
DOHODA O SPOLUPRÁCI 
 

UZAVŘENÁ MEZI 
 

Asociáciou strážcov chránených území Slovenska 
so sídlom v Spišskej Novej Vsi 

 
a 
 

Asociací stráže přírody chráněných území České republiky 
se sídlem v Peci pod Sněžkou 

 
 
Účel a předmět 
 
Účelem a předmětem dohody je navázání vztahů mezi národními asociacemi a 
vzájemná podpora činností, které vyvíjejí v rámci své země i mimo ni. 
 
Obě národní asociace se dohodli na : 
1. podpoře a rozvíjení vztahů mezi národními asociacemi a to například účastí 
delegací na zasedání valných hromad nebo organizováním společných zasedání 
výborů národních asociací střídavě na území Slovenské a České republiky, 
2. pravidelné výměně informací a jiných  aktuálních materiálů vydávaných nebo 
získaných národními asociacemi, 
3. zprostředkování krátkodobých pracovních výměnných stážích v chráněných 
územích obou republik pro členy národních asociací. 
 
Platnost dohody 
 
1. Dohoda o spolupráci se uzavírá na dobu 100 (jeden sto) roků. 
2. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a platnost ztrácí uplynutím doby, na 
kterou byla uzavřená. 
 
Závěrečné ustanovení 
 
1. Dohodu je možné měnit pouze písemným dodatkem podepsaným  oběmi  
smluvními  stranami. 
2. Dohoda byla vyhotovená v 6 (šesti) exemplářích v slovenském, českém a 
anglickém jazyce. Každá strana obdrží dva exempláře. 
 
TANAP, Račková dolina 15. června 2000 
 
Ing. Vladivoj Vančura                      Mike Marshall                            Petr Grendziok 
 prezident                                       viceprezident                               předseda 
Asociácie strážcov chránených            International Ranger Federation           Asociace strážců přírody  
         území Slovenska                                                                chráněných území České republiky 
 
  



 
 

Zápis ze setkání terénních pracovníků chráněných 
území ČR 

Dolní Lysečiny, Krkonoše 
3. - 5. května 2000 

 
Účast: Sp. Krnapu, SNP Šumava, SCHKO Orlické hory, Jeseníky, Beskydy, Moravský 
kras, Žďárské vrchy,  
Poodří 
Hosté:  RNDr. J. Štursa (zástupce Europarc), Ing. M. Růžička (OSS Sp. Krnapu) 
Omluveni: Ing. Moucha, Ing. Mlčoch, Ing. Povolný (všichni MŽP ČR), zástupci 
Slovenských správ CHÚ 
Požadovaný písemný materiál týkající se strážní služby poslali mimo zúčastněných  
SCHKO: Železné hory,  
Litovelské Pomoraví, Slavkovský les 
 
 
Setkání na boudě Svatý Hubert zahájil za pořadatele  ředitel Sp. Krnapu Ing. J. 
Novák, který kladně hodnotil význam terénní služby v chráněných územích v ČR a 
Ing. J. Gebas, zástupce terénní služby Sp. Krnapu. Po tomto úvodu se prezentovaly 
jednotlivé správy CHÚ. 
 
Cílem tohoto již tradičního setkání terénních pracovníků správ CHÚ bylo porovnání 
situace v zúčastněných CHÚ a výměna zkušeností v práci s dobrovolnými strážci. 
Součástí setkání byla i exkurze k obslužnému srubu v Albeřicích, pracoviště OEV na 
Rýchorské boudě a odchovny tetřevů na Sokolce, přednáška Ing. M. Růžičky o  zák. 
č. 238/99 sb. spojená s obsáhlou diskusí a informace RNDr. J Štursy o akcích 
pořádaných Europarkem. 
  
 Správa Krkonošského národního parku - Ing. J. Gebas, V. Šmíd, J Pícha 
Stav profesionálních strážců je nezměněn od minulého období (16), dobrovolných 
strážců je nyní 42. V současné době probíhá proškolení v souladu se zák č. 238/99, 
výsledky nebyly však ještě známy.  Dobrovolní strážci  (kromě důchodců) je 
požadováno min.  120 hodin ročně (maxima dosahované za rok však překračovala 1 
000 hodin), jsou vybaveni jednotným oděvem, jsou jim propláceny cestovní náklady 
a stravné dle platné legislativy. Jejich činnost je směrována převážně do I. a II. zóny 
a jsou využíváni rovněž k manuální práci (opravy cest, zařízení pro návštěvníky atd.). 
V letní sezóně je provozováno 11 terénních informačních středisek, kde jsou 
zaměstnáni dobře proškolení sezónní pracovníci. V těchto střediskách jsou podávány 
aktuální informace o Krkonoších, je poskytován drobný informační materiál a v 
některých případech i regulován provoz motorových vozidel na území Krnapu. V 
tomto roce probíhá rekonstrukce stálých informačních středisek (Harrachov a 
Špindlerův Mlýn), kde se počítá se stálou expozicí o NP. Na gravírovací fréze ve 
Špindlerově Mlýně jsou vyráběny tabule pro vlastní potřebu i pro cizí (SCHKO 
Beskydy). Pro udržení návštěvníků mimo nejcennější partie Krkonoš jsou TES 
budována dětská hřiště, naučné trasy apod. v nižších polohách (okolí Harrachova). 



Bylo konstatováno, že stanovení min. věkové hranice strážce (ve smyslu zák. č. 
238/99 sb.) 23 let diskriminuje schopné mladé lidi po ukončení středoškolského 
studia. TES ŠM provozuje autokemp, kde návštěvník obdrží informace o Krnapu ještě 
před vstupem do NP. V nastávající sezóně bude kladen důraz na nepravidelnou 
pracovní dobu strážců, tak aby nedocházelo k fixaci potenciálních přestupců na  
pevnou pracovní dobu TES.  Je zvažována možnost vybírání vstupních poplatků do 
určitých lokalit na území Krnapu (ve smyslu zák. č. 114/92 sb.) - např. Čertova 
strouha, kde s tímto poplatkem nesouhlasí cca pouze 10 %  návštěvníků. V letošním 
roce je plánováno zprovoznění několika vycházkových tras pro osoby se sníženou 
pohyblivostí. Velmi dobrá  (a nutná) je  spolupráce  s Policií ČR, zejména při řešení 
nepovolených vjezdů. V případě potřeb slouží strážci z českého a polského NP 
společně. 
 
Správa CHKO Jeseníky - M. Ulrych 
Nyní 35 dobrovolných strážců, probíhá proškolení dle zák. č. 238/99 sb. Byla 
konstatována nutnost zvýšení stavu DS a v tomto duchu probíhá agitace na půdě 
univerzity v Olomouci. DS jsou vybaveni jednotným oděvem (za úhradu 
jednotlivcem)  Jsou jim propláceny cestovní náklady na 6 služeb ročně (víc není 
možné z finančních důvodů). DS aktivně pomáhali při otevření NS Pasák. SCHKO 
Jeseníky zorganizovala exkurzi do CHKO Beskydy, na níž náklady nesli sami  
účastníci. 
 
 
 SCHKO  a NP Šumava - Ing. K. Kovařík, Ing. J. Šipan, M. Soukup, Ing. J. Pecánek 
Byla otevřena Venkovní geologická expozice hornin Šumavy na Rokytě. V roce 1999 
byla Šumava spolu s Bayerischewald vyhlášena jako Krajina rocku. V informačních 
střediskách se střídají profesionální strážci. Množí se problémy s vodáky, strážní 
služba probíhá často od 5,00 do 22,00 hodin. Sp. NP směruje zimní návštěvníky na 
upravované běžecké trasy, připravuje se rozšíření služeb ekologického autobusu, na 
modravsku se připravuje otevření nové cyklotrasy. Připravuje se přeshraniční 
středisko na nádraží v Železné Rudě. Na borovoladsku je vybavení terénu pro 
návštěvníky téměř  dokončeno, nyní probíhá hlavně jeho údržba. Proškolení strážců 
ještě neproběhlo, jsou očekávány pokyny z MŽP. Stavy stráže přírody se nezměnily 
od minulého období. Ostatní údaje jsou stejné jako v předchozích letech. 
 
Informace ostatních SCHÚ jsou uvedeny v příloze. 
 
 
Závěry: 
* celkově bylo konstatováno, že statut veřejného činitele praktický výkon strážní 
služby nevyřeší, půjde zejména v prvních letech platnosti zák. č. 238/99 sb. o větší 
míru odpovědnosti samotných strážců a jedné straně a větší postižitelnosti přestupců  
na straně druhé.  
* zejména v NP dochází ke zlepšování vybavení terénu zařízením pro návštěvníky, 
sloužící k praktické ochraně přírody a informovanosti  návštěvníků, v CHKO je situace 
i nadále problematická. 
* byla konstatována chronická absence zástupců nebo alespoň materiálů některých 
SCHKO a NP a doporučujeme navzdory neutěšené finanční situaci některých SCHKO 



se těchto setkání účastnit, případně poskytnout požadované materiály o strážní 
službě. 
* výkon strážní služby zejména v CHKO se i nadále neobejde bez dobrovolníků a je 
tedy nanejvýš důležité sbor DS udržet a jeho činnost zkvalitnit.  
 
 
 
 
V Dolních Lysečinách dne 5.5. 2000                     Zapsal Ing. Michal Skalka 
 
 

Zápis z Valné hromady Asociace strážců přírody, 
Dolní Lysečiny, Krkonoše 

4. - 5. května 2000 
 
Účast: SCHKO Beskydy - Grendziok ( dále PG), SCHKO Jeseníky - Ulrych (MU), SNP 
Šumava -  
Ing. Kovařík (KK), Ing. Šipan (JŠ), Sp. Krnapu - Ing. Gebas (JG), Dyntar, Pucher, 
Hartman, Pícha, Morkes, Veselý, Ing. Skalka (MS), Šmíd, Pažout (OP), Marek.  
 
Valná hromada AS proběhla při příležitosti setkání terénních pracovníků v Lysečinách. 
Členové AS byli Výborem AS informováni o průběhu plnění úkolů z předchozího 
období. 
 
PG - byla přepracována tabulka ke katalogu stáží, kterou jsou oslovovány všechny 
správy VCHÚ, z nichž ještě některé na tuto akci nereagovaly. Poznatky z těchto údajů 
budou publikovány ve Zpravodaji. SCHKO Orlické hory by ráda využila i pro DS, což 
bylo PG doporučeno. 
MS - podal informaci k neuskutečněnému projektu Euroranger. Pro tuto akci, 
zahrnující práci s mládeží 16 - 18 let nebyly dodány detailní podklady a nenašel se 
vhodný adept. 
PG - je zajištěna fundraisingová brigáda na výrobu suroviny na hraniční sloupky. 
Akce proběhne jako doprovodný program pro exkurzi NPR Mazák, Beskydy s 
lesnickou tematikou v termínu 22.-25.6.2000. Pozvánky na jednotlivé SCHKO rozešle 
PG. 
JG - informoval o připravované podzimní brigádě v Krkonoších. Bližší informace 
budou poskytnuty později  (pozvánka, Zpravodaj). 
PG - sponzorská smlouva byla vyhotovena a bude publikována ve Zpravodaji i s 
příslušným komentářem. Podpisové právo na uzavírání těchto smluv bude mít 
předseda a zvolený člen AS. 
Pucher - navrhl využívat placených reklam na  případné sponzorské firmy při 
přednáškách. Podrobněji rozpracuje Pucher a předá MU do Zpravodaje. 
MS - informoval o stavu pokladny AS, jejíž výše tč. činí 5 060,- Kč (nejsou vybrány 
příspěvky za r. 2000, kromě J. Píchy). Účet u některého finančního ústavu není zřízen 
a není ani momentálně nutný. Jeho existence by stála přes 700,- Kč ročně a je tedy 
zatím zbytečná. V případě nutnosti lze účet zřídit okamžitě např. u ČS nebo IPB. 



PG - informace o delegátovi naší AS (OP) na 3. kongres IRF v Kruger NP. Na dotaz 
Šmída, zda bylo možné financovat účast na této akci prostřednictvím MŽP PG 
odpověděl, že MŽP nedisponuje prostředky. 
KK - nášivky "Strážce" může zajistit, po  diskusi zda by bylo vhodnější "Strážce" nebo 
"Stráž přírody" bylo jednomyslně dohodnut název "Strážce". AS osloví žádostí MŽP o 
zaplacení tohoto materiálu pro SCHKO. 
PG a MU - informace o barevné variantě loga AS, při hlasování byla poměrně s velkou 
převahou zvoleno logo č. 2 (červený okraj, zelené pole a modročerná kresba).  Dík 
AS patří našemu členu - L. Szathmárimu z SCHKO  Jeseníky za perfektně připravené 
podklady a varianty loga. 
MS - spolupráce s Dánskou AS vázne, dle posledních informací sice ze strany Dánů 
zájem trvá, momentálně se získávají peníze pro realizaci. Jako náhradní program byla 
navrhnuta exkurze do Triglav NP, zatím se však Slovinci neozvali. Obě možnosti se 
pokusíme realizovat. 
MU - informace o Zpravodaji a jeho tvorbě. Vznesen požadavek na příspěvky do 
dalších čísel, všechny podepsané příspěvky budou otištěny bez úprav. 
PG - pro vytvoření rukověti strážce je nutná textová komise, která nebyla zatím 
stanovená. Na tomto dlouhodobém cíli bude výbor pracovat. Ve dnech 15. - 
17.6.2000 je plánovaná Valná hromada Slovenské AS v Ráčkovej dolině, Vysoké 
Tatry. Zde by měla být podepsána smlouva o spolupráci s naší AS. Je vhodné, aby se 
akce účastnil i náš delegát na 3. kongres IRF, neboť by mělo dojít i k vytvoření 
společného posteru. 
MS - informace o mezinárodním setkání dobrovolníků v Lombardii od 16. do 
21.5.2000, kde by měl MS podat informace o našich dobrovolnících. 
MS - předal členům AS překlad výtahu z Newsletteru IRF - zima - jaro 2000. 
Ing. Růžička - vyčerpávající informace o zák. č. 238/99 sb. a následná diskuse na 
toto téma. 
Dr. Štursa - podal aktuální informace o akcích pořádaných Europarkem a možnostech 
účasti našich členů na nich. Vyzdvihl naprostou nutnost jazykové vybavenosti našich 
členů. 
PG - shrnul práci AS včetně jejího výboru za uplynulé období od r. 1998 a zahájil 
volby členů nového výboru. Asociace měla tč. 24 členů, přítomno bylo 15.  V tajném 
hlasování dostali PG, MS, MU po 15 hlasech, OP 14, KK 13, JG a JŠ 12, J. Pícha 3, 
Libor Cvak 2, M. Dyntar, Z. Morkes a I. Tásler po 1 hlasu. Vyhodnocení provedl 
nečlen AS - J. Pecánek, SNP Šumava. Zastoupení funkcí výboru bylo po krátké diskusi 
nových členů tohoto beze změn (tzn. předseda Petr Grendziok, místopředseda Ing. 
Karel Kovařík, pokladník a garant pro zahraniční styk Ing. Michal Skalka, garant pro 
finanční zdroje Ing. Jaromír Gebas a tiskový garant Michal Ulrych). Byl zpracován a 
později i jednohlasně schválen návrh rozpočtu  a plán činnosti na další období (viz. 
níže). 
PG - Michal Skalka založí bankovní účet, se kterým smí disponovat .................. 
 
 
Rozpočet na další období:  
Příjmy:   současný stav pokladny = 5 060,- Kč 
   příspěvky na r. 2000      = 4 800,- Kč 
   předpokládané zisky budou z brigád a sponzorských darů 
 



Výdaje: razítko pro předsedu (dřevené), založení účtu, 1 000,- Kč na cestovní 
náklady na Valnou hromadu Slovenské AS. 
 
 
 
Plán činnosti na další období:    
* realizovat akci v Lombardii (viz výše) - MS 
* účast na 3. kongrese IRF  v Africe - OP 
* navázat spolupráci s Europarc Federation (viz Dr. Štursa) 
* připravit zprávu o AS pro výroční konferenci Europarku - Výbor AS 
* navázat kontakty s AS střední a východní Evropy - MS 
* pokračovat ve spolupráci s Triglav NP a Dánskou AS 
* podepsat smlouvu o spolupráci se Slovenskou AS - PG 
* dokončit leták o stráži příroda a AS - PG 
* zpracovat stav stráže přírody v ČR - PG 
* zahájit tvorbu rukověti strážce - PG 
* navštívit SNP Podyjí a MŽP (po nastoupení nového ředitele) a informovat jej 
oficiálně o AS - Výbor AS 
* vydávání Zpravodaje (další číslo v červnu až červenci 2000) - MU 
* uspořádat další valnou hromadu v  březnu až dubnu 2001 dle možností v SNP 
Českém Švýcarsku nebo jinde 
* zasedání Výboru AS dle stanov, následující zasedání plánováno na 6/2000 
* pokračovat v rozpracovaných úkolech z minulého období 
* operativně reagovat na aktuální nabídky ostatních organizací (Europark, atd) 
  
Na závěr valné hromady byl přijat nový člen - Jaromír Forst, SNP Šumava. 
 
 
 
V Dolních Lysečinách dne 5.5.2000  
 
 
 
Zapsal  Olda Pažout, Ing. Michal Skalka, Petr Grendziok 
 
 

Cyklistika v přírodě 
Mezi aktivity, které jsou provozovány v přírodě, patří také cyklistika, či spíše některá 
její odvětví. Cyklistika ve volné krajině je provozována většinou jako sport nebo v 
rámci rekreačních aktivit jako cykloturistika. 
Jako sport je v terénu provozován cyklokros, cyklotrial, disciplíny na horském kole a 
nejnověji orientační soutěže na kolech. 
Při cykloturistice slouží bicykl zpravidla jako prostředek k rychlejšímu přesunu mezi 
turisticky zajímavými místy v příslušné oblasti. 
V obou případech se jedná o populární a neustále se rozvíjející aktivity, které 
získávají stále větší oblibu u všech vrstev občanů. 
Vcelku pochopitelně vyvstala otázka vlivu bicyklu na životní prostředí. U občanů 
jednoznačně převládá názor, že se jedná o prostředek naprosto ekologický, který 



neznečišťuje životní prostředí a napomáhá správnému životnímu stylu obyvatelstva. 
Takto jednostranně je možno pozitiva kol chápat pouze v případě jízdy na 
zpevněných komunikacích. Při jízdě po nezpevněných cestách, pěšinách nebo volným 
terénem se však projevují také záporné prvky cyklistiky. Pomineme-li možný střet s 
pěšími turisty a větší riziko pádu a úrazu, jedná se zejména o poškození rostlin, 
porušení půdního krytu a rušení živočichů. 
Je pravda, že k podobným škodám může docházet i při provozování pěší turistiky či 
například sběru lesních plodů, ale je zřejmé, že rychlost cyklisty a nepřerušovaná 
rýha, kterou po sobě v měkkém terénu zanechává bicykl, působí škody podstatně 
větší. K největšímu porušování půdního krytu dochází v době, kdy je půda vlivem 
dešťů nebo tání sněhu rozměklá a ve svazích dochází při dešti k rozsáhlému 
odplavování zeminy a vzniku hlubokých koryt.  
Setkáváme se s názorem, že oproti kolejím, která v půdě po sobě zanechává těžká 
lesnická technika, jsou škody způsobené cyklisty zanedbatelné. K používání strojů 
však dochází v rámci lesního hospodaření v souladu s hospodářskými plány v 
omezeném časovém období a subjekty hospodařící v lese si musí počínat takovým 
způsobem, který minimalizuje negativní dopady na prostředí, naproti tomu počet 
cyklistů a pravidelných tras, kterými projíždějí, se každoročně zvyšuje. 
Je odlišné provozování cyklistiky ve zvláště chráněných územích? Jako zvláště 
chráněná území byla vyhlášena území přírodovědecky či esteticky velmi významná 
nebo jedinečná. Je proto pochopitelné, že zde platí určitá omezení také pro cyklisty. 
V národních parcích bývají pravidla pro cyklisty na celém území jednoznačně 
stanovena a návštěvníci jsou povinni je dodržovat, v chráněných krajinných oblastech 
zákon o ochraně přírody a krajiny takto jednoznačně stanovit podmínky provozování 
cyklistiky neumožňuje. Každá Správa CHKO k této problematice přistupuje více či 
méně odlišně, většinou však na zpevněných komunikacích nejsou cyklisté omezováni 
a v maloplošných chráněných územích bývá pohyb cyklistů omezen nebo zcela 
vyloučen. 
Jedním z území, kde je cyklistika provozována sportovními oddíly i cykloturisty ve 
stále větším měřítku, je CHKO Žďárské vrchy. 
Sportovní oddíly, které pořádají soutěže ve volné krajině, projednávají trasy nebo 
prostor konání závodů se Správou CHKO Źďárské vrchy a respektují podmínky, které 
Správa stanoví.  
Turisté na kolech se při určování cílů cesty zpravidla orientují podle některé z 
turistických map, ve kterých jsou uvedeny cyklistické trasy. Ty jsou vedeny většinou 
po zpevněných komunikací, takže respektují obecné zásady provozování cyklistky a 
jsou průjezdné na všech druzích bicyklů. Majitelům horských kol však tyto cesty 
nestačí a jezdí po turistických stezkách nebo po vlastních trasách. 
V přírodních památkách a rezervacích je jízda na kolech po nezpevněných 
komunikacích vyloučena. Cykloturisté jsou na tuto skutečnost upozornění na 
tabulkách, popisujících danou lokalitu, a formou piktogramů na přístupových cestách 
k dané lokalitě. Pokud chtějí toto území navštívit, měli by zanechat kola na zpevněné 
cestě, vedoucí v blízkosti jejich cíle, a území dosáhnout pěšky. V opačném případě se 
vystavují možnosti postihu podle § 87 zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. Přesto se však pracovníci Správy chráněné oblasti setkávají s těmi, kteří 
spoléhají na své rychlé nohy, či spíše kola, a úseky, kde je jízda vyloučena , 
nerespektují. 



Je tedy bicykl vhodný prostředek do přírody, nebo není? Zcela jistě vhodný je. Na 
zpevněných komunikacích ke škodám na prostředí nedochází a na celém území naší 
republiky je i ve volné krajině dostatek zpevněných cest, které dovedou cyklisty do 
míst, kam by cesta pěšky byla náročná nebo zdlouhavá. Ne všechny zajímavé 
turistické cíle však jsou dosažitelné na kole, jednak pro nesjízdný terén, a jednak pro 
nebezpečí poškození přírodních prvků. Cyklisté - sportovci mohou provozovat své 
aktivity v areálech a na trasách k tomu účelu určených. Všichni by však měli 
respektovat pokyny orgánů ochrany přírody. Dodržování uvedených zásad jistě 
neodradí turisty či sportovce od jízdy na kole a umožní jim pobyt v přírodě, aniž by ji 
svými aktivitami nadměrně poškozovali. 
 
 
     Josef Havelka - Správa CHKO Žďárské vrchy 
 

První mezinárodní setkání dobrovolníků - Lombardie 
 
Ve dnech 16. až 21. května 2000 proběhlo v Lombardii (severní Itálie) první 
mezinárodní setkání dobrovolných strážců. Na tuto akci jsem byl doporučen dr. J. 
Štursou, který byl pořadatelem akce Fabiem Lopezem  (styčná osoba Europarku v 
Itálii) požádán o přednesení krátkého příspěvku na závěrečném mítinku v Morbegnu. 
Vzhledem k časovému vytížení mne dr.Štursa požádal o účast na tomto setkání.  
 
 
Stručný program 
 
16.5.2000 - autobusem do Prahy, odlet z letiště Praha Ruzyň do Milana Malpensy, ve 
večerních hodinách příjezd do Gargana v Parco Alto Garda na severozápadním břehu 
jezera Lago di Garda, ubytování v hotelu. 
 
 
17.5.2000 - přivítání na ředitelkou Sekretariátu regionálního parku Alto Garda dr. B. 
Zambiasi,  na toto místo byli delegováni dva zástupci  z Maďarska (jeden mluvil 
trochu německy a oba téměř vůbec anglicky a tedy i komunikace s nimi byla velmi 
obtížná) a dva zástupci z Litvy - ředitel Státní přírodní reservace Teiči Juris Jatnieks s 
chotí, odjezd do stanice rychlé pomoci v Salo. Zde nám byla podrobně předvedena 
požární a záchranářská technika, které je používaná v úzkých ulicích městeček v okolí 
Lago di Garda, poté jsme byli předvedeni do historických prostor radnice v Salo a do 
katedrály postavené v 15. století v témže městě (zde jsme obdrželi propagační 
letáky, které, jak se později ukázalo, byl to prakticky jediný propagační materiál  v 
anglickém jazyce, který se nám dostal do rukou během celého pobytu). 
 
18.5.2000 - prohlídka sýrárny v Tremosine, historických citrusových sadů v 
Toscolanu, prohlídka kaňonu  Valle delle Cartiere a zajištění cest před sesuvy půdy 
pomocí sítí z ocelových lan (průměr lana 12 mm, velikost ok 30x30 cm) 
geomorfologická exkurze v okolí Lago di Garda, představení členům rady města 
Gargano. 
 



19.5.2000 - přesun do Plesia na břehu Lago di Como, kde jsme se setkali s dalšími 
asi 80 účastníky této  akce, která zde byla zahájena folklórními zpěvy a tanci v 
produkci dětí místní školky, poté následovala terénní exkurse do okolí , staré osady 
Barna a výstup na Rifucio Menaggio pod Monte de Grona. 
 
20.5.2000 - odjezd do Morbegna, účast a prezentace dobrovolníků  Stáže přírody  
(text mého příspěvku v angličtině je přílohou této zprávy). 
 
21.5.2000 - odjezd do Milana Malpensy, odlet do Prahy, autobusem do Trutnova 
 
25.5.2000 - vyzvednutí batohu, který už dorazil z Itálie  v Trutnově na nádraží. 
 
Lombardie je severoitalský region, o rozloze 23.000 km2  a žije zde cca 9 mil. 
obyvatel. Hlavním městem je Milán. V Lombardii je tč. 21 regionálních parků. 
V Itálii v současné době existují tři druhy parků - národní, regionální a komunální. 
Toto rozdělení zhruba koresponduje s režimem ochrany přírody v českých národních 
parcích, chráněnými krajinnými oblastmi a veřejnými parky ve městech. Tyto různé 
druhy parků v oblasti práce s dobrovolnou stráží přírody mezi sebou navzájem příliš 
nespolupracují, někdy však je některým sekretariátem parku zorganizován tematicky 
zaměřený seminář pro dobrovolníky své i ostatních parků. 
Dobrovolní strážci v regionu Lombardia jsou rekrutováni stejně jako v ČR z řad 
místních obyvatel, kteří prokážou jisté znalosti o dané lokalitě a její přírodě. Práce 
těchto dobrovolníků je řízena jedním zaměstnancem sekretariátu každého 
regionálního parku. Minimální objem služeb dobrovolníků v Lombardii je 14 
hodin/měsíc v ročním průměru. V případě  jejího dlouhodobého neplnění (např. 2-3 
roky) je s dotyčným dobrovolníkem veden pohovor a v případě zhoršení či stagnování  
dobrovolníkovy práce je mu odebrán služební průkaz a odznak. Okruh činnosti 
lombardských dobrovolníků je zhruba totožný, jako českých dobrovolníků - dohledová 
a informační činnost, vzhledem ke klimatickým podmínkám a  terénu (zimní teplota 
cca 13oC - velmi zřídka pod 0oC, letní cca 25oC a velmi suché počasí v horkém létě, 
terén velmi strmý a nepřístupný) plní rovněž funkci požární hlídky. Dobrovolníkům je 
zdarma přidělena uniforma (barvy trávově zelené), služební odznak a průkaz. 
Sekretariát regionu dobrovolníků pouze částečně proplácí cestovní náklady. Ze 
zaměstnání jsou pro potřeby dobrovolné stráže přírody uvolňováni pouze v rámci své 
řádné dovolené. 
 
Regionální park Alto Garda leží na severozápadním břehu největšího italského jezera 
Lago di Grada. Rozloha tohoto parku je 38.000 ha, nadmořská výška od 65 do 2.000 
m nm. v., jezero je dlouhé 51 km, široké 17 km až 346 m hluboké, jeho celková 
rozloha činí 370 km2. Hlavním centrem parku je město Salo. Pobřeží jezera je hustě 
osídleno a jsou zde vyhledávané rekreační střediska - Gardone riviera, Toscolano 
Maderno, Gargano, Tignale, Tremosine Limone atd. horské partie vzdálené od jezera 
jsou osídlena řídce.  Oblast byla výrazně modelována ledovcovou činností. Z 
obratlovců je zde možno spatřit pstruhy, orly, tetřevy, srnce, jeleny, kamzíky, 
kozorožce. Ze zástupců květeny můžeme jmenovat lilii Lilium croceum, endemický 
lomikámen Saxifraga tombeanensis, střevličník Cypripedium calceolus, Pinguicola 
alpina a Phisoplexis comosa,.Pěstovány jsou mnohé druhy citrusů (Limone je 
nejsevernějším místem v Evropě, kde se Limone je nejsevernějším místem v Evropě, 



kde se komerčně pěstují citrusy Limone je nejsevernějším místem v Evropě, kde se 
komerčně pěstují citrusy).  
 V parku funguje 13 informačních středisek, které podávají informace o historii, 
přírodě a zajímavostech okolí. Sekretariát parku Alto Garda se nachází na adrese 
Comunita montana Parco Alto Garda Bresciano, Via Oliva 32 - 25084 Gargano (BS). 
Sbor dobrovolné stráže čítá cca 30 lidí, z nichž asi 15 jsou aktivní. Vedle místních 
obyvatel jsou dobrovolníci i dojíždějící z Milána. 
Vybavení terénu zařízením pro návštěvníky je sporé - zpravidla jde o odpočinková 
místa vybavená lavičkami a stolky z kulatiny obdobné naší konstrukce. Informační 
tabule jsou vzácné. Výroba a instalace tohoto zařízení je zadávána místním firmám a 
financována sekretariátem parku. 
 
Ing. Michal Skalka 
                                                                           strážce KRNAP 
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Zprávy od presidenta Gordona Millera 
 Kromě organizace čtvrtého kongresu IRF v Austrálii a přípravě kongresu v 
Kruger NP se prezident IRF zabýval dalšími problémy. 
 V dubnu GM navštívil první setkání norských strážců v Dovreffjel NP, kde 
vznikla Norwegian Rangers Association. Setkání zajistila Norwegian  Nature Agency, 
které vznik asociace podporuje. Česká a Slovenská asociace strážců podepsaly 
dohodu, která ukazuje že spolupráce strážců  nezná politické hranice. Díky za ukázání 
cesty. (Doslova). 
 V dalším roce se očekává připojení některých strážců či asociací z Jižní 
Ameriky, kde tvrdě na tomto problému pracuje J.C. Gambarotta a Rick Smith.. Zde 
proběhla mezinárodní konference o vzdělávání strážců a jsou zde vazby mezi 
Uruguají a Argentinou.  
 Euroranger project financovaný Jacobs Foundation se blíží ke konci.  Pilotního 
programu pro mladé strážce  se účastnilo 7 členských asociací v Evropě. Vyvrcholení 
proběhlo v kempu v Peak NP v Anglii v červnu, kde se setkalo 23 mladých strážců a 
18 instruktorů. (Naše AS se projektu nezúčastnila - neměli jsme vhodného adepta 
hovořícího slušně anglicky, který by byl ve věku od 16 do 21 let. Preferováni byli 
fyzicky handicapovaní). 
 Dík všem, kdo pomohli GM během 8 let, kdy vykonával funkci prezidenta IRF, 
hlavně M. Marshallovi a R. Smihovi. (O změnách ve vedení IRF se dočtete níže). 
 
 
Zprávy od viceprezidenta Ricka Smithe 
 IRF spolufinancovala úspěšný kongres v Jižní Americe, který vzpomenul GM v 
úvodní stati. Podrobnosti v odstavci od J.C. Gambarotty. 
 Musíme mít jasno v připomínání zachování a ochrany přírody. Moderní svět se 
rychle rozšiřuje i do zbylé divočiny. Mimo ně jsou pouze modifikované přírodní 
procesy, které podléhají lidským potřebám.  Neměli bychom místa jako jsou NP, 
neexistovaly by lokality, které by také sloužily pro sledování rychlosti pokroku.  Zde 
hrají důležitou úlohu také strážci  v udržování zdravotního stavu lidské populace. 



Chráníme místa, kde jsou lidé vzdáleni urgentním schůzkám, telefonním hovorům, 
naléhavým mailům a spoustě dalších věcí, které populaci stresují. Chráníme místa, 
kde lidi mohou zahodit hodinky, vypnout rádia, telefony i počítače a žít život v 
souladu s přírodou a nikoli v míru lidské komerce. Další službou, kterou strážci 
poskytují pro své spoluobčany je ukázat, že pokud svět přežije, jeho obyvatelé musí 
respektovat prostředí, ve kterém žijí.  Strážci jsou klíčoví lidé v síti učitelů, kteří 
pomáhají vidět svět lidem tak, že zde lidé nejsou pouze pasažéři  na vesmírné lodi, 
kterou zoveme Svět. Štěstí a požehnání práci, kterou děláte !! 
 
European Ranger Project - Mike Marshall 
 
Zprávy od vedení IRF 
V létě proběhly volby do vedení IRF a jejich výsledky jsou tyto: 
Prezident IRF - Rick Smith 
Viceprezident - Juan Carlos Gambarotta 
Pokladník - Colin Dilcock 
Sekretář - Susy Clark 
 
 
Všimněte si laskavě  následující změny týkající se členů IRF: 
* nová homepage Uruguayské asociace strážců  (De Guardaparques y Guias de 
Natureza) je: http://geocites.com/custodios_uy. Texty jsou ve španělštině a  
angličtině. 
* Scottish Countryside Ranger Association má novou e-mailovou adresu: 
* Nová kontaktní adresa na garanta pro zahraniční kontakty České asociace strážců 
je: mskalka@volny.cz. 
* Adresa na Dánskou asociaci strážců je: Peer Norgaard, Lyderslev Bygade 34, DK-
4660, Store Heddinge, Denmark, telefon domů 45-56-52-91-23 a do práce 45-40-29-
07-10, manuální fax 45-56-50-33-34, e-mailová adresa: peer@post2.tele.dk  a home 
page http://home2.inet.tele.dk/peer. 
* Nová adresa na Brendana O´Shea (Ranger Association of Ireland je 
o_shea_brendan@hotmail.com. 
* Adresa Carla Norberga z nové Norské asociace strážců je carl.norberg@c2i.net. 
* Vlado Vančura ze Slovenské asociace strážců a reprezentant IRF pro Evropu má 
nová telefonní čísla421-844-5221-214 (práce) a 421-844-522-3436 (domů) a faxové 
číslo je  421-844-5221-214. 
* Sekretářka IRF Susan Clark má novou e-mailovou adresu clarks@waitrose.com a 
nová homepage Australské asociace strážců je www.ranger.org.au. 
 
Zprávy od členských asociací 
 
Česká asociace strážců - Michal Skalka 
V červnu 2000 byla podepsána dohoda o spolupráci se Slovenskou asociací strážců s 
platností na 100 let. Dohodu podepsali předseda České AS Petr Grendziok,  
viceprezident Slovenské AS Zdeno Pochop a pokladník IFR Mike Marshall. Cílem 
dohody je upevnění vztahů a vzájemná výměna informací. Očekává s etaké vzájemný 
výměnný program.  Další aktivity jsou vytvoření katalogu výměnných stáží ve 
spolupráci se Slovenskou  AS, výroba společného posteru na III. světový kongres IRF 



se Slovenskou  AS, příprava letáku o stráži přírody a rukověti strážce, výroba nášivek 
s logem AS prostřednictvím Karla Kovaříka, zajištění stáží pro některé své členy, 
finraising, účast reprezentanta naší As - Michala Skalky na I. mezinárodním setkání 
dobrovolníků v Morbegnu v Lombardii. 
 
 
National Park Wardens Association (Kanada) - Jeanie Elliott 
NPWA bude pracovat na oficiálním výměnném programu  a programu pro 
dobrovolníky. NPWA reprezentuje  Canada´s Park Wardeners již pět let a tč. má cca 
150 členů,  každý druhý rok vydává časopis pro členy. V dubnu 1999 se kanadské 
parky staly agenturou vlády v sekci Canadian Heritage. Největším přínosem tohoto 
uspořádání je Zpráva pnelu ekologické integrity kanadských NP. Zde ministr uvedl 
akční plán pro aktivity kanadských NP a vytvoření integrity a určení priorit. Ještě není 
uzavřena otázka bezpečnosti pracovníků NP, v Severní Americe je standardním 
vybavením  těchto pracovníků malá střelná zbraň. V této otázce mají strážci podporu 
médií a ostatních podobných organizací.  Máte-li zájem o další informace o NPWA 
nebo strážní službě obecně, zkuste home page (viz. Newsletter Podzim 2000) nebo 
http://parkscanada.pch.gc.ca/employment/warden. 
 
Scottish Countriside Ranger Association (Skotsko) - Tony Wilson 
SCRA uskutečnila druhou výměnnou stáž s Islandskými kolegy, další adepti pro  
další roky jsou již známi.  Členové SCRA navštívili fórum Oddělení pro zámořský 
vývoj. Zde se objevili jisté možnosti jak  pomoci kolegům v ostatních zemích. SCRA 
se rovněž účastnilo ERP. 
 
 
Association of National Park Rangers (USA) - Rick Smith 
Tato organizace zaplatila 6 účastníkům afrického kongresu ze Střední a Jižní Ameriky 
a to převážně ze sponzorského daru. Spolupracují s Kubou, Chile, Mexikem  a 
Venezuelou na připojení k IRF.  
 
 
Naturvejleder Foreningen i Danmark  (Dánsko) - Peer Norgaard 
Peer Norgaard se stal kontaktní osobou IRF po I.M.Jemsen. V Dánsku právě probíhá 
reorganizace vzdělávání strážců a celého systému strážců (kteří jsou v Dánsku 
vychovateli než hlídači - pozn. MS). Nový systém je koordinován Dánskou státní 
agenturou pro přírodu a lesy a obsahuje 5 týdenních kurzů po dobu 2 let se 
samostatnou prací mezi jednotlivými kurzy. V jedné skupině  je 20 až 22 strážců 
školeno  jeden rok. Vzdělávání je připravováno Dánskou lesnickou školou, kde 2 
strážci trvale pracují.  Ostatní strážci jsou zaměstnáni v nevládních organizacích, 
institucích a v samosprávní sféře. Asi 50 strážců je placeno z fotbalových sázkových 
kanceláří. Dánská asociace strážců ná tč. asi 250 členů. Asociace organizuje 
workshopy, distribuuje 4x ročně magazín pro strážce, pracuje na home page 
(www.naturvejleder.dk - pouze dánsky). Vztahy mezi asociací a systémem strážců je 
v Dánsku velice úzký. Rozdíly mezi dánskými strážci a strážci v jiných  zemích jsou: 
* v Dánsku nejsou národní parky, pouze přírodní rezervace a zde pracuje jenom jelmi 
mílo strážců 
* pouze malý počet strážců je vázáno ve státním lesním hospodářství 



* většina strážců nemá lesnické vzdělání, ale jsou učitelé, biologové atd. 
* pracovní podmínky jednotlivých strážců jsou velmi rozdílné, stejně tak jako 
pracovní náplň 
* pracovní nástroje hlavně "počítač a telefon", spíše než "puška a kůň" 
 
 
Argentine Ranger Association -Salvador vellido a Juan Carlos Gambarota 
Po jeden a půl roce existence proběhl první národní kongres strážců v Bariloche, 
který navštívilo 175 strážců, včetně strážců z Bolívie, Chile a Uruguay a lidí z 
nevládních organizací. Zde se jednalo o problémech jako např.: žena jako strážce, 
pořizování dat, argentinské škole strážců, původním obyvatelstvu na území parků a 
IRF. Zajímavá bylo otázka managementu v bolívijských parcích , kde je tento 
úspěšně prováděn v interakci s Indiány a  to přesto, že Bolívie je nejchudší zemí Jižní 
Ameriky. Důležitým  závěrem kongersu bylo doporučení ke vzdělávání strážců z the 
Administration of National Parks.  Závěrem konrgesu proběhly volby některých funkcí 
v ARA. 
 
 
Game Arnger Association of Africa - Arrie Schreiber 
Na výročním generálním zasedáním GRAA se sešlo více než 600 členů. GRAA 
spolupracuje s Mozambican Conservation na vzdělávání strážců, kteří to potřebují (je 
jich asi 700). Komerční společnost Game Rangers Specialist Service předpokládá 
využití finančních prostředků vydělaných GRSS pro potřeby GRAA snad i pro jiné 
organizace v jiných zemích. Tato GRSS pracuje ve čtyřech divizích - management 
CHÚ, vzdělávací projekty, ekoturistika a využití zdrojů. 
 
Costa Rican Ranger Association - (Kostarika) - Ronald Mora) 
Je možná spolupráce se strážci z El Salvadoru, půjde patrně o výměnné programy. 
Jedná se i o připojení k IRF. 
 
Asociacion De Guardaparques y Guias de Naturaleza (Uruguay) - Juan Carlos 
Gambarotta 
Uruquajští strážci pracují na kontaktech  s kolegy z Chile a Brazílie. Brazílie je velká 
země, kde pracuje několik málo strážců, kterém chybí motivace a profesionalita. V 
hledání některých těchto hrdinů je třeba pokračovat. Byl schválen zákon vytvářející 
systém chráněných území, dalším krokem bude vytvoření národní organizace 
strážců.. Na přípravě  návrhu se podílejí i uruguajští strážci a finální verze bude 
předložena IRF k připomínkování.  
 
Zprávy o strážcích 
* Tři strážci zemřeli a čtyři byli těžce zraněni při požáru Ku-ring-gai Chase NP v 
Austrálii v červnu t.r. Neočekávaný požár je zastihl při jejich práci v požární prevenci. 
* Nejméně 11 střel zasáhlo uruguayského strážce Marcela Segalerbu a jednoho 
dobrovolníka v San Miguel NP poblíž Brazilských hranic. Podezřelí jsou místní pytláci, 
neboť pytláctví bylo  značně rozšířené do zavedení strážní služby. Marcelo měl být 
účastníkem  afrického kongresu. 
 
 



V prosinci 2000 volně přeložil    
       Michal Skalka  
 
 
 

Tábor mládeže Europarku, 
Clyde - Muirshiel Regional Park, Skotsko 

3. - 11. srpna 2000 
 
EUROPARC FEDERATION každoročně pořádá setkání mládeže, pracující či studující 
ochranu přírody. Letos se toto setkání konalo na území regionálního parku Clyde - 
Muirshiel ve Skotsku za podpory BTCV - British Trust for Conservation Volunteers - 
což je britská obdoba ČSOP a SNH - Scottish natural heritage (Skotské přírodní 
dědictví). Hlavním cílem setkání je poznat se s kolegy z celé Evropy, konverzovat o 
managementových programech ochrany přírody v jednotlivých zemích a chráněných 
územích a poznat hostující území. Letos se v Barnbrock Farm sešlo 24 mladých lidí ze 
Skotska, Irska, Walesu, Španělska, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska, 
Bulharska, Ruska, Litvy a Česka. 
Jako vedlejší činnost (ne však méně důležitá) je pomoc při managementových 
pracech. Podíleli jsme se na obnově soustavy rybníčků, které zarostly náletem vrby, 
olše a rododendronů, zvící neproniknutelné buše. Jednalo se o obnovu díla ze 17. 
století, které sloužilo k chovu ryb i jako součást parku místní mnišské komunitě. Mezi 
těmito rybníčky a malým kostelíkem v současné době prochází významná pěší a 
cyklistická stezka. Naším úkolem tedy bylo vyřezat a vyklučit tuto houštinu a připravit 
tak prostor pro buldozer a ostatní mechanizaci. Musím se zmínit, že práce to nebyla 
nijak lehká, stále do půl lýtek v bahně, ve vlhku (skotské deštíky) a mraku obtížného 
hmyzu zvaného midges. Spolu s účastníky setkání zde pracovali i někteří terénní 
zaměstnanci parku a tři místní nezaměstnaní, kteří mají povinnost odpracovat určitý 
počet hodin v měsíci na veřejně prospěšných pracech, aby měli nárok na podporu (v 
Česku pravděpodobně neaplikovatelné).  Za čtyři dny jsme toho měli (i přes 
perfektně fungující občerstvení) plné brejle.  Přesto bylo naše pracovní nasazení 
stoprocentní a práci jsme ukončili před očekávaným termínem. 
Jako odměnou nám byl dvoudenní výlet na sever do připravovaných národních parků 
Loch Lommond a Cairngorms. Nejdříve bych se však zmínil o regionálním parku Clyde 
- Muirshiel. Jedná se o krajinu s pastvinami a vřesovišti na ledovcem ohlazených 
kopcích (nejvyšší vrchol Hill of Stake 522 m. n. m.) a řídkými porosty původních 
borovic cca 25 km jihozápadně od největšího skotského města Glasgow na ploše 263 
km2. Díky této poloze slouží především jako rekreační oblast. Činnost pracovníků 
parku je proto zaměřena na poskytování služeb návštěvníkům. V letních měsících 
park zaměstnává okolo 70 lidí. Park provozuje tři návštěvnická centra v turisticky 
nejatraktivnějších oblastech (Meanwhile, Cornalees Bridge a Muirshiel) a jedno 
sportovní centrum (Castle Semple) na břehu stejnojmenného jezera u města 
Lochwinnoch. Sportovní aktivity v parku jsou zaměřeny na vodní sport (kanoe, 
veslice a malé plachetnice), cykloturistiku a lukostřelbu. V Castle Semple je 
provozována půjčovna veškerého sportovního vybavení, informační středisko s 
expozicí pro děti, restaurace a stanice první pomoci. Je zde také základna pro terénní 
práce (dílna, garáže a sklady). Pracovníci (strážci) z tohoto střediska zároveň provádí 



průvodcovskou službu a odborný výcvik v těchto sportovních odvětvích. V ostatních 
centrech návštěvník obdrží informace, může si zdarma prohlédnout expozici, zakoupit 
propagační materiály, občerstvení a suvenýry, případně vydat se na tůru v 
doprovodu strážce (po dohodě). Dále je na území parku jedno oficiální tábořiště 
(přímo na pozemku správy v Barnbrock Farm) a dalších jedenáct míst, kde lze po 
dohodě s farmářem přenocovat. Správa parku udržuje 1000 km stezek, přičemž 
některé jsou z části povalový chodník (ty, které jsem prošel, byly v bezvadném 
stavu). Zajímavou informací je, že turistika vydělá ročně 350 miliónů Ł a podporuje 
5000 pracovních míst v regionu. Správa parku je finančně podporována místní vládou 
(local government), park zasahuje na území tří okresů (council) - Renfrewshire, 
Inverclyde a North Ayrshire, přičemž členové představenstva těchto správních území 
jsou i v poradním sboru správy parku. 
Strážci jsou rozděleni na dvě skupiny. První z nich jsou převážně sportovní 
instruktoři, kteří jsou po celý den k dispozici návštěvníkům při sportovních aktivitách. 
Mají samozřejmě znalosti o parku a místopise, pracují pouze sezónně. Druhou 
skupinou jsou strážci působící při informačních střediscích, kteří mají většinou 
vystudovaný přírodovědný obor a při své práci provádí i odborný monitoring. Jsou 
mezi nimi i sezónní strážci (Freerangers), kteří v létě pracují v některém z britských 
parků a v zimě se živý jiným způsobem, někdy i zcela mimo obor. Vybavení jsem 
shledal obdobným jako u strážců z českých parků, veškerý oděv, od triček po 
nepromokavou bundu, je už od výrobce opatřen logem parku, všichni zaměstnanci 
nosí jmenovku.  
Na základě monitoringu prováděného strážci zpracovává hlavní pracoviště v 
Barnbrock Farm managementová opatření, jako například - vlivu pastvy ovcí a skotu 
na volně žijící živočichy a rostliny - omezování počtu kusů na plochu pastviny. S 
farmáři se nejméně jedenkrát ročně z tohoto důvodu organizuje setkání. Další 
zajímavostí je monitoring stavu populace tetřívka. Na jeho základě správa vydává 
povolení k lovu a provádí vypalování malých částí vřesoviště (plochy o výměře cca 
100m2), které tetřívkům, z důvodu získávání potravy, prospívá. Dalším významným 
monitoringem je sledování vodního ptactva (kachna chocholatá, čírka, hohol obecný, 
morčák velký...). Na území parku, na břehu jezera Castle Semple Loch je vybudována 
ornitologická stanice Aird Meadow s vyhlídkovou věží a expozicí pro veřejnost, kterou 
spravuje RSPB (The Royal Society for the Protection of Birds - Královská společnost 
pro ochranu ptactva). Dále park ve spolupráci s RSPB provádí redukci pobřežní 
vegetace k prospěchu vzácným vodním rostlinám.  
Dvoudenní výlet na sever začal návštěvou návštěvnického centra v Balmaha na břehu 
největšího skotského jezera Loch Lommond, které spolu s pohořím Trossachs  leží na 
území připravovaného národního parku Loch Lommond. Konečná výměra parku se 
neustále mění, vláda se snaží o dohody s vlastníky pozemků a tak rozšířit park co 
možná nejvíce. Připravuje se zde projekt na supermoderní informační středisko, které 
by mělo v maximální míře uspokojit všechny potřeby čím dál náročnějších 
návštěvníků (je to nutné?). Vláda do tohoto území hodlá investovat  obrovskou 
finanční částku, což poměrně nelibě  nesou lidé z ostatních skotských regionálních 
parků. Hlavním problémem v Loch Lommond jsou návštěvníci (nocování na pláži, 
vodní sporty), proto se rozhodli investovat do ekologické výchovy nákladnou 
supermoderní technikou.  
V Cairngorms forest park nás přivítali na správě ve městě Grantown-on-Spey. 
Pracovníci parku nás seznámili s parkem, projekty na záchranu ohrožených druhů 



ptáků (sněžná slepice, tetřev a skotská křivka), na údržbu pěších stezek a s 
problematikou lyžování.  Večer jsme byli pozváni na skotskou slavnost " ceileidh " v 
Nethy Bridge. Slavnostní zahájení provedl šéf parku ve skotské gaelštině, vše bylo 
skotské - muzika, whisky, pivo, tradiční oděv (kilt) i jídlo (haggies). Při té příležitosti 
jsme opět konverzovali se zaměstnanci parku, avšak již velmi otevřeně a bez zábran 
(po pár pivech a whisky už se za svou angličtinu nestydíte). Ráno jsme navštívili 
největší britské lyžařské středisko pod vrcholem Cairn Gorm (1245). Řešením 
problému s přepravou lyžařů se stalo vybudování lanovky (moderní obdoba lanovky 
na Petřín), která je výsledkem dlouholetých jednání mezi ekology a lyžařskými kluby. 
V těchto horských oblastech Skotska totiž dochází k velmi náhlým změnám počasí, 
které si vyžádaly v této oblasti každým rokem i několik desítek lidských životů, proto 
je změna přepravy lyžařů ze sedačkové lanovky na pozemní vláček tažený lanem 
přijímána kladně. Z důvodu silného větru a nízké oblačnosti jsme opět sjeli do údolí 
řeky Spey, kde nás provedli historickým skanzenem v Newtonmore.  
Poslední volný den jsme za doprovodu strážce Alasdaira navštívili údolí řeky Gogo v 
jihozápadní části Muirshielu a zhlédli vikingské muzeum v Largs. Závěr letošního 
setkání mládeže proběhl na břehu již napuštěných rybníčků  
v Lochwinnoch slavnostním převzetím naší práce za účasti zástupců místní vlády. 
Potom jsme se přesunuli do města Johnstone, kde v hotelu byla uspořádána 
rozlučková večeře v nóbl stylu se spoustou hostů. Když byla akce v nejlepším, musel 
jsem se rozloučit a nechat se odvést rangerem Allanem do Glasgow na autobus. 
Byla to skvělá akce, při které jsem poznal spoustu zajímavých lidí a míst, i to, že 
práci, kterou děláme pro ochranu přírody, vykonáváme všichni se stejným zaujetím, 
byť  za jiných pracovních podmínek. Získal jsem kontakty na skotské strážce, které 
mám v úmyslu pozvat na příští setkání Asociace strážců přírody ČR. Strávil jsem osm 
dní ve skupině mladých lidí se podobnými zájmy a smyslem života a další čtyři dny v 
autobuse (dopravu jsem si hradil sám, zbytek pořadatel).  
 
 
 

                                     
Michal Ulrych 

strážce CHKO Jeseníky 
 
 

Preston Montford Field Studies Council 
Shrewsbury, Anglie 

 
 Časový horizont a účastníci 
 
 Akce proběhla od 2. do 9. září 2000 (vzhledem  k zdlouhavé dopravě jsem byl 
nucen odjet 1.9. a do Krkonoš jsem přijel 10. 9.00)  a  byla zaměřena na 
zdokonalování v anglickém jazyce.Cílovou skupinou  byly pracovníci organizací 
zabývajících se ochranou přírody, zastoupeny zde byly hlavně správy chráněných 
území.  Zúčastnilo se jí 24 lidí ze 13 států střední a východní Evropy.   
 
 Finanční zajištění 



 
Celá akce, včetně dopravy byla financována ze zdrojů Europarku. Kontaktní osobou 
byl Armin Wolf , e-mail: a.wolf@europarc.org .   
 
Úkoly a cíle semináře 
 
1. zkvalitnit praktickou angličtinu v různých situacích  
2. rozšířit slovní zásobu účastníků o termíny používané v daném oboru 
3. zefektivnit komunikaci při environmentální výchově 
4. předání zkušeností s kolegy z Velké Británie a ostatními 
5. poznat danou lokalitu a td 
 
Místo, celkové zajištění  a obecný průběh semináře 
 
Akce proběhla ve středisku Preston Montford Field Study Council  asi 6 km  západně 
od Shrewsbury. V tomto zařízení je poskytováno ubytování, jídlo, prostory pro výuku,  
jsou zde jednoduché školní laboratoře i společenské prostory pro mimopracovní 
společné využití času. Několik počítačů vč. internetového připojení je samozřejmostí. 
První hodinu proběhlo krátké seznamovací cvičení nazvané "icebreaker" sloužící k 
odbourání přirozených zábran jednotlivců v cizím prostředí. Denní program začínal 
anglickou snídaní v 8,30 hod., následoval úvodní blok včetně tvorby slovní zásoby pro 
denní téma, výuka v terénu nebo diskusní panel v místě, shrnutí  problematiky na 
učebně, večeře v 18,30 hod., shrnutí slovní zásoby a korektury zadaných prezentací 
pro potřeby Europarc Expertise Exchange.  Výuka na učebnách probíhala ve 
stanovených skupinách složených  ze zástupců maximálního počtu účastnických zemí 
tak aby se nevytvářely skupinky hovořící jinak než anglicky.  V tomto směru jsme byli 
rovněž žádáni o maximální používání angličtiny i při mimopracovním kontaktu. Během 
celého semináře vedli jeho účastníci společný slovník a jednotlivé termíny byly vždy 
ke konci pracovního dne vysvětlovány. Seminář vedl Peter Townsend  
(e-mail:peter@townsend60.fsnet.co.uk ) spolu se Sue Townsend a po celo dobu nám 
byly k dispozici a konkrétní jazyková cvičení vedly Lesley Badger (e-
mail:bajset@globalnet.co.uk ) a Violet Windsor (e-mail: 
violet@windsor785.freeserve.co.uk ). Obě výše uvedené dámy jsou učitelky 
angličtiny se specializací pro výuku cizinců.   Vedoucí pracovníci semináře podávali 
veškeré důležité informace nejen verbálně, ale i  psanou formou pomocí 
jednoduchých letáků (=handout). Celý seminář měl vysokou profesionální úroveň a 
byl velmi dobře organizačně připraven a veden.  
 
Program semináře 
 
* sobota 2. září 2000 - přivítání, úvodní informace  
* neděle 3. září 2000 -  informace o organizaci ochrany přírody v Anglii, úvodní 
informace o SSSI Long Mynd (dále jen LM) a návštěva LM, příprava na jazykové 
cvičení o managementu území LM 
* pondělí 4. září 2000 - diskusní jazykové cvičení na téma využití LM, návštěva 
střediska The Wildlife Trusts v Shrewesbury a diskuse o manangementu ochrany 
přírody realizovaném WT  



* úterý 5. září 2000 - úvod k problematice ochrany Coalmere a Whixall NNR a 
návštěva těchto lokalit, nástroje používané při slovní prezentaci 
* středa 6. září 2000 - úvod k problematice a historii Gorge Sverrn  (Ironbridge 
Gorge) a návštěva tohoto, příprava diskusního jazykového cvičení k využití Gorge 
Severn  
* čtvrtek 7. září 2000 - diskusní jazykové cvičení k využití Gorge Svevern,  
* pátek 8. září 2000 - úvod do problematiky ochrany památek,  terénní exkurze do 
Wroxter Roman Site,  diskusní panel se zástupci místních komunit 
* sobota 9. září 2000 - odjezd 
 
Každý den byla účelově doplňována slovní zásoba k dané problematice, byly vedeny 
diskuse a korigovány prezentace účastníků do bulletinu Europarku (viz příloha).  
 
Field Studies Council 
 
Vlastní organizací semináře se ujal Field Studies Council se sídlem na adrese: Head 
Office, Preston Montford, Montford Bridge, Shrewsbury, SY4 1HW, England. Tato 
organizace provozuje  střediska v Blencathra, Castle Head (obě v Lake District), Dale 
Fort a Orielton (obě  v Pembrokeshire Coast), Epping Forest v Ancient Woodland, 
Faltford Mill v Constable Country, Juniper Hall v Noth Downs, Malba Tarn v Yorkshire 
Dales,  Nettlecombe Court v Exmoor, Preston Monfort v Shrewsbury, Rhyd-y-crenan 
v Snowdonia a Slapton Ley v South Devon Coast. Celkem tedy 12 středisek.   
Celá organizace se zabývá pořádáním seminářů, vzdělávacích kurzů zaměřených na 
jakékoliv formy poznávání přírody.  Její hlavní motto je: "Environmental understading 
for all" (=pochopení životního prostředí pro všechny). Tematické okruhy akcí zahrnují 
turistiku a poznávání přírody a historie, ptáci a ostatní živočichové, květena a ostatní 
rostlinstvo, ekologie a ochrana přírody,  sporty v přírodě, akce pro rodiny a 
neorganizovanou mládež, historie a archeologie, malování a kreslení,  tradiční 
řemesla, fotografování, zahrada a zahradnictví, geologie  a potápění, dramaticky 
zaměřené kurzy a kurzy o perspektivách přírodního světa. Celkem je v roce 2000  
FSC organizováno kolem 600 akcí !!! Jejich délka se pohybuje od dvoudenní  po 
zhruba týdenní akce. Cena  akcí organizovaných na území Velké Británie je ve výši do 
460 GBP. (FSC ve spolupráci s NNA Alfred Toeffe Akademie für Naturshutz připravuje 
seminář "English for Environmentalists: A Specialist English Languague Course for 
Protected Area Staff" ve dne 24. až 31. srpna 2001, na Preston Montford FSC, v ceně 
455 GBP, další detaily na e-mailové adrese: fsc.montford@ukoline.co.uk ).  FSC 
pořádá akce i v zahraničí (doslova po celém světě - Patagonie, Nový Zéland, USA, 
Evropa i jinde), konkrétní informace lze žádat na e-mail adrese: 
fsc.overseas@ukonline.co.uk . Velikost skupin se pohybuje od 5 do 17 osob. Cena 
akcí zahrnuje např. dopravu, zvláštní diety,  akce pro invalidní osoby. FSC vydává 
velké množství kvalitních tiskovin sloužící k poznávání přírody (určovací klíče, atd). 
Seminář, kterého jsem se účastnil byl realizován v Preston Montford, jak je uvedeno 
výše. 
 
Zajištění ochrany přírody ve Velké Británii 
 
Státní organizace 



1. Vláda (Her Majesty´s Government) - připravuje a formuluje legislativní normy, 
nepůsobí na jednotlivých chráněných území. 
2. Sekce pro životní prostředí, dopravu a regiony (Department of the Environment, 
Transport and the Regions)- zajišťuje fondy a granty pro veřejné služby, není účinná 
na jednotlivých chráněných území. 
3. Místní správa (Local Authorities) - mají výkon správy pomocí nižších legislativních 
norem, jsou odpovědni za místní rozvoj, jsou financovány vládou a místními daněmi, 
jsou činné na území Místních přírodních rezervacích (řádově tisíce) a Přírodních parků 
(řádově stovky). 
4. Správy národních parků (National Parks Authorities) - od roku 1996 mají výkon 
místní správy s důrazem na udržitelný management kulturní krajiny a volné přírody. 
 
 
Kvazinezávislé nevládní organizace ( QUANGO - Quasi Autonomous NGO)  
1. English Nature, Scotish Natural Heritage, Countryside Council for Wales - zajišťují 
vlastní ochranu příroda a krajiny,  (výzkum, druhovou  ochranu grantovou pomoc a 
finanční kompenzace). Jsou financovány částečně vládou, poradenskou činností  a 
granty).  Jsou činné na 3896 Místech zvláštního vědeckého významu (SSSI - Sites of 
Special Scientic Interests) a 183 Národních přírodních rezervacích (National Nature 
Reserves). 
2. Countryside Agency (dříve Countryside Commission) - zajišťuje přístup k 
rekreačnímu využití krajiny, částečně financováni vládou, poradenskou činností (roční 
rozpočet 25 milionů GBP) 
3. Environment Agency - reguluje (radí, povoluje a postihuje)využívání řek, 
záplavových oblastí pro rybaření, rekreaci, základní ochranu přírody znečištění. 
4. Forestry Commission (tj. Forestry Enterprise + Forestry Authority) - FE organizuje 
produkci dřevní hmoty a místní management, stále více finančně nezávislá a je činná 
v komerčních lesích.  FA poskytuje rady, granty, licence v Lesních parcích (Forest 
Parks), financována je vládou. 
 
 
Vedené exkurse ( a Guided Walk) 
 
Během pobytu jsme absolvovali asi  dvouhodinovou vedenou exkursi kolem Cole 
mere (mere - jezero v prohlubni ledovcového původu, toto pod ochranou Ramsarské 
dohody).  Během této exkurse byl vysvětlován vznik a původ jezera a vedoucí 
exkurse demonstrovala některé hry v přírodě, které zapojují i laickou veřejnost do 
procesu poznání základních přírodních  jevů (poznávání přírodnin různými smysly, 
odchyt a pozorování drobného hmyzu, určování některých rostlin a identifikace jejich 
nejvýraznějších vlastností, potravní řetězec atd.).  I když hry sami o sobě nepřinášely 
velké množství nových poznatků, zpestřily exkursy a pomocí příkladů  zainteresovaly 
účastníky  na ochraně přírody.  
 V přípravě a komentáři k vedené exkursy bylo zdůrazněno pět pravidel pro 
kavlitní vedenou exkursi (The five "W" of a Good Guided Walk). Tato pravidla jsou 
určena pochopitelně pro vedoucí exkurse a lze zjednodušit: 
* proč to děláme 
* kdo je cílová skupina 
* jaké je téma 



* kde exkursi povedeme 
* kdy exkursi povedeme 
 
Vedená exkurse by měla mít čtyři základní části: 
1. před vlastním  zahájením - v této fázi exkurse by vedoucí měl účastníky přivítat, 
ujistit je, že jsou v pravý čas na pravém místě, informovat je o plánovaném průběhu 
exkurse  a fyzických požadavcích kladených na účastníky během ní (včetně 
požadovaného vybavení - střediska FSC poskytují za minimální obnos holinky a 
pláštěnku), základní pravidla bezpečnosti (v prvních minutách po přivítání na Preston 
Montford FSC jsme byli podrobně ústně proškoleni co máme dělat v případě požáru, 
který se mě jevil jako velmi nepravděpodobný vzhledem k téměř dokonalému 
protipožárnímu zabezpečení všech součástí v objektu - protipožární samozavírací 
dveře, monitorovací a oznamovací systém, hasicí deky ...). 
2. úvod - nutné vyvolat zájem účastníků o dané téma a jeho další poznání, stanovit 
koncept a rámec problematiky, zopakovat informace o délce, průběhu exkurse a 
požadavcích kladených na účastníky. 
3. vlastní exkurse - rozvinutí probíraných témat. 
4. závěr - souhrn probírané problematiky, zopakování  souvislostí v dané 
problematice, diskuse. 
 
    Bez jasného stanovení těchto pravidel a vymezení a naplnění jednotlivých fází 
vedené exkurse je velmi obtížné vést tuto  ke spokojenosti všech zainteresovaných 
stran. 
 
Prezentace 
 
Během semináře každý účastník měl možnost zkusit prezentovat nějaký názor v 
modelové situaci - při managementu některého zajímavého území. Jednotlivé skupiny 
účastníků měli předem stanovenou pozici při této prezentaci (např. místní správa, 
orgán ochrany přírody, bohatý investor ....). K prezentaci bylo možné použít jakékoliv 
předem připravené  materiály na zpětném projektoru. 
 Jednotlivým prezentacím předcházel výklad pravidel pro dobrý výstup. Tyto pravidla 
lze velmi jednoduše shrnout do níže uvedených bodů, které by měl dobrý interpret 
dodržovat: 
* se snaží být součástí publika 
* udržuje kontakt očima s publikem 
* zeptá se, zda je dobře slyšet 
* zjistí si zájmy publika a jejich  reference  
* žádá dotazy a má pro ně prostor 
* ptá se na další názory a informace 
* hlídá známky ztráty pozornosti a rozladění, pokud se publikum nudí, přejde k 
dalšímu bodu, ptá se nebo žádá otázky nebo použije vizuální prostředky (obrázky, 
schémata, grafy ...) nebo další  podporu (nahrávky..). 
* je si vědom přítomnosti dalších řečníků 
* dodržuje časový plán, pokud mluví příliš dlouho (přes stanovený termín), ukončí 
svoji rychle 
* prezentaci  



* odpovídá stručně a jasně, pokud odpověď na dotaz nezná, přizná to a obratem 
přejde k další otázce 
* používá řečnické obraty (za prvé..., za druhé..., nyní vám ...,  dále..., konečně..., 
závěrem...., ačkoliv..., přestože..., ale..., jakkoliv..., protože..., tak...).  
* připraví si jasnou a stručnou osnovu v bodech 
* používá taháky 
 
 
 
 
Základní principy dobré prezentace jsou shrnuty do šesti základních pravidel: 
1.   Interpretace není jen informace. Interpretace může být aktuální novinou, která 
může stimulovat nebo zvýšit účinek dané informace. 
2.   Interpretace, která nevytvoří nějaký vztah mezi účastníky a jejich zkušenostmi 
je neplodná. Interpretace je efektivnější, pokud popíše  sdílené zkušenosti. 
3.   Interpretovat provokací, nikoli instrukcí. Využít všech pěti lidských smyslů. 
4.   Ne vše musí být interpretováno. Co je nevyřčeno, může mít větší účinek, než 
co je podrobně popsáno. 
5.   Dobrá zkušenost vypovídá hodně o interpretovi, klidně přehánějte. 
6.   Interpretace pro děti se bude diametrálně lišit od interpretace určené pro 
dospělé. 
 
Ironbridge Gorge 
 
Ironbridge Gorge ( gorge = úzké údolí) je velmi významná lokalita, kde  se formovala 
světová průmyslová revoluce. Zde bylo v roce 1709 poprvé vytaveno železo pomocí 
koksu, který nahradil dosavadní dřevěné uhlí,  byla zde v roce 1787 spuštěna na řeku 
Severn první ocelová loď na světě, byly zde vyrobeny první železné koleje. Proto se 
na dlouhou dobu tato lokalita stala, která určovala směr průmyslového vývoje. Je zde 
uchováno mnoho památek z posledních 230 let, např. původní vysoká pec na 
zpracování železné rudy, první železný most na světě z let 1778-9, dokonalý skanzen 
Blist Hills, muzea  atd.  Většina těchto památek je v péči the Ironbridge Gorge Trust.  
Celé údolí slouží k poznání sociální historie, tradičních technologií, umění, 
architektury a mnoho aspektů historie přírody a geologie.  
 
SSSI Long Mynd (Mynd = velšsky hora) 
 
Nezalesněný hřbet s náhorní plošinou jižně od Shrewsbury v blízkosti Church Stretton 
s maximální nadmořskou výškou 516 m. Patří mezi SSSI - Místa zvláštního vědeckého 
významu s rozsáhlými porosty vřesu a borůvek s následným výskytem vzácných 
druhů hmyzu a ptáků. V některých partiích rostou původní dubové porosty. Rozloha 
tohoto SSSI je 2.300 ha. Lokalita významně degradována volnou pastvou ovcí, která 
redukuje porosty vřesu a podporuje expanzi kapradin. (Tyto jsou využívány k výrobě 
náhražky rašeliny přidávané do zahradního substrátu).  V území je možné se 
pohybovat pouze po 45 km turistických cestách a 32 km cest pro cyklisty a jezdce na 
koních. (Přesto však dochází k pohybu cyklistů mimi značené cyklotrasy). Od března 
do července se zde smí psi pohybovat pouze na vodítku, v ostatních měsících pak 
pod dohledem člověka. V území vedou tři asfaltové silnice, řidiči jsou však žádáni o 



maximální využití parkovišť pod hřebenem a k respektování požadavku vyjíždět na 
hřeben  jen v nejnutnějších případech, i když je to v letní sezóně možné i běžným 
silničním vozidlem. Skromné terénní značení, údržbu cest a kontrolu dodržování 
návštěvnických pravidel provádí The National Trust, kterému zde patří i vlastní 
pozemky (dohromady v celé Velké Británii cca 1% rozlohy Britského souostroví). 
Půda je však veřejná. Farmáři mají historická práva na obhospodařování, mohou zde 
pást své ovce.  The National Trust provozuje parkoviště, obchody se suvenýry, 
občerstvení atd. zde i na dalších lokalitách v the Shopshire Hills. Ročně tak získá 
100.000 GBP. Kontaktní adresa je: the National Trust, Mercia Regional Office, 
Attingham Park, Sherwsbury SY 4 4TP. 
 
Poznámka pod čarou: V britské angličtině je poměrně striktně rozlišen význam slov 
conservation  a  protection, ač jsou oba významy v českých překladech anglických 
textů zaměňovány.  
* conservation - ohleduplně využívat a nepoškozovat 
* protection - ochránit, zachovat 
Vedle slovního výkladu seminárních pedagogů diference obou významů popisuje i 
slovník Collin, P.H.: Dictionary of Ecology and Environment, vyd. Peter Collin 
Publishing, str. 52-3 a 187, 3. vydání, 1997. 
 
Závěr 
 
Seminář nejen dal účastníkům možnost mluvit s mnoha rodilými Angličany při 
různých situacích, pokusit se prezentovat dané názory při modelových situacích, 
které byly podobné situacím běžným v praxi, rozšířit si slovní zásobu a zdokonalit se 
v jazykové improvizaci, která se jeví s gramatikou a slovní zásobou jako rovnocenný 
aspekt schopnosti dorozumět se. Tyto zkušenosti jsou však jen velmi obtížně 
popsatelné a mají význam hlavně pro konkrétní osobu a její snaze jich později využít 
ve prospěch svůj i okolí. Účastníci byly také seznámeni a mohli si vyzkoušet základní 
prvky kvalitní prezentace a interpretace. Seminář ale dal také možnost nahlédnout do 
mentality a přístupu Angličanů ke společnosti, přírodě i cizincům. Zde pochopitelně 
není možné vyvozovat jakékoli závěry, nicméně například pověstná "anglická 
zdvořilost" je natolik rozdílná od podobných zvyklostí v jiných zemí, že nebylo možné 
i za jeden týden si jí nevšimnout. 
Velký dík patří  hlavně Dr. J. Štursovi a vedení Správy Krnapu, kteří mi tuto zkušenost 
umožnili, Europarku včetně Arminu Wolfovi, kteří tuto zkušenost financovali a 
pracovníkům FSC, kteří mi ji poskytli. 
                        Ing. Michal Skalka 
 
 
 
 

ZPRÁVA Z III. SVĚTOVÉHO KONGRESU 
INTERNATIONAL RANGER FEDERATION 

 
Ve dnech 10. - 17.září 2000 jsem se zúčastnil III.světového kongresu IRF v 
Jihoafrické republice v Krugerově národním parku. Společně s IRF kongres pořádala 



Africká asociace strážců. Hlavním tématem kongresu byla " Úloha strážce po roce 
2000 ". 
     V Krugerově NP se sešlo 301 strážců z 58 zemí celého světa. Byli od Čukotky přes 
Evropu až po Ameriku a od Skandinávie až po Jižní Afriku ( seznam účastníků s 
kontaktními adresami je u mne k dispozici ). 
     Do Krugerova parku jsem se dostal samozřejmě letecky a to přes Paříž a dále 
stále na jih až do Johanesburku. Tam na nás již čekali pořadatelé a autobusy nás 
transportovali zbývajících 450 km až do Berg - en- Dalu, což je kemp kde kongres 
probíhal. 
     Samotný Kruger NP má dlouhou historii. Založen byl prvním prezidentem 
Transvaalské republiky Paulem Krugerem roku 1898 jako Rezervace Sabi a jako NP 
byl vyhlášen v roce 1946. Leží na severovýchodě JAR při hranici s Mozambikem a 
svojí rozlohou 18.172 km2 se řadí na přední místa v Africe. Nadmořská výška se 
pohybuje od 300 do 750 mnm. a v celém NP mají pouze 6 stálých řek. Ze zástupců 
živočišné říše nelze nejmenovat lvy, leopardy a hyeny. Dále samozřejmě gepardy a 
psy hyenovité. Z býložravců to jsou sloni, nosorožci bílí a dále žirafy, buvoli, zebry, 
hroši, pakoně. A v neposlední řadě také celosvětově proslulí mosquitos. Těch bylo v 
tu roční dobu zatím velmi málo. Vždyť u protinožců měli jaro. Tím bylo bohužel dáno, 
že říše rostlinná nebude oplývat velkou bujarostí. Buš byla většinou suchá a pouze v 
okolí vodních toků ukazovala svoji pravou tvář. Také velké jarní záplavy, které 
zasáhly až do sousedního Mozambiku zde zanechaly znatelné stopy. V některých 
místech byla voda až o 15 - 20 metrů nad svým normálem. V říši rostlinné zde asi 
bezkonkurenčně kralují baobaby. Dále jsou to různé trnovníky, pryšce, vrby a 
ebenovník. Neméně zajímavý byl i salámovník (angl. sausage tree). 
     Do KNP se dá vstoupit některou z  8 vstupních bran a všechny další služby, které 
můžete potřebovat jsou zajišťovány správou NP. Je to dáno tím, že stát přispívá 
pouze asi 10 % do rozpočtu NP. Jestli je to cesta správná, nebo ne, nechám na 
uvážení každého samostatně. Takže od informačního servisu přes prodej suvenýrů až 
po ubytování, restaurace a benzinové stanice, to vše zajišťuje správa parku. Všichni 
zaměstnanci jsou v pracovních stejnokrojích a také označení jmenovkou. 
     Strážců je v samotném NP 42  což na rozlohu NP není mnoho. Mezi největší 
problémy KNP patří stejně jako v celé Africe pytláctví. NP v Africe řeší většinou tento 
problém úzkou spoluprácí s armádou ( pokud není zaneprázdněna válkou). Dalším 
problémem je introdukce rostlin, kterou jsou postiženy hlavně okrajové části. V 
neposlední řadě to jsou požáry, s jejichž následky jsme se mohli seznámit v těsné 
blízkosti našeho kempu. 
     Součástí programu kongresu byl i field trip, tedy celodenní exkurze. Tato se k 
našemu zklamání konala v autobusech. Nebylo možné pro všechny účastníky zajistit 
klasický trek, neboť tyto se odehrávají v doprovodu ozbrojenců. Za vše hovořila malá 
tabulka u elektrického plotu kolem našeho kempu na které stálo, "že před 2 roky byl 
2 km od kempu zabit strážce leopardem". Při této exkurzi jsme též navštívili 
odchytovou stanici, kde procházela odchycená zvířata (buvoli a nosorožci) 
karanténou před jejich další cestou do jiných národních parků. Tato činnost je dalším 
zdrojem příjmů KNP. 
     Samotný kongres probíhal v příjemném prostředí kempu. Byli jsme rozděleni do 3 
pracovních skupin a každá tato skupina se ještě dále členila na menší skupiny. V 
těchto skupinách se diskutovalo k podtématům kongresu, která zněla: strážce a 
komunity, strážce a územní celistvost a strážce a ekoturistika - obchod. 



     Z vlastních závěrů kongresu vyplynulo, že je důležité podporovat a prosazovat 
mezinárodní dohody na ochranu biodiverzity, prosazovat a podporovat všechny 
dohody vedoucí k zabránění ztrát přirozeného přírodního prostředí a také podporovat 
postupy, které se snaží udržet zdroje a příjmy plynoucí z chráněných území. 
     Dále je to podpora programů ke zlepšování vztahů mezi chráněnými územími a 
komunitami a podpora soukromého sektoru při investicích do ekoturismu. 
     Samozřejmě že dalším důležitým bodem bylo zvyšování úrovně strážců. Hlavním 
nástrojem k tomuto zvyšování by mělo být osvojení si základních všeobecné 
kvalifikace, skládající se ze znalostí a dovedností obsažených v osmi tématických 
okruzích. Jsou to např. základy ekologie a ochrany přírody, výchova a poskytování 
informací, reakce na mimořádné situace a vztahy s místním obyvatelstvem. IRF se 
bude snažit, aby na 5. světovém kongresu IUCN v roce 2002 byla opatření k 
zvyšování kvalit strážců byla přijata. 
     Nedílnou součástí kongresu byla též posterová prezentace, na níž se prezentovaly 
jednotlivé národní asociace. Náš poster byl připraven společně se Slovenskou asociací 
a taktéž ve spolupráci se slovenskou zástupkyní Katarinou Škorvánkovou z NP 
Slovenský Ráj byl prezentován. Snažili jsme se na něm ukázat práci strážců v našich 
republikách a to od práce s veřejností až po manuelní práci v chráněných územích. 
Zhotovený poster je použitelný i pro další prezentace ( je v angličtině). Bližší 
informace o půjčování budou zveřejněny ve Zpravodaji asociace (viz zápis z výboru 
ve Špindlerově Mlýně).  
     Ve večerních hodinách probíhaly volné diskuse v prostorech kempu, při nichž bylo 
možné porovnat různé problémy v jednotlivých chráněných územích. Je nutné 
konstatovat, že na samotné vzdělání strážců jsou ve světě kladeny různé požadavky. 
Ve spoustě zemí fungují státní školící střediska pro strážce. Je to od několika dní, 
přes půlroční kurzy až po tříletá studia "strážcovství" při universitách. V tomto bodě 
zřejmě nejvíce pokulháváme za světem. 
    Nechci ale končit svůj příspěvek negativní zprávou. Celý kongres se nesl v 
nadšeném duchu všech zúčastněných a doufejme, že se i závěry přijaté na tomto 
kongresu podaří úspěšně naplňovat. 
     Poslední prezentaci měli zástupci Austrálie. Jižní stát Austrálie - Victoria - byl 
poctěn pořádáním IV. Kongresu IRF. Doufám, že se na tento kongres dostane další 
strážce z naší republiky a že bude mít možnost porovnat současný stav stráže přírody 
se situací za tři roky, která bude bezesporu ve všech ohledech lepší. 
                                                                               Oldřich Pažout 
                                                                  strážce Krkonošského národního parku 
 
celé závěry jsou k dispozici na : www.anpr.org 
 
 

ZÁPIS 
ZE SETKÁNÍ VÝBORU ASOCIACE STRÁŽCŮ PŘÍRODY 

CHÚ ČR 
ŠPINDLERŮV MLÝN,  3. - 4. listopadu 2000 

 
Účast - Petr Grendziok PG, Karel Kovařík KK, Josef Šipan JŠ, Jaromír Gebas JG, 
Michal Skalka MS, Oldřich Pažout OP a Michal Ulrych MU, hosté -  Anton Potaš z 



TANAPu (první stážista v historii spolupráce mezi asociacemi) Jan Štursa - 
EUROPARC. 
 
Jednání v pátek: 
- Zpravodaj - bude obsahovat: zápis ze setkání Slov. as. na Polaně, zápis z 
posledního setkání VH v Horních Lysečinách, zápis z Výboru v Prášilech, text 
Sponzorské smlouvy, přihláška do AS, Dohoda o spolupráci mezi asociacemi ČR a SR, 
aktualizovaný adresář a ostatní příspěvky. Uzávěrka je koncem listopadu, distribuci 
zajistí KK, rozešle na domovské adresy členů, vedoucí všech CHÚ, Správa CHKOČR - 
Pelc, Moucha, Machátová, MŽP - Kužvart, Povolný, Staněk, Pařízek, odbor OP, 
referenční inf. středisko, Veronika, NIKA, OP, AOPaK, EUROPARC (Štursa), IUCN 
(Urban), senátoři Smutný a Oplt, Výbor ŽP PSČR, 2ks pro Slov. as. 
- Skládanka "Kdo je strážce přírody" aktualizovat průkaz - MU zajistí u Mouchy na 
SCHKOČR, ihned po aktualizaci odevzdat v barevné vytištěné formě a na disketě KK a 
PG, PG zajistí sponzorský tisk na recyklovaný papír, distribuce se dohodne na VH v 
dubnu. 
- Stav pokladny -  informuje MS - stav účtu k 31.10. 2000 je 18 411,20,- Kč, 
založen účet u ČSOB, č.ú. je 33965010, výpis 1x za 3 měsíce, podepsání podpisového 
vzoru - PG, MS a JG, MS zjistí možnosti manipulace v různých pobočkách ČSOB. 
-   Členské příspěvky - dosud nezaplatili - Hajný, Kratochvíl, Lehký, Ludmilová, 
Pospěch   
     a Němečková. Diskuse o hrazení příspěvků, VH stanoví termín zaplacení dluhů, po 
     uplynutí doby pokladník vyřizuje písemně, nezaplacení příspěvku znamená 
ukončení   
     členství. 
- Sponzorské smlouvy - JG pošle PG podklady, ten vypracuje čistopis a zašle jej zpět 
JG a MS, který jej založí k archivaci. 
- Katalog stáží - PG dopracuje co nejdříve, JG zašle chybějící údaje o KRNAP, katalog 
se rozešle buď samostatně, nebo v nejbližším zpravodaji. 
- Členská základna - písemně ukončil členství Libor Cvak z Podyjí, nový zájemci  - 
František Sládek, Emil Pešina a Pavel Nedvěd ze Šumavy a Marek Banaš z Jeseníků. 
- Znak na košili - KK nechal vyhotovit nažehlovací znak AS, Výbor navrhuje jeho 
umístění na pravé straně košile nad kapsou. 
- Rukověť stráže přírody - PG informoval o nově vydaných brožurách - Hana Malá - 
"Stráž přírody" - kapesní příručka a Staněk, Řehák - "Nové postavení a úkoly stráží" 
MU zajistí sponzorsky nákup 60ks Stráže přírody a 30ks Nové postavení stráží, tyto 
brožurky budou doručeny členům AS a ADS CHKO Jeseníky. 
- Plakát - ve zpravodaji bude zmínka o společném prezentačním plakátu, který naše  
     asociace vyhotovily pro Světový kongres v Africe, plakát bude i nadále sloužit  
     k prezentaci asociací, v souč. době je zapůjčen KRNAP, zodpovídá PG. 
- Zahraniční spolupráce - KK informoval o navázání kontaktu s Německou AS, SK 
zjistí hostitelské možnosti k připravovanému zájezdu do NP Triglav, PG navrhuje 
zájezd do Dánska k příležitosti Evropského setkání strážců přírody s prodloužením 
pobytu - MS zjistí podrobnosti. 
- VH na jaře 2001 - KK zjistí možnosti uspořádat VH na Podyjí, náhradník NP České 
Švýcarsko, termín konec dubna 2001. Pozvat hosty Slovenskou AS, zajistí MS a PG, 
Německou AS, zajistí KK, a skotské strážce, zajistí MU. 



- Brigády -  v roce 2000 proběhly dvě podle plánu - Beskydy - příprava sloupků pro 
terénní značení a Špindlerův Mlýn - redukce náletových dřevin, navíc se podařilo 
zorganizovat asanaci skládky odpadu v Harrachově. Na příští rok zatím byly navrženy 
dvě brigády - PG - asanace chodníku Čertův mlýn a JG redukce nežádoucích dřevin. 
 
Jednání v sobotu: 
- terénní exkurze - prohlídka vývoje terénního značení a vybavení na území TES 
Špindlerův Mlýn. 
 
Jan Štursa - EUROPARC CZ - informace o vzniku národní sekce EUROPARC CZECH 
REPUBLIC, 
                                           - pomoc české sekce při zakládání slovenské, 
                                           - informace o studijních cestách 
                                           - návrh účasti zástupců AS na setkání české sekce E v 
lednu 2001  
                                             na Křivoklátsku, 
                                           - založení WEB stránky české sekce - www. 
europarc.cz 
                                           - aktuální cíl - odbourání informačních bariér mezi 
českými CHÚ, 
                                           - informace o YOUTH CAMP 2001 - bude se pořádat na 
území  
                                             Křivoklátska a Českého krasu s finanční podporou 
MŽP, návrh  
                                             aktivní účasti AS. 
 
Michal Ulrych - zpráva o EUROPARC YOUTH CAMP 2000 v Clyde - Muirshiel regional 
park ve Skotsku, kontakt na skotské rangery. 
Michal Skalka - 1. mezinárodní setkání dobrovolníků - Lombardie - Itálie, 
                        - Kurz environmentální angličtiny v Preston Montford FSC - Anglie  
Oldřich Pažout - Světový kongres strážců přírody v NP Kruger - JAR, promítání 
diapozitivů. 
 
Všechny příspěvky budou publikovány ve zpravodaji, poskytnuty pro slovenský 
zpravodaj a předneseny na VH.     
 
 
 
Ve Špindlerově Mlýně  5. listopadu 2000 
 
Zapsal Michal Ulrych 
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Zprávy od presidenta Ricka Smitha 



Nový prezident IRF ve svém úvodníku poděkoval za důvěru jemu vloženou ve 
volbách do vedení IRF a slíbil, že své práci ve funkci prezidenta IRF bude jí věnovat 
maximální úsilí .  
 Třetí kongres v Africe označil jako velmi úspěšný. Více než  300 delegátů z 50 
různých zemí světa vidělo velké množství druhů africké zvěře. Speciální dík věnoval 
organizátorům v čele s Merle Whytem.  
 Ústřední téma   kongresu  bylo "Úloha strážce v roce 2000 a dále", delegáti 
kongresu se rozdělili do několika skupin a diskutovali o dalších tématech. Delegáti 
rovněž schválili rezoluci , která bude prezentována na 5. světovém kongresu IUCN v 
Durbanu (Jižní Afrika) v roce 2003 a rovněž bude poslána asociacím, které mají vztah 
k IRF. 
Čtvrtý světový kongres IRF bude v australském státě Victoria v roce 2003. 
Organizován bude  
Australskou asociací strážců. Pokud chcete nějaké informace o tomto kongrese, 
kontaktujte Ricka Smitha na adrese: rsmith0921@aol.com nebo Andy Nixona na 
adrese: anixon@parks.vic.gov.au .  
 
 
Nové členské asociace  
Africký kongres byl významný  mimo jiné i proto, že se zde připojilo dalších šest 
asociací strážců. Jsou to: 
* The Qeensland Rangers Association (Austrálie, 1250 členů) 
* The Association of Russsian Rangers (30 členů) 
* The Victorian Rangers Association (Austrálie, více než 80 členů) 
* The Tasmanian Rangers Association (Austrálie, 84 členů) 
* The Assam Forest Rangers Association (Indie) 
* The Tamilnadu Forest Rangers Association (Indie, 1.000 členů) 
 
Další individuální členové jsou z Čínské lidové republiky a z Egyptu.  
 
 
Vebová síť 
 Momentálně je oživována homepage  IRF. Její adresa je: www.intranger.org. Pokud 
jej ještě nedostupná, vydržte, zprovozníme jí  v krátké době. 
  
 
Výměnná kancelář a databáze 
IRF zakládá databázi výměnných stáží.  Naše asociace pochopitelně požádá 
organizátory o příslušný adresář. Kompetentní adresa je: marshall.i.r.f.@btinet.com.  
 
 
 
Zprávy od členských asociacích 
 
Asociace strážců přírody chráněných území ČR - Michal Skalka 
 
  viz zápis ze zasedání Výboru AS ve Špindlerově Mlýně ve dnech 3-
5.11.00. 



 
 
National Park Wardens Association (Kanada) - Jeanie Elliott 
 V Kanadě byl uzákoněn nový Canada National Parks Act. Tento zákon zajistí 
ekologickou integritu. Akt také obsahuje vydání čtyř managementových plánů parků , 
ustanovení 90 % parku v Rocky Mountains jako divočiny, směrnici pro parkový 
management v lyžařských areálech a také tvrdé postihy pro přestupce zákonů.  Zde 
se také zakládá program výměnných stáží a databáze strážců, k velmi vysokému 
zájmu strážců.  Kanadské parky navštívila Felicita  Brooke z Austrálie. Další 
podrobnosti najdete na adrese: www3.ns.sympatico.ca/npwa nebo NPWA, box 145, 
Leamington, ON, Canada, N8H 3W1. 
 
 
Bundesverband Naturwachte.V. (Německo) - Heike Flemming 
Německá AS je stále více akceptována strážci i orgány. Zde pracují na vlastní malé 
publikaci a připravují výroční schůzi v březnu. Plánují také založení homepage. Na 
Africkém kongrese bylo rozdáno 300 demoverzí CD se songy strážců a a ochránů 
přírody. Kdo by mohl přispět k obohacení tohoto repertoáru, nechť laskavě 
kontaktuje : Hflemming@t-online.de. 
 
 
Scottish Countriside Ranger Association (Skotsko) - Tony Wilson 
 Proběhla výměnná stáž mezi jedním členem SCRA a islandským strážcem jako 
součást širšího programu.  SCRA doufá, že program bude dlouhodobý a podaří se 
upevnit vztahy se skandinávskými, zejména norskými kolegy a nedávno se také 
připojili k IRF.  Ve dnech 25-27.4.01 se chystá  konference za účasti Countryside 
Management Association, Northern Ireland Countryside Staff Association a Ranger 
Association of Ireland. Akce proběhne v New Lanark v Anglii a pomůže nastartovat 
aktivity IRF v Evropě. Podrobnosti v příštím Newsletteru. Máte-li zájem o SCRA 
časopis Scramble,  tento vám můžou poslat za GBP 2,50+poštovné (cca GBP 1). 
Kontaktujte Allison Graham, 83 main Road, Crookedholm, nr Kilmarnock, KA3 6JU, 
UK nebo allison.graham@west-dunbarton.gov.uk.  
 
 
Slovenská asociace strážců - Vlado Vančura 
 Pravidelné setkání proběhlo  v CHKO Polana za účasti Maďarů, Rumunů, 
Čechů, Rakušanů, Čechů a Britů. Slovenská asociace zde oslavila 5. výročí založení. 
Zahraniční účastníci měli jedinečnou možnost navázat kontakty mezi sebou  a byla 
intenzivně diskutována otázka vzájemné spolupráce. Jako ukázka mohl posloužit 
příklad dohody mezi Slovenskou a Českou asociací podepsaný na jaře 2000 v 
Roháčích.  Paradoxně právě slovenští strážci mají velice omezený sociální a 
ekonomický status jejich zemi. Během stkání vyplynulo, že čeští, rakouští a maďarští 
kolegové  zaznamenali výrazný posun vpřed v této oblasti a mají obecnou a a právní 
autoritu a podporu vlády.  Navzdory výbornému vzdělání, zkušenostem  a dobrým 
výsledkům jejich práce jsou slovenští strážci na dně hierarchie ve slovenských CHKO 
a jsou velice mizerně placeni. Cílem slovenských strážců v dalších letech je právě 
zvýšit tento status a ukázat jedinečnost jejich práce ve slovenské společnosti. 
 



 
Association of National Park Rangers (USA) - Erik Oberg 
 Američtí strážci mají pravidelný kontakt s Lucií Penunuri a plánují návštěvu 
mexických strážců v Squioa National Park. . Doufají, že vyberou  kandidáta do 
protipožárního výcviku. Cílem ANPR je hmatatelná pomoc Mexičanům založit vlastní 
asociaci. Baxter State Park pomohl vybavit 500 položkami uniforem zaměstanace 
Gorongoze NP v Mozambiku. Připravuje se další podobná dodávka opět do 
Mozambiku či Nigerie.  
 
 
 
Přílohou podzimního newsletteru byl Závěr IRF kongresu 2000 v Kruger NP. 
 
Originál v angličtině na požádání na adrese: mskalka@volny.cz. 
 
V prosinci 2000 zpracoval Michal Skalka 
 
 


