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Jednání s JUDr. Staňkem 

Terénní exkurze – Křídelní stěny 

ZÁPIS 
z V. Valné hromady Asociace strážců přírody CHÚ ČR 

NP České Švýcarsko, Dolní Chřibská dne 26.4. 2002 
 

Použité zkratky: PG Petr Grendziok, MS Michal Skalka, MU Michal Ulrych, JL Jiří Lehký. 
 
• Úvod – PG 
 
• Nažehlovačka STRÁŽCE na rukáv bude navržena k zařazení do směrnic pro strážní službu, 
• Odznak stráže přírody, AS bude mít snahu vyjádřit se k nové podobě odznaku, kritizuje 

nekvalitní email a uchycení, 
• AS schvaluje jmenovky na stejnokrojích – přidat do instrukce, 
• Diskuse k rozlišení profesionálních a 

dobrovolných strážců, většina členů 
navrhuje v budoucnosti označením nebo 
průkazy nerozlišovat, 

• Leták Kdo je strážce přírody? Po získání 
finančních prostředků z MŽP vydat a 
distribuovat na jednotlivé správy CHÚ, 

• Kongres v Austrálii – březen 2003, výbor 
navrhl účast MU a PG, schváleno, 1 člen 
se zdržel hlasování, 

• Finanční prostředky na činnost AS – bude 
požádáno MŽP o příspěvek, 

• Zájezd do Maďarska – pořádá slovenská 
AS ve dnech 20. - 23. 6. Možnost účasti 
českých strážců, předpokládané náklady 
celkem cca 600,- Kč, návštěva NP 
Aggtelek a Puszta, zájemci se hlásí co nejdříve u PG, 

• Zahraniční cesty – AS se bude zaměřovat na okolní státy a CHÚ, JL navrhuje zaměřit činnost AS 
na vzdělávací kurzy, ne na poznávání CHÚ, 

• PG informoval o jednání na MŽP, při kterém inicioval poskytnutí prostředků (7500 bodů) na 
vybavení pracovníků správ, AS bude požadovat zvýšení těchto prostředků na vybavení strážců, 

• MS informoval o Katalogu stáží, 
předložil konečnou verzi k aktualizaci, 
do  15.5. 02´bude zhotovena konečná 
verze, která bude společně se 
slovenským katalogem součástí příštího 
zpravodaje, PG požaduje u slovenských 
kolegů zaslat elektronickou podobu 
slovenského katalogu, 

• MS předložil zprávu o stavu pokladny, 
stav a pohyb financí byl jednohlasně 
schválen valnou hromadou, 

• JL navrhuje zprostit účastníky brigád 
organizovaných asociací placení 
členských příspěvků, po diskusi bylo 
rozhodnuto, že z organizačních a 
účetních důvodů bude platit nadále 
zavedený postup (kdo to nepochopil ať 
zavolá MS nebo MU), 

• Zákon o veřejné stráži byl diskutován předchozího večera s JuDr. Staňkem, zákon bude 
projednáván až příští vládou, 



• MS – informace o zavedení knihovny propagačních materiálů, knihovna bude deponována na 
Rýchorské boudě, poskytovatelé mohou zasílat letáky a další informace o CHÚ nejen v Evropě 
MS na Rýchorskou boudu (adresa je v adresáři), 

• MS informoval o Junior Ranger Project, do kterého se KRNAP zapojil, mládež ve věku 12 – 19 
let pracuje jako pomocník strážce, po ukončení projektu budou členové AS informováni 
prostřednictvím zpravodaje, 

• PG + MS – členové AS budou mít možnost zúčastnit se kurzu cizího jazyka (angličtiny nebo 
němčiny), který bude pořádat KSEV Rýchorská bouda, podle finanční situace větší část kurzu 
bude hradit AS, 

• Diskuse o podobě zpravodaje, MS navrhuje zasílat elektronickou verzi bez obrázků, nakonec je 
schválena stávající podoba, přičemž zpravodaj bude připravovat a distribuovat MU, všechny 
náklady hradí AS, 

• Námět do budoucnosti – AS by měla organizovat školení nebo kurzy pro strážce přímo v jejich 
CHÚ (přijede pouze lektor), 

• JL navrhuje všem členům zasílat pro zpravodaj články z novin apod., 
• Tisknout zpravodaj na recyklovaném papíře, MU zjistí finanční náklady, 
• Honza Blizňák navrhuje zpracovat historii české ochrany přírody – všem iniciativám se meze 

nekladou !!!! 
 
VOLBY do výboru AS 
 
Před volbami vystoupil Josef Šipan, který oznámil, že 
hodlá dále nekandidovat do příštího výboru z důvodu 
pracovní vytíženosti a hlavně obtížné komunikace 
s ostatními členy (nemá e-mail). Navrhl za sebe Jaromíra 
Forsta.  
Voleb se zúčastnilo 21 přítomných členů, volební komise 
byla dvoučlenná – Oldřich Pažout a Ivo Tásler. 
Výsledek voleb – Obsazení i funkce ve výboru zústávají 
stejné, Josef Šipan byl vystřídán Jaromírem Forstem. 
S výsledkem voleb byli seznámeni všichni přítomní 
členové AS. Nový výbor dále sestavil plán činnosti na 
příští období: 
 
• Vydání letáku Kdo je strážce přírody? 
• Zajistit finanční prostředky pro vyslání dvou členů na 

kongres IRF do Austrálie 
• Požádat MŽP o finanční příspěvek na činnost AS 
• Sledovat vytváření instrukce pro stáž přírody, iniciovat 

diskusi, případné operativní setkání 
• Vypracovat plán cest do zahraničních CHÚ 
• Dokončit katalog stáží 
• Zařadit do nejbližšího zpravodaje prezentace CHÚ + přílohy ze setkání v NPČS 
• Sledovat situaci kolem přijetí zákona o veřejné stráži, informovat členy 
• Založit knihovnu informačních materiálů  
• Sledovat Junior Ranger Project 
• Aktualizovat www stránky  
• Připravit kurz výuky jazyků na listopad 2002 
 
 
V Dolní Chřibské 26. dubna 2002                                                             zapsal Michal Ulrych 
  
  



Zápis ze setkání strážců přírody 
v NP České Švýcarsko 
ve dnech 25. a 26.4. 2002 

 
 
Správa NP České Švýcarsko zorganizovala pravidelné každoroční setkání 
strážců přírody z velkoplošných chráněných území. Letošního setkání se zúčastnilo celkem 32 
profesionálních a 4 dobrovolní strážci a 3 strážci ze zahraničí: 3 zástupci z NP České Švýcarsko, 12 
z KRNAP, 8 z NP Šumava, 4 z NP Podyjí, 3 z CHKO Beskydy, po 1 z CHKO Jeseníky, Poodří, 
Litovelské Pomoraví, Moravský kras, Křivoklátsko a Jizerské hory a ze Slovenska z TANAP a CHKO 

Poľana. Z MŽP byl přítomen 
JUDr. Ing. Jiří Staněk, Csc. 
Ze Správy CHKO ČR nebyl 
jako tradičně přítomen 
nikdo.   
 
 
25.4. - Po úvodním zahájení 
vedoucím strážní služby Jiřím 
Markem  prezentovali strážci 
z NP ČŠ základní informace o 
parku a průběhu jeho 
vzniku. Poté se prezentovali 
jednotliví zástupci CHKO a 
NP s problematikou výkonu 
strážní služby ve svém 
území. Odpolední terénní 
exkurze vedla na Pravčickou 
bránu a do Divoké soutěsky. 

Ve večerních hodinách proběhla diskuse se zástupcem MŽP o zákonu Veřejné stráže a 
k připravované instrukci k výkonu strážní služby. Závěrem dne bylo z CD promítnuto o strážní 
službě v ČR, připravené Asociací strážců k prezentaci v zahraničí. 

 
26.4. – Strážci z NP ČŠ 
představili svou strážní 
službu. V rámci zasedání 
Asociace strážců proběhla 
diskuse k připravované 
instrukci k výkonu strážní 
služby a činnosti a plánech 
AS. 
Odpolední terénní exkurze 
vedla do oblasti Na Tokáni. 
Ve večerních hodinách byl 
dán prostor k prezentaci 
zahraničním hostům a 
diapozitivům s výkladem o 
NP ČŠ. 
 
 
     Zapsal Petr Grendziok 

 



XIII. stretnutie ASCHÚS 
 
 
XIII. stretnutie Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa konalo v dňoch 10.-
12.4.2002 na Čingove v Národnom parku Slovenský raj. Súčasťou stretnutia bolo 
pokračovanie vzdelávania strážcov chránených území v zmysle schváleného Projektu 
vzdelávania strážcov chránených území Slovenska. 
 
Uznesenia z XIII. stretnutia ASCHÚS: 
 

A. Valné zhromaždenie ASCHÚS berie na vedomie: 
 

1. informáciu o pripravovanej svetovej konferencii v Dánsku “Interpretácia ako nástroj trvalo 
udržateľného rozvoja” 

2. informáciu o žiadosti rumunských rangerov na spoluprácu pri ich školiacom procese a vzdelávaní 
3. informáciu o účasti členov ASCHÚS J.Popovicsa a J.Babica na krajských Grémiách 3.sektora v Košiciach 

a B.Bystrici 
4. informáciu o novom katalógu činností a v rámci toho o možnostiach zatriedenia strážcov chránených 

území do platových tried 
5. informáciu o pripravovanom 4.kongrese IRF v roku 2003 v Austrálii 
6. informáciu o zaradení ASCHÚS do notárskeho zoznamu organizácií, ktoré sa môžu uchádzať v zmysle 

zákona č. 561/2001 Z.z. o 1% zaplatenej dane 
 

B. Valné zhromaždenie ASCHÚS schvaľuje: 
 
1. správu o hospodárení ASCHÚS za rok 2001 
2. predloženie a schválenie výročnej správy a správy dozornej rady za rok 2001 dodatočne 

prostredníctvom e-mailu 
3. plán aktivít ASCHÚS na rok 2002 
4. rozpočet ASCHÚS na rok 2002  
5. účasť 4 členov na Valnej hromade Asociace strážců ČR 
6. prijatie nových členov ASCHÚS 

 
C. Valné zhromaždenie ASCHÚS ukladá: 

 
1. osloviť ŠOP SR a MŽP SR v súvislosti s pokračovaním programu vzdelávania strážcov a jeho finančným 

a organizačným zabezpečením  
 
2. v súvislosti so exkurziou do NP Bőkk (Maďarsko) požiadať zamestnávateľa o súhlas na zahraničnú 

služobnú cestu  
 

3. zistiť cenové relácie dopravy a záujem členov o exkurziu do NP Bőkk  
 
4. kontaktovať maďarských kolegov pre upresnenie exkurzie do NP Bőkk  

  
5. prerokovať so ŠOP SR možnosti účasti zástupcu ASCHÚS na  4.svetovom kongrese IRF ako delegáta za 

Slovenskú republiku  
  

6. pripraviť informáciu o situácii v stave / počte profesionálnych strážcov chránených území na Slovensku 
ako podklad pre rokovania so ŠOP SR, MŽP SR a ako informáciu pre médiá  

  
7. pripraviť články o konaní a priebehu XIII.stretnutia ASCHÚS do odborných periodík ochrany prírody  

  
8. pripravovať a posielať na zverejnenie články, fotografie, kresby z činnosti v jednotlivých chránených 

územiach do Spravodaja Ranger a na web stránku ASCHÚS  
 

9. plniť plán aktivít ASCHÚS na rok 2002  
 

D. Valné zhromaždenie ASCHÚS odporúča záujemcom o účasť na 4.kongrese IRF zabezpečiť si finančné 
krytie formou žiadostí o grant, ktoré ASCHÚS podporí. 

 
E. Valné zhromaždenie ASCHÚS vyzýva všetkých členov, aby podporili ASCHÚS 1% zo svojej zaplatenej dane. 

 
F. Valné zhromaždenie ASCHÚS vyslovuje poďakovanie pracovníkom S-NP Slovenský raj - organizátorom 

XIII.stretnutia za kvalitnú organizáciu a starostlivosť o účastníkov. 
 
Návrhová komisia pracovala v zložení:  Ing.Adalbert Mezei, Milan Hlivák, Miroslav Lehotský 
 
                                                                                                                                 Čingov, 11.4.2002  



Plán aktivít ASCHÚS na rok 2002  
 

1. zorganizovať dve stretnutia členov Asociácie  
  XIII.stretnutie – NP Slovenský raj   Z: výbor T: apríl 
  XIV.stretnutie – NP Poloniny, alt. NAPANT  Z: výbor T: október 

2. exkurzia do NP Bőkk (Maďarsko)  
         Z: výbor, Popovics  
         T: 20.-23.6.2002  

3. vydať dve čísla spravodaja Slovenský Ranger (vrátane angl. mutácie)  
Z: Mezei, Divok  
T: 30.11.2002  

4. vydať dve súhrnné správy pre IRF  
Z: Vančura  
T: máj, november 

5. aktualizovať web stránku  
Z: Potaš  
T: priebežne 

6. v súčinnosti so ŠOP SR prehodnotiť vzájomnú dohodu  
Z: výbor  
T: apríl 

7. zorganizovať pokračovanie vzdelávania strážcov CHÚ SR  
Z: výbor  
T: priebežne 

8. účasť na Valnej hromade strážcov v Českej republike  
Z: vybraní členovia  
T: apríl 

9. Zhodnotenie výsledkov a účinnosti Katalógu výmeny strážcov a jeho aktualizácia  
Z: Švajda  
T: jún 

Prijatie nových členov 
 
Valné zhromaždenie ASCHÚS schválilo prijatie nových členov: 

- Milan Hromada, člen stráže prírody v NP Muránska planina (garant Z.Pochop) 
- Miroslav Brezovský, člen stráže prírody v TANAP (garant J.Ksiažek) 
- Ján Vataha, profesionálny strážca v CHKO Vihorlat 

 
V súčasnosti členskú základňu ASCHÚS tvorí 50 členov a 1 čestný člen, z toho 35 pracovníkov ŠOP SR a 15 
dobrovoľníkov, členov stráže prírody. Z uvedených 35 zamestnancov ŠOP je len 21 pracovníkov zaradených na funkcii 
strážca. 
 

Informace poskytl Zdeno Pochop 
 
 
 

 
Mail od Zdena Pochopa z pondělka 7. dubna 2003 

Vázení priatelia, 
Slovensko je plné zmien a teraz aj jari, a nás rangerov, to postihlo tiez. Oboje. Do radov profesionálnych strázcov NP 
pribudlo 43 profíkov a v 4 NP vznikla aj oddelenia stráznej a terénnej sluzby.Celkom máme 80 "profíkov". Na SOP SR 
má v pracovnej náplni jeden odborný pracovník terénnu a stráznu sluzbu a bude koordinovat , prenášat problémy do 
SOP a MZP SR , alebo opacným smerom. Pribudlo technické vybavenie , zvedli nám platy o 7 percent. 24. 4. az 26. 4. 
2003 organizujeme XV. stretnutie strázcov v CHKO Cerová vrchovina - miesto Teplý Vrch (okr. Rimavska Sobota). 
Pozvánka Vám príde oficiálnou cestou. 
K Vašemu stretnutiu. 4. 4.2003 bol pre našich clenov termín nahlásenia záujmu ucasti. Nikdo sa nenahlásil .Výbor 
vyclenil prostriedky na podporu delegácie . Zial. S polutovaním vsak Vám musím oznámit, ze na Vašom stretnutí sa 
nezúcastníme. Myslím ,ze to bude druhýkrat po podpísaní dohody o spolupráci. Náš  záujem o zivot ceských rangerov 
je trvalý a výsledky Vášho rokovania by sme velmi rádi prezentovali na našom stretnutí a preto Vás rádi privítame na 
Cerovej vrchovine. Ak by sa predsa len  cosi zmenilo, budeme kontektovat p. Franeka. 
Zelám Vám za všetkých clenov slovenskej asociácie príjemné a plodné rokovanie, všetkým pevné zdravie a úspechy. 
                                                                                           
                                                                                                         Za výbor ASCHUS 
                                                                                                                                    Zdeno Pochop 
 



 
Kdo je strážce přírody? 

Pár postřehů k letáčku Asociace strážců přírody z r. 2002 
 

 
• Zdá se mi trochu zavádějící a nepřesné použití slova strážce v nadpisu i v následném textu, když v 

některých pasážích ("Stráž př. zná…", "Kdo se může stát"…) se jedná o podmínkách, právech a 
povinnostech stráže, nikoliv pouze strážců. V celém textu se prolínají "kompetence" příslušející jenom 
strážcům a stráži jako takové. 

• Výhrada k textu pod "ale také uložit:" Rozhodně nesouhlasím s pojmem represivní opatření, který se v 
zákonech vztahujících se k 
stráži přírody nevyskytuje a 
může být zavádějící 
(represe, jako nástroj k 
zlomení odporu - použití 
donucovacích prostředků, 
což přísluší zatím výhradně 
policii …). Hodilo by se 
třeba potírání přestupků a 
jiných správních deliktů na 
úseku ochrany přírody atd. 
Z textu též vyplývá, že 
nejvyšším možným 
opatřením, které může 
strážce udělat, je udělení 
blokové pokuty. To dost 
zkresluje představu o 
dalších možnostech jako 
vyšetření a předání k 
správnímu řízení (s 
možností až 50x vyšší pokuty!), zastavení rušivé činnosti apod. 

• str. 2 dole - "Více informací obdržíte…" - Z tohoto i dalších míst v textu vyplývá, že stráže jsou řízeny a 
ustanovovány jen ze správ ZCHÚ.  Patří tam také krajské úřady! (v době vzniku Vašeho letáku okresní 
úřady - novelizace 320/2002 Sb.) 

• ve výčtu  na str. 3, - 81a písm. c) - jedná se sice o doslovnou citaci zákona. Jednoznačnost je dána touto 
dikcí, avšak pro větší srozumitelnost bych v závěru uvedl raději "…nebo jiným příslušným orgánům státní 
správy." Orgány, které stráž ustanovují jsou též vždy orgány státní správy… Označení zákonného 
ustanovení pak chce opravit, neboť se nebude jednat o doslovnou citaci (např. podle §, v souladu s §, 

odkazník, závorka 
atd.) 

 
Jsem si vědom, že některé věci 
jdou mimo rámec Asociace 
(zpravodajové, stráže 
ustanovované KÚ). Podává-li se 
však v části letáku povšechná 
informace (strážce je…, strážce 
zná…) je dle mého názoru třeba 
podat ucelenější informaci. 

 
 A ještě hnidopišný 
dodatek - posl. str. - TES KRNAP 
je náš slangový až argotový 
výraz, tedy raději Správa 
Krnapu, středisko … 
  Doufám, že na mne za 
kritiku nezanevřete. 

 
                                              
Miloš Růžička KRNAP  23.1.2003 

    
 
 



 

JUNIOR RANGER PROJECT 
 
V roce 2002 byla Europarc Federation (EF) vybrána Správa 

Krkonošského NP k vyvinutí, testování a realizaci Junior Ranger Project. Vedle 
Krkonoš se ve stejném roce a stejné práci věnovali i kolegové z Triglav NP 

(Slovinsko), Kampinoski NP (Polsko) a Bayerische Forest Wald (Německo). Účelem práce všech uvedených správ parků 
bylo vytvoření optimální metodiky pro práci s mladými strážci v chráněných územích.  
 Účelem projektu obecně (a tedy i obdobných projektů v následujících letech) je vytvoření sítě mladých lidí, 
kteří budou nějakým způsobem svázáni se správami CHÚ, poznají její práci a budou prosazovat a obhajovat filozofii 
správ na veřejnosti. Značná část nákladů spojených s JRP byla hrazena bavorským Ministerstvem regionálního rozvoje 
a životního prostředí přes EF. Realizace JRP byla smluvně ošetřena mezi EF a jednotlivými správami uvedených parků. 
Za EF byl kontaktní osobou jmenovám Paul Hotham.  
 V první fázi byl vybrán asistent (intern), který měl celý projekt řídit, zpracovávat administrativu a získat pro 
projekt vhodné děti ve věku 12 až 18 let. Vzhledem 
k tomu, že JRP byl zahájen poměrně pozdě, bylo 
obtížné získat na tuto funkci vhodného člověka. 
Podobné činnosti zajišťují hlavně studenti vysokých 
škol a samozřejmě i my jsme hledali právě v jejich 
řadách. Prvotním problémem interna bylo získání 
mladých strážců (JRs - Junior Rangers) z Krkonoš a 
jejího okolí. Ti v našem případě pocházeli  hlavně 
z Klubu instruktorů při KSEV Rýchorská bouda., což 
situaci v první fázi sice ulehčilo, na druhé straně pak 
určitým způsobem ovlivnilo výsledek celého projektu, 
protože tyto děti se  správou už nějakým způsobem 
pracovali. Dále byla jmenována kontaktní osoba 
Správy Krnapu, kterou se stal Olda Pažout. 
 Konkrétnější body programu (JRAP - Junior Ranger Activity Program) byly formulovány na dvoudenním 
semináři v německém Laufenu v dubnu 2002. pracovníky dotčených správ a EF. 
 Dalším velmi důležitým krokem bylo stanovení konkrétního programu JRP v Krkonoších dle závěrů z výše 
uvedeného semináře. Z JRAP muselo být patrné, kteří mladí strážci (JRs) budou mít jaké zaměstnání, s kým, kde a kdy.  
 Vlastní JRAP probíhal na přelomu července a srpna 2002. Každý JRs absolvoval 2 týdny během stanovených 3 
týdnů. JRs byly ubytováni v zařízeních Správy Krnapu v Harrachově a Špindlerově Mlýně. Vzhledem k tomu, že jde šlo 
o nezletilé děti, důležitým faktorem byla otázka odpovědnosti za tyto děti během celého JRAP.  

 Původní myšlenka, které uvažovala o JRs jako o „stínových 
strážcích“ byla díky JRAP odsouhlaseného EF nahrazena spíše přehlídkou 
všech možných převážně letních aktivit profesionálních strážců. Během 
programu JRs sbírali a třídili odpadky, budovali jezírko pro čolky, učili se 
jednat s přestupci návštěvního řádu, pracovat s mapou, absolvovali 
úvodní přednášku o Krkonoších i přednášku o bezpečnosti na horách. 
Z JRAP každý zpracoval závěrečnou zprávu, ve které jednak hodnotil to, 
co se dozvěděl i navhrhoval zlepšení činnosti strážní služby. JRs před a po 
JRAP vyplňovali dotazníky, ve kterých bylo zjišťován stav a nárůst 
vědomostí získaných během projektu.  
 Práce každého  JR byla vyhodnocena a byli vybráni tři nejlepší, 
kteří se zůčastní prezentace JRP v NP Berchtesgaden během výročních 
oslav v květnu 2003. Po ukončení JRAP byly všem JRs slavnostně předány 
certifikáty o absolvování JRP a kniha o přírodě, jako malý dárek od EF.  
 Veřejnost byla o JRP informována prostřednictvím tisku a 
operativně zřízených domovských stránek JPR (www.krnap.cz). 

Z celého programu byla samozřejmě podána velmi detailně 
zpracovaná zpráva, ve které byly shrnuty veškeré získané zkušenosti se 
zajišťováním a vedením JRP. Smlouvou jsou informace o konkrétních 
výsledcích a financování programu chráněny a do zpracování a vydání 
oficiální obecné metodiky  EF jsou důvěrným vlastnictvím EF.  

 V roce 2003 by JRP měl pokračovat s novými JRs a počet CHÚ by se měl rozšířit. Souběžně s tímto projektem 
jsou vyvíjeny další aktivity pro udržení kontaktu s JRs z loňského roku. Uvažuje se i o společném kempu JRs 
v některém dalším CHÚ. Vedením JRP 2003 v Krkonoších byl pověřen Ing. Vláďa Jiřička (vjiricka@krnap.cz). Celá akce 
byla podpořena ASCHÚČR a základní informace o ní byla podána na valné hromadě v Labských pískovcích. 

Michal Skalka, Krkonoše 
 
 
 

 



SBĚR BORŮVEK V CHKO JESENÍKY 
 
 Borůvky jsou jedním z pokladů Jeseníků. Od nepaměti je místní lidé sbírají pro osobní potřebu i pro 
vylepšení finanční situace. V podhůří dozrávají zpravidla na konci června a postupně se sběrači dostávají do 
nejvyšších poloh. Ty jsou však v dnešní době, jako nejcennější lokality evropského významu, pod přísnou 
ochranou národní přírodní rezervace, které 
v České republice najdeme pouze v Krkonoších a 
zde v Jeseníkách. 
Správa CHKO Jeseníky učinila na konci srpna, 
kdy se objevily první skupinky sběračů v těchto 
partiích několik kontrolních akcí, které měli 
pomoci tyto “nájezdy” omezit, nebo i ukončit. Při 
každé akci bylo přistiženo průměrně 10 sběračů. 
Při legitimaci nám vypomáhali příslušníci Policie 
ČR, takže s těmi, kteří nezaplatili blokovou 
pokutu a udali pouze adresu bylo zahájeno 
správní řízení. Celkem se uložily čtyři pokuty 
v blokovém řízení, dohromady za 850,-Kč a 
zatím se podařilo ve správním řízení penalizovat 
mladistvého 250,- Kč. V případě paní z Opavy 
věc převzala Policie. Ostatní přestupky byly 
řešeny poučením a vyvedením na stezku. Tady se musím přiznat, že se jednalo o občany z obce pod 
kopcem, na které by se přece jenom mělo pohlížet trochu jinak, jak se snaží prosazovat EUROPARC. 
Problémem ale je to, že nesbírají pro vlastní potřebu, ale na prodej a způsob sběru hřebeny rozhodně není 
šetrný a dokonce příznivý pro rostliny, jak většinou argumentují. Zajímavostí je, že kontrolami bylo zjištěno, 
stejně jako v minulosti, několik sběračů z Ukrajiny, kteří se přiznali, že pracují pro občana z Malé Morávky. 
Bohužel při prvním kontaktu s nimi jsem byl pouze v doprovodu civilkáře a nového čekatele. Proto jsme milé 
Ukrajince pouze poučili a dostatečně vystrašili, protože při dalších kontrolách už nebyli k nalezení, čehož 
policisté velmi litovali. V případě, že bychom je nachytali s Policií, byl by z toho možná velmi zajímavý případ 

a velký problém pro pana podnikavce… Je skutečně 
s podivem, kam až zachází lidská chamtivost. 
Policisté mě dokonce varovali před možným útokem 
ze strany Ukrajinců a doporučovali tuto situaci 
nepodceňovat. Proto je na příští rok s Policií OO 
Rýmařov dohodnuta širší spolupráce, letos se 
podařilo zorganizovat dvě akce, které byli velmi 
úspěšné a významné pro povědomí sběračů. 
V srpnu vyšel v několika novinách informační článek, 
proběhla reportáž na TV Prima a Nova. Velmi se 
osvědčila taktika měnit dobu kontrol, začínali jsme 
někdy i po páté ráno. Situaci jsem telefonicky 
konzultoval s Jaromírem Gebasem, v Krkonoších je 
problém poněkud rozměrnější, protože zde ještě 
sbírají Poláci, takže je zapojena i cizinecká policie, 
dokonce snad i vrtulník...  

Z celého CHKO Jeseníky (744 km2) zabírají národní přírodní rezervace cca 30 km2 (Praděd, Šerák – 
Keprník, Rašeliniště Skřítek a Rejvíz), což je sotva 5% území. Proč tito lidé neponechají alespoň tento 
kousek přírodě, aby se mohla dále nerušeně vyvíjet a nevyužívají ke vstupu do těchto atraktivních míst 
pouze turisticky vyznačených stezek..? 

Na závěr mám jednu otázku, se kterou si nevím rady. Místo blokové pokuty lze předat složenku na 
zaplacení Finančnímu úřadu. Řeší to někdo tímto způsobem???  Myslím, že jsme se o tom už kdysi bavili a 
že FÚ nesouhlasí s tímto systémem, protože potom musí pokuty (většinou neúspěšně) vymáhat, takže nám 
zbývají pouze dvě možnosti, bloková pokuta a správní řízení. Nelíbí se mi, že většina přistižených borůvkářů 
s sebou nemá peníze, ani legitimaci a nezmůže s nimi nic ani policie. Přitom tito lidé běžně vydělávají přes 
1000,- Kč za jednu akci. Někteří dokonce stihnou vyjet i 2x denně... Berte to prosím jako otázku do diskuse, 
na kterou se velmi těším na příštím setkání. 
 

 Michal Ulrych - Jeseníky



NAUČNÉ  STEZKY 
 

 principy jejich tvorby 
 
 

 Naučné stezky (dále jen NS) jsou zařízení, která přímo na místě v terénu slouží k vzdělávání 
návštěvníků a poskytují informace nejčastěji ke konkrétnímu místu a konkrétnímu problému či jevu. Jejich 
zřizovatelem může být prakticky kdokoliv.  
 

Z hlediska základního přístupu můžeme popsat dva základní modely podávání informací na NS.  
 
A – na trase NS jsou umístěny informační tabule (viz níže), na nich je text, obrázky , mapy atd. (NS 
Černohorské rašeliniště, 1. Krkonošská cyklistická NS). 
 +    informace jsou snadno dostupné po celou dobu provozu NS 

- dražší tabule, nutná nákladnější údržba, v případě poškození i dražší oprava. 
 

B – na trase NS jsou pouze tabulky s čísly (a případně logem, znakem, heslem) a podrobnější text je 
k dispozici v brožurce (NS Rýchory).  

+ můžete si dovolit více informací (což někdy může být i nevýhoda, viz níže !!),  
relativně levné a rezistentní, na brožurách lze trochu vydělat 
- brožurky by měly být dostupné po celou dobu provozu NS na několika blízkých místech 
(bufety, hospody, infocentra atd)., o možnosti získání brožury musíte veřejnost včas informovat. 

 
 

Z hlediska designu informačních tabulí se jeví jako vhodné tyto typy materiálu: 
 
A – dřevěné desky, gravírovaná (vyfrézovaná) písmena a obrázky. Takové cedule již delší dobu vyrábí 
Správa Krkonošského národního parku, TES Špindlerův Mlýn  nebo Správa NP a CHKO Šumava. 
 +    dřevěná deska v přírodě dobře vypadá 

- výroba je pracná, omezené možnosti obrázků, možnost pouze krátkých textů, pokud je 
opatřena nevhodným nátěrem, špatně odolává povětrnostním podmínkám 

 
B – hliníkové tabule s naplotrovanou samolepkou. Design tabule je vyrobený na PC a  tedy je i velmi 
variabilní, vše je natištěno na samolepicí fólii a ta je nalepena na nosné, zpravidla hliníkové desce. Typ 
stejný, jako jsou nové turistické mapy na Krkonoších (1. krkonošská cyklistická NS), vyrábí např. PS Graph. 

+   umožňuje dokonalé obrázky a mapy, velké možnosti grafického  
zpracování, mnoho použitelných barev, snadná údržba, v případě poškození lze samolepku za 
tepla sejmout a nalepit novou (snadná možnost aktualizace) 
- vysoké počáteční náklady, drahá základní deska, až to zjistí gypsísové, desky se budou asi 
ztrácet, při necitlivém zpracování může být rušivé v přírodě.  

 
C -  na kappa deskách nebo podobném nosiči text a obrázky z vyřezané samolepicí fólie (každé písmenko či 
tvar zvlášť). Vyrábí např. PS Graph Jičín.  

+ levná 
- náchylné na poškození (praská deska), špatně se opravuje, protože  je nutné překrytí 
transparentní fólií, jinak se loupou písmenka. Pokud se našroubuje na dřevěný podklad, kroutí se 
dle teploty díky odlišné roztažnosti desky a podkladu. 

 
D – smaltované tabule (Vycházková trasa Aichelburg) 
 + prakticky nepodléhá vlivům počasí 

- velmi drahé a špatně se opravuje oprýskaný smalt (např. po přesném zásahu hozeným 
kamenem). 

 
Zalaminované tabule, malované tabule, tabule kryté průhledným plastem (PVC, plexisklo) atd. velmi 

trpí UV zářením a rychle se loupou, vlhnou a blednou (viz staré turistické mapy v terénu). Papírová tabulka 
zatavená v běžné laminovací fólii s textem z barevné inkoustové tiskárny stojí materiálově sice kolem 25,- 
Kč/ks (bez  rámečku), nevydrží však déle než jednu letní sezónu a text i krásné barevné obrázky vyblednou. 
Pokud porušíte laminovací fólii třeba šroubem, bude dírou do fólie zatékat. 
(Uvedené příklady se nachází ve východní části Krkonošského národního parku). 

 



 
Mnohatero tvůrce NS: 
 

        Úřady a skryté papírové problémy 
 

1) Pokud budete instalovat NS na cizích pozemcích, nezapomeňte si zajistit písemný souhlas 
vlastníka pozemku v každém případě.  

 
2) Bude-li plocha jednotlivé tabule větší než 0,6 m2, dle stavebního zákona (§71, odst. 2, zákona č. 

50 z roku 1976 sb. ve znění pozdějších předpisů) podléhají tabule Vaší NS povinnosti ohlášení 
reklamního nebo informačního zařízení na kompetentním stavebním úřadě. Zde byste měli v 
písemné žádosti uvést co a kde chcete instalovat včetně zákresu do kopie katastrální mapy, jak 
to bude vypadat včetně rozměrů a barev, co tam budete psát (konkrétně neboť úředník bude 
posuzovat, zda např. nevyzýváte ke genocidě menšin s tmavou pletí „na černo“ drženými 
zbraněmi), souhlas vlastníka pozemků,  termín realizace. Pokud vaše NS bude přímo na obecních 
či městských pozemcích mohou úředníci stavebního úřadu zastávky (tzn. stojany a tabule) Vaší 
NS považovat za reklamní zařízení a tedy budou požadovat poplatky za reklamu dle vyhlášky o 
místních poplatcích kompetentního místního (městského, obecního) úřadu.  Zajistěte si u obecní 
(městské, místní) rady výjimku a nejlépe i finanční podporu :)m  

 
3) Při umísťování zastávky dejte pozor, aby její stojan neomezoval provoz na komunikaci u které 

bude stát, aby nebránil průjezdu, případně i otáčení a zatáčení lesácké vyvážecí soupravy s 
kládami dlouhými i 12 m (pokud jsou okolo vůbec nějaké lesy, samozřejmě) nebo aby dokonce 
neohrožoval chodce i cyklisty (a to i v případě, že tam není cyklistům jízda dovolena a přesto tam 
některý dareba jede). 

 
4) Vaše NS nesmí zakrývat dopravní značky, ani nesmí být tabule na ně montována. Tabule nesmí 

být dopravním značkám podobná. 
 

5) Doporučuji si obejít správce podzemních sítí (telefon, energetici, teplovodaři, kanálníci, vodníci, 
plyníci) s katastrálkou a zamalovanými tabulemi NS a nechat si na tuto potvrdit, že tam nic 
nevede. Udělají to zadarmo, jsou na to připraveni. Telefon a elektrické dráty mohou být 
zakopané pouhých 60 cm pod zem. Náklady na opravu přetržených drátů ruinují i silnější 
společnosti, než je ta Vaše. 

 
6) V chráněných územích spolupracujte se správou daného chráněného území. V některých 

lokalitách není možné vstupovat mimo turistické značené cesty. 
 

7) Snažte se Vaši NS vést po značených turistických stezkách i mimo chráněná území. 
 

8) Je lepší, pokud NS vede po okruhu, nikoliv odněkud někam. Není-li jiného zbytí, měla by končit u 
autobusové zastávky odkud jezdí pravidelná linka zpět k nástupnímu místu. 

 
 
 
Design a instalace 
 
 

9) Stojany NS je vhodné opatřit ocelovým „U“ profilem, který je zapuštěn v zemi a na něm je 
našroubovaný dřevěný stojan (celoocelový stojan vypadá vyloženě blbě). Dřevěný stojan pak 
nehnije od spodu a tedy vydrží podstatně déle. 

 
10) Lepší jsou dvě nohy než jedna. Stejně jako Vy, bude i dvounohý stojan lépe stát. 
 
11) Stojany (nebo ocelové „U“profily) není nutné betonovat, stačí pajzrem vykopat úzkou jámu 

vyhrabat ji plechovkou od vepřovky a stojan v jámě utěsnit vhodnými (tzn. spíše oválnými a 
klínovitými) kameny zatlučenými obrácenou stranou pajzru kolem profilu a zasypanými jemným 
štěrkem (šotolinou).  

 



12) Profily nezatloukejte, horní stranu profilu zdeformujete a bude to vypadat nedobře. 
 
13) Do vyhrabaných jam zasazujte „U“ profily namontované na stojanech. Když usadíte profily a 

stojan na ně namontujete až později, po zabudování profilů do země, je téměř jisté, že stojan 
bude nakřivo, pokud se vám vůbec podaří jej usadit. Stojan si ale i s profily zkompletujte 
(sestavte) už v dílně a pokud budete profily a stojany převážet odděleně, označte si který 
konkrétní profil patří ke které konkrétní noze. Jako u Vašich bot víte, že některé sednou lépe, jiné 
hůře.V terénu se v profilech blbě převrtávají díry na šrouby. 

 
14) Je dobré, pokud stojan má malou stříšku, která tabuli chrání před povětrnostními vlivy. 
 
15) Lépe odolávají vodě tabule svislé než šikmo položené (ty jsou ale vhodné na panorámata). 
 
16) Stojany je prozíravé orientovat tak, aby na ně nedopadalo přímé sluneční světlo.  
 
17) Nátěry stojanů jsou diskutabilní, výrobu prodraží a životnost prodlouží jen poměrně málo, za to 

Vaše NS vypadá udržovaněji. Občas se zařízení pro návštěvníky v terénu nenatírá vůbec. Pokud 
jsme stojany natírali, používali jsme lazurovací laky ředitelné syntetickým ředidlem S 6006 ( 
Luxonol, Loxol, Luxol atd. Pozor Laxil je něco jiného). Používá se i německý Bondex, je ale 
strašně drahý. Akrylátové laky ředitelné vodou jsou sice ekologičtější, v terénu vydrží podstatně 
kratší dobu a pak se loupou. Fermežový lak Lovoferm po sezóně začíná černat.  

 
 

Texty 
 
 

18) Vaše NS by měla mít jedno téma a na každé zastávce (= na jedné tabuli) sdělte maximálně 3 
informace. Bude-li jich víc, bude text nepřehledný. Texty na jednotlivých tabulích by ale měly být 
víceméně samostatné aby ten, kdo vynechá dvě zastávky (a tak neuvidí co je sděleno na 
vynechaných tabulích) se ještě něco zajímavého dozvěděl. 
 

19) Informace na tabulích opřete o obrázky v maximální možné míře, ušetříte text, který občas musí 
být vícejazyčný a ten pak zabere hodně místa. Obrázek se vidí i bez brejlí a pracně se nečte. 
Někdo čte dokonce nerad a malé děti to někdy ani neumí. I když není nálada na získávání 
informací, obrázek zaujme hned, text nikoliv. 

 
20) Text volte co nejkratší, maximálně 3 věty k jednomu sdělení  (= informaci)!!! Dlouhé texty už 

vůbec nikdo nečte a Vaše snaha bude k ničemu !!! 
 

21) Text musí být jasný a absolutně „blbovzdorný“, koncipovaný tak, aby ho pochopil i nevzdělaný 
návštěvník. Návrhy si vyzkoušejte na svých známých, kteří nejsou z Vašeho oboru. Nechejte si to 
co nejvíc zkritizovat. 

 
22) Vyvarujte se cizích slov jinak text bude pro část lidí nesrozumitelný. Snažte se psát maximálně (= 

co nejvíc) česky. 
 

23) Pokud vám nezbude nic jiného, než udělat překlady textu, počítejte s tím, že pokud vám česká 
verze zabere 1 dm2, polská zabere zhruba stejně, německá asi 1,27 dm2 a anglická verze 1,14 
dm2  (pokud budete psát stejným fontem nebo nesrazíte písmena víc k sobě či nepoužijete jinou 
fintu, která bude asi stejně vidět). 

 
24) Budete-li vydávat k Vaší NS brožuru, snažte se, aby tato byla pokud možno obecně použitelná i 

mimo NS. 
 

25) Všechny zastávky musí mít stejný typ designu, mělo by tam být Vaše a sponzorovo logo. 
 
 
 
 



  Zbytek 
 

26) Pamatujte, že otevřením Vaší NS nic nekončí. Někdo se bude muset o Vaší NS starat a Vaše NS 
nesmí chátrat. Je nutné aktualizovat texty. Vaše NS je Vaše vizitka při otevření stejně jako dva 
roky po něm. 

 
27) Starejte se o ní se skautíkama a pionýrama, budou jí brát za svou vlastní, ušetříte za práci a 

snížíte nebezpečí poškození špatně vychovaným dítkem metající kámen či vlastnící barvu ve 
spreji. 

 
28) O Vaší NS se musí vědět. Pište o ní v regionálních novinách, v časopisech, které čtou turisti 

(Turista), udělejte slavnostní otevření, pozvěte novináře, připravte tiskovku, provádějte po ní 
školáčky. Nacpěte ji do map, vydavatelé o to stojí a veřejnost také. Uděláte dobrou reklamu sobě 
i sponzorovi. PR musí být !!  

 
 

Poznámky:  
 

• V Mnohateru tvůrce NS je „U“ profilem míněna ocelová traverza cca 70 cm dlouhá profilu „U“ (často 
nazývaná prostě „účko“ ) o šířce takové, aby se do něj vešla tvarově trochu upravená noha stojanu. 
Tato je v profilu upevněna dvěma šrouby, nejlépe vraťáky. Někdy se tato část nazývá „patkou“. 
Profily tvaru „L“ („elka“) se neosvědčily. 

• Pojmem stojan rozumíme v tomto textu to co je v terénu umístěno na profilech. Na něm je 
přichycena tabule (viz níže). 

• Pojmem tabule rozumíme nějakou desku s textem a obrázky, která je přichycena na stojanu (viz 
výše). 

• Pojmem zastávka zde rozumíme vše co je na daném místě z Vaší NS vidět. Tedy profily 
s našroubovaným stojanem a tabulí. 

 
Užitečné kontakty: 

o Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, Vrchlabí, PSČ 541 01, tel.: 
499 456 300, www.krnap.cz (zřizovatel a provozovatel několika NS různého typu) 
o Sp. Krnapu, TES Špindlerův Mlýn, PSČ 543 51, tel: 499 493 228, (výrobce 
gravírovaných dřevěných tabulí) 
o Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, Vimperk, PSČ  385 01, tel: 339 450 111, 
www.npsumava.cz  (zřizovatel a výrobce NS) 
o Mega Plus s.r.o., čp. 265, Janské Lázně, PSČ 542 25,                  tel: 499 875 162, 
www.megaplus.cz (jeden ze zřizovatelů 1. krkonošské cyklistické NS, na www i nějaká 
fotka) 
o PS Graph s.r.o, Havlíčkova 194, Jičín, PSČ 506 01, tel: 493 534 571, 493 534 
471(dodavatel tabulí 1. krkonošské cyklistické NS) 
o Redakce časopisu Turista, Školní 68, Plzeň, PSČ 312 00,             tel: 197 472 942 

 
 

Tento text není rozhodně vyčerpávajícím nařízením. Je spíše dobře míněnou radou 
pracovníků terénní služby Správy Krkonošského národního parku, kteří NS navrhují, instalují do 
terénu a také se o ně i starají už téměř 40 let. 

 
Michal Skalka - Krkonoše 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stráž ochrany prírody v Maďarskej republike 
 
Maďarská republika má rozlohu 9 300 000 ha. Krajina sa uzemne a správne člení na 19 žúp a na hlavné 

mesto. Lesnatosf Maďarska je 19%. Pod osobitnou územnou ochranou prírody a krajiny je takmer 10% 
územia republiky. Celková výmera osobitne chránených častí prírody a krajiny je 816 000 ha, z ktorej 47% 
predstavujú lesy. 
 
Parlament Maďarskej republiky schválil v roku 1996 zákon O ochrane prírody (ďalej len zákon), ktorý 

nadobudol účinnosť 1. januára 1997. Zákon sa vo svojej druhej časti zaoberá všeobecnou ochranou prírody 
a v tretej časti osobitnou ochranou prírody. Deu sa celkovo na 6 častí. Okrem tohto zákona sa ochranou 
prírody a krajiny zaoberá verky počet vládnych a ministerských nariadení. 
Zákon stanovuje o stráži prírody len tofko, že za účelom zabezpečenia starostlivosti a ochrany prírodných 

hodnót a prírodných území, zvlášť chránených prírodných hodnůt a chránených prírodných území, a 
prevencie ich poškodenia každé riaditel‘stvonárodného parku zabezpečuje Službu stráže prírody. Okrem 
toho, v osobitne chránených častiach prírody miestneho významu, můžu mať strážcov prírody aj miestne 
(mestské a obecné) samosprávy. Podl‘a tohoto zákona můžu strážcom prírody riaditel‘stva národných par-
kov a strážcom prírody samospráv pomáhať aj štátni občafia ako občianski strážcovia prírody. 
 
V Maďarsku sa zvlášť oprávnenosťou a činnosťou štátnych strážcov prírody a strážcov prírody samospráv 

zaoberá zákon o stráži ochrany prírody, ktorý nadobudol účinnost 1. júla 1998. Stráž prírody v Maďarsku na 
základe predošlých právnych noriem existuje už tridsat rokov, ale v posledných piatich rokoch túto 
organizáciu značne rozvíjali nie len z hfadiska právnych noriem, ale aj zo stránky tecbnickej, osobnej a 
organizačnej. Od začiatku roku 2000 je okrem spomenutého zákona na jeho vykonanie účinné samostatné 
vládne nariadenie a tiež ministerské nariadenie o stráži ochrany prírody. 
 
Niekolko údajov o úzernnej a o druhovej ochrane 

• 9 NP (celková výmera 441 000 ha, z toho 76 700 ha v kategórii prísne chránené), 
•38 CHKO (celková výmera 349 000 ha, z toho prísne chránené 31 500 ha), 
• 140 prirodných rezervácii štátneho významu (celková výmera 25 800 ha, z toho prísne chránené 1 320 
ha), Okrem spomenutých chránených častí prírody a krajiny celoštátneho významu existujú prírodné 
rezervácie miestneho významu s výmerou 34 000 ha. 

• 464 druhov chránených rastlín (52 prísne chránených) 
•771 druhov chránených živočíchov (84 prísne chránených) 
• 3340 chránených jaskýň (z nich 125 prísne chránených). 
 

Organizácia štátnej ochrany prírody Madarskej republiky 
 

V Maďarsku patrí ochrana životného prostredia a ochrana prírody pod jedno ministerstvo, ale ich územné 
organizácie sú organizované osobitne ‚ nie podfa žúp, ale regionálne. 
 

Ministerstvo ochrany životného prostredia 
Ministerstvo ochrany životného prostredia (MOŽP) sa organizačne členi na dve odborné sekcie, na sekciu 

ochrany životného prostredia, ana sekciu ochrany prírody; ďalej na různe právne, ekonomické a mé funkčné 
organizačné jednotky. Odborné sekcie sa pod vedením námestníkov štátneho tajomriíka ďalej delia na 
odbory a oddelenia. 
 
Operatívne úlohy odborného riadenia, koordinácie, kontroly a dozoru štátnej služby stráže prírody riaditef-

stiev NP, celoštátneho dozoru strážcov prírody samospráv, a celoštátne úlohy odborného usmerňovania 
občianskyeh strážcov prírody vykonáva príslušná organizačná jednotka ministerstva, kde sú za tieto úlohy 
zodpovedné dve osoby. Táto koordinuje aj uniformné a technické zásobovanie služieb stráže prírody. 
Okrem stráže prírody riadi toto oddelenie aj lesnicke a pofovnícke odvetvie štátnej ochrany prírody, ďalej 

koordinuje spoluprácu medzi políciou resp. finančnou strážou a štátnymi organizáciami ochrany prírody, a 
samozrejme funguje ako oddelenie ministerstva vykonávajúce strategické úlohy, úlohy tvorby právnych 
noriem a inú aktivitu vo svojich odboroch. 
 

Riaditel‘stvá národných parkov 
V Maďarskej republike je 9 riaditeťstiev NP, ktoré sú dekoncentrované organizácie MOŽP, regionálne 

organizácie štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, úrady štátnej správy ochrany prírody a 
krajiny, a majú viaceré úlohy a působnosti: 
1. ochranné zaobchádzanie s osobitne chránenými častami prírody a krajiny (NP, CHKO, PR‘ celkove na 
rozlohe 816 000 ha), 

2. stráž prírody, so stálou působnostou na osobitne chránených častí prírody (816 000 ha), a působnosfou 
podfa potreby na ostatných častí správneho územia riaditefstva (teda celkove na celej rozlohe štátu), 

3. riaditefstvo je regionálny úrad mého stupňa ochrany prírody na celom svojom správnom území, teda 
úradnú kompetenciu má aj mimo osobitne chránených častí prírody, 
majetková starostlivost v tých chránených častiach prírody v štátnom vlastníctve, na ktoré erár a 

riaditefstvo uzavierali zmluvu, teda ktoré erár dal do majetkovej starostlivosti riaditefstva (cca 200 000 ha). 
Riaditel‘stvo NP podfa prvého bodu zabezpečuje starostlivosf o osobitne chránených častí prírody, a podfa 
tretieho bodu je úrad ochrany prírody, ktorý rozhoduje, povofuje, dáva súhlas alebo vyjadrenie, ukladá 
pokuty atd. 
Niekorko príkladov: riaditel‘stvo dáva úradné vyjadrenie z hradiska ochrany prírody v osobitne chránených 

častí prírody pri schvafovaní lesných hospodárskych plá-nov a ročných plánov lesného hospodárstva so 
štátnou lesnickou službou. Štátna lesnícka služba ako povofujúci, schvafovací úrad pri vydaní svojho 
rozhodnutia musí v plnom rozsahu brať ohfad na toto vyjadrenie. Riaditeľstvo NP ukladá priestupkovú 
pokutu ochrany prírody do 100 000 Ft, a pokutu ochrany prírody do výšky stanovenej vo vládnom nariadení 
(pokuta podfa charakteru a závažnosti protiprávneho konania může dosiahnuť až mnoho miliónov Ft). 
Riaditefstvo NP, ako úrad ochrany prírody, v prípade porušenia právnych predpisov ochrany prírody nie len 
může, ale musí ukladaf sankciu. 
 



Právnoteoretický základ štátnej stráže prírody 
Oprávnenia a povinnosti členov stráže prírody sú odvodené zo štátnej moci pre zabezpečenie verejného 

záujmu ochrany prírody. Úlohy stráže prírody preto vykonávajú verejní činitelia, ktorí sú zároveň aj úradné 
osoby majúce široké oprávnenia na obmedzovanie občianskych práv. Stráž ochrany prírody v Maďarsku je 
úradná stráž. 
Napriek tomuto oprávnenia a úlohy členov majetkovej stráže sú odvodené z práv na ochranu vlastníctva. 

Právo štátu a súkromnej osoby na ochranu vlastníctva sú rovnaké, teda úlohy majetkovej stráže štátu 
vykonávajú osoby, ktoré nie sú verejní činitelia a úradné osoby. Príklad na majetkovú stráž je lesná stráž, 
porovná stráž alebo pofná stráž, členovia ktorých majú obsahovo a aj priestorovo menej oprávnenia než 
stráž prírody. 
 
Právny stav členov stráže prírody v Maďarsku 
V Maďarskej republike pracovníci ministerstiev a orgánov štátnej správy, tak aj riaditerstiev národných 

parkov, sú verejní činitelia. V prípade, ak vykonávajú aj úradné úlohy, sú zároveň úradnými osobami. 
Členovia stráže prírody sú verejní činitelia a úradné osoby (orgány), ktorí sú pre účinné uplatňovanie 
záujmov ochrany prírody oprávnení na úradné a v prípade potreby aj na núdzové opatrenia, na 
obmedzovanie občianskych práv a na nosenie služobnej zbrane a mých technických prostriedkov pre seba-
obranu a pre núdzové opatrenia. 
Členovia stráže prírody v Maďarskej republike majú najrozsiahlejšie oprávnenia spomedzi všetkých 

štátnych i neštátnych strážcov (nepočítajúc samozrejme pohraničnú a finančnú stráž, a čiastočne ozbrojenú 
bezpečnostnú stráž). 
 

Úlohy a oprávnenia členov stráže prírody v Maďarskej republike 
 

Úloha štátnej stráže prírody je mnohostranná, a zahrňuje nasledovné činnosti: 
1. štátnu úradnú stráž prírody, 
2. úradnú činnosť, t. j. prípravu alebo spoluúčinkovanie 
na príprave rozhodnutí, vyjadrení, súhlasov a povolení vydaných riaditelstvom národného parku, 

3. odborné úlohy súvisiace so starostlivosťou a zaobchádzaním s osobitne chránenými časťami prírody a 
krajiny, 

4. odbornú kontrolu prác a majetkovú stráž, na tých chránených častiach prírody, ktoré sú v majetkovej 
starostlivosti riaditefstva národného parku. 

 
Oprávnenia členov stráže prírody v Maďarsku sú podobné ako v paragrafe 58. zákona NR SR č. 287/1994 

Zb. z. o ochrane prírody a krajiny. Člen stráže prírody má právo na použitie určitých donucovacích 
prostriedkov a spůsobov, může zadržať (zastavíť) vozidlo, o ktorom možno predpokladať, že obsahuje 
prírodné hodnoty, může preskúmať (prešetrit) batožinu a vozidlo, ďalej kontrolovať všetky doklady 
pofovníkov a rybárov, a uskutočniť různe úradné opatrema aj vyšetrovanie v rámci štátnej správy. 
 

Vybavenie štátnych strážcov prírody 
Štátny strážca prírody má kompletnú súpravu rovnošiat, služobný preukaz a služobný odznak, fotoaparát, 

ďalekohfad, mobilný telefón, služobné tašky, služobnú zbraň a potrebnú muníciu, policajný plynový spray, 
puto (okovy), služobnú knihu a potrebné tlačívá, tlačívá na blokovú pokutu atd. Priemerne na dve osoby 
prípadá jedno služobné auto (prevažne Niva), ale strážcovia v prípade potreby používajú aj vlastný 
automobil. Služby stráže prírody majú aj služobné motorové člny a motorky, alebo na niektorých 
riaditel‘stvách aj jazdecké kone. 
 

Územná organizácia a služobné zadelenia  (hodnosti) v štátnej službe stráže prírody 
Každé riaditelstvo národného parku má službu stráže prírody. Príslušné územie (región) riaditeťstva z 

hl‘adiska působnosti služby stráže prírody sa člení na oblastné jednotky ochrany prírody. a ďalej na strážne 
obvody ochrany prírody. 
Služobné zadelenia, teda funkcie (hodnosti) členov štátnych služieb stráže prírody sú nasledovné: 

obvodný strážca, vedúci obvodu, oblastný dozorca (inšpektor), vedúcí oblastnej jednotky, zástupca 
vedúceho služby stráže prírody, vedúci služby stráže prírody. 
 

Údaje o štátnych službách stráže prírody v Madarsku 
 

V Maďarskej republike je momentálne 203 štátnych strážcov prírody v různych služobných zadeleniach 
(funkciách), ktorých takmer 60% má vysokoškolské vzdelanie. Počet občianskych strážcov prírody je teraz 
len 250 osůb, ktorý podla našich plánov na rok 2001 dosiahne 500 osůb. Zvyšovanie počtu členov štátnej 
stráže ochrany prírody je mierne. Počet strážcov ochrany prírody samospráv bude približne 20 osůb. 

 
Dr. Ing. Géza TEMESI 

Ministerstvo ochrany životného prostredia Madarskej republiky 
 

     Budapešť, október 2000 
 
 

Článek nalezl a poskytl Jirka Lehký 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Na exkurzi s naším průvodcem - 
rangerem Cameronem Sharpem v 
NP Litchfield, Severní Teritorium 

Litchfield NP, výklad rangera k životu termitů a vzniku 
přírodního didgeridoo 

Představení expedice DANDARAGA 2002 po národních parcích Austrálie 
 

V loňském roce na jesenických stezkách 
chybělo pár dobrovolných strážců .... Marek 
Banaš, Eva Ludmilová a Daniel Šiška  se vydali 
cestovat i získávat nové zkušenosti v oblasti 
ochrany přírody k protinožcům. Expedice 

Dandaraga – po národních parcích Austrálie začala 
na konci května roku 2002 a skončila o necelého půl 
roku později. Našemu cestování po nejmenším kontinentu předcházel 
7 – měsíční pobyt na Novém Zélandu, jehož součástí byla příprava na 
expedici samotnou i poměrně podrobné procestování obou 
zélandských ostrovů.  
 

Nebudeme se pokoušet dostat zážitky a zkušenosti z roční cesty 
do jednoho článku – tentokrát bychom rádi představili naši cestu 
a náš projekt a příště se budeme podrobněji věnovat získaným 
zkušenostem.  
 

Nejprve vám chceme představit zúčastněné – přátele 
a kamarády (abecedně), kteří se všichni zasloužili o úspěšné 
procestování dlouhé cesty kolem i naskrz nejmenším (a přesto tak 
velkým!) kontinentem. I když se aktivně nepodíleli na projektu, 
zastávali jiné funkce, bez kterých by naše cesta byla nemožná. 

 
Mgr. Marek Banaš – doktorand na Př.F UP v Olomouci, 

zaměřený na horskou ekologii. Tvůrce projektu, prezentace 
expedice, kontakty s partnery projektu. 

 
Mgr. Patrik Dekan – vystudovaný učitel biologie a tělesné výchovy, nyní obchodní zástupce outdoorové 

firmy Trek Sport, na expedici se projevil jako univerzální opravář všeho pokaženého a mnohokrát se 
zasloužil o to, že se naše auta rozjela dál. Podařilo se nám odhalit i jeho skvělé kuchařské umění.  

 
Mgr. Eva Ludmilová – to všechno zavinila 

a zúčastněné tak připravila o možnost prožití 
poklidného roku u nás na Moravě a na Slovensku. 
Tvůrce projektu, dlouholetá spolupracovnice 
střediska ekologické výchovy Sluňákov v Olomouci. 
V současné době pracuje v cestovním ruchu jako 
specialista na individuální služby ve Skandinávii.  

 
PaedDr. Vladimír Pajkoš – učitel tělesné 

výchovy na Technické Univerzitě v Bratislavě. 
V expedici nejlepší řidič a výborný fotograf.  

 
Daniel Šiška – student Vyšší odborné školy 

zdravotní, obor záchranář. Kromě péče o naše 
zdraví stihl Dan pokladníka, hlavního kameramana, 
řidiče, spojaře a pradlenku.  

 
Martin Vavrinčík – student právnické fakulty UK Bratislava, v expedici hlavní mluvčí a tlumočník 

z nesrozumitelné australštiny do o něco málo srozumitelnější východoslovenštiny.    
 
Naším cílem bylo procestovat Austrálii a hlouběji se seznámit s tímto zajímavým a krásným 

kontinentem. Cestování je skvělá věc. Pokud dlouhou cestu navíc okořeníte zajímavým projektem, který se 
vaším snažením vine jako voňavý břečťan, máte vyhráno. Pro naši australskou cestu jsme připravili projekt s 
názvem: „Environmentální výchova a management ochrany přírody v národních parcích Austrálie. Srovnání 
české a australské koncepce ochrany přírody" ve víře, že tato naše cesta (projekt) bude k užitku nejen nám, 
ale pokud možno jak australské, tak i české a slovenské ochraně přírody,  



Dandaraga před vstupem do písečné pouště Simpson Desert, 
Queensland 

 
Pro obecnou veřejnost a mediální partnery byl zajímavý náš cestovatelský cíl: dosáhnout nejjižnějšího, 

nejvýchodnějšího, nejsevernějšího a nejzápadnějšího mysu australské pevniny a také jejího nejvyššího bodu 
a geografického středu země. 

Naše zážitky z cesty si, pokud budete 
chtít, můžete přečíst v některém z dalších 
čísel Zpravodaje, popř. na stránkách 
geografických a jiných magazínů. 
S radostí a trochou hrdosti na nás 
všechny a zároveň s pokorou a úctou 
k nekonečným dálkám drsné země 
můžeme alespoň prozradit, že jsme 
krásným "trekem" přímořskou krajinou 
podzimní deštivé Viktorie zdolali 
nejjižnější cíp v NP Wilson Promontory, za 
slunečného dne a za doprovodu vorvaňů 
uzřeli maják na Cape Byron, bod 
nejvýchodnější, po cestách 
nezpevněných, prachem, pískem i vodou 

se po týdnu dotrmáceli na nejvíce obávaný, 
nejsevernější Cape York, cestou – necestou 
mezi dunami naprosto zapomenutým 

krajem jsme dojeli na nejzápadnější Steep Point, v krásné australské zimě zdolali na běžkách i pěšky 
zasněžený, v zimě opuštěný a magický vrchol Mt.Kosciusko a po pětidenním přejezdu pouště Simpson 
Desert jsme stanuli v málo známém a ještě méně navštěvovaném Lambertově geografickém středu 
Austrálie. Všeho všudy 34 000 km.  

 
Austrálii jsme nemohli a nechtěli, alespoň někteří z nás, nevidět očima ochranářů a lidí s letitou praxí 

strážců přírody. Proto jsme se rozhodli pro projekt zaměřený na studium úrovně a možností environmentální 
výchovy v národních parcích a na otázky managementu zvláště citlivých a zranitelných biotopů v oblastech 
s vysokou návštěvností a intenzivním rekreačním využitím. 

„Terra australis“ se nám zdála být vhodnou zemí pro naši studii. Jedna země, ale rozdělená na více 
států a provincií s rozdílnými metodikami i přístupy. Jedna země, ale tři klimatická pásma, tisíce národních 
parků a dalších typů chráněných území. A hlavně naprosto různá prostředí – od vlhkých pralesů mírného 
pásma, přes subtropické a tropické pralesy, rozsáhlá pobřeží, savanové lesy, pískovcové náhorní plošiny 
rozřezané hlubokými  roklemi, horské prostředí Australských Alp, termální prameny, polopouště a pouště 
písečné i kamenité, prastará pohoří „Rudého středu“, solné pánve, mohutné delty řek a periodická jezera 
v monzunem ovlivněných tropech, hluboké kaňony a jeskyně v devonském vápenci, polopouštní prostředí 
železnorudných hornatin, ráj orchidejí na jihozápadě, jedinečné ostrovy ... desítky různých prostředí, stovky 
situací, zájmů pro využití území, k tomu všemu původní obyvatelé a území národních parků v jejich 
vlastnictví, a navíc naprosto rozličná návštěvnost jednotlivých parků – od pár desítek lidí za rok 
v nekonečných plochách "outbacku" po půl miliónu návštěvníků na malém prostoru.  

Bohatá, přístupná a tolik atraktivní fauna i flóra představuje pro každého cizince vytouženou exotiku – 
jedno z nejvyšších procent endemismu na Zemi je k tomu předpokladem.  

V neposlední řadě je potřeba připomenout velmi nedávnou historii osídlení Austrálie „evropskou“ 
civilizací. Kromě původních Austrálců tu v současné době žijí potomci mnoha národností-další dobrý 
předpoklad pro očekávanou různorodost.  

Navzdory relativně nedávnému objevu nejmenšího kontinentu pro ostatní svět jsou velké plochy této 
země poničeny a čelí mnoha ekologickým problémům. Jak se současní Australané vypořádali s tlakem na 
komerční využití přírodního prostředí a se současnou snahou zachránit alespoň nejcennější zbytky unikátní 
přírody? Jaké hodnoty jsou upřednostňovány? Otázek bylo hodně a díky převážně velmi ochotným 
pracovníkům národních parků můžeme být docela spokojeni i s množstvím a kvalitou odpovědí.  

   
Samotný projekt je tvořen dvěma částmi.V jeho první části jsme se zabývali možnostmi vzdělávání a 

práce s návštěvníky chráněného území z hlediska ochrany přírody a vytvoření pozitivního vztahu k danému 
území.    

Při vjezdu do národního parku nás stejně jako ostatní náštěvníky zajímalo nejprve informační  neboli 
návštěvnické centrum: jeho umístění v rámci parku, vybavení, dostupnost „nadstandartních“ informací, 
ale taktéž kvalita informací podávaných běžnému turistovi, odborná literatura, zpoplatnění některých 



Cape York, Nejsevernější bod pevniny, Queensland 

materiálů a služeb (letáky, videoprojekce, expozice), formy propagace území, finanční zabezpečení centra 
(např. ze státních zdrojů, nadace, fondy, sponzoring místními znečišťovately prostředí atd.; jednoduše 
všechny dobré nápady, použitelné u nás a třeba i v jiných částech Austrálie).  

V další fázi nás zajímaly naučné stezky (NS) v národních parcích, konkrétně: 
• reprezentativnost území, o kterém NS informuje – resp. reprezentativnost ekosystému, který je 

předmětem ochrany daného chráněného území,  
• optická přitažlivost tabulí,  
• srozumitelnost (pochopitelnost) a správnost textů a obrázků. Vysvětlení proč je území chráněno, 

která ochranná opatření je potřeba dodržovat a čím je ekosystém jedinečný. 
• faktografická obsažnost,  
• „smyslovost“ (možnost prožít si okolní přírodu všemi smysly),  
• technické provedení (materiál, jeho trvanlivost, začlenění tabulí do prostředí), 
• dostupnost podrobnějších textů pro zájemce na letácích apod.,  
• existence stezek pro speciální skupiny (slepci, děti, školní skupiny ...) 
• doplňkové vybavení NS – odpadkové koše, občerstvení, WC, dalekohledy, přístup pro vozíčkáře, 

možnost získání doplňkových informačních a propagačních materiálů, dostupnost strážce – průvodce 
v případě zájmu, parkoviště. 
 

Zajímali jsme se také o  podobu zákazových, informačních a orientačních tabulí, kde bylo předmětem 
našeho zájmu: 
• dostatečné a srozumitelné vysvětlení důvodů ochrany, případně nezbytných zákazů 
• lokalizace tabulí 
• vizuální přitažlivost (optická nepřehlédnutelnost)  

 
Dalším předmětem našeho zájmu 

byly konkrétní akce pořádané pro 
veřejnost jak samotnou správou 
národního parku a přidruženými 
nevládními organizacemi, tak i 
soukromými cestovními kacelářemi, 
provádějícími své klienty na tzv. 
„ecotours“. Zajímalo nás především: 
jaké akce se v parku konají, jak jsou 
koncipované, pro kolik lidí, jak často, 
na jaká témata a pro jaké věkové a 
odbornostní skupiny zájemců.  
K těmto akcím a programům patří 
především: doprovody v terénu, 
přednášky, soutěže, naučné programy 

a tématické exkurse, programy pro 

školy a školky. Naši pozornost upoutala také provázanost využití 
chráněného území a výuky v okolních školách a školkách. 

 
V neposlední řadě jsme se zajímali také o strážní službu v 

národních parcích, její podobu, náplň a poslání, zejména pak: 
- poměr dobrovolníků a profesionálů, rozdíly v jejich práci, 

kompetenci a povinnostech 
- účast na ekologické výchově 
- odborá činnost v terénu (monitoring) 
- nutnost odborné způsobilosti, vzdělání u profesionálů, popř. 

i u dobrovolníků 
- management (terénní práce) 
- vlastní strážní služba 
- patrolní činnost 
 
Druhou část projektu jsme zaměřili na způsoby rekreačního 

využívání chráněného území a na problematiku ekologické 
únosnosti území (Carrying Capacity). 



Shark Bay, výklad rangera k historii 
biosférické rezervace UNESCO, 
Západní Austrálie 

Zlomek Dandaragy v Shark Bay 

Soustředili jsme se např. na následující otázky: 
- Které aktivity je v chráněném území možno provozovat, které ne a proč? 
- Metody a formy usměrňování rekreačních aktivit v chráněných územích 
- Jaké plochy jsou vyčleněny pro rekreační aktivity, na základě jakých kritérií jsou tyto plochy vybrány 

? Je rozsah ploch určených k rekreaci úměrný návštěvnosti ? Pokud ne, jak jsou řešeny spory ? Jak 
je řešen střet zájmu ochrany přírody se zájmem rekreačního využití ? 

-  Jak se správy chráněných území vypořádávají s extrémní návštěvností  
   v nejcennějších (resp.v nejzranitelnějších) částech území: 

♦ administrativní opatření 
♦ technická opatření 
♦ metodiky (stanovení únosnosti prostředí aj.) 

 
Závěrem 

Navštívili jsme desítky národních parků a řadu biosférických 
rezervací po celé Austrálii, chránících nejrůznější ekosystémy, na 
plochách desítek, ale i tisíců čtverečních kilometrů; chráněná území, která řeší širokou paletu problémů, 
počínaje protipožární prevencí přes hubení škůdců a plevelů až po regulaci a usměrňování návštěvnosti v 
nejzranitelnějších územích. Jednotlivé státy (a teritoria) Austrálie mají různé systémy ochrany přírody; 
odlišná je také její úroveň v jednotlivých parcích, podobně jako je tomu u nás. Nic to však nemění na 
skutečnosti, že mezi australskými národními parky nalezneme spoustu zajímavých příkladů a inspirací k 
řešení problémů managementu ochrany přírody a práce s návštěvníky, plně využitelných u nás či v okolních 
zemích. I přesto, že se australská ochrana přírody dlouhodobě a úspěšně prezentuje na mezinárodním poli 
(IUCN, WWF apod.), střední Evropa je přece jen "trošku z ruky" a o australské ochraně přírody se zde toho 
příliš neví. S nasbíranými postřehy a zkušenostmi z naší cesty bychom vás proto rádi seznámili, např. v 
dalších číslech Zpravodaje. 

 
Rádi bychom také na závěr poděkovali 

Asociaci strážců přírody ČR a především 
Michalu Skalkovi za připomínky k návrhu 
projektu, oficiální podporu expedice při 
organizačním zabezpečení víz a také za 
kontakt na předsedkyni Australské asociace 
strážců (Australian Rangers Association) 
Kristine Apple, která nám umožnila netradiční 
zážitky ve všech navštívených parcích 
Severního Teritoria a spolu se svými kolegy 
nás nechala nahlédnout do zákulisí australské 
ochrany přírody.  

Expedice Dandaraga proběhla dále za 
podpory Katedry ekologie a životního 
prostředí PřF UP v Olomouci, střediska 
ekologické výchovy Sluňákov, Asociace 

permakultury ČR a Slovenska a finančního přispění několika sponzorů, zejména p. Vladimíra Ludmily, firmy 
Kvapil Elektro-Olomouc, Trek Sport Bratislava, kterým také velmi děkujeme. 

Další informace o expedici DANDARAGA 2002, stejně jako spoustu fotografií naleznete na expediční 
internetové stránce: http://www.dandaraga.sk.  

Eva Ludmilová a Marek Banaš – stráž přírody Jeseníky 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁPIS 
z porady Výboru Asociace strážců přírody CHÚČR 

Malá Morávka 12. prosince 2002 
 

Účast: Petr Grendziok PG, Michal Skalka MS, Oldřich Pažout OP, Jaromír Gebas JG a Michal Ulrych MU. 
 

• Letáky Kdo je strážce přírody?  Shodli jsme se na kladném přijetí návštěvníky  
 
• Valná hromada AS 2003  se uskuteční v Českém středohoří  10.4.2003  hlavní organizátor je 

Borek Franěk s pomocí MU 
 

• Kongres IRF Wilsons Promontory National Park – Austrálie – zatím MŽP neodeslalo 
účastnický poplatek, věc je stále otevřená. Výbor se rozhodl, že pokud se neseženou jiné finance, 
nebude delegáta hradit z vlastního rozpočtu. Vlastní finance se použijí ke vzdělávání členů, např. 
jazykové kurzy… 

 
• Finanční zdroje – PG napíše žádost o příspěvek na MŽP 

 
• Vzdělávání členů – na VH se zjistí zájem členů o kurz angličtiny nebo němčiny a podle toho se 

stanoví výše příspěvku. Kurz proběhne opět na podzim – pořádá KRNAP. Letošního kurzu angličtiny 
na Rýchorách se zúčastnil pouze 1člen (MU) kurz byl hrazen v plné výši 1600,-Kč. 

 
• Členské příspěvky – od vzniku AS není dosud zaplaceno 44 příspěvků celkem za 8.800,- Kč !!! 

Chybějící příspěvky za KRNAP zajistí OP na setkání pracovníků parku, ostatní se vyřeší na VH. Výbor 
navrhuje - kdo nezaplatí na VH a neomluví svou účast, bude se hlasovat o vyloučení. 

 
• Zpravodaj č.5  K dnešnímu dni není dostatečný počet příspěvků, tímto se vyzívají všichni členové o 

zaslání čehokoliv vhodného na e-mail: ulrych@schkocr.cz . OP+MS poskytnou zprávu o Junior 
Ranger Project a o naučných stezkách, PG zprávu o exkurzi se Slovenskou AS do maďarských NP 
Puszta a Bükk, dále se zde konečně objeví Český a Slovenský katalog stáží. Všechny příspěvky do 
poloviny února, zpravodaj se bude distribuovat na VH. 

 
• Junior Ranger Project – poreferovali MS a OP, příspěvek do Zpravodaje. 

 
• www stránky AS – MU pošle MS aktualizaci, na VH se dohodne, jaké údaje o členech se na webu 

objeví. 
 

• Zájezd do Maďarska – PG poreferoval o exkurzi do maďarských NP Puszta a Bükk ve dnech 21.- 
23. června 2002. Akci pořádala Slovenská AS, PG vyslovil veliké díky za pozvání, ve Zpravodaji bude 
článek. 

 
• Kontakt na PG – Nám ČSA 3, Český Těšín 737 01, tel.: 558 711 023 nebo 603 700 327,                          

e-mail: grendziok@mybox.cz                                    
 
 
 

 Zapsal  Michal Ulrych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASPCHÚČR V ROCE 2001 
(období 1.1.2001 až 31.12.2001) 

 
 
Příjmy: 

� zůstatek z roku 2000     +16.989,40 Kč 
� příspěvky za r. 2001      + 3.400,00 Kč 
� brigáda pro KRNAP v Harrachově      + 5.000,00 Kč 
� brigáda pro LČR v Jeseníkách    + 2.834,00 Kč 
� brigáda pro SCHKO v Jeseníkách              + 12.000,00 Kč 
� sponzorský příspěvek od firmy RVES               + 5.000,00 Kč 
� brigáda pro SCHKO v Beskydech    + 8.000,00 Kč 
� úroky z BÚ            + 97,00 Kč 

Příjmy suma za rok 2001    +53.320,40 Kč 
 
 

Výdaje: 
� přednáška právníka - JUDr. Pekárek   - 1.500,00 Kč 
� občerstvení na VH v NP Podyjí      - 978,00 Kč 
� cestovní příkaz - Grendziok    - 1.960,00 Kč 
� pracovní rukavice           -97,60 Kč 
� cestovní příkaz - Skalka       - 187,00 Kč 
� účast na setkání AS Slovenska      - 864,00 Kč 
� cestovní příkaz - Grendziok    - 2.548,60 Kč 
� občerstvení Mike Marshal       - 104,00 Kč 
� bankovní poplatky v r. 2001       - 753,80 Kč 

Výdaje suma za rok 2001    - 8.993,00 Kč 
 
 

 
 
 

 
Michal Skalka, pokladník ASPCHÚČR 

  
  

Krkonošští strážci o víkendu vytáhli na horské piráty 
11.02.03  Právo  str. 10  Severní Čechy - Ústecký kraj, Liberecký kraj 

Vladislav Prouza 
 
"Stačilo pár hodin, abychom nachytali čtyři řidiče, jejichž skútry neměly buďto espézetku, nebo se pohybovaly mimo vymezené 
teritorium," zhodnotil víkendovou akci strážců Krkonošského národního parku a policie zaměřenou na zimní horské piráty ochranář 
Radek Veselý. "Tentokrát nešlo o piráty, ale nepořádné boudaře. Proto jsme to vyřešili blokovými pokutami. Dostali dolní taxu, pět 
set korun," podotkl. Piráti na sněžných skútrech se rok od roku stávají stále větší metlou národního parku. Divocí jezdci za zebou 
nechávají zničené běžecké stopy, když bezohlednou jízdou nezřídka ohrožují turisty. Bezohlednost některých skútrařů dokumentuje 
čerstvý případ z Černé hory, kde rozjetý skútr srazil na sjezdovce lyžaře. Nešťastník odhozený nárazem několik set kilogramů 
těžkého stroje zůstal ležet na zemi se zlomenou klíční kostí. Řidič skútru namísto pomoci zra něnému muži sprostě vynadal a ujel. 
"Okolí nebezpečný módní trend hlavně bohatých lidí se daří potírat jen velmi těžko. Řada z nich přiveze skútry do hor nepozorovaně 
v prostorných terénních autech. V příhodném místě je vyloží, nakopnou, a zakrátko zničí, co mohou, a zmizí. Zůstane po nich jenom 
smrad z výfukových plynů. Nedávno se nám podobnou partu podařilo chytit, ale šlo spíše o štěstí. Dnes mohou řádit v Peci, zítra 
třeba v Harrachově nebo na Benecku," popsal letos nebezpečně rozšířenou kratochvíli Veselý. "Aby znemožnili identifikaci, používají 
skútry bez espézetek," dodal. Policisté ani strážci národního parku proti pirátství na skútrech doposud nenašli skutečně účinnou 
zbraň. "Je to těžký. Několik se nám jich sice letos podařilo chytit, ale většinou je těžko dostihneme. Museli bychom hlídkovat po 
celých Krkonoších čtyřiadvacet hodin denně," popsali nezřídka nicotný boj proti horským pirátům policisté v Kořenově na Semilsku. 
  

 
 
 

Rozdíl za rok 2001  (k 31.12.01) 53.320,40 – 8.993,00 = +44.327,40 Kč 
 



P  ř  i  h  l  á  š  k  a 
 

do Asociace strážců přírody chráněných území ČR 
 

 
Jméno, příjmení, titul : ............................................................. 
 
Rodné číslo : ................................ /..................... 
 
Adresa bydliště : ...................................................................................................... 
 
...........................................................PSČ...................................  
 
tel./e-mail: …................................................................................................ 
 
Adresa pracoviště : .................................................................................................... 
 
                                  .....................................................PSČ.................. tel................ 
 
 
Zvláštní znalosti  
( jazyky, další specifikace, kontakty na zahr. partnery):  
....................................................................................................………………………… 
.................................................................................................................................... 
 
Členství v : .................................................................................................................. 
 
 
Já, níže podepsaný, souhlasím se stanovami AS: 
 
 
Dne ...............................................                   Podpis ................................................ 
 
 
vyplní žadatel 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
vyplní Výbor AS 
 
 
Jména a podpisy doporučujících stávajících členů ( dle čl. 5. Stanov AS ) a jejich pracoviště : 
 
1)  .............................................................................................................................................................. 
 
 
2)   .............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
Potvrzení výboru o přijetí žadatele do AS : 
                                                                                                                

                                                                                                    
.............................................................................. 

 
 
 
 



ADRESÁŘ ČLENŮ 
 
 
1. Petr Grendziok Nám. ČSA 3, Český Těšín  737 01, tel. 558711023, 603700327 

 předseda                                                                                                                    e-mail: grendziok@mybox.cz 

2. Ing. Karel Kovařík č.p. 283, Zdíkov  384 72, tel. 388 426 750, tel. 602642396 

 místopředseda Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, Vimperk 385 01, tel. 388413498, e-mail: karel.kovarik@npsumava.cz 

3. Ing. Michal Skalka Pod Kostelem 136, Mladé Buky  542 23, tel. 499873491,                                     e-mail: mskalka@volny.cz 

 Člen výboru KSEV Rýchorská bouda, Sp. KRNAP, Horní Maršov, 542 26, tel./fax 499895107  

4. Ing. Jaromír Gebas č.p. 27, Špindlerův Mlýn  543 51, tel./fax 499523612 

 Člen výboru Správa KRNAP, TES Špindlerův Mlýn   543 51, tel./fax 499433309,                            e-mail: jgebas@krnap.cz 

5. Michal Ulrych Krejčího 488, Vrbno pod Pradědem 793 26, tel: 604527419 

 Člen výboru S CHKO Jeseníky, Šumperská 93, Jeseník  790 01, tel./fax 584403050,                     e-mail: ulrych@schkocr.cz 

6. Oldřich Pažout č.p. 632, Harrachov  512 46, tel. 481 529 712, 737 225 495,                                   e-mail: oldrich.p@quick.cz 

 Člen výboru Správa KRNAP, TES Harrachov  512 46, tel. 481529188 

7. Ing. Josef Šipan Svinná Lada 21, Borová Lada  384 92, tel. 607873721 

  Správa NP a CHKO Šumava, Inf. středisko Svinná Lada 21, Borová Lada  384 92, tel. 388434180 

8. Milan Dyntar Dobrovského 597, Vrchlabí  543 01 

  Správa KRNAP, TES Špindlerův Mlýn  543 51, tel. 499433309,                                 e-mail: tesspindl@quick.cz 

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

  S CHKO Jeseníky, Šumperská 93, Jeseník  790 01, tel./fax 584403050,               e-mail: jeseniky@schkocr.cz.cz 

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

  Správa KRNAP, TES Špindlerův Mlýn  543 51, tel. 499433309,                              e-mail: tesspindl@quick.cz 

11. Lubomír Kratochvíl Sokolovská 2, Znojmo  669 02, tel. 606878863  

  Správa NP Podyjí, Na Vyhlídce 5, Znojmo  669 02, tel. 515226722 

12. Mgr. Jiří Lehký Zámecká 98, Hranice  753 01                                                                          e-mail: lehky@schkocr.cz 

  S CHKO Beskydy, Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm 756 51, tel. 571654293 

13. Bc. Eva Ludmilová Hřbitovní 299, Modřice 664 42, tel.: 777 101 650                                     e-mail: eva_ludmilova@yahoo.com 

   (člen ADS CHKO Jeseníky) 

14. Jiří Marek Tříč 67, Semily 513 01, tel. 481593228 

  Správa KRNAP, TES Harrachov  512 46, tel. 481529188,                                   e-mail: tesharrachov@quick.cz 

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

  Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 499896213,                             e-mail: tespec@quick.cz 

16. Mgr. Iva Němečková J. Trnky 1250/ 1a, Ostrava  709 00, tel. 596621720 

  S CHKO Poodří, 2. května1, Studénka 742 13, tel. 556455055 

17.  Jiří Pícha Zahradní město 138/14, Trutnov  541 01 

  Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 499896213,                            e-mail: tespec@quick.cz 

18. RNDr. Lubomír Pospěch Na Láně 1989, Uherský Brod  688 01, tel. 777173636 

  soukromý podnikatel   (člen ADS CHKO  Bílé Karpaty) 

19. Alfred Pucher č.p. 58, Dolní Lánov  543 41 

  Správa KRNAP, TES Špindlerův Mlýn  543 51, tel. 499433309,                                 e-mail: tesspindl@quick.cz 

20. David Skrbek Psohlavců 423, Trutnov, 541 01 

  DS TES Pec p.Sněžkou, Správa KRNAP, tel./fax 499896213,                                       e-mail: tespec@quick.cz 

21. Ladislav Szathmári V jezírkách 16, Praha 4 – Chodov, 149 00                                       e-mail: szathmari.ladislav@ozstc-r.cpost.cz 

  (člen ADS CHKO Jeseníky) 

22. Vladimír Šmíd č.p. 388, Harrachov  512 46, tel. 481529226 

  Správa KRNAP, TES Harrachov  512 46, tel. 481529188,                                  e-mail: tesharrachov@quick.cz 

23. Ivo Tásler Temný Důl  9, Horní Maršov  542 26, tel. 499948311 

  Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 499896213 ,                           e-mail: tespec@quick.cz 

24. Radek Veselý B. Němcové 127, Trutnov  541 01 

  Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 499896213,                             e-mail: tespec@quick.cz 

25. Jaromír Forst Kvilda 8, 384 93, tel. 388435561 

 člen výboru Svinná Lada 21, 384 92, tel. 388434180 



26. Ing. František Holub Zahradní 757, Klatovy 3, 339 01, tel. 376312732,                                               e-mail: ssk.klatovy@tiscali.cz 

  Pobřežní 8, Plzeň 301 17, tel. 377320394 

27. Pavel Nedvěd U Řezné 371, Železná Ruda 340 04, tel. 376397103 

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

28. František Sládek Sklářská 94, Železná Ruda 340 04, tel. 602840814 

  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. 554711836, (člen ADS CHKO Jeseníky)                  e-mail: banas@email.cz               

  Přírodovědecká fak. UP, katedra ekologie, Tř. Svobody 26, Olomouc 771 46, tel. 585222451 

31. Radovan Bajgar  Hněvotín 250, PSČ 783 47, tel. 585944788,                                                       e-mail: radbajgar@seznam.cz 

  (člen ADS CHKO Jeseníky a Litovelské Pomoraví) 

32. Zdeněk Horálek Za Betlémem 439, Žacléř, PSČ 542 01, tel. 499776278 

  Správa KRNAP, TES Pec pod Sněžkou  543 21, tel./fax 499896213,                             e-mail: tespec@quick.cz 

33. Libor Dvořák Skalní Mlýn 48, Blansko, 678 01, tel. 724101255 

  SCHKO Moravský Kras, Svitavská 29, Blansko, 678 01, tel.: 516417825 

34. Dana Macurová Záhřebská 41, Brno, 616 00, tel.: 549255728, 607527312 

  Úřad městské části města Brna, Brno – Bystrc,  Nám. 28.dubna 60, Brno  635 00, tel: 546125154 

35. Borek Franěk Sokolovská 304/2, Litoměřice, 412 01, tel. 416733529,                                           e-mail: franek@schkocr.cz 

  SCHKO České středohoří, Michalská 14, Litoměřice, 412 01, tel.+fax.: 416732395 

36. Jan Blizňák Dr. Vaculíka 1894, Frýdek – Místek, 738 01 

  DS SCHKO Beskydy 

37. Miloslav Turek Tylovice 1910, Rožnov pod Radh., 756 61, tel. 571654465, 732867396 

  Třinecké železárny, a.s. Třinec 

38. Radim Šnoflák Vítězná 1163, Litovel 784 01, tel. 603972479 

  SCHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906, Litovel, 784 01, tel. 685344156,        e-mail:chko.pomoravi@volny.cz 

39. Richard Ramba Želnava 47, PSČ 384 51, tel. 607984259 

  Stožec, PSČ 384 44, tel. 388335013 

40. Lukáš Vápeník Kněževes 389, 270 01 Kněževes u Rakovníka, tel. 603952385 

  SCHKO Křivoklátsko, Zbečno 5, 270 24, tel. 313251175, 604786323,                      e-mail: vapenik@schkocr.cz 

                                                                                                                                                                    aktualizace 31.3.2003 
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