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 Vážení kolegové, 
 
tento Zpravodaj Vás především informuje o názorech na předložený zákon o veřejné stráži, 
které se u mě sešly  po listopadové  výzvě všem členům asociace. Bylo už z čeho zpravodaj 
složit, tak prosím čtěte... Nejprve ale na vzpomenutí ten dopis a závěrem současný stav.  

                                                                                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
                                                        V Rožnově pod Radhoštěm dne  29.11.2001 
 Vážení kolegové, 
 jak jistě víte, dne 14.11.2001 schválila vláda vládní návrh zákona o veřejné stráži. Ti z Vás, kteří jste se 
v letošním roce zúčastňovali akcí pořádaných naší AS jistě ví, co tento zákon předkládá. Lépe řečeno předkládal, 
jelikož v současné podobě je i díky našim urgencím a připomínkám směrem k autorovi tohoto právního předpisu 
oproti původní verzi lépe stravitelný. Říkám záměrně – lépe stravitelný, jelikož musíme mít na mysli, že tento zákon 
může být schválen našimi zákonodárnými sbory v plném a nezměněném stavu. I pan prezident ho může podepsat. 
Když už by měla vyjít tato varianta, nechť je alespoň tedy lépe stravitelná. No a jak známo, variant je mnoho. A 
není Vám třeba dlouze rozvádět, jaké že to mohou být. I proto je tento list Vám adresován, abyste se  jakožto 
řádní členové naší profesní organizace a zkušení strážci vyjádřili  k vzniklému návrhu zákona i obecně k tomuto 
problému. 
 Co se v této záležitosti dosud udělalo a co se udělat chystá? A nejen ve vztahu k tomuto zákonu. 
 Ještě před vládním požehnáním tohoto právního předpisu jsem za naší AS požádal pana ministra Kužvarta 
o přijetí, kde jsem ho chtěl informovat o fungování a aktivitách naší organizace a o stavu strážní služby zejména o 
tom tristním v CHKO. Samozřejmě, měla být řeč i o připravovaném zákonu. Bohužel se toto setkání neuskutečnilo. 
Pan ministr však po nějaké době pověřil svého náměstka pana Běleho, aby nás místo něj přijal.  

Když dodržím sled událostí tak ještě před tímto setkáním jsme pozvali na mimořádné zasedání výboru dne 
18.11. autora zákona pana Staňka z MŽP,  abychom s nim široce rozdiskutovali všechna pro a proti. Po jednání 
výboru jsme k návrhu vládního zákona konstatovali, že má-li  schválením tohoto zákona zaniknout současná 
významná část náplně strážce - informační a terénní služba, nelze tento zákon podporovat. Zůstala by logicky 
jenom ta represivní část náplně strážní služby a to ještě v té nejvyšší možné míře. Což by se zcela z terénu vytratila 
informační a výchovná činnost ve vztahu k návštěvníkům i místním organizacím a lidem, péče o technická zařízení 
apod. Nelze však také opomíjet zvyšující se přestupky a trestné činy, na které současná strážní služba nedokáže 
adekvátně reagovat. Proto, má-li být takto pojatá represivní část strážní služby v ČR, nesmí vedle ní chybět 
informační a terénní služba. Dále i kdybychom podporovali současný návrh zákona, jsou k některým paragrafům 
výhrady. V současné době se k navrhovanému zákonu stavíme neutrálně, zhledem k výše uvedeným faktům.      

Panu náměstkovi Bělemu jsme představili naši organizaci, její poslání a činnost doma a na mezinárodní 
úrovni. Informovali jsme ho o současném stavu strážní služby v ČR, zejména o tristním stavu v CHKO, o nutnosti 
vytvoření jednotné metodiky strážní služby v rámci celé republiky a náš současný postoj k návrhu zákona. Pan Běle 
konstatoval, že se rád s námi sešel a dozvěděl se informace, které mu dosud nebyly známy. Zejména stav strážní 
služby v CHKO. Informoval nás o vznikajícím oddělení pro CHKO na ministerstvu a ujistil, že bude toto oddělení 
řešit současný špatný stav strážní služby v CHKO. Dále jsme dostali ujištění, že naše organizace bude při vytváření 
jednotné metodiky strážní služby v ČR. Do oddělení pro národní parky bude od prosince přijat pracovník pro strážní 
službu.  
 Tolik tedy ve zkratce co se dosud v této věci událo a co se udělat chystá.  
 Je tedy žádoucí, abyste se ke všemu vyjádřili. Určitě si uvědomujete, že zrovna Vy, kteří jste zaměstnáni 
jako strážci přírody máte výlučné postavení mezi ostatními strážemi, jelikož stráž přírody je jediná, která je 
profesionálně ustanovována. Velmi odpovědně proto zvažte svůj postoj k současnému stavu. Je to Vaše 
zaměstnání a u dobrovolných  významná část svého volného času. Zamysleme se nad tím i ve vztahu ke koncepcím 
strážní služby v okolních zemích a také zemí EU kam směřujeme. Samozřejmě, že popis současného stavu jedním 
dopisem není vyčerpávající, ale i proto, že tento vládní návrh zákona jde do parlamentu do prvního čtení hned po 
Novém roce, je nutné reagovat rychle.  
 Kdo z Vás nemá tento schválený vládní návrh zákona o veřejné stráži s důvodovou zprávou je ho možno 
získat e-mail  nebo i klasickou poštou od členů výboru. Vaše názory budou přijímány  pouze na jedné adrese 
z praktického důvodu: e-mail – grendziok@schkocr.cz (do předmětu pište mé jméno) nebo na adresu mého 
zaměstnání a jsem bohužel nucen Vás požádat do termínu 14.12.2001. 
 
 
 S úctou k Vaši práci a srdečným pozdravem 
 
 
                             Petr Grendziok 
                                                                                              předseda Asociace strážců 
 
 



 Několik příspěvků od členů i nečlenů asociace: 
 
§  

Několik připomínek, které by mohly v terénu strážcům znepříjemnit život. První je na str.9 v § 14, 
odst.2. Věta "Tento úkon smí provést strážce veřejné stráže stejného pohlaví" - zde by mě zajímalo, jak 
situaci v terénu vyřešit, pokud budeš mít podezření na ukrytí zbraně... 

Na str.26, písmeno F. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy, 
zejména nároky na státní rozpočet, odst. 1)  U mzdy strážců z povolání se mi zdá částka 200 000,-Kč 
hrubé mzdy v r. 2003 v poměru s inflačním koeficientem opět ve stejném duchu ohodnocení naší práce. 
V porovnání s platy policie ČR je to hodně málo.  

Jinak se mi zákon líbí, udělali jste na něm hodně práce a hlavně se vám podařilo zapracovat 
Správy 
CHKO. Jediné co jsem nenašel a kde si myslím, ze budou nastávat problémy je to, že pokud bude ve 
službě chodit strážce sám tak mohou nastat situace typu vymyšlených příhod, jak strážce na někoho 
mířil zbraní, choval se 
neadekvátně, to samé platí o úrazech v terénu. Sice je úraz nepravděpodobný, ale náhoda je „svině“. U 
policie ČR, obecní policie i bezpečnostních agentur je vždy hlídka dvojčlenná.Pokud strážce nebude mít 
svědka, nevím jak to v 
našem právním systému dopadne. 
 

Borek Franěk 
CHKO České středohoří 

 
§ 

Vzhledem k mé zainteresovanosti v organizaci a díky působnosti v CHKO Poodří, kde zastávám 
funkci strážce (ale jen na část úvazku kvůli zaměření na zoologickou problematiku, která je mou hlavní 
profesní náplní), bych se ráda vyjádřila k této problematice, i když jen od domácího stolu, protože jsem 
již rok a půl na mateřské a mé povinnosti se tím pádem soustřeďují na jiné věci. 

Nejhorší problém byl za doby mé působnosti v tom, že jsme nemohli finačně zainteresovat (tedy 
finančně alespoň odměňovat) ty dobrovolné strážce a zpravodaje, kteří s nám spolupracovali. Dostávali 
jakési odměny ve formě publikací, kalendářů, apod., ale důležitější je finanční vykrytí nákladů, např., za 
cesty, které s tím byly spojeny. Řešili jsme to všelijak, ale situaci to neřešilo (hlavně z důvodů finančních, 
neexistovala samostatná položka pro strážní službu a tak nebyl nikdy znám konkrétní balík peněz, který 
bude třeba). Požadavky ale vedoucí měla ode mne vyčísleny. 

Další problém byl v neexistující metodice, která by shrnula 'návod', jak vlastně celou záležitost 
dělat, když neproběhlo ani školení a já jsem se osobně učila za pochodu, anebo až při setkání na Aktivu, 
kde byli daleko zkušenější kolegové.  U nás v CHKO to nebyla nikdy priorita a tak se na tuhle 
problematiku pohlíželo trochu jako na věc, která není potřeba. Chyběla tradice, zpravidla ekologickou 
výchovu anebo exkurze dělal každý kolega, jak chtěl a osobně. Nyní je situace, kterou jsem se doslechla 
příznivější, byl vyčleněn nový pracovník na plný úvazek (Jirka Lehký, který k nám přešel) a který bude 
mít možnost se věnovat jen ekovýchově a strážní službě.  
 

 Iva Němečková 
CHKO Poodří 

 
§ 

Myslím, že z připravovaného zákona nejvíc získají národní parky - jejich strážci budou srovnatelní 
s rangery třeba v Polsku aj. Zůstanou zaměstnanci Správy, budou mít víc pravomocí ... 

CHKO by na tom mohli vydělat, pokud ovšem budou na to mít - která SCHKO si z dnešními 
tabulkovými stavy bude zaměstnávat "policajta". Vzdyť některé SCHKO toho strážce nemají ani v těch 
tabulkách. Dobrovolníky ustavuje Kraj - doufám že vztahy budou natolik korektní, ze Kraj ustaví ( a bude 
platit) 
tolik dobrovolníků, kolik bude SCHKO potřebovat. 

Celkový dojem ? Kdyby se To nejmenovalo veřejná bezpečnost (eh sorry - stráž) dokáži si její 
činnost v NP a CHKO představit. Budou to zaměstnanci ochrany přírody, takže mohou dostat úkolem 
informační a osvětovou činnost. Ovsem jak to bude fungovat ve volné krajině si představit nedovedu. 
Kdo bude dohlížet na "nějaké rezervace" když se po lesích krade dřevo po tunách, stejně jako ryby .... 
            Rizikem by mohlo být využití § 23 ( přechodné období) - hlavně ve vztahu dobrovolní strážci - 
nízká kvalita - velká odpovědnost ale i pravomoci. 



Trochu mne mrazí při pomyšlení, že na mne některý z těch strejdů vytáhne pistoli ... 
 

Mgr. Jiří Lehký 
CHKO Poodří 

 
§ 
 
Klady: 
1. Soustředění rozsahu pravomocí z několika stávajících stráží do stráže jedné. Zavedení 
pravidelného jednotného a povinného vzdělávání. Rozšířit vzdělávání i v oblasti přírodních, zejména u 
stráže ve zvláště chráněných území NP a CHKO. Finanční odměňování dobrovolné stráže. 
 
Nedostatky: 
2. Diskutabilní vidím jednotné uniformy, zejména stráže v NP, CHKO, kde již dnes strážci mají 
stejnokroje jako pracovníci Správ. V jiných typech stejnokroje nebudou veřejností chápáni jako 
pracovníci Správ. 
 
3. Navrhujeme u stávajících profesních strážců prominout vzdělání, pokud vykonávají strážce 
profesionálně nebo dobrovolně nepřetržitě nejméně po dobu 5 let, nebo jsou starší 45 let. Kdy délka 
praxe a věk platí ke dni platnosti tohoto zákona. 
 
4.      Jako zcela jednostranně zaměřený je § 11- povinnosti strážce veřejné stráže, problém vidíme: 
   - zaměření je pouze na represivní činnost, což vyvolává u veřejnosti obavy, ne-li až odpor. 
   - zcela chybí a nutno zařadit povinnost (na první místo) vykonávat informační a osvětovou  práci k 
veřejnosti,   
     zejména životního a přírodního prostředí se specifickým zaměřením ve zvláště chráněných území 
CHKO a NP. 
 
5.      Doporučujeme aby byla zvážena část v zákoně o držení střelné zbraně. Myslíme, že zákon o 
veřejné stráži je potřebný, a aby nedošlo k jeho schválení jen z důvodu lpění na držení střelné zbraně, 
považujeme za chybné. 
Držení střelné zbraně není to nejdůležitější, co by měl tento zákon přinést. 
 
 
 

                                                  Jiří Marek 
                                                  vedoucí strážní služby NP ČŠ 

 
 
§ 
 
§ 3, odst . 1, písm. a) Z čeho vychází podmínka minimálního věku 24 let? Středoškoláci, kteří   
                       ukončí studium musí čekat do 24 let aby se mohli ucházet o místo veřejné stráže,  
                       přičemž  v podmínkách pro získání zbrojního průkazu je minimální věková hranice 21 let. 
§ 3, odst. 1, písm. f) V případě úplného středoškolského vzdělání s maturitou (viz. Důvodová 

zpráva) by toto nemělo být podmínkou pro výkon činnosti veřejné stráže, protože 
lze v případech, kdy zaměstnanec vykonává práci středoškoláka, toto vzdělání 
prominout a zaměstnanec je zařazen jen o jednu platovou třídu níže (tak nějak 
podobně je to v Zákoníku práce).  
K čemu je nutné středoškolské vzdělání jen s v "příbuzném" oboru vykonávané 
činnosti (lesnická škola, rybářská apod.), a proč se neuznává i maturita z 
technických škol nebo odborných učilišť, když potřebnou kvalifikaci získají uchazeči 
o veřejnou stráž absolvováním odborného kurzu. Jak by se postupovalo v 
případech, kdy budou mít uchazeči o činnost veřejné stráže gymnázium a potom 
vysokoškolské vzdělání ? Gymnázium je sice zakončeno maturitní zkouškou, ale 
potřebnou odbornost lze získat až dalším specializovaným studiem (střední nebo 
vysoká škola). Nikde v zákoně jsem nenašel zmínku o možnosti aby veřejnou stráž 
vykonával třeba vysokoškolák (možná jsem zákon neprostudoval dost pozorně). 



Pokud by uvedené podmínky v předpokladech pro výkon veřejné stráže zůstaly, je 
to de facto diskriminace stávajících strážců, protože zde není zohledněna jejich 
dřívější mnohaletá praxe a jisté zkušenosti, které jsou určitě větší zárukou správně 
vykonávané činnosti strážce, než-li nový zaměstnanec s maturitou a bez praxe. 
Mnoho současných dobrých strážců nemá třeba maturitní zkoušky nebo maturitu 
mají, ale z technických oborů. Výsledkem by bylo sice vytvoření nových míst pro 
středoškoláky v patřičných oborech (ale museli by do 24 let čekat a být na 
podpoře), ale zároveň by přišlo o práci mnoho současných strážců, kteří tuto práci 
dělali třeba i celý život a vzhledem ke svému věku již těžko najdou odpovídající 
pracovní místa a tím daleko větší procento produktivních lidí bude odkázáno na 
sociální podpory. Takže výsledný efekt tak, jak ho prezentoval Dr. Staněk nebude 
zase tak moc významný. 

§ 3, odst. 2 Nerozumím pojmu "posuzování bezúhonnosti". Je to tak, že pokud někdo např. 
nedbalostí zaviní dopravní nehodu a je za ni odsouzen, trest si řádně odpyká, 
nemůže se stát strážcem veřejné stráže ? 

§ 5, odst. 3 V tomto odstavci je odkaz na Zákoník práce, mohlo by to být i v souvislosti na 
diskutovanou problematiku středoškolského vzdělání (viz. připomínky k § 3). 
Zákoník práce jsem nestudoval. 

§ 5, odst. 4 V důvodové zprávě se hovoří o tom, že nejvíce protiprávních činností se mimo jiné 
odehrává "v podvečer, v noci nebo v časných ranních hodinách". Proč je potom 
uzákoněna činnost strážce z povolání jen na stanovenou týdenní pracovní dobu ?  
Nyní je alespoň u nás ve jmenovací listině strážce stanovena činnost i v 
mimopracovní době, v ranních a nočních hodinách, o sobotách, nedělích a o 
svátcích. 

§ 16, odst. 4 V tomto odstavci se pojednává o tom že "výnos z pokut uložených veřejnou stráží 
v blokovém řízení plyne do rozpočtu toho zaměstnavatele, u něhož je strážce v 
pracovním poměru". To snad znamená, že Správy CHKO si budou moci výnosy za 
pokuty začlenit do svého rozpočtu ? To by bylo dobré, ale to by bylo v rozporu se 
začleněním Správ CHKO do rozpočtových organizací. Další věta praví o tom, že 
zaměstnavatelé jsou povinni vést výnosy z blokových pokut v oddělené účetní 
evidenci - a co dál. Tento odstavec je nutné podrobněji specifikovat, protože v 
tomto případě tomu nerozumím jak je to nakonec myšleno. 

§ 17, odst. 1 Z tohoto odstavce je zřejmé, jaký byl hlavní důvod k vytvoření tohoto zákona. Jsou 
zde celkem podrobně rozvedeny seznamy věcí, které lze odebrat (z hlediska 
mysliveckého a rybářského zákona), ale téměř chybí výčet z hlediska ochrany 
přírody. Je nutné jednotlivé body podrobněji doplnit například o: 

 …… chráněné rostliny a živočichy včetně jejich vývojových stádií 
 …… minerály, krasové tvary, horniny, paleontologické nálezy a jiné 

přírodniny 
 Tak nějak by to mohlo vypadat (předpokládám, že se k tomu vyjádří více strážců). 

Navíc v poznámce pod čarou není odkaz na zákon o ochraně přírody a krajiny 
(návrh nového zákona sem neviděl, takže nemohu posoudit jestli je tam někde o 
tom zmínka). 

§ 17, odst. 3 Podobně je třeba upřesnit i záležitosti ohledně odevzdání odebraných věcí. 
Písmeno b) by mělo být upřesněno a doplněno: …… příslušnému správnímu 
orgánu, Správě CHKO NP a CHKO v případě loveckých a chytacích 
nástrojů, rybářského náčiní a nářadí,  chráněných živočichů a rostlin a 
jejich vývojových stádií, minerálů, hornin, krasových tvarů, 
paleontologických nálezů a jiných přírodnin. 

§ 19 Ve výčtu neoprávněně nabytých věcí chybí opět chránění živočichové včetně jejich 
vývojových stádií a neživá příroda (krasové tvary, minerály atd..) 

§ 21, odst. 2 Pokud bude služební zbraň majetkem zaměstnavatele a ne strážce (např. formou 
zbrojního průkazu skupiny "G"), jak bude zabezpečen výdej zbraní a střeliva, 
kdo to bude zabezpečovat atd. Dále je třeba si uvědomit jaké budou náklady 
spojené s pořízením zbraní a trezorů na zbraně a střelivo.  

§ 24, odst. 1 Z tohoto odstavce a z Důvodové zprávy je zřejmé, že bude značný rozdíl v 
odměňování strážců veřejné stráže podle toho, zda-li budou zaměstnanci kraje 
nebo Správ NP a CHKO. Náklady na mzdové prostředky strážců u krajských úřadů 
mají být cca 200.000,- Kč ročně, zatím co u Správ budou mzdy vycházet z tabulek 



pro rozpočtové organizace. To znamená, že strážci u Správ budou tuto činnost, 
obnášející značné riziko a odpovědnost, vykonávat za stejně směšný plat jako nyní 
(teď mluvím za svou osobu).   

 Je nepřípustné, aby za stejnou práci bylo dvojí odměňování. 
 
Důvodová zpráva: 
 
♦ k § 10 - Jak s evidencí stráží ? Když bude území NP nebo CHKO součástí více krajů, tak evidenci 

strážců bude provádět mimo Správu příslušného NP a CHKO ještě každý kraj do jehož části území 
zasahuje? 

 
Všeobecné poznámky:  
 
Nesouhlasím s tímto zákonem a nevěřím tomu, že tento zákon je "mastí" na uváděnou 

hospodářskou kriminalitu tak, jak uvádí Dr. Staněk. 
 

♦ Sloučení stráží bude mít určitě negativní dopad na ochranu přírody. Hlavním zájmem 
činnosti veřejné stráže bude ochrana "hmotných statků" (myslivost, rybářství, lesy aj.), takže zájmy 
ochrany přírody budou někde na okraji pozornosti strážců (možná u strážců jmenovaných Správami 
NP a CHKO tomu tak nebude). 

♦ Neuvažuje se o tom, že v náplni strážců v NP a CHKO by měla být i výchovná činnost a osvěta, což 
nepovažuji za šťastné řešení a v tomto případě by veřejná stráž měla jít úplně mimo Správy NP a 
CHKO (zvláštní jednotka jmenovaná krajem tak, jak byla původní varianta nebo daný problém řešit 
speciální složkou policie). 

♦ Dosti těžko půjdou sloučit zájmy Správ CHKO s činností strážců. Z praxe je nám všem jasné, že 
strážce vždy vykonával i jiné činnosti Správy CHKO a nevím jestli tento zákon dostatečně zajistí aby 
strážce nebyl využíván i k jiným činnostem. Jak se u Správ CHKO podaří zabezpečit to, aby měli 
strážci (musí být min. dva) k dispozici denně například služební auto, z čeho budou hrazeny náklady 
spojené z nákupem zbraní a nábojů, trezorů na zbraně, kdo bude zbraně evidovat a vydávat 
strážcům atd.…? Jestli určené finanční prostředky stejně nakonec neskončí v rozpočtu Správy a 
nebudou použity na užitečnější a důležitější věci. 

♦ Kdy budou k dispozici návrhy prováděcích vyhlášek, na které jsou téměř všude odkazy. 
 

Libor Dvořák CHKO Moravský kras 
 
§ 
 
1. zákon je stavěn převážně na represi, zcela postrádám informační, odbornou a výzkumnou i 
technickou práci strážců všeho typu. Tato práce je základem činnosti profesionálního i dobrovolného 
strážce a tyto předpoklady jsou podle mých zkušeností zatím jediným způsobem, jak nejlépe působit na 
veřejnost. Odhaduji, že na základě takto postaveného zákona zcela jistě 50 % kvalitních strážců tuto 
činnost opustí. Odborníci ve věcech přírody, myslivosti či rybářství přece nemohou suplovat policii. 
Naopak lákavá nabídka vysokých pravomocí nové veřejné stráže může naopak přilákat do služeb i lidi 
pochybné úrovně. 
2. v oblasti represe je návrh zákona značně podobný, jak je stanoven pro práci rangerů dle federálních 
zákonů USA. Při pracovním pobytu v národním parku St. John v Karibském moři jsem se s problematikou 
těchto rangerů 
obeznámil - jedná se také o strážce až s policejními pravomocemi, ale asi 3/4 jejich práce tvoří 
informační a výzkumná práce a starost o technická zařízení národního parku. Jsou mimořádně 
respektování a mají velmi dobrou pověst mezi lidmi - morálka občanů USA je však diametrálně odlišná 
od současných českých poměrů a tito lidé maximálně respektují zákon v jakékoliv podobě. 
3. podstatnou částí českého strážce vidím v zajišťování důkazních prostředků páchaných přestupků, bez 
trvale zapnuté videokamery většinou nemá cenu případ otvírat. 
4. pohyb v terénu či po účelových komunikacích - stráž musí mít kvalitní, nejlépe terénní automobil, na 
léto pak enduro, akční rádius a průchodnost strážce je pak maximální a jeho práce pak úspěšná. Příroda 
není město, kde se na porušování zákona dá číhat, je to o rychlé a soustavné kontrole velkých území. 
5. k jednotlivým ustanovením : II/1 odst.4  - okolnosti nelze nikdy spolehlivě rozhodnout, praktická rada 
pro strážce - pozorovat, dokumentovat, nezasahovat a záležitost postoupit k prošetření II/2 podmínkou 
je pohyb vždy dvojice strážců, jedinec bude vydán na pospas v § 20, 21, 22 se poté vytrácí pravá funkce 



ochránců přírody, lesa, zvěře, ryb i nerostného bohatství, v každém případu lze nekonečně zabřednout a 
na nic jiného již nezůstane čas. Po mnohaletých zkušenostech /cca 60 terénních strážních exkurzí po 
Bílých Karpatech ročně / se mi tak jeví i práce a spolupráce s pohraniční policií - řeší a všímají si toho, o 
čem ví, že na to budou stačit. 
6. navrhované finanční hodnocení pro strážce není dostatečné. 
Můj osobní závěr - ač návrh z hlediska pravomocí stráže a její počáteční prestiže v terénu možná 
zajímavý, bez uzákonění odborné , výzkumné a informační práce nereálný. 
 

RNDr. Lubomír Pospěch 
strážce CHKO Bílé Karpaty 

§ 
 
Mé vyjádření k návrhu zákona o veřejné stráži bude velmi stručné. Po prostudování návrhu zákona a 
jeho důvodové části se nic nezměnilo na tom, že se schválením uvedené normy zásadně nesouhlasím. 
Podle mého názoru to není zákon, který může přinést cokoliv pozitivního strážní službě v chráněných 
územích resp. ochraně přírody jako takové. Zákon znemožňuje další rozvoj práce s veřejností v 
chráněných územích a taktéž existenci dobrovolné strážní služby v takovém pojetí, jak ji známe. 

Duch zákona směřuje úplně opačným směrem, než by se podle mého názoru mělo 
jít, od represí k ekologické výchově v širokém slova smyslu. 

Marek Banaš 
Dobrovolný strážce přírody CHKO Jeseníky 

 
Ještě jednou Marek Banaš: 
 

Veřejná stráž - nový pomocník anebo škodlivá zbytečnost ?  
 
V českých luzích a hájích už nějaký čas prý pobíhají skupinky pytláků, zlodějů úrody, lovci drahokamů a 
nejrůznější jiní zlotřilci. Policie si s nimi už zřejmě neví rady. Naše vláda navrhuje vypořádat se s nimi 
jednou pro vždy zřízením tzv. veřejné stráže, která před nimi bude bránit naše polnosti a ostatní přírodní 
statky. Podívejme se nyní podrobněji na návrh nového zákona, který před nedávnem putoval do 
Poslanecké sněmovny.  
Návrh zákona dává veřejné stráži skutečně rozsáhlé pravomoci, srovnatelné s policií. Strážci vás mohou 
při svém zásahu osobně prohledat, zastavit vaše vozidlo a také jeho útroby podrobit zkoumavému 
hledání, použít donucovacích prostředků, střelné zbraně, omezit vaši osobní svobodu až na 6 hodin, 
pokud je to zapotřebí. Jak je vidno, má se jednat o jakési policisty „v zeleném“, schované za bukem, 
v lánu kukuřice či na hrázi vesnického rybníka. Tragikomická situace, kdy např. při sběru hub 
v chráněném území (což samozřejmě nedoporučuji) vám veřejná stráž po tom co ji neprokážete 
totožnost, protože jste jednoduše nechali občanku dole v autě, nasadí pouta a s pistolí zlověstně se 
houpající u pasu vás odvede kamsi pryč tak vykresluje možnou realitu navrhovaného zákona. Páni 
ministři nás v návrhu zákona sice uklidňují, že veřejní strážci budou procházet velmi přísným výběrem, 
podstoupí pravidelná školení a garantem jejich profesionality budou krajské úřady, nevím však zdali nás 
to může uspokojit. 
Podle zdůvodnění návrhu nového zákona policie nejenom že nezvládá z kapacitních důvodů řešit kromě 
obecné kriminality také kriminalitu a přestupky páchané v přírodě (pytláctví, znečišťování a poškozování 
přírody apod.), ale dokonce se jí nazout gumáky, obléci si pršiplášť a vyrazit do přírody ani nechce. V 
současnosti můžete při procházkách naší přírodou narazit celkem na 5 různých typů strážců. Jedná se o 
tzv. stráž přírody, lesní, rybářskou, vodní a mysliveckou stráž. Pět různých stráží s různými povinnostmi a 
oprávněními v pěti právních úpravách, pro obyčejné smrtelníky opravdický guláš. Další z důvodů, proč se 
naše vláda rozhodla dosavadní praxi řešit návrhem nového zákona. Je skutečně pravdou, že se nedaří 
potírat pytláctví, z polí občas zmizí úroda, v lese vznikají tu a tam černé skládky. Ospravedlňují však 
všechny výše uvedené skutečností zřízení nové, „lepší“, tzv. veřejné stráže ? Troufám si tvrdit, že ne.  
Současné právní úpravy (před nedávnem novelizované) celkem slušně řeší kompetence jednotlivých 
stráží, nabízí jim dostatek pravomocí a prostoru k řešení případů porušení zákona, včetně nezbytné úzké 
spolupráce s policií, pokud je jí skutečně zapotřebí. Jestliže tato spolupráce a komunikace z nejrůznějších 
objektivních důvodů selhává, je třeba hledat cesty k nápravě stavu, včetně finančního a personálního 
posilnění policie a zaměstnanců Správ chráněných území spíše než pochybné budování nových 
„ozbrojených složek“. 
Zákon přirozeně opomíjí také další, velmi podstatnou věc. Jednou ze současných 5 typů stráží je stráž 
přírody, jejíž podstatnou část tvoří dobrovolní strážci, což jsou většinou nadšenci a místní znalci přírody. 



Značnou část svého času „ve službě“ věnují tito lidé, podobně jako jejich profesionální kolegové, 
udržování turistického a informačního značení, opravě stezek či poskytování informací návštěvníkům 
chráněných území. Represe bývá v jejich činnosti až na posledním místě. Nový zákon by takřka 
znemožnil další existenci dobrovolných strážců a zejména, což je podstatnější, rozvoj tolik potřebné a 
v současnosti nedostatečné práce a komunikace s veřejností v chráněných přírodních územích.  
Domnívám se, že navrhovaný zákon je nejen nepotřebný, ale důsledky způsobené jeho schválením by 
byly dokonce pro běžného občana škodlivé, stejně tak jako pro budoucnost české ochrany přírody. 
Pokud naopak páni ministři navrhnou alespoň desetinu ze cca 200 miliónů korun ročně vyčleněných na 
institut veřejné stráže, ušetřených neschválením tohoto zákona, investovat do rozvoje informačních 
středisek a projektů pro návštěvníky přírody, provedou bezesporu daleko záslužnější práci. 
 

Marek Banaš 
 
§ 
 

Po přečtení návrhu zákona musím konstatovat, že si nedokážu představit, že by se to týkalo i 
mne. Jedná se o zcela jinou pracovní náplň, než v CHKO Jeseníky doposud vykonávám. Protože zde 
působím jako jediný profesionální strážce přírody, nemám příliš času vykonávat strážní službu jako 
takovou. To znamená, že dní v roce, kdy provádím kontrolu dodržování podmínek ochrany přírody – 
zákona 114/92, je i se zimním obdobím cca 30. Dále moje práce spočívá v údržbě a instalaci terénního 
značení a vybavení pro návštěvníky a v průvodcovské službě. Tato činnost by v případě reorganizace a 
mého členství ve veřejné stráži pravděpodobně zcela zanikla. Zákon o veřejné stráži vůbec neřeší 
potřebu ochrany přírody informovat a vzdělávat veřejnost – návštěvníky chráněných území. Domnívám 
se, že se funkce veřejného strážce a strážce přírody naprosto vylučuje už jen z hlediska potencionálního 
velkého vytížení veřejných strážců při preventivních kontrolách státního majetku spravovaného 
ministerstvem zemědělství. Samozřejmě stráž přírody se setkává s případy poškozování přírody, ale 
v případě kumulovanosti této funkce není příliš možné provádět pouze preventivní kontrolu (týká se 
zejména CHKO). Bude člen veřejné stráže k dispozici návštěvníkům přírody, aby zodpověděl dotazy na 
místopis, chráněné druhy a podobně? Je prioritou hlídat cyklisty v národní přírodní rezervaci nebo 
rybolov v katastru obce nebo legálnost těžby v lesním porostu…? Bude schopen zvládnout problematiku 
lesnictví, myslivosti, rybářství a ještě se orientovat v ochraně přírody? To jsou nejméně čtyři vysoké 
školy dohromady…  

Můj vlastní názor na zkvalitnění práce stráže přírody je především zvýšení počtu profesionálních 
strážců zejména v CHKO a samozřejmě řešit absenci ekologické výchovy přijetím kvalifikovaného 
pracovníka (týká se samozřejmě CHKO). Zlepšením stavu ekologického podvědomí občanů – návštěvníků 
chráněných území se (podle mého názoru) časem radikálně sníží počet přestupků proti zákonu o ochraně 
přírody. Dále bych raději posílil a proškolil řady Policie ČR, která je často ochotna pomoci v naší 
problematice, ale z důvodu personálních a jiných omezení nedochází ke spolupráci jakou bych si 
představoval, a na kterou mám podle zákona právo. Rovněž cítím nedostatek v jednotnosti metodiky 
školení a vzdělávání nových i stávajících strážců přírody – profesionálních i dobrovolných. 

Na závěr sděluji, že mi navrhovaný zákon o veřejné stráži připadá zbytečný a velice komplikovaný 
a rozhodně bude velkou zátěží pro státní pokladnu (nákup a údržba zbraní, materiální, vozové a 
komunikační vybavení členů, náklady na školení… Zkvalitnění práce stávajících stráží, a zejména stráže 
přírody (viz. výše) a reorganizace Policie ČR je proces jednodušší, který si nevyžaduje nového zákona a 
vzniku další ozbrojené složky. 
                                                                                                                     Michal Ulrych  
                                                                                                           stráž přírody CHKO Jeseníky 
 
 
§ 
 
Strážní služba a co dál ?  
 
 Jedním z pozůstatků minulosti je ve struktuře Správ chráněných krajinných oblastí institut aktivu 
dobrovolných strážců (ADS). Toto konstatování není myšleno pejorativně, ale je pobídkou k malému 
zamyšlení nad funkcí ADS včera a dnes, k diskusi, co zítra.  
 V dobách státem garantované převýchovy člověka se při Správách CHKO vytvářely ADS za účelem 
suplování výkonu státní správy. Stát si svojí pozici velmi zjednodušil - ušetřil značné prostředky na 
zajištění jedné ze svých povinností a zároveň podrobil dobrovolnou aktivní činnost lidí svým 



nomenklaturním praktikám. Protože v této oblasti existovalo vždycky dostatek pozitivně motivovaných 
lidí v tiché opozicí proti režimu, nebylo ani nouze o členy ADS. Bylo však i dost takových, kteří 
potřebovali čárku za tzv. angažovanost, jiní zde nacházeli možnost seberealizace či úniku.  
 Listopadové změny se rychle promítly i do řad ADS. Tak například z původních téměř 150 členů ADS 
CHKO Jeseníky zůstává k dnešnímu dni necelá polovina, ale skutečně aktivních je kolem třiceti. S 
trochou nadsázky můžeme říct, porevolučním rastrem prošli ti nejlepší s vírou, že nový režim přinese 
také zásadní změny v ekologické politice. Počáteční euforie se pomalu vytrácela stejné jak ekologicky 
zaměření politikové a nástup účelového pragmatismu postavil před dobrovolné ochranáře staronovou 
otázku, co vlastně je smyslem jejich aktivity, když reálně nedisponují žádnými pravomocemi. Bývalý 
režim vytvářel alespoň zdání společenské vážnosti a to bylo pro mnohé dostatečným motivem. Dnes se 
setkává s ironizováním, zlehčováním denunciacemi, ke společenskému bontónu patří "kopnout si do 
ochranářů" i profesionálních.  Natož dobrovolných, kteří rychle vystřízlivěli z iluzí.  
 I když nový zákon 114/92 Sb. přinesl zásadní změny v legislativě, z hlediska dobrovolných strážců 
neřeší téměř nic. Vnucuje se tak otázka, jak mohou členové ADS plnit úkoly, které jim z této funkce 
vyplývají. Dobrovolný ochranář nemůže prakticky stejně nic, jako za socialismu.  Proč se tedy ve většině 
zákroků blamuje? Bud' si své postavení neuvědomuje, anebo podlehl klaustrofobní představě o své roli 
spasitele světa. V obou případech však věcí škodí proto, že nejsou schopni okamžitě z objektivních 
důvodů příslušně reagovat. Jejich postavení a zákon to, bohužel, neumožňuje. 
 Větší část ADS proto využívá jedinou výhodu  plynoucí z členství, a to, že si nechá proplatit cesťák 
za víkend strávený v přírodě. Z mentality člověka je to pochopitelné, ale z hlediska státní správy těžko 
akceptovatelné. 
 Nabízí se různé alternativy řešení. V první necháme věci volný průběh a institut ADS časem zanikne, 
nebo bude novelizován příslušný zákon (věc nepravděpodobná), a za třetí už půjde o vizi, že ADS bude 
v duchu občanské společnosti konstituován jako právní subjekt a  bude působit coby 
zájmový spolek čí sdružení nebo  účelové lobby ve věci ochrany přírody. Jeho funkci si lze 
dobře představit a pro Správu CHKO by takové řešení bylo nejpřijatelnější. Vznikl by partnerský  
vztah a velká škála vzájemně výhodné spolupráce i na smluvním  základě (management, 
strážní služba).  
 Kdybychom tuto vizi prohloubili, pak by se dejme tomu Spolek ke zvelebování té které oblasti, či 
CHKO proměnil v lobující organizaci kulturně vzdělávací. Roli strážců přírody by pak vykonávali 
pouze profesionální pracovníci s potřebnými pravomocemi, jako je obvyklé  ve vyspělých státech 
světa. 
 

Ladislav Hajný CHKO Jeseníky 
  

Článek byl otištěn ve Veronice č.4/1994. Tento názor je stále aktuální. Nesmysl je pojetí veřejné stráže 
v takové šíři. Jsem pro profíky jen v OP. 
 
 
 
 
 
 
Co je se zákonem o veřejné stráži dnes? 
Velmi krátce. Začátkem t.r. měl jít tento zákon do prvního čtení v parlamentu. To se však 
nestalo, jelikož předkladatel zákon z projednávání stáhnul. Proč se tak stalo, co se zákonem 
bude dál či v jaké podobě půjde po volbách znovu do parlamentu? Na tyto otázky bychom měli 
dostat odpověď a diskutovat o nich na našem setkání v NP České Švýcarsko.     
 

Petr Grendziok – předseda Asociace strážců přírody ČR  
  
    
  
  
  
 



ZÁPIS  
ze VII. zasedání Výboru ASP 
V HARRACHOVĚ 22.03. 2002 

 
Účast: Petr Grendziok (PG), Karel Kovařík (KK), Jaromír Gebas (JG), Michal Skalka    
           (MS), Oldřich Pažout (OP) a Michal Ulrych (MU). Josef Šipan omluven. 
 
 
� PG předal přihlášku do AS Miroslava Turka z Beskyd – adresa: Tylovice 1910, Rožnov, tel.: 0651/654465, 0732/867396, 
 
� PG informoval o situaci s přijetím zákona o veřejné stráži, zákon byl z projednávání stažen, AS má možnost připravit se na 

nová projednání. MŽP zpracovává jednotnou směrnici pro stráž přírody, bude konzultováno s AS. Výbor konstatuje, že AS 
dosud nebyla oslovena, KK vznese dotaz na Ing. Staňka, proč stále není vyčleněn pracovník MŽP pro strážní službu, jak 
přislíbil na listopadovém setkání, a dále co se od tohoto setkání uskutečnilo. 

 
� MS informuje o stavu účtu v pokladně – 36 812,20,- Kč. PG nárokuje proplacení cestovného do Jeseníků na brigádu, na 

setkání Slovenské AS ve V. Fatře a další předem schválené cesty, celkem za 5 432,40,- Kč, 
Číslo konta u ČSOB je 273886783 

 
� MS informoval o členech, kteří stále nezaplatili členské příspěvky, bude řešeno na valné hromadě. 
 
� MS požaduje zasílat kopie sponzorských a jiných smluv, dále požaduje stanovit cestovní náklady pouze za cenu paliva, bez 

amortizace, výbor schvaluje, 
 
� Emailový dotaz pana Tyce z Českého ráje na členství v AS, odpoví OP 
 
� Leták Kdo je strážce přírody? Nadace partnerství příspěvek neschválila, PG navrhuje leták vydat, výbor schvaluje, nadále se 

budou hledat různé finanční zdroje. Využití letáku je pro informování veřejnosti, při kontaktu s návštěvníky a při náboru 
nových strážců. 

 
� MS navrhuje založit informační knihovnu AS, která se bude skládat z letáků, CD, videokazet, a dalších tištěných informací o 

různých evropských i světových CHÚ, na VH výzva členům k poskytnutí materiálů, vytvořit seznam do zpravodaje. 
 
� MS – jazykový kurz pro členy AS na Rýchorách, případně jinde – kalkulace je cca 1600,- Kč na týdenní kurz pro účastníka. 
 
� Termín VH 25. – 27. 4. NP České Švýcarsko, PG projedná s hlavním pořadatelem Jiřím Markem, program: prezentace NP 

ČŠ, diskuse o metodice strážní služby v ČR, VH AS + volby do výboru. 
 
� MU pošle OP aktuální seznam členů... ihned 
 
� Kongres v Dánsku nebyl shledán pro AS příliš prioritní, vzhledem k velkým finančním nárokům se naše účast nekoná, MS 

osloví Mika Marshalla s pomocí při účasti, MU na VH předloží program konference. 
 
� Kongres v Austrálii, MS zajistí na www bližší informace a přihlásí nejmenovaného delegáta, na VH oznámí podrobnosti, VH 

projedná kandidáta za AS, výbor navrhuje MU, náhradníkem je PG a MS. 
 
� Poster PG pošle MU, ten jej vrátí na VH v NPČŠ 
 
� Prezentace v powerpoint (CD) na setkání, bude předvedena prezentace z kongresu v Africe PG zajistí dataprojektor, 

spolupráce s MS. 
 

Úkol z minulého zápisu byl splněn, MU poskytl příspěvek do zpravodaje IRF Thin Green line, na VH se projedná, kdo má 
zájem o zasílání tohoto zpravodaje mailem, 

 
� MS navrhuje použít finanční prostředky AS na výuku angličtiny, diskuse na VH 
 
� Podoba našeho zpravodaje se bude diskutovat na VH 
 
� Katalog stáží – připravit do VH, MS pošle k aktualizaci všem zainteresovaným. 
 
 
 

V Harrachově dne 22.03.2002                                                                zapsal Michal Ulrych 
 

 
 
 
 



ADRESÁŘ členů 
11..  PPeettrr  GGrreennddzziiookk  TTyylloovviiccee  11880055,,  RRoožžnnoovv  pp//RRaadd..    775566  6611,,  tteell..  00660033//770000  332277,,                                    ee--mmaaiill::  ggrreennddzziiookk@@sscchhkkooccrr..cczz  

  SS  CCHHKKOO  BBeesskkyyddyy,,  NNááddrraažžnníí  3366,,  RRoožžnnoovv  pp//RRaadd..    775566  6611,,  ffaaxx..  00665511  //  665577440077,,    

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  bbdd..,,  SSpp..  KKRRNNAAPP,,  HHoorrnníí  MMaarrššoovv,,  5544222266,,  tteell..//ffaaxx  00443399//8899551177,,        ee--mmaaiill::  kksseevv@@vvoollnnyy..cczz  

44..  IInngg..  JJaarroommíírr  GGeebbaass  čč..pp..  2277,,  ŠŠppiinnddlleerrůůvv  MMllýýnn    554433  5511,,  tteell..//ffaaxx  00443388  //  559933661122                                                            eemmaaiill::  jjggeebbaass@@kkrrnnaapp..cczz  

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

55..  MMiicchhaall  UUllrryycchh  KKrreejjččííhhoo  448888,,    VVrrbbnnoo  ppoodd  PPrraadděěddeemm    779933  2266,,  tteell::  660044552277441199,,  ee--mmaaiill::  mmiicchhaall__uullrryycchh@@eemmaaiill..cczz  

  SS  CCHHKKOO  JJeesseennííkkyy,,  ŠŠuummppeerrsskkáá  9933,,  JJeesseennííkk    779900  0011,,  tteell..//ffaaxx  558844440033005500,,              ee--mmaaiill::  uullrryycchh@@sscchhkkooccrr..cczz  

66..  OOllddřřiicchh    PPaažžoouutt  čč..pp..  444422,,  HHaarrrraacchhoovv    551122  4466,,  tteell..  00443322  //  559922  9977  1122,,  00773377//222255449955,,                          ee--mmaaiill::  oollddrriicchh..pp@@qquuiicckk..cczz  

  SSpprráávvaa  KKRRNNAAPP,,  TTEESS  HHaarrrraacchhoovv    551122  4466,,  tteell..  00443322  //  5522  9911  8888,,                            ee--mmaaiill::  tteesshhaarrrraacchhoovv@@qquuiicckk..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//443344118800  

8. Milan Dyntar Dobrovského 597, Vrchlabí  543 01 

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

9. Mgr. Ladislav Hajný Dukelská 20, Jeseník  790 01 

 S CHKO Jeseníky, Bukovice 93, Jeseník  790 01, tel./fax 0645/403050,  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  Poodří, 2. května 1, Studénka 742 13, tel. 0655/455055,      e-mail: poodri@schkocr.cz 

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

                                                                                                         (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 

15. Zdeněk Morkes M. Majerové 167/ 8, Trutnov  541 01 

 Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 0439/896213,     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 0439/896213,        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)                        mobil 0777/173636 

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 V jezírkách 1545/16, Praha 4 Chodov 415, 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. 0432/529188,                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 0439/896213,       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 0439/896213,        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. 0186/312 732 

Holub Pobřežní 8, Plzeň 301 17, tel. 019/732 03 94 

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 

31. Radovan Bajgar Hněvotín 250, PSČ 783 47, tel.  068/5944788, e-mail: radbajgar@seznam.cz    (ADS CHKO Jeseníky) 

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

 Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 0439/896213,       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                             ( ADS CHKO Moravský kras) 

 Úřad městské části Města Brna, Brno – Bystrc,  Opálkova 6, Brno 635 00, tel. 05/46221777/ kl. 64                                          

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 

36. Jan Blizňák Dr. Vaculíka 1894, Frýdek – Místek  738 01, tel. 0658/ 34156                    (ADS CHKO Beskydy) 

37. Miloslav Turek Tylovice 1910, Rožnov pod Rad. 756 61, tel. 0651/654465, 0732/867396     (ADS CHKO Beskydy) 

                                                                                                                                        aktualizace 1.04.2002 
 
 
 

 
ZPRAVODAJ ASOCIACE STRÁŽCŮ PŘÍRODY CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Vydává ASP CHÚČR jako interní zpravodaj pro členy asociace, 
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