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Vážené kolegyně a kolegové, dostává se Vám do rukou již čtvrtý zpravodaj 
naší asociace. Kromě několika příspěvků, za které moc děkuji, a zápisů ze setkání výboru a valné 
hromady, je jeho hlavním obsahem Aktuální stav stráže přírody velkoplošných chráněných území 
České republiky. Nějakou dobu trvalo, než se mi podařilo získat 
příspěvky od všech zástupců chráněných oblastí, některé jsou poněkud 
stručnější, ale děkuji za všechny. Doufám, že se tento zpravodaj dostane 
do rukou všem, kteří mi příspěvek poslali. 
 Usilovně pracuji na internetové stránce, mám však problém dostat 
ji z FRONT PAGE 2000 na internet. Nejde mi to ani přes FTP. Kdyby měl 
někdo nějakou dobrou radu, rád se nechám poučit. 
 Prosím o zasílání příspěvků do následujícího zpravodaje. 
 
                                                                                            

                                                                                                                                                                                        
Michal Ulrych  

 Jeseníky 
 
Díky Tono !!! 
 
                                                       V první polovině srpna jsme navštívili spolu s 12 dětmi Západní Tatry. 
                                                       Program nám pomohl připravit kolega ze slovenské asociace strážců  
                                                       Tono Potaš, který se nám i dva dny věnoval jako průvodce.  
                                                       Díky Tono, bylo to dobré !!!! 
 
                                                        
                                                                                                            Michal Skalka, KSEV Rýchorská bouda        
 
 
 

Europarc Youth Camp 2001 
 
 Jak bylo uvedeno dříve, letošní akce organizace Europarc nazvaná již 
tradičně Youth Camp (dále jen YC), proběhla začátkem července. Letošní ročník 
byl organizován v CHKO Křivoklátsko a poté se přesunula na CHKO Český kras 
(vloni byl ve Skotsku). YC se zúčastňuje kolem 20 lidí ve věku do 26 let z celé 
Evropy. Letos byl přítomen i Američan, pracující momentálně jako člen Peace 
Corps (Americké mírové sbory) na Ukrajině. Vedle manuální práce (většinou 
zaměřené na managementovou činnost) jsou připraveny akce spíše rekreačního 
charakteru (např. sjíždění řeky Berounky na kanoích). Pochopitelně je  připraven 
informační program. V rámci této vzdělávací části jsem navštívil Křivoklátsko s Dr. 

Štursou v pátek 6.7.01.  
Garantem za tuto část byl RNDr. Petr Hůla, vedoucí SCHKO Křivoklátsko. 

Zázemí tvořilo IVS Budy (viz předchozí zpráva). Jednací řečí byla angličtina. 
 Vzhledem k tomu, že Dr. Štursa hovořil o chráněných územích v České 
republice a Europarku, můj příspěvek vycházel z mojí dlouholeté praxe strážce a 
člena České asociace strážců. Samozřejmě byla podána také informace o KSEV 
Rýchorská bouda a předán příslušný propagační materiál v angličtině. V následné 
diskusi byly kladeny dotazy na rozdíly mezi profesionálními a dobrovolnými strážci, 
a rozdíly mezi strážní službou v CHKO a NP.  
 Detailní informace o YC lze získat na adrese www.europarc.cz.  
   
                                                                                               Michal Skalka 

                                                                                            KRNAP      
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ZÁPIS 
 ze setkání Výboru Asociace strážců přírody chráněných území 

České republiky 
Správa NP Podyjí, Znojmo 16.3.2001 

 
Účast: Petr Grendziok PG, Jaromír Gebas JG, Karel Kovařík KK, Oldřich Pažout OP, Michal Skalka 
MS, Michal Ulrych MU a host Petr Lazárek z NPP. Josef Šipan omluven. 
 
Zúčastnění připravili pro mezinárodní setkání strážců přírody ČR následující program: 

- středa 25. 4. – 1600 – 1800 hod. ubytování ve Znojmě – ubytovna na Pražské  
ulici, přeprava do Čížova na středisko ekologické výchovy, večeře, 
ve 2000 hod zahájení setkání, 

- čtvrtek 26. 4. – dopoledne – po snídani (800 hod) prezentace českých a  
                                                   slovenských strážců, diskuse, oběd ve 1200 hod., 
                                                odpoledne – 1300 – 1700 hod terénní exkurze      
                                                do západní části NPP, večeře v 1800 hod., 
                           - večer –  workshop, právní poradna, diskuse na téma  

                                                            spolupráce s Policií, 
- pátek 27. 4. – dopoledne - po snídani (800 hod) zasedání valné hromady   
                                                 Asociace strážců přírody ČR, oběd ve 1200 hod.,  
                         - odpoledne - 1300 – 1700 hod terénní exkurze – návštěva  

                                                                rakouského NP Thayatall, večeře v 1800 hod., 
                                            - večer – prezentace zahraničních účastníků, diskuse,  
                                                         ukončení setkání, 

- sobota 28. 4. -  odjezd, možnost další terénní exkurze v NPP. 
 

                   Veškerá jednání budou probíhat v budově střediska v Čížově, stravování v blízkém hostinci, ubytování 
uvedeno výše. 

 
       Na pozvánce budou uvedeny ceny za ubytování a stravování, distribuci provede SNPP, rozdělovník byl 
upřesněn s Petrem Lazárkem.  
                   Kontaktní adresa: lazarek@nppodyji.cz  
 
- Návrh PG – Výbor AS uvolní 1000,- Kč na občerstvení – schváleno jednohlasně.  
- Návrh MU – každý zahraniční anglicky mluvící účastník obdrží prezentační CD o strážní službě v ČR – kopírování 

zajistí OP a MS. 
 
- Leták „Kdo je strážce přírody“ – PG navrhuje vydat velkým nákladem a tím provést velkou jednosezónní 

kampaň, žádost o grant bude projednána na VH, dále je potřeba sehnat sponzory. Náklad na 
vydání 20 000 ks je cca 15 330,- Kč. 

 
                   Úkoly – MU pošle KK leták na disketě, ten zhotoví 100 barevných kopií. T: ihned 
 
- MU zajistí aktualizaci webu, z důvodu, že správce z KRNAP Pavel Rejhon je dlouhodobě mimo ČR, pokusí ze 

vytvořit jiné asociační web stránky. 
- MS zajistí 50 kopií informačního prospektu European Ranger Projects pro členy AS. 
- Stav pokladny AS – v souč. době činí  15 630,80,- Kč. 
- Katalog stáží – PG pro pracovní vytížení předává úkol MS, na VH budou informace aktualizovány a doplněny. 
- Brigády – na VH připravit nabídku brigád pro člen AS s termíny a konkrétními akcemi. 
- Poděkování KK za zajištění nažehlovacích znaků AS.  
- MS – informace o exkurzi do NP Triglav – ze slovinské strany žádná odpověď. 
- MS – odpověď od dánské AS – příprava setkání pokračuje… 
 
Diskuse o zájezdu pro členy AS na Šumavu – Bavorský les s ubytováním na Šumavě, bude předneseno na VH. 
 
 
 
Ve Znojmě dne 16. března 2001                                                                                 zapsal Michal Ulrych 
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Valná hromada Asociace strážců přírody ČR v Čížově 27.4.01´ 
Národní park Podyjí 

 
 

 
� V současnosti má AS ČR celkem 33 členů 
� Setkání na Podyjí se účastnilo celkem 14 členů AS 
� Informace MS o akci v Lombardii 
� Ve 3. Zpravodaji bude informace o setkání strážců v CHKO 

Poľana 
� Vytvořena česká sekce EUROPARCU 
� Pro zaneprázdněnost Dánské AS bohužel spolupráce končí 
� I po opakovaných kontaktech NP Triglav neodpověděl 

(návštěva se nekoná) 
� IRF ocenila smlouvu mezi českou a slovenskou AS (vůbec 

první smlouva) 
� Nepodařilo se sehnat finanční prostředky na vydání letáku o 

stráži přírody 
� Poděkování MU za velký podíl práce na vytvoření letáku    
 

  
� K dispozici přehled stavu stráže přírody ze Slovenska 
� Aktualizuje se stav stráže přírody v ČR 
� Vzhledem k vytváření zákona o veřejných strážích nemá význam připravovat rukověť strážce 
� Nutno MU posílat veškeré příspěvky do zpravodaje 
� MS připravil přehledy zpráv z IRF 
� Stav pokladny k 26. 4. 2001 je 16 922,- Kč 
� V roce 2000 v KRNAPU seminář (k dispozici sborník – právnické záležitosti) 
 

� Výtěžek z brigád v roce 2000:  
     Beskydy 5 000,-   KRNAP 2× 5 000,- 
� Nákup výtisků „Nové postavení a úkoly  
     stráží“    
     pro členy AS (bohužel ne dostatečné  
     množství) 
� Sponzorsky od KK zajištěny loga AS ČR 
� U MU k dispozici i CD o AS ČR 
� K prezentaci je možno využít společný  
    plakát  
    se slovenskou AS 
� Problémy s aktualizací www stránek, MU   
    se   pokusí sestavit nové 

 
                  
                            

Zapsal Ing. Josef Šipan 
 
 
Foto Michal Ulrych, na titulní straně zpravodaje foto z jednání v informačním středisku NP Podyjí 
v Čížově a foto na mostě v Hardegu vlevo Mike Marshal – zástupce IRF, vpravo Alasdair 
MacArthur – zástupce Scottish countryside rangers association, strážce z Clyde-Muirshiel 
regional parc. 
        

Michal Skalka a Alasdair MacArthur při 
terénní exkurzi údolím Dyje 

Účastníci setkání na Novém hrádku 
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Strážci v NP Bavorský les 
 
Je to již 25 let, co byli ustanoveni v NP Bavorský 

les první pracovníci stráže NP nazývané zpočátku 
„Pořádková služba“. Po nelehkých začátcích bylo 
spektrum úkolů této služby rozšiřováno a spolu s tím se 
zvyšoval i počet pracovníků. V současné době působí v NP 
Bavorský les 30 strážců a zájem o toto povolání je velmi 
vysoký. 

Po dlouhé době omezených pravomocí vstoupil v 
SRN platnost roku 1992 zákon o národních parcích. Od 
počátku byla snaha dosáhnout dostatečné ochrany cenných lokalit směrováním návštěvníků 
pomocí promyšlených návrhů zařízení pro návštěvníky. Došlo k vybudování nejdůležitějších 
zařízení pro návštěvníky na okrajích NP, jako jsou informační středisko v domě Hanse 
Eisenmanna s venkovní expozicí minerálů a rostlin, lesní ZOO, prostor pro lesní hrátky u 
Spiegelau nebo naučná stezka vývoje lesa u Finsterau. tato zařízení zvýšila atraktivitu regionu 
pro turismus, ale zároveň soustředila návštěvníky na okraj NP (až 60% návštěvníků je 
registrováno pouze v okolí výběhů zvěře u Neuschönau). NP je protkán sítí 300 km turistických 
stezek, které jsou pečlivě zvoleny a značeny, takže se jich turisté drží a neopouští je. 

Omezení vstupu a další zákazy jsou až jedním z posledních prostředků jak přírodu 
chránit, ale bez těchto nepopulárních opatření to bohužel není možné. Již před zřízením NP 
existovala tato opatření, ale byly značné problémy s jejich respektováním. Zřízením NP a s tím i 
strážní služby a zejména její reálnou přítomností a osvětovou činností na místě bylo dosaženo 
toho, že se tato opatření stala respektovanou skutečností. 

Ačkoli všech 30 strážců má pravomoci policistů v praxi však tvoří tzv. policajtské úkoly 
jen zhruba 10% činnosti strážců. Rozhodující je, aby strážci vystupovali v konfliktních situacích 
suverénně a fundovaně a snažili se tyto situace řešit především osvětou a radou a nikoli tresty a 
hrozbou. Uplatňování těchto zásad dokazuje srovnání asi 3000 konfliktních situací za rok a 
pouhých 20 až 50 hlášení. Silné pravomoci jsou ale nezbytné pro razantní potlačení ojedinělých 
incidentů narušujících pořádek v NP. Přímo v terénu pak vysvětlují návštěvníkům smysl 
konkrétních opatření k ochraně přírody, navštěvují však i školy a udržují kontakty s domorodým 
obyvatelstvem a s poskytovateli ubytovacích služeb. Při všech těchto příležitostech šíří osvětu a 
snaží se o to aby všichni tito lidé přijali filozofii národního parku za svou. Základním 
předpokladem pro tuto činnost strážců je samozřejmě jejich fundovanost v  otázkách ochrany 
přírody a osobní zkušenost s problematikou všech částí NP získanou působením v terénu. 

V tomto ohledu stojí za zmínku program pro výchovu a vzdělávání „strážců-juniorů“, kdy 
jsou děti z okolních obcí seznamováni se základy činnosti strážců a v trámci možností si některé 
z těchto činností i v praxi vyzkouší. Dokladem úspěšnosti tohoto programu je stále rostoucí 
počet dětí, které se chtějí do projektu zapojit. 

Kromě této strážní a informační funkce se strážci podílejí na výzkumných projektech v NP 
především pak pomáhají při jejich zajištění přímo v terénu. Strážci se podílejí především na 
sběru meteorologických dat a při botanických a zoologických výzkumech. Při těchto projektech 
strážci využívají své dokonalé znalosti terénu. 

Kromě těchto činností se strážci podílejí na zajišťování funkčnosti a údržbě zařízení NP v 
terénu, monitoringu návštěvnosti apod. 

Závěrem lze konstatovat, že hlavním smyslem činnosti strážců NP Bavorský les je zakotvit 
v srdcích lidí základní filozofii národních parků tj. „ponechat přírodu být přírodou“. Snaha o toto 
by měla být patrná při všech jejich rozhovorech a ve způsobu jejich jednání. 

 
Zpracoval Ing. Karel Kovařík  

                                                                                                             Šumava 
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The Thin Green Line 
Tenká zelená linka 

IRF Newsletter 
Červenec 2001 

 
Zprávy od prezidenta 
Gordon Miller odešel do důchodu ze své práce strážce v Peak NP a převzal funkci výkonného ředitele 
IRF. Jeho další činnost bude zaměřená na přičleňování dalších asociací strážců k IRF a upevnění pozice 
IRF jako důležité složky mezinárodní ochrany přírody. GM je velmi dobře známou osobností a 
geografická poloha jeho působiště mu dovoluje účast na  evropských setkáních. GM bude pracovat pod 
vedením International Executive Council (IEC), jehož členové jsou  voleni členskými asociacemi IRF.  IEC 
pracuje na zjískávání finančních prostředků. 
 
Potenciální členské asociace 
IRF obdržela zprávy, že strážci z Mexika a Kamerunu budou brzy zformovány do národních asociací.  
 
Nový IRF protokol 
Prezident IRF Rick Smith požádal malý výbor o vytvoření protokolu k jednání s národními asociacemi či 
jednotlivými strážci a IRF. Jakmile bude tento protokol vytvořen, jeho kopie budou poskytnuty členským 
asociacím. 
 
Poslední zamyšlení 
Strážce z Jihoafrické republiky Henry Oram byl zastřelen ve službě. Prezident IRF kondoloval pozůstalým 
a jeho rodině. Oběť Henryho Orama nebyla pro peníze, prestiž či věhlas, padl za ochranu přírody a práva 
všech druhů na této planetě. Jedna z rolí IRF je přesvědčení veřejnosti o důležitosti riskantní práce 
strážců. 

Rick Smith, president IRF 
 
IRF na internetu 
Během měsíce srpna bude zprovozněna homepage IRF na adrese www.int-ranger.org . Mimo jiné zde 
naleznete aktuální číslo The Thin Green Line, informace o výměnných stáží IRF všetně formulářů pro ty, 
kteří mají na některé výměnné stáži zájem, závěry ze III. kongresu IRF.     

GM, executive director IRF 
 
IRF Consultancy 
IRFC je organizace s ručením omezeným registrovaná ve Velké Británii a je obchodní částí  IRF, která 
ustanovuje tři ředitele (nyní Rick Smith, Gordomn Miller a Colin Dilcock. Declan Keiley a Mike Marshall 
jsou výkonní ředitelé, Sue Clark je sekretářka IRF a IRFC současně.  Cíl IRFC je globálně zlepšit 
management chráněných území prostřednictvím podpory strážců. IRFC bude zajišťovat: 
 

� audit vzdělávání týmů strážců 
� pomáhat zakládat a rozvíjet skupiny strážců 
� vzdělávání strážců v místě 
� výzkumy a analýzy 
� poradní servis managementu strážců 
� zhotovování konkrétních manuálů  a vzdělávacích skript pro strážce, prezentace na setkání a 

konferencích 
� příprava itinerářů studijních cest, 
� organizace seminářů a konferencí 

 
Momentálně probíhá kontrakt  na zajištění vzdělávání strážců v Butrint NP v jižní Albánii. Konečná 

fáze proběhne v září. 
 

  TOPAS (Training of Protected Area Staff  = Vzdělávání pracovníků CHÚ) je projekt financovaný 
EU s partnery v 9 zemí.  TOPAS by mohl být základním kamenem pan-evropského standardu vzdělávání 
s platností a certifikací Londýnské univerzity. 
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 IRF nyní připravuje krátkou studijní cestu pro skupinu z Ruska, zahrnující aspekty NP 
managementu, lesnictví, managementu rekreace a ekologické výchovy. Tato osmidenní cesta proběhne 
v září a zahrnuje práci i ve dvou NP v Anglii. IRFC aktivně vyhledává další kontrakty a možnosti dalších 
projektů – další informace na adresách Declana Keileyhou keiley.irfc@dial.pipex.com nebo Mike 
Marshalla marshall.i.r.f@btinternet.com. 

Mike Marshall, director, IRFC 
 

Změny adres 
� Heike Flemming, Německá asociace strážců má novou adresu: h.flemming@debitel.net,  
� Arrie Schreiber z Africké asociace strážců má novou adresu: H.A.Schreiber, Private Bag X1013, 

Phalaborwa 1390, Jihoafrická rep., arries@parks-sa.co.za 
 
IV. kongres IRF 
Přípravy na kongres pokračují, jako pro přípravu kongresu v Kruger NP, je najmut profesionální 
organizátor akce. V květnu proběho dvoudenní setkání jako workshop na místě plánovaného kongresu = 
Wilsons Promontory NP. Byli zde zástupci všech států  včetně Severního Teritoria (Kristen Appel). 

Andy Nixon, předseda přípravného výboru 
 
Aktuality IRF asociací 

AGUA (Kostarická AS) má nového prezident, je jím Fredy Morales, který pracoval jako 
pokladník výkonného výboru. Dosavadní prezident Rafael Gutirrez je ředitelem Central 
Pacific Conservation Area. 

Ronald Mora 
 

Association of National Park Ranger (USA) oslaví 25. výročí svého vzniku v Jacksonu ve 
Wyomingu v říjnu, na stejném místě, kde v roc e1977 vznikla. Po ceklem skromném začátku má nyní 
1100 členů. Akce bude zaměřena na následující body: managemen kulturních zdrojů, ochrana přírody v 
NP, management přírodních zdrojů, interpretace politiky NP. Další informace na www.anpr.org  

 
Rick Smith 

 
Counryside Management Association (Anglie) se potýká s problémy vyplývající z epidemie 

slintavky a kulhavky, v přípravách je však konference mezi všemi asocoiacemi Velké Británie a Irska. 
Akce proběhne v září  v severní Anglii.  Podtitul setkání bude “Evropa a my”. Další informace na adrese 
www.countrysidemanagement.org.uk. 

 
Vicky Thomas, Grand Western Canal Country Park 

 
Game Rangers Association of Africa (Jižní Afrika) – NP v JAR prochází obdobím transformace nazvaným 
Oparation Prevail. Z 22 sekcí v NP včetně 4 regionálních strážců a 2 vedoucích strážců. Tyto posty byly 
označeny jako nadbytečné. Dojde tak ke snížení sekcí na 12, někteří strážci tak ztratí svá místa, nětřeří 
odejdou do předčasného důchodu. 

Arrie Schreiber, Kruger NP 
 
 
Česká asociace strážců – informace jsou podány na jiných místech zpravodaje.  
 

Michal Skalka, KRNAP 
 
 

Kdo má zájem o plnou anglickou verzi tohoto bulletinu, nechť mě kontaktuje  na adrese mskalka@volny.cz a tuto 
mu promptně přepošlu. 

 
 

výtah a překlad    Michal Skalka 
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XX..  MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ  SSEETTKKÁÁNNÍÍ  AASSOOCCIIAACCEE  SSTTRRÁÁŽŽCCŮŮ  CCHHÚÚ  
SSLLOOVVEENNSSKKAA  

CHKO BR Poľana  6.- 8. října  2000 
 
 
Ve dnech 15. – 17. června 2000 se v Račkovej dolině 
na území TANAPu uskutečnilo IX. setkání strážců NP, 
CHKO a dobrovolníků. Jedním z úkolů tohoto setkání 
bylo připravit X. mezinárodní setkání strážců CHÚ 
Slovenska a dobrovolníků v CHKO BR Poľana v měsíci 
říjnu 2000. 

 

 
 

 
Na valném shromáždění členů asociace se po 

přivítání hostů a ostatních účastníků setkání 
přistoupilo k volbě návrhové komise. Po kontrole 
závěrů IX. Setkání Asociace následovala zpráva o 
činnosti výboru. Dalším bodem byl stav členské 
základny (aktuální stav je 41 členů, s výjimkou těch, 
kteří nezaplatili členský příspěvek +1 čestný člen) a 
stav financí. Dan Harťanský (NAPANT) informoval o 
vypracování dopisu vedoucímu úřadu MS SR D. 
Lipšicovi o spolupráci s odborem OPaK MŽP SR 
s cílem zřídit pro členy stráže přírody a profesionální 
pracovníky ŠOP SR statut veřejného činitele, i 
s poukázáním na nedostatky, se kterými se potýkají 
při své práci.  

Po přestávce výbor Asociace předložil návrh 
plánu aktivit na rok 2001 (obsahuje 10 úkolů) a plán 
samofinancování Asociace (formou odpracování 
stanoveného počtu brigádnických hodin). Diskuse se 
týkala  míst XI. a XII. setkání v roce 2001. Někteří 
členové Asociace poukázali na zlepšení komunikace 
uvnitř Asociace (formou vydávání zpravodaje nebo 
souhrnných zpráv). Živá diskuse se též rozproudila na 
téma zařadit do plánu aktivit na rok 2001 
vypracování smlouvy se ŠOP SR s cíly – umožnit 
účast na setkáních ASCHÚS strážcům a členům, 
vytvořit funkční pracovní místo s náplní terénní, 
strážní a informační služba. ASCHÚS by se měla stát 
garantem školení a vzdělávání strážců přírody 
(certifikát) s cílem maximálně možného vybavení a 
vytvoření profesionálních podmínek pro stráž přírody. 
Další informace se týkaly připravovaného evropského 

setkání strážců přírody v Dánsku na přelomu let 
2001/2002 a výměnných projektů EUROPARCu. 

Velmi inspirativní částí setkání  bylo školení 
strážců zahraničními účastníky z Maďarska (šéf 
lesnického a zemědělského odboru MŽP Géza Teméši 
a Reža Šándor z Aggtelek NP), Rumunska (Artur 
Hebel z NP Retezat a Liviu Dumbrava z NP Piatra 
Craiului), Rakouska (z NP Dona – Auen), Velké 
Británie ( z Lee Valley Regional Park) a samozřejmě 
už tradičně žoviálními kolegy z České republiky. 

 
Maďarsko 
 
V Maďarsku je ústředním státním orgánem 

ochrany přírody Ministerstvo ochrany životního 
prostředí, které má dvě odborné sekce: sekce 
ochrany složek ŽP a sekce OP. Dalšími orgány je 
Generální inspektorát ochrany životního prostředí a 
Institut ochrany přírody se sídlem v Budapešti a dále 
ředitelství 9 národních parků (Aggtelek, Balaton-
felvidék, Bukk, Duna-Dráva, Duna-Ipoly, Ferto-
Hanság, Hortobágyi, Kiskunság a Koros-Maros). 
Celkový počet zvláště chráněných částí přírody 
v Maďarsku je 1398 (9 NP, 38 CHKO, 140 přírodních 
rezervací a 1 přírodní památka + 1210 CHÚ místního 
významu. Celková rozloha chráněných území tvoří 
9,8% rozlohy. V Maďarsku platí od roku 1996 zákon 
o ochraně přírody, který definuje, mimi jiné, i úlohy 
stráže přírody. Členové stráže přírody mají rovněž 
statut veřejného činitele a jsou úředními osobami, 
které mohou např. kontrolovat automobily a též 
doklady lovcům a rybářům. Členové mají určený svůj 
obvod a oblast působení  s rozpisem služeb. 
V jednotlivých CHÚ se pohybuje počet strážců od 7 
do 33, přičemž na 1 strážce připadá 2850 až 4909 
ha. Strážci jsou státními zaměstnanci a zajímavostí je 
fakt, že 60% z nich má vysokoškolské vzdělání. 

 
Česká republika 

 
 

Foto české výpravy od Juraje Bobuly 

Společná fotografie účastníků X. setkání ASCHÚ Slovenska 
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Účast: Petr Grendziok, Karel Kovařík, Josef 

Šipan, Jaromír Gebas, Jiří Marek, Ivo Tásler a Michal 
Ulrych 

 
 
      Rakousko 
 
V Rakousku je vyhlášeno 5 NP, které 

reprezentují rozdílné typy krajiny. Zajímavostí 
managementu je, že každý z nich má vlastní systém 
organizace. Asociace strážců přírody Rakouska byla 
oficiálně založena až v roce 1999. V NP pracuje asi 
200 lidí. Na vyškolení strážců existuje 26 různých 
kurzů, které mají různou délku trvání (3týdny až 
2roky). Proto se v poslední době ukazuje potřeba 
sjednocení systému a vůbec definice stráže přírody. 
Strážci se setkávají pravidelně 1x ročně. 

 
     Rumunsko 
 
V Rumunsku jsou vyhlášena 3 chráněná 

území, kde fungují rozdílné systémy. OP vychází ze 
zpracovaného projektu ochrany biodiverzity. Po 4 
letech od zavedení tohoto systému se zkušenosti 
s vytvořením sítě CHÚ budou aplikovat na existující 
systém. Ústředním orgánem státní správy je 
Ministerstvo pro vodu, lesy a životní prostředí.  

Na území NP Retezat pracuje 12 
profesionálních strážců a správa NP si na období letní 
sezóny pronajímá 5 brigádníků. 

 
Velká Británie 
 
Lee Valley Regional Park byl založený v roce 

1966 na ploše 4500ha (z toho je 1500ha v jiném 
vlastnictví) v severní části Londýna na řece Lee 
(přítok Temže). Protože je vlastně součástí hlavního 
města, ročně park navštíví 2,5 miliónu návštěvníků. 
Je zde zaměstnáno 14 strážců na plný úvazek a 
dalších 10 sezónně. Hlavní náplní jejich činnosti je 
management v ochraně přírody, péče o kulturní 
dědictví, monitoring apod. Důležitá je i práce 
s dobrovolníky (BTCV – britské ČSOP). 

 
 
 
 

  V odpoledních hodinách se uskutečnila 
terénní exkurze na trase Predná Poľana – Zadná 
Poľana – Katruška – Strunga a zpět, při které byl 
průvodcem vedoucí Správy CHKO BR Poľana Ing. 
Dušan Slávik. Zasvěceně, jemu vlastním způsobem, 
obeznámil účastníky exkurze s historií, současností, 
přírodními podmínkami a zajímavostmi CHKO. Dlouhý 
průvod strážců v zeleném služebním oděvu vzbuzoval 
údiv kolemjdoucích turistů. Zajímavým zpestřením byl 
operativní zásah Dana Harťanského – strážce z NP 
nízké Tatry proti cyklistovi v NPR. 

 

 
 
 
Večer se rozběhla už tradiční Ranger party, 

tentokrát na netradičním místě – u krytého krbu za 
hotelem (jak chcete přeložit „živánčisko“…???). U 
dobrého jídla, pitiva, country hudbě improvizované 
kapely a místním harmonikáři se zábava protáhla až 
do ranních hodin. 

 
 
 
Na závěr je třeba poděkovat organizátorům 

tohoto setkání a hlavně Jarovi  Babicovi. V dosavadní 
historii ASCHÚS to bylo setkání, na které se podařilo 
„přitáhnout“ nejvíce zahraničních účastníků. 

 
                                               Zapsal Juraj Švajda  
                                                  strážce TANAP 
 
Ze zpravodaje Slovenský Ranger přepsal, přeložil a 
fotodokumentoval  Michal Ulrych 

Výklad anglického kolegy překládal Vlado Vančura 

Večerní Ranger party při „živánčisku“ 

Zásah proti cyklistovi 
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AADDRREESSÁÁŘŘ  ččlleennůů  
 

11..  PPeettrr  GGrreennddzziiookk  NNáámm..  ČČSSAA  33,,  ČČeesskkýý  TTěěššíínn    773377  0011,,  tteell..  00665599  //  7711  1100  2233,,  00660033  770000  332277  

  SS  CCHHKKOO  BBeesskkyyddyy,,  NNááddrraažžnníí  3366,,  RRoožžnnoovv  pp//RRaadd..    775566  6611,,  ffaaxx..  00665511  //  5577  440077,,    

tteell..  00665511//665544229933  ee--mmaaiill::  bbeesskkyyddyy@@qquuiicckk..cczz    

22..  IInngg..  KKaarreell  KKoovvaařřííkk  čč..pp..  228833,,  ZZddííkkoovv    338844  7722,,  tteell..  00333399  //  4422  6677  5500,,  tteell  00660022//664422339966  

  SSpprráávvaa  NNPP  aa  CCHHKKOO  ŠŠuummaavvaa,,  11..  mmáájjee  226600,,  VViimmppeerrkk    338855  0011,,  tteell..  00333399  //  4411  3344  9988  

ee--mmaaiill::  kkaarreell..kkoovvaarriikk@@nnppssuummaavvaa..cczz  

33..  IInngg..  MMiicchhaall  SSkkaallkkaa  PPoodd  KKoosstteelleemm  113366,,  MMllaaddéé  BBuukkyy    554422  2233,,  tteell..  00443399  //  8877  3344  9911,,  ee--mmaaiill::  mmsskkaallkkaa@@vvoollnnyy..cczz  

  KKSSEEVV  RRýýcchhoorrsskkáá  bboouuddaa,,  SSpp..  KKRRNNAAPP,,  HHoorrnníí  MMaarrššoovv,,  5544222266,,  tteell..//ffaaxx  00443399  //  8899551177--88,,                    

ee--mmaaiill::  kksseevv@@vvoollnnyy..cczz  

44..  IInngg..  JJaarroommíírr  GGeebbaass  čč..pp..  2277,,  ŠŠppiinnddlleerrůůvv  MMllýýnn    554433  5511,,  tteell..//ffaaxx  00443388  //  559933661122  

  SSpprráávvaa  KKRRNNAAPP,,  TTEESS  ŠŠppiinnddlleerrůůvv  MMllýýnn      554433  5511,,  tteell..//ffaaxx  00443388  //  449933330099,,  tteell..  00443388  //449933222288    

55..  MMiicchhaall  UUllrryycchh  NNaa  kkooppeeččkkuu  33,,    BBrruunnttááll  779922  0011,,  tteell::00660044//552277441199,,  ee--mmaaiill::  mmiicchhaall__uullrryycchh@@eemmaaiill..cczz  

  SS  CCHHKKOO  JJeesseennííkkyy,,  BBuukkoovviiccee  9933,,  JJeesseennííkk    779900  0011,,  tteell..//ffaaxx  00664455  //  4400  3300  5500,,                                                

ee--mmaaiill::  cchhkkoojjss@@oovvaa..ppvvttnneett..cczz  

66..  OOllddřřiicchh    PPaažžoouutt  čč..pp..  444422,,  HHaarrrraacchhoovv    551122  4466,,  tteell..  00443322  //  559922  9977  1122,,  00660066//116622118855,,                                                                    

ee--mmaaiill::  oollddrriicchh..pp@@qquuiicckk..cczz  

  SSpprráávvaa  KKRRNNAAPP,,  TTEESS  HHaarrrraacchhoovv    551122  4466,,  tteell..  00443322  //  5522  9911  8888,,                                                                                  

ee--mmaaiill::  llhh__hhaarrrraacchhoovv__tteess@@iiooll..cczz  

77..  IInngg..  JJoosseeff  ŠŠiippaann  SSvviinnnnáá  LLaaddaa  2211,,  BBoorroovváá  LLaaddaa    338844  9922,,  tteell..  333399  //  4433  4411  8800,,      00660077//887733772211  

  SSpprráávvaa  NNPP  aa  CCHHKKOO  ŠŠuummaavvaa,,  IInnff..    ssttřřeeddiisskkoo  SSvviinnnnáá  LLaaddaa  2211,,  BBoorroovváá  LLaaddaa    338844  9922,,                    

tteell..  333399  //  4433  4411  8800  

8. Milan Dyntar Dobrovského 597, Vrchlabí  543 01 

 Správa KRNAP, TES Špindlerův Mlýn  543 51, tel. 0438 / 93 228 

9. Mgr. Ladislav Hajný Školní 56, Jeseník  790 01 

 S CHKO Jeseníky, Bukovice 93, Jeseník  790 01, tel./fax 0645 / 40 30 50,                        

e-mail: chkojs@ova.pvtnet.cz 

10. Petr Hartmann č.p. 129, Dlouhoňovice  564 01  

 Správa KRNAP, TES Špindlerův Mlýn  543 51, tel. 0438 / 93 228 

11. Lubomír Kratochvíl Sokolovská 2, Znojmo  669 02, tel. 0606 / 87 88 63  

 Správa NP Podyjí, Na Vyhlídce 5, Znojmo  669 02, tel. 0624 / 22 67 22 

12. Mgr. Jiří Lehký Galašova 1744, Hranice  753 01, tel. 0642 / 20 12 45 

 S CHKO Lit. Pomoraví, Lazecká 6, Olomouc 772 00, tel. 068 / 522 49 34, e-mail: 

chkolipo@login.onyx.cz 

13. Bc. Eva Ludmilová kpt. Nálepky 4, Olomouc  772 00, tel. 068 / 52 33 561, e-mail: eva_ludmilova@yahoo.com 

 studující, Přírodovědecká fakulta UP, Tř. Svobody 26, Olomouc  771 46   (člen ADS CHKO 

Jeseníky) 

14. Jiří Marek Tříč 67, Semily 513 01, tel. 0432 / 59 32 28 

 Správa KRNAP, TES Harrachov  512 46, tel. 0432/529188, e-mail: lh_harrachov_tes@iol.cz 
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15. Zdeněk Morkes M. Majerové 167/ 8, Trutnov  541 01 

 Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 0439 / 89 62 13,                          

e-mail: vkuhnova@volny.cz 

16. Mgr. Iva J. Trnky 1250/ 1a, Ostrava  709 00, tel. 069 / 66 21 720 

Němečková S CHKO Poodří, Trocnovská 2, Ostrava 1  702 00, tel. 069 / 61 33 014  

17. Jiří Pícha Zahradní město 138/14, Trutnov  541 01, tel. 0439 / 50 82 

 Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 0439 / 89 62 13, e-mail: 

vkuhnova@volny.cz 

18. RNDr. Lubomír  Na Láně 1989, Uherský Brod  688 01, tel. 0633 / 63 45 33, 63 24 69 

Pospěch soukromý podnikatel   (člen ADS CHKO  Bílé Karpaty) 

19. Alfred Pucher č.p. 58, Dolní Lánov  543 41, tel. 0438 / 32 609 

 Správa KRNAP, TES Špindlerův Mlýn  543 51, tel. 0438 / 93 228 

20. David Skrbek Psohlavců 423, Trutnov, 541 01, tel/368362 

 DS TES Pec p.Sn., Sp. Krnapu, tč na civilní službě 

21. Ladislav Szathmári E. Beneše 4/ 7, Prostějov  796 03, e-mail: szathmari.ladislav@ozstc-r.cpost.cz 

 Sazečská 9, Praha 10  225 10, tel. 02 / 81 01 62 76  (člen ADS CHKO Jeseníky) 

22. Vladimír Šmíd č.p. 388, Harrachov  512 46, tel. 0432 / 52 92 26 

 Správa KRNAP, TES Harrachov  512 46, tel. 0432 / 52 91 88, e-mail: 

lh_harrachov_tes@iol.cz 

23. Ivo Tásler Temný Důl  9, Horní Maršov  542 26, tel. 0439 / 94 83 11 

 Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 0439 / 89 62 13, e-mail: 

vkuhnova@volny.cz 

24. Radek Veselý B. Němcové 127, Trutnov  541 01, tel. 0439 / 33 59 

 Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 0439 / 89 62 13, e-mail: 

vkuhnova@volny.cz 

25. Jaromír Forst Kvilda 8, 384 93, tel. 0339/435 561 

 Svinná Lada 21, 384 92, tel 0339/434180 

26. Ing. František  Zahradní 757, Klatovy 3, 339 01, tel. 0186/22732 

Holub Pobřežní 8, Plzeň 301 17, tel. 019/220394 

27. Pavel Nedvěd U Řezné 371, Železná Ruda 340 04, tel. 0186/697103 

 Správa NP a CHKO Šumava, 1. Máje 260, Vimperk 385 01 

28. František Sládek Sklářská 94, Železná Ruda 340 04, tel. 0602 840814 

 Správa NP a CHKO Šumava, 1. Máje 260, Vimperk 385 01, str. obvod SO-04 Prášily 

29. Emil Pěšina  Náměstí 141, Kašperské Hory 341 92 

 Správa NP a CHKO Šumava, 1. Máje 260, Vimperk 385 01 

30. Mgr. Marek Banaš Obránců Míru 4, Bruntál 792 01, tel. 0646/711836, e-mail: banas@email.cz 

 Přírodovědecká fak. UP, katedra ekologie, Tř. Svobody 26, Olomouc 771 46, tel 5222451 
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31. Radovan Bajgar  Hněvotín 250, PSČ 783 47, tel.  068/5944788, e-mail: radbajgar@seznam.cz 

 (člen ADS CHKO Jeseníky) 

 Milo tuky a.s., Šantova 14, Olomouc, PSČ 771 59, tel. fax.: 068/5623319 

32. Zdeněk Horálek Za Betlémem 439, Žacléř, PSČ 542 01, tel. 0439/776278 

 Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 0439 / 89 62 13,                          

e-mail: vkuhnova@volny.cz 

33. Libor Dvořák Skalní Mlýn 48, Blansko 678 01, tel. 0506/ 419 719, 0606/ 569 743 

 SCHKO Moravský kras, Svitavská 29, Blansko 678 01, tel. 0506/ 417825 

34. Dana Macurová Záhřebská 41, Brno 616 00, tel. 05/ 755728 

 Úřad městské části Města Brna, Brno – Bystrc,  Opálkova 6, Brno 635 00,                         

tel. 05/46221777/ klapka 64                                          (člen ADS CHKO Moravský kras) 

35. Borek Franěk Sokolovská 304/2, Litoměřice  412 01, tel. 0416/733529            e-mail: franek@schkocr.cz 

 SCHKO České středohoří, Michalská 14, Litoměřice 412 01, tel. a fax 0416/732395 

                                                                                                                                     aktualizace 31.7.2001 
 
 
Zpráva z brigády 

 
Ve dnech 20. – 22. června se v Beskydech uskutečnila 
brigáda AS. 
Jednalo se o protierozní odvodnění stezky – stoupání o 
délce 700m,  na Čertův mlýn, v NPR Kněhyně – Čertův 
mlýn. Celkem bylo zabudováno 74 svodnic, práce jsme 
zvládli ve stanoveném rozsahu i přes drsné rozmary 
počasí, výtěžek do pokladny asociace činí 8.000,-. 
Účast členů asociace – Petr Grendziok, Luboš Kratochvíl, 
Libor Dvořák, Jiří Lehký a Michal Ulrych, kolegové ze 
Šumavy se z pracovní vytíženosti zúčastnili pouze ve 
středu, kdy celý den lilo… 
Celé akce se rovněž neméně výrazně zúčastnil kolega 
strážce z NP České Švýcarsko Václav Nič. 
                                                             Michal Ulrych 
 
 
 

ZPRAVODAJ ASOCIACE STRÁŽCŮ PŘÍRODY CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
Vydává ASP CHÚČR jako interní zpravodaj pro členy asociace, 

vychází nepravidelně, v počtu 80 ks, zdarma. 
Zodpovědný redaktor Michal Ulrych,  logo ASP Ladislav Szathmári. 
Příspěvky a připomínky zasílejte na adresu: Správa CHKO Jeseníky,  
Bukovice 93, 790 01 Jeseník, tel. 0645 / 40 22 28, tel./fax. 40 30 50,  

 e-mail: czech.rangers@atlas.cz 
Sídlo asociace: TES KRNAP, 543 21 Pec pod Sněžkou  

IČO 68213450 
č.ú. ČSOB Trutnov 8010-0908339653 

Tento zpravodaj se nachází i na internetové adrese: http://www.krnap.cz/asociace 


