standardizovat vč. dodání akreditace, 
povzbudit mladé lidi k převzetí environmentálních programů spolu s profesionálními strážci, 
založit detailní databázi o stávajícím vzdělání a vzdělávání v terénních službách v Evropě. 
Kolem 5,000 kopií dotazníků koluje po 48 zemích Evropy. Další údaje budou zveřejněny na 
www.euroranger.com..  Experimentální program pro mladé strážce se rozběhne v lednu 2000 
v Rakousku, Dánsku, Anglii, Německu, Portugalsku, Skotsku a Slovensku. Profesionální 
strážci budou mentorovat skupiny mládeže ve věku  16-18 let. Mezinárodní kemp pro strážce 
a mládež bude pořádán příští léto. Tento program je benefičně financován IRF. (Koncem 
roku 1999 jsem vyplnil a odeslal krátký dotazník o činnosti naší asociace v předchozím roce). 
 Tolik ve zkratce píše pokladník IRF a funkcionář ERP Mike Marshall. 
 

IRF má dva nové členy – Rakouskou asociaci strážců (Verband der Österriechischen 
NP – Betreuer/Innen NPB), která je sponzorovaná England´s Countryside Management 
Association.  Rakouska asociace má tč. cca 50 členů. Druhou asociací je Argentinská asociace 
strážců (The Associations of Argentine Park Rangers - AGA).  

 
 

Druhý světový kongres 
Materiály z tohoto kongresu na Kostarice jsou již v tisku. Pracné byly zejména 

překlady ze španělštiny do angličtiny.  Materiály budou distribuovány kontaktním osobám 
v každé zemi, kteří se postarají o další rozšíření., neboť mezinárodní poštovné je hrozně 
drahé. 

 
Třetí kongres – poslední informace 

Zájem projevilo kolem 300 strážců z 38 zemí světa, kromě Jižní Afriky. Informace 
budou odeslány e-mailem v lednu, březnu, květnu, červenci a srpnu. Jako předkonferenční 
výlety jsou uvažovány – Tsitsikama NP + Karoo NP + Golden Gate NP,  St. Lucia 
Hluhluwe/Umfolozi Game Reserve, Giants Castle v Drakensberg + Itala Game reserve ve 
Swazilandu, mokřiny Mariavale + Wakkerstroom +  Blyde River Canyon + historické 
zlatokopecké město Pilgrims Rest. Všechny tyto výlety končí v Berg-en-dal Restcamp. 

Delegáti budou dopraveni z mezinárodního letiště v Johanesburgu  do Berg-en-dal 
Restcamp na kongres i zpět po kongrese.  

 
V Newsletteru jsou dále uvedeny změny v kontaktních adresách na nového šéfa  

England´s Countryside Management Association, Rakouskou asociaci strážců, California State 
Park Rangers Association,  Islandskou AS, Severoirskou AS a Scottish Countryside Ranger 
Association, jakož i nová naše adresa – detaily u Michala Skalky. 
 
 Aktuality o IRF asociacích 

Asociace strážců přírody CHÚ ČR  - informace o valné hromadě v Jeseníkách, nové 
www adrese, Zpravodaji AS, delegátovi na III. kongres IRF, projektu s dánskou As a 
připravovaném katalogu výměnných stáží. 

Asociacion De Guardparques y Guias de Naturaleza (Uruguay) - AS uvádí, že 
v Uruguay působí dva zkušení strážci z Argentiny, kteří povedou vzdělávací kurs pro 10 
strážců v Uruguai.  
 Naturvardana (Sweden) – nyní má kolem 90 členů, asociace se schází ročně 
v listopadu, letošním tématem bylo údržba mokřadů a lučin, turismus v přírodě. 
 Countryside Management Association - CMA (England/Wales) – od členů je 
požadován minimální profesionální standart a je požadován další profesionální růst. CMA 
vytvořila mezinárodní skupinu pro diskuse a práci jménem CMA v obchodních záležitostech. 
Skupina se bude scházet 2x ročně. Hlavní úkoly jsou – základní podpora IRF, III. světový 



kongres IRF, Evropská setkání a spolupráce, databáze o možnostech výměny strážců, 
společná konference s Irskou AS a Severoirskou AS – patrně v roce 2001. 
 Argentine Ranger Association (Argentina) – AS dosáhla svojí legalizace, byla připojena 
k IRF. 
 Association of National Park Rangers (USA) – AS se snaží získat finance pro pomoc 
delegátům III. kongresu IRF ze zemí západní polokoule. 
 The Galapagos Ranger Association  - vytvořila definici strážce v parku  ( ranger, tedy 
strážce obstarává služby pro veřejnost a prostředí v místě, kde pracuje. Tato práce obsahuje 
ochranu, údržbu, výchovu a zajištění potřebných lokalit v parku.  Strážce si je vědom 
veřejného image a role ochránce, vychovatele a kustoda. Je i sebejistý. Strážci prakticky 
obstarávají – ochranu endemických druhů rostlin a živočichů, monitorují a vyhlazují 
introdukované rostliny a živočichy, drží požární hlídky, kontrolují hranice parku proti vnikání a 
rozšiřování rostlin a živočichů a nezvaným návštěvníkům, vyrábějí a udržují zařízení pro 
návštěvníky, pomáhají při výzkumu, regulují nadměrnou těžbu stavebního dřeva a 
geologických zdrojů na ostrovech, zřizuje značení hranic parku a zařízení pro návštěvníky  
v dosahu parku. 
 Scottish Countryside Ranger Association (Scotland) – AS se snaží zajistit prostředky 
pro zajištění účasti Nigerských strážců na III. kongrese IRF.  Pracuje se na propojení míst, 
spojených se jménem Johna Muira – otce U.S. National Park Service , který do USA přišel 
právě ze Skotska. Uvažuje se i o výměnném programu.  AS zakončila výměnné stáže 
s Islandem a Novým Zélandem, oba programy byly úspěšné.  
 
 Kalendář akcí: 
 Březen 2000 – výroční konference německé AS, výroční konference Kalifornské AS, 
 Duben 2000 – konference Skotské AS. 
 
 
 

Překládal Ing. Michal Skalka 
 
 

 

Záznam 
z druhého společného aktivu stráže přírody konaného dne 16. XI. 1999 

 (1)V úvodu probíhajícího II. společného aktivu stráže přírody okresů Jeseník, 
Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk přivítal zástupce AOPK ČR - stř. Olomouc 
všechny zúčastněné a stručně informoval o pohnutkách vedoucích k uskutečnění této akce. Z 
těch objektivních příčin hrála významnou roli skutečnost, že v uplynulém období došlo k 
přerozdělení odborné působnosti regionálních pracovišť „Agentury” . Působnost střediska 
Olomouc zahrnuje nyní i okresy Kroměříž a Prostějov. Vzájemné seznámení se členů stráže 
přírody, pracovníků orgánů ochrany přírody zabývajících se touto činností a výměna poznatků 
v této aktivitě ochrany přírody, bylo jedním z hlavních motivů uskutečněného „Aktivu” . K 
vnitřní motivaci jistě náleží snaha obohatit se o zkušenosti lidí zabývajících se stejnou 
činností, případně podělit se o své vlastní poznatky. Toto a některé další objektivní  
skutečnosti i  subjektivní pohnutky, bylo inspirací ke svolání předmětného setkání. 
  
 (2)Následující bod programu náležel novým legislativním úpravám ovlivňující 
celospolečenské postavení členů stráže přírody a upravující jejich činnost. Jedná se tedy o 
zákon č. 238/1999 Sb., kterým se mění trestní zákon (zák. č. 140/1961 Sb. ve znění  
pozdějších předpisů), a to zejména v § 89 odst. 9, kdy ustanovený člen stráže přírody 
(strážce) je veřejným činitelem. Část pátá této novely se přímo týká změn v § 81 zákona č. 



114/1992 Sb., jimž se řídí činnost stráže přírody. Účastníkům „Aktivu”  byl rozdán materiál v 
podobě aktuálního znění § 81. Z důvodu omluvené nepřítomnosti zástupce územního odboru 
MŽP pro olomouckou oblast hovořil o legislativních změnách zástupce AOPK ČR. Na dotaz  
orgánu OP OKÚ Jeseník, který se týkal přeškolování členů “Stráže” po uplynutí zákonem 
stanovené lhůty 5ti let abyl na pracoviště “agentury” zaslán písemně,bylo sděleno: ze strany 
AOPK ČR je možná spoluúčast na přezkoušeních členů stráže přírody, pouze na výslovnou 
žádost OOP OKÚ (lépe bude-li mít písemnou podobu), neboť zákonná norma toto neřeší. 
  
 (3)Třetí bod programu náležel zástupci Správy CHKO Jeseníky - Michalu Ulrychovi, 
který podrobně informoval zúčastněné o činnosti a organizaci stráže přírody a jejich 
organizaci v podmínkách CHKO. Území je rozděleno na šest strážních okrsků. Členové SP se 
mj. podílení na budování informačních zařízení, údržbě vybavení ZCHÚ ekologické výchově a 
především konají strážní službu ve svěřených okrscích. Zde působí represivně, ale ve většině 
případů výchovně a informují návštěvníky. To předpokládá vysokou úroveň znalostí, jednak 
předpisů a jednak terénu. Proto jsou S-CHKO pravidelně doškolováni. Mimo setkávání se 
členů v jednotlivých okrscích jsou pořádána pravidelná jednoroční setkání. 

V druhé části svého příspěvku pohovořil kolega Ulrych o existenci a funkci občanského 
sdružení Asociace strážců přírody chráněných území České republiky. Toto sdružení bylo 
registrováno ministerstvem vnitra dne 2. VI. 1998 a má cca 25 členů (Pozn.: Stanovy byly 
rozeslány jako příloha záznamu z loňského “Aktivu”, a to všem tehdy příslušným OOP). 

V rámci tohoto bodu, který náležel příslušným CHKO, vystoupil i kolega Jiří Lehký ze 
Správy CHKO Litovelské Pomoraví se svým příspěvkem o činnosti stráže přírody v tomto 
velkoplošném chráněném území. Sdělil, že vypracoval „Organizační řád” . Byla provedena 
reorganizace sboru  „Stráže”  s cílem jeho aktivizace. Po tomto „zeštíhlení”  má sbor stráže 
přírody 15 členů. Pro účely případného přeškolování, nebo soustředění před kvalifikačními 
zkouškami, nabídl prostory terénní stanice Šargoun.  
 
 (4)Po příspěvcích o situaci v obou zmíněných CHKO následovaly příspěvky z 
jednotlivých okresů. S ohledem na skutečnost, že práce se členy stráže přírody ze strany 
pracovníků OOP je v podstatě totožná a nedoznala - v porovnání s loňským „Aktivem”  - 
změn, nejsou zde uvedeny jednotlivé příspěvky účastnících se zástupců OOP. Souhrnně lze 
říci, že aktivní členové “Stráže” v jednotlivých regionech informují pracovníky okresních úřadů 
osobně, či telefonicky. V okrese Jeseník jsou jednou za rok pořádána setkání členů stráže 
přírody. V okrese Přerov se členové stráže přírody účastní některých správních řízení 
vedených orgánem OP. To vyplývá z aktivit členů stráže přírody v občanských sdruženích 
zaměřených na ochranu přírody. Účast členů stráže přírody na odborné údržbě a správě 
maloplošných ZCHÚ v okresech Kroměříž a Prostějov rovněž plyne z jejich činnosti ve 
sdruženích obdobného charakteru. 
 
 (5)Po informacích o činnosti „Stráže”  sdělených pracovníky OOP bylo dáno slovo 
samotným členům sboru stráže.  

� Jako první se tohoto slova ujal Dr. Koverdynský (okres Šumperk) a seznámil účastníky 
o aktivitách při výchově dětí k hlubšímu vnímání dialektiky přírodních procesů, kdy je 
zohledňován i jejich vnitřní rozměr u člověka samotného. Zmínil se i o zbudování 
geologické naučné stezky v údolí Moravské Sázavy v Zábřehu. Na ní navazuje i 
terénní stanice Jasánky, kterou je možno po dohodě (adresa viz rozdělovník 
pozvánky) využívat.  

� Pan Šafránek zevrubně informoval o aktivitách občanského sdružení MOS při 
záchraně čapích hnízd, jednáních z velkými investory, jejichž cílem je eliminace 
dopadů staveb na přírodní prostředí, účastí na správních řízeních vedených orgány 
OOP (zejména Přerov) a některých dalších aktivitách částečně přesahujících rámec 
stráže přírody, nebo ji dávající nový rozměr. 



� Ing. Svačina (okres Kroměříž) se zmínil o podílu členů stráže přírody na 
managamentu maloplošných ZCHÚ a dobré spolupráci s OOP příslušného okresního 
úřadu. 

� Pan Zwach  (okres Prostějov) podrobně informoval o problematice ochrany a 
záchrany obojživelníků, úskalích a složitosti jejich přezimování spojené s odlovem a 
přemístěním z místa, kde jim hrozilo uhynutí (aktuálně obec Buková). 

� Pan Kadlec (okres Přerov) se zmínil o odvrácené straně druhové ochrany vybraných 
skupin živočichů (např. krkavec), kdy dochází ke nárůstu počtu jedinců a jejich 
zvýšené a rozšířené potravní nároky je přivádí do konfliktu s lidmi, zejména v 
důsledku predačního tlaku na myslivecky obhospodařované druhy zvěře. 

 
 (6)V diskusi, závěrečném to bodu programu, vystoupil mj. Dr. Albrecht (CHKO LP) a 
informoval o iniciativě Správy CHKO Jizerské hory, která se snaží o systémové řešení 
problému zamezení šíření invazních druhů nepůvodních rostlin (bolševník, netýkavka a 
křídlatka). Došlo k jednání S-CHKO JH, příslušných i navazujících okresních úřadů, správců 
toků a dalších zainteresovaných orgánů a organizací. Zde byl dojednán postup, stanoveny 
prioritní místa, jak mapování tak eliminace a možného financování. Kolega Albrecht dal 
přítomným zástupcům OOP ke zvážení, zda by nebylo vhodné uskutečnit takové jednání i v 
našich podmínkách. 

Dr. Kudýnová informovala o kooptaci přítomného pana Cepka, člena stráže přírody v 
okrese Kroměříž, do sboru stráže přírody v okrese Přerov 
 

(7)Na úplný závěr proběhnuvšího II. společného aktivu členů stráže přírody a 
příslušných orgánů ochrany přírody působících v oblasti odborné působnosti regionálního 
střediska AOPK ČR v Olomouci je nutno konstatovat, že nezazněl ani jeden příspěvek o 
výkonu vlastní strážní služby a kontrole dodržování ochranného režimu v maloplošných ZCHÚ 
(vyjma příspěvků hostů z CHKO). V této (hlavní) sféře činnosti stráže přírody existují zřejmé 
rezervy. V nadcházejícím období je rovněž třeba zaměřit se na důsledné doškolení a 
přezkoušení stávajících členů stráže přírody, ale i nových zájemců, a to v souvislosti se 
změnou zákona č. 114/1992 Sb. a uplynutí pětileté lhůty dané zákonem od 1. kvalifikačních 
zkoušek.                                                                                                                                                                                                  
 
Zaznamenal: Ing. Josef  T r u b a č 
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NABÍDKA BRIGÁDNÍKŮ PRO VŠECHNY NP A CHKO 

 
Kontaktní adresa: 

Klára Mertlíková 
Mokrá 319 
PSČ 664 04 

tel. 05 / 44 25 24 37 
 



Jde o několik skupin mládeže - od základní po vysokou 
školu - z okolí Brna. 

Jsou ochotni pracovat jak v sezóně ( červenec - srpen ), tak 
i v průběhu roku - víkendy, vánoční a jarní prázdniny... 

Jsou vděční za placené brigády, ale ochotní i bezplatně za 
ubytování. Pro Podyjí jezdí už šestým rokem, ke kvalitě jejich 
práce nebyly žádné námitky, po změně systému 
managementových prací     ( přednost mají místní zájemci, a 
těch je dost ) pro ně nemáme dostatečné využití, proto je 
nabízíme eventuálním dalším zájemcům - včetně skupiny  

 
“CONSERVATION VOLUNTEERS CAMBRIDGE, GB”,                                         

 
se kterými jsou v úzkém kontaktu. 
 
 
      Znojmo 20.10.1998    Libor Cvak 

 
 
 

§ 81 
 
Stráž přírody 
 
(1) Okresní úřady a správy ustanovují stráž přírody zejména z řad dobrovolných pracovníků. Posláním stráže přírody je kontrola 
dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny. 
 
(2) Stráž přírody se skládá ze strážců a zpravodajů, které 
jmenuje a odvolává územně příslušný okresní úřad nebo správa. 
 
(3) Stráží přírody může být ustanovena fyzická osoba, která 
 
a) je občanem České republiky, 
b) je starší 21 let, 
c) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, 
d) má způsobilost k právním úkonům, 
e) je zdravotně způsobilá, 
f) prokázala znalost práv a povinností stráže přírody podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů, 
g) složila před okresním úřadem nebo správou slib tohoto znění: 
"Slibuji, že jako stráž přírody budu s největší pečlivostí  
a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování  
předpisů o ochraně přírody a krajiny, že budu při výkonu  
této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející stráži přírody." 
 
(4) Stráži přírody vydají okresní úřad a správa služební odznak se státním znakem a průkazu stráže přírody. V průkazu stráže 
přírody současně stanoví obvod její působnosti. Okresní úřad a správy vedou evidenci stráží přírody. 
 
(5) Stráž přírody je povinna oznámit okresnímu úřadu nebo správě do 30 dnů od jejich vzniku všechny změny týkající se 
podmínek uvedených v odstavci 3. 
 
(6) Okresní úřad nebo správa ustanovení stráže přírody zruší, pokud fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat, splňovat 
podmínky stanovené v odstavci 3 nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. 
Okresní úřad nebo správa může ustanovení stráže přírody zrušit též z vlastního podnětu z jiných důvodů nebo na žádost osoby, 
která je ustanovena stráží přírody. Osoba, u níž okresní úřad nebo správa zrušily ustanovení stráží přírody, je povinna 
neprodleně odevzdat tomuto okresnímu úřadu služební odznak a průkaz stráže přírody. 
 
(7) Na řízení o ustanovování stráže přírody se nevztahují  
obecné předpisy o správním řízení. 



 
(8) Strážci jsou oprávněni 
 
a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody, 
b) ukládat a vybírat blokové pokuty 42) za přestupky na úseku ochrany přírody, 
c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v § 62, 
d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a 
odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout, 
e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých 
povinností zajistit vlastními silami a prostředky. 
 
(9) V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté tohoto zákona je strážce přírody 
oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí územně příslušný orgán ochrany přírody. 
Opatření potvrdí, změní nebo zruší orgán ochrany přírody nejpozději do 15 dnů od jeho vydání. 
 
(10) Podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro výkon stráže přírody stanoví ministerstvo životního prostředí 
vyhláškou. Ministerstvo životního prostředí stanoví v této vyhlášce též vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu 
stráže přírody.".  
 
§ 81a 
 

Stráž přírody je při své činnosti povinna 
 
a) prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak, 
b) dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, 
c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech 
též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy. 
 
§ 81b 
 
(1) Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc stráži přírody na její žádost nebo s jejím vědomím, (dále jen 
"poškozený"). Stát se této odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně. 
 
(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování 
pracovních úrazů pracovníků. 
 
(3) Stát odpovídá i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím této pomoci. Přitom se hradí 
skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být 
přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou. 
 
(4) Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou stráži přírody. 
 
(5) Stát odpovídá obdobně podle odstavců 2 a 3 též za škodu způsobenou stráži přírody v souvislosti s plněním jejích úkolů. 
 
(6) Stát odpovídá i za škodu způsobenou stráží přírody v souvislosti s plněním jejích úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu 
způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala. 
 
(7) Náhradu škody poskytuje v zastoupení státu orgán, který stráž přírody ustanovil.". 
------------------------------------------------------------------ 
42) § 13 odst. 2, § 45, 46, 84 a 85 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


