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Setkání strážců v Mentaurově CHKO České Středohoří 

ve dnech 9.-12.4.2003 
 
1. Zahájení ing. Kovařík 
2. Zpráva činnosti za rok 2002: 
• vydání propagačního letáku ¨Kdo je 

strážce přírody?¨, splněno z 
prostředků MŽP 

• zajištění finanční nákladů pro 
mezinárodní setkání IRF v Austrálii, 
pro vysoké náklady akce zrušena 

• žádost o dotace na činnost ASPCHÚ 
ČR od MŽP, MŽP přislíbila, ale 
prozatím se nic neděje 

• metodika AS byla připomínkována 
na MŽP, po restrukturalizaci se 
bude její přípravou zabývat ing. 
Chlud místo dosavadního JUDr. 
Staňka. Chybí dopracovat jednotná 
koncepce vedení 

• vypracovat plán cest do zahraničí a 
zajistit finance (pověřeni: 
Grendziok, Skalka - grant nebyl 
úspěšný) 

• setkání rangerů na Slovensku 2x 
ročně, mezi Slovenskem a ČR existuje partnerská dohoda o spolupráci strážců. 

• dokončit katalog stáží (garant: Skalka) 
• zařadit do Zpravodaje ASPCHÚ ČR prezentace jednotlivých Správ CHKO s NP (v posledním čísle NP České 

Švýcarsko, rozsah cca 1 normovaná strana ve formátu Word, RTF) 
• další sledování situace okolo navrhovaného a neschváleného zákona o veřejné stráži, předkladatelem je Mze, MŽP 

má připomínkovat 
• založení knihovny asociace v KRNAP na Rýchorách (garant: Skalka) 
• zahájení a pokračování projektu Junior Ranger project, projekt je zastřešen EUROPARCEM, akce proběhla v 

Krkonoších, možnost zapojení ostatních CHKO a NP. 
• aktualizace www stránek včetně změn a aktualizací nových tlf. čísel (garant: Ulrych) 
• jazykový kurz AJ, NJ, účast Ulrych, 

kurzy budou pokračovat, členové 
Asociace mohou získat příspěvek.  

• příprava dalšího vzdělání a 
proškolování strážců, existuje 
směrnice o jazykové vzdělanosti na 
SCHKO ČR (?) 

• setkání výboru 2x ročně (NP České 
Švýcarsko, CHKO Jeseníky) 

• nedoplaceny všechny členské 
příspěvky, kdo nezaplatí do cca 1 
měsíce, valná hromada bude 
zvažovat vyloučení 

• byl vydán a rozdělen Zpravodaj 
5/2003 

• účast na setkání strážců 21.-
23.6.2002 v Maďarsku (garant: 
Grendziok) zprávu nedodal, 

• stav hospodaření k 31.12.2002 
(garant: Skalka) - viz samostatnou 
přílohu 

 
Hlasování o předložené zprávě: jednomyslně schváleno 
 
3. 24.-26.4.2003 setkání strážců v Rimavské Sobotě (předběžně Ulrych, Kovařík), cestovní náklady budou hrazeny 

Správou (CHKO Šumava), popř. Asociací. 
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4. distribuce nového čísla Zpravodaje v PC formě mailem (garant. Ulrych) 
5. příprava služební cesty na MŽP (chybí vysvětlení ze strany MŽP a SCHKO ČR, proč dochází ke snižování stavů 

profesionálních strážců + žádost o finanční příspěvek na činnost ASCHÚ ČR) 
6. vzdělávání strážců (pro všechny strážce včetně těch spolupracujících při Správách CHKO či NP, proškolení lektorem 

na jednotlivých správách v regionu, garant: Pažout, termín: konec dubna) 
7. 40. výroční vzniku KRNAP, 4.-8.6.2003 Špindlerův Mlýn 
8. příští setkání strážců v CHKO Křivoklátsko, náhradník CHKO Český Ráj, termín setkání polovina dubna 2004, 

setkání výboru AS říjen 2003 Krkonoše 
9. pozvánka na mapování šelem v Beskydech v 2. polovině února 2004 
 
Plán činností na rok 2003: 
 
• výbor se sejde 2x ročně 
• Valná hromada pověří zástupce na jednání se zástupcem 

MŽP (dr. Miko) nebo jiným zástupcem MŽP a SCHKO ČR 
(ing. Moucha, PhDr. Dolejský), (garant: Kovařík, Grendziok, 
Ulrych, Gebas) 

• Valná hromada zorganizuje jazykové kurzy (členům AS 
zdarma) 

• Výbor pošle na Slovensko 2 zástupce do Rimavské Soboty 
• Výbor aktualizuje a dokončí Katalog výměnných stáží 

(garant: Ulrych) 
• Výbor se pokusí sehnat finanční prostředky na činnost 
• Valná hromada pověřuje výbor sledovat a připomínkovat 

zákon o veřejné stráži 
• Valná hromada schvaluje hospodaření a stav pokladny k 

datu 11.4.2003 (4 nově přihlášení, 3 ukončili členství v 
ASPCHÚ ČR) 

• KRNAP bude nadále pokračovat v projektu Junior Ranger 
Project, zpracovává se metodika v zahraničí 

• bude upřesněno setkání strážců v 2004 – předběžně 
Křivoklátsko, termín 15. – 16.4. 2004, (garant 
Vápeník a Ulrych) 

• možnost zadání managementu Asociaci (garant. Ulrych) 
 
 

Zapsala Iva Němečková 
 
 
 
 

Zpráva o hospodaření Asociace 
 
BANKA - příjmy 
+ 36.812,-  ( z r. 2001) 
+      200,-    MU přísp. 
+   5.000,-    vklad z kasy 
+      300,-    Bajgar přísp. 
+   2.000,-    vklad z kasy 
+ 50.000,-    MŽP 
+   3.000,-    KRNAP brigáda 
+     400,-     Szathmári přísp. 
+     200,-     úroky 
Σ = 97.912,- 
 
 
BANKA -  výdaje:  
- 41.958,-    tisk letáky 
-   3.076,-    cesťák PG + práce kolem letáku (pošta,  
                  apod.) 
-   4.000,-    MU grafika 
-   1.600,-    jazyk CP 
-   2.210,-    CP 

 
 
 
 
-   1.188      Manipulační poplatky 
Σ = - 54.032,- 
 
∆± = + 43.880,- 
 
SUMÁŘ: 
BANKA  + 97.912,- 
KASA: + 12.963,- 
Σ = 110.875,- 
 
BANKA - 54.032,- 
KASA    - 10. 766,- 
Σ = - 64.798,- 
-------------------------- 
∆± = + 46.077, z toho 43.880,- BANKA 
a 2.197,- KASA 

  
                      předložil Michal Skalka, schváleno VH 
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Referáty jednotlivých 
zúčastněných zástupců 

 

 
 

CHKO Beskydy: 
 
Stráž přírody pro území CHKO Beskydy (1.200 km2, 44 

MZCHÚ) k dnešnímu dni čítá 13 dobrovolných strážců + 1 
pracovník SCHKOB a evidujeme 14 vážných zájemců o práci 
strážce nebo zpravodaje.  Spíše z tradice přežívá dělení na 4 
okrsky – Mionší, Lysá hora, Radhošť a Javorník - funkční je 
pouze první z jmenovaných, jméno ostatních „zachraňují“ 
pouze aktivní jednotlivci. V roce 2002 strážci absolvovali 
celkem 76 služeb. Uložili 2 blokové pokuty v celkové výši 
500,-Kč. Relativně dobrá je spolupráce s pohraniční policií při 
řešení nedovolených vjezdů. Policisté většinou bez problému 
zjistí totožnost, pošlou protokol na Správu CHKO a ta vydá 
příkaz o uložení pokuty. 
Mám-li tedy stručně zhodnotit současnou úroveň strážní 

služby v CHKO Beskydy, bylo by to asi slovy – kvalitní, ale 
nedostatečná. Již z výše uvedených čísel je zřejmé, že 
„papírově“ na jednoho strážce připadá téměř 100 km2 . Není 
v silách těchto několika dobrovolníků pokrýt celé území a tak 
se je Správa CHKO snaží nasměrovat do přírodně 
nejcennějších území a z důvodů preventivně – výchovných 
také do návštěvnicky exponovaných lokalit.  
K porušování zákona o ochraně přírody, resp. základních 

ochranných podmínek NPR (§ 29 zákona) dochází ze strany 
návštěvníků především v těch územích, která jsou zároveň 
turisticky atraktivními lokalitami.  Jedná se o NPR Kněhyně –
Čertův mlýn       (snadno přístupné od lanovky nebo 
autobusu z Pusteven) a NPR Pulčín - Hradisko, jediná větší 
skalní oblast Beskyd. Nejčastějšími přestupky jsou: vstup 
mimo značené cesty, jízda na horských kolech, sběr borůvek, 
táboření a rozdělávání ohňů, paragliding. Strážní služby 
v těchto územích byly pouze namátkové, přestupky byly 
řešeny většinou domluvou.  
Trochu kuriózní problémy řeší strážci okrsku Mionší, kde 
neukáznění a neinformovaní turisté ani po 14 letech nevzali 
na vědomí zrušení naučné stezky do pralesa Mionší a snaží se 
„zakázaný prales“ navštívit. Ostatní NPR (pralesy  Mazák, 
Salajka, Razula, Radhošť) jsou před těmito vlivy víceméně 
„chráněny“ především svou polohou a špatnou dostupností.  
Řešením by měla být „revitalizace“ aktivu dobrovolných 

strážců, jeho doplnění a zavedení nového systému strážní 
služby, který bude ještě více zdůrazňovat nutnost kontroly a 
ochrany těch nejcennějších území naší CHKO. 
 
Kvalita a obsah této zprávy jsou poznamenány tím, že jsem 

tuto problematiku převzal na začátku roku 2003. 
 

Jiří Lehký 
 

 
 
CHKO Český ráj: 
 
V CHKO Český ráj, který má rozlohu 182 km² (181,523), 2 

NPP, 11 PR a 9 PP dohlíží na dodržování zákona č.114/1992 
Sb. § 26 jeden profesionální strážce a 22 dobrovolných. 

   Na území CHKO je největší problém s akcemi sportovního 
charakteru, konkrétně se jedná o závody v orientačním běhu, 
aktivity cestovních kanceláří (např. horolezectví a slaňování, 
prolézání jeskyní, noční táboření na zříceninách hradů a pod 
skalními převisy, noční cyklistické výlety, paintball, různé 
lanové prolézačky a přemosťování údolí, atd. - v loňském 
roce jsme zahájili správní řízení se třemi společnostmi, 
zabývajícími se těmito činnostmi), zvýšený výskyt škod 
souvisejících s trampingem (např. silná eroze, devastace 
sedimentů v jeskyních, opálené skalní stěny, terénní úpravy a 
dřevěné stavby, atd.), horolezectví, jízda na koních a 
cyklistika v pískovcových skalních městech a dále vjezdy aut 
a jízda na terénních motocyklech. Veškeré tyto činnosti se 
dějí převážně v I. zónách CHKO a zpravidla v přírodních 
rezervacích. 
   Proti táboření a rozdělávání ohňů začala v loňském roce 
kampaň v přírodní rezervaci Příhrazské skály, zaměřená na 
přesunutí trampingu mimo zvláště chráněná území. Tato akce 
je dlouhodobá, spolupracují na ní dobrovolní strážci, 
jednotlivá polesí, ČSOP, skupiny dobrovolníků z řad různých 
občanských sdružení a Policie ČR, se kterou je až na výjimky 
velmi dobrá spolupráce. Výsledky se ukáží teprve v horizontu 
příštích let, ale již po jednom roce došlo k významnému 
omezení výskytu trampů. Akce jsou náročné na lidský 
potenciál, neboť pochůzky jsou pořádány většinou o 
víkendech v nočních a brzkých ranních hodinách, k čemuž 
nás dovedla zkušenost s výkladem § 26 odst. 1 písm. b) 
zákona (táboření  =  musí hořet oheň + prokazatelné přespání 
dotyčných). 
    Na místě ukládáme pokud možno blokové pokuty, 
případně bloky pro nezaplacení pokuty na místě a jen 
v krajním případě věc řešíme příkazním řízením. S osobním 
ohrožováním (nožem, osobní výhružka) jsme se setkali ve 
dvou případech, vždy se však případy vyřešily bez následků. 
Největší výsledek měla akce 16.června 2002, kdy se konal 
v přírodní rezervaci výroční oheň trampské osady Velký 
Pelíšek, a na území pěti kilometrů čtverečních bylo 
legitimováno třemi strážci více jak 100 osob. 
   Vjezdy aut řešíme příkazním řízením. Pokuta byla uložena 
jen v deseti případech, neboť většina přestupníků se 
vymluvila na náhlou nevolnost, poruchu vozidla, případně 
auto zapůjčila blízké osobě a její údaje nám odmítá sdělit. 
Proto jsme přistoupili k poněkud mírnějším řešením a vjezdy 
řešíme upozorněním řidiče vloženým za stěrač. 
Problematickým se jeví nedostatek parkovišť a parkování aut 
přímo na okrajích silnic. 
    Na podzim přišla zásadní změna, neboť byla Nařízením 
vlády č.508/2002 Sb. CHKO Český ráj rozšířena. Zároveň byly 
vyhlášeny bližší ochranné podmínky,: 
 
   Na celém území oblasti je možné pouze se 
souhlasem Správy: 
a) vyznačovat turistické, cyklistické, jezdecké a běžecké tratě, 
b) provádět leteckou aplikaci hnojiv, chemických látek nebo 
chemických přípravků, 
c) umísťovat informační, reklamní a propagační zařízení mimo 
zastavěné území obcí; toto    
    ustanovení se  nevztahuje na umísťování dopravních 
značek a dopravních zařízení na pozemních   
    komunikacích, 
d) vyznačovat místa pro parkování motorových vozidel podle 
zvláštních právních předpisů mimo  
    zastavěná území obcí, 
e) pořádat sportovní, rekreační a jiné hromadné akce mimo 
místa k tomu určená, 
f) provádět horolezectví a létání na padácích a závěsných 
kluzácích, 
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g) provádět jezdectví a cyklistiku mimo pozemní komunikace 
a místa k tomu určená, 
h) upravovat koryta vodních toků, 
i) povolovat hornickou činnost, činnost prováděnou 
hornickým způsobem nebo těžit humolity. 
 
   Správa tyto bližší ochranné podmínky velmi uvítala. 
V zimním období nebylo mnoho možností použít nové nařízení 
v praxi, o to větší naděje v něj však vkládáme do budoucna.  
 

Jaroslav Mizera  
 

 
 
CHKO České středohoří: 
 
 §16, odst.1 - na území CHKO České středohoří se 
nachází 5 NPR a to Lovoš (50ha) – na vrcholu turistická chata 
KČT, turistická značená cesta, NS, cesta pro auta na vrchol, 
Milešovka (51,3ha) na vrcholu meteorologická stanice 
s rozhlednou, armáda, kiosek s občerstvením, turistická 
značená cesta, nákladní lanovka na vrchol, Oblík (20,5ha) 
buduje se turistická značená cesta, Raná (10,9ha) pro 
veřejnost uzavřená bez cest, Sedlo (42,2ha) turistická 
značená cesta 
a) půdní povrch je poškozován převážně od muflonů  
    (Lovoš, Sedlo) 
b) odpadky po armádě – odstraňuje se (Milešovka) 
c) rozdělávání ohňů a táboření – pouze ojediněle a 
     individuálně Sedlo,  
d) vjíždění motorovými vozidly – stálé problémy na 
     Lovoši, Sedlo –závory LČR, Raná – závory, hlídač 
e) sportovní akce,… problémy nejsou, vždy byly 
     podmínky SCHKO splněny 
f) na horolezeckou činnost vydala Správa výjimku ve 
     vybraných lokalitách (čedič je málo atraktivní, více  
     lezou u sousedů v pískovcích), paragliding –  
     ojedinělé problémy na Lovoši, horská kola 
     Milešovka, Lovoš – nedosahují žádné masovosti, 
     škody zatím žádné 
g) problémy nejsou 
h) bez problémů 
i) v posledních letech nárůst farmových chovů zvěře  
    (jelen, muflon, daněk), jsou však mimo NPR 
j) bez problémů 
k) připravovaná trasa dálnice D8 okolo Lovoše 
l) nesypou 
m) kamenolomy jsou všude okolo hlavně v Labském 
     kaňonu, NPR beze změn 
 
Stav stráže přírody: k dnešnímu dni v počtu 1 zpravodaj – 
důchodce, 21 strážců, z toho 2 jsou profesionálními 
pracovníky SCHKO České středohoří, ostatní pečlivě vybíráni, 
většinou z řad pracovníků muzeí, ČIŽP, ČSOP, Skautů,…. 
Objevil se případ zfalšovaných dokumentů pro přijetí 

nového strážce, ze stolu mi odcizil nášivku strážce a znak, 
jinak nosí znak Beskyd. Jedná se o Jiřího Koblížka, 
narozeného 11.11.1979, bytem Husova 2520, Louny. Tvrdí o 
sobě, že je bývalý vyšetřovatel Policie ČR, bývalý strážce 
SCHKO Beskydy, jednoznačně trpí psychickými poruchami, na 
Svitavsku působil jako strážce při Okresním úřadu, rád 
nahlašoval požáry a volal záchranáře – vždy tam byl ale 
první, vyšetřován policií pro žhářství,…  Bližší informace o 
jeho působení pan Opletal tel. 461 638 115, pozor: rád si 
půjčuje peníze, věci,… 

Strážci SCHKO České středohoří nemají do dnešního dne 
pokutové bloky, doufám, že letos se to vedoucímu už podaří 
zařídit. 
Dalším poznatkem při práci strážce a zpracovávání 

dokumentace pro další přestupkové, správní řízení je – 
předávat kolegům prostřednictvím knihy pošty v podatelně, 
kde se každému hlášení přiřadí číslo jednací a na vyřízení je 
max. 90 dní.  
 

Borek Franěk 

 
 
NP České Švýcarsko: 
 
V NP České Švýcarsko se hlavně setkáváme s porušováním 

§ 16 v odstavci 1 písm. c, f  v odstavci 2 písm. b. 
Odst. 1 písm.c se hlavně porušuje táboření a rozdělávání 

ohňů pod skalními převisy a při trempování i v jiných místech. 
Jedná se jak o české, tak i německé trempy. V poslední době 
se setkáváme i s Holanďany, kteří jsou organizováni od 
cestovních kanceláří. 
Odst. 1 písm. d zajíždění a setrvávání motorových vozidel 

mimo vyhrazená místa se porušuje nejvíce v době houbařské 
sezóny.  Po vyhlášení NP v r. 2000 byl tento bod zákona 
jedním s nejvíce porušovaným. Neustálou přítomností strážců 
se dnes již zřídka s tímto porušováním setkáváme. 
Odst.1 písm. f  se  zejména porušuje v provozování 

horolezectví  mimo místa a dobu vyhrazená Správou NP. 
V NP České Švýcarsko dostal Český horolezecký svaz výjimku 
pro svoje organizované členy a pro členy sdružené 
v mezinárodním horolezeckém svazu UIAA. Tato výjimka je 
ošetřena v Návštěvním řádu v odstavci horolezectví. Při 
kontrole horolezců se setkáváme s tím, že nejsou členy ČHS a 
UIAA, anebo u sebe nemají průkazku těchto svazů. 
Odst. 1 písm. n  se občas porušuje létáním malých 

motorových letadel nad územím NP, pravděpodobně  
z nedalekého sportovního letiště.  
  Odst.2 písm. b se zejména porušuje vstupováním do I. zóny 
NP. Toto je velký problém v I. zóně u Pravčické brány. Ta 
přiléhá ke státní hranici, kde zejména němečtí turisté 
přecházejí nelegálně státní hranici a vstupují do I. zóny. 
Rovněž v letních měsících se porušuje vstup do I. zóny 
v oblasti soutěsek. 
 
 Dále je nejvíce  porušován návštěvní řád v bodě ježdění 
cyklistů mimo cyklotras. 
 
 Při řešení některých závažných přestupků vzájemně 
spolupracujeme s PČR hraničním oddělením.   
 

Václav Nič 
 

 
CHKO Jeseníky: 
 
Vzhledem k velké rozloze CHKO (744 km2) se strážní a 

informační služba zaměřuje do turisticky nejexponovanějších 
lokalit, které se nacházejí ve třech národních přírodních 
rezervacích – Šerák – Keprník, Praděd a Rejvíz. Protože je 
charakter prostředí téměř shodný, jedná se o horské lesy se 
subalpínským pásmem a rašeliniště, problémy s porušováním 
zákona ze strany návštěvníků se neliší. Národních přírodních 
rezervací se týká § 29, §26 stráž přírody příliš neřeší. 
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V prvé řadě bych tuto problematiku rozdělil do dvou 
časových období, na letní a zimní. 

 
V letní sezóně se při kontrolní činnosti velkou měrou 

podílejí dobrovolní strážci přírody, kterých k dnešnímu dni 
evidujeme 46. Z nich má pro tento rok 5 přerušené členství, 
většinou z rodinných či studijních důvodů. Přestupky v tomto 
období jsou převážně: 
� §29 i) sběr rostlin.  V tomto případě se jedná 
především o sběr borůvek, především v lokalitě Vysoká hole a 
Velká kotlina v NPR Praděd. Jedná se o místa lehce dostupná 
vozidly nebo kyvadlovou dopravou. V loňském roce se nám 
během 14 dnů podařilo tuto aktivitu téměř úplně zastavit 
častými kontrolami, 2x za pomoci Policie ČR.  
� §29 f) jízda na kole. V Jeseníkách jsou 
ministerskou výjimkou vyhrazeny dvě cyklotrasy přes NPR 
Praděd a Šerák – Keprník. Na hřebenových trasách a na 
povalovém chodníku v NPR občas dojde ke střetu s cyklisty. 
Po domluvě slézají s kola, pokud tak již neučinili dříve a 
pokračují pěšky, většinou však po odchodu z dohledu opět 
nasedají. Je problém, že člověka vedoucího kolo nelze 
postihnout, i když se předpokládá, že na něm kdykoliv může 
jet. Všechny stezky v NPR, kde nelze jezdit na kole, jsou 
vyznačeny tabulkou s nápisem STEZKA POUZE PRO PĚŠÍ a 
piktogramem přeškrtnuté kolo (viz. obrázek)                       
V minulosti tato místa byla osazena tabulkou s nápisem 
„Zakázaná 
cykloturistická trasa“, 
jejich životnost však 
byla sotva několik dní, 
takže jsme je museli 
neustále doplňovat. Od 
instalace tabulek se 
změněným textem 
jsem nemusel doplnit 
ani jedinou..! 
Doporučuji všem... 
• §29d) 
vstupovat a vjíždět 
mimo vyznačené 
cesty. Tento odstavec 
úzce koresponduje 
s oběma předchozími, 
návštěvníci jej porušují 
za účelem sběru 
lesních plodin nebo 
jízdy na kole (s motocyklem se zatím nikdo z jesenických 
strážců nesetkal) a také vyšlapáváním zkratek. Snažíme se 
návštěvníky usměrňovat budováním zábran podél stezek, 
instalováním informačních tabulek v trojjazyčné mutaci 
(česky, anglicky a polsky) a rovněž na některých chodnících 
zahazováním vyšlapaných zkratek větvemi a částmi padlých 
stromů. Posledně jmenovaný způsob se velmi osvědčil  svou 
účinností a také tím, že není nutno použít žádného daleko 
doneseného materiálu. 
   V zimní sezóně se zcela zaměřujeme na lyžařské 
středisko v NPR Praděd, kde se soustředíme na kontrolu 
dodržování podmínek výjimky MŽP pro provoz šesti 
lyžařských vleků v této rezervaci.  S tím je spojena také 
ochrana Petrových kamenů, lokality s výskytem kriticky 
ohrožených druhů rostlin (např. zvonek jesenický, lipnice 
jesenická…), která je od horních stanic vleků vzdálena jen 
několik desítek metrů. Pravidelné kontroly zde provádí 
především zaměstnanci SCHKOJ, v kritických jarních 
měsících, kdy je velmi dobré a teplé počasí, vypomáhají 
dobrovolníci, vždy ve dvojici se zaměstnancem. Přestupky 
v zimě lze řešit podstatně obtížněji než v letní sezóně, 
protože není snadné návštěvníky kontaktovat. Hlavně 
z důvodu nedostatečného terénního vybavení nejenom 
pracovníků správy, ale ani strážce přírody. Máme k dispozici 

pouze různě staré běžky, hodily by se sněžnice, o 
skialpinistických lyžích ani nemluvě. Nejčastější přestupky 
v zimě jsou: 
� §29d) vstupovat a vjíždět mimo vyznačené cesty. 
Je velmi těžké dosáhnout toho, aby sjezdoví lyžaři zůstali na 
vymezené sjezdovce, běžkaři na vytyčené trase a už vůbec se 
nedá uhlídat skialpinismus, který se začíná pomalu rozmáhat. 
Navíc se objevují partičky snowboardistů a příznivců ledového 
lezení, kteří využívají Velkou kotlinu pro své radovánky. 
Pokud se nepodaří je přistihnout hned při opuštění tyčového 
značení a nasměrovat jinam, není šance je na běžkách 
dostihnout. To už jsem zmínil další problém:  
� odst. f) provozování horolezectví, kam se dá toto 
ledové a mixové lezení zařadit. Zatím se jedná pouze o 
problém místního významu, ale tendence se jeví jako pomalu 
vzrůstající.  
Řešení přestupků je největším problémem strážce 

přírody. Ze zákona máme povinnost zjištěný přestupek řešit a 
pokud chceme svou práci vykonávat dobře (a my chceme! 
☺), taky ho řešíme. Máme v podstatě dvě možnosti – 
domluvu, a pokud nestačí  uložení pokuty. Vzhledem k tomu, 
že uložit pokutu v podstatě nelze, nutí nás to k jakési aplikaci 
ekologické výchovy v několika větách, nakolik je návštěvník 
ochoten naslouchat. Vše je v našich rukou (a ústech), jak 
jsme schopní přesvědčovat o nesprávnosti návštěvníkova 
(např. snowboardistova) počínání. Mám zkušenosti, určitě 
jako ostatní strážci, že pokud dáte návštěvníkovi najevo, že 
nepřicházíte ve zlém, zhurta… prostě nezaútočíte, většinou 
dosáhnu poměrně snadno zadostiučinění. Samozřejmě se 
najdou případy, a je jich zhruba až desetina, kdy návštěvník 
nekomunikuje, nereaguje, volí způsob absolutní ignorace. 
Domnívám se, že v této situaci nezbývá než se rozloučit se 
slovy: „Děkuji, že jste se nechal poučit a přeju příjemný den.“ 
Použití nějakých donucovacích prostředků, k čemuž jsme 
oprávněni, je naprostý nesmysl, a k ochraně přírody se jaksi 
nehodí.  
Proč nelze uplatnit blokovou pokutu? Většina návštěvníků, 

borůvkářů, houbařů i cyklistů při řešení přestupku prostě 
sdělí, že nemají občanský průkaz, ani peníze, většinou malý 
obnos pouze na autobus. Dožadovat se v těchto případech 
telefonicky Policie je nemožné, vyhrožovat tím je trapné, 
takže to zase sklouzne k řešení domluvou… Velmi zřídka jsem 
narazil na člověka, který byl ochoten pokutu uhradit, většinou 
se jednalo o někoho „slušného“  s kým se dalo komunikovat a 
v podstatě stačila domluva. Takže např. v loňském roce jsem 
uložil pouze čtyři pokuty, celkem za 850,- Kč při akci proti 
borůvkářům. Z toho 2x za asistence Policie. Policie významně 
pomáhala při zjišťování totožnosti, cca polovina přistižených 
vůbec neměla občanský průkaz, což policisté řešili domluvou. 
Ve dvou případech bylo zahájeno správní řízení, jedno z nich 
se pro uvedení nesprávné adresy stále řeší… 
Pár otázek na závěr. Budou návštěvníci v budoucnosti        

(i naším přičiněním) vychovanější, nebo (i naším přičiněním) 
otrlejší, protože jim žádná sankce nehrozí..? Jsou naše 
pravomoce realizovatelné? Vyřeší tuto situaci připravovaný 
zákon o veřejné stráži?  
 

Michal Ulrych 
 

 
 
 
 
 

 
CHKO Křivoklátsko: 
 
 Na  území CHKO Křivoklátsko je doposud vyhlášeno 5 NPR, 
kterými jsou NPR Týřov 420,56 ha, NPR Vůznice 231,22 ha, 
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NPR Velká Pleš 95,66 ha a NPR Kohoutov  o výměře 30,05 
ha. 
V NPR se nejvíce setkáváme s porušováním §29 v písm. d), 

f), h),i), a písm j). 
§ 29 písm. d), 
pro vstup do NPR, povolilo MŽP ČR na území CHKO pouze 
dvě cesty a to v NPR Týřov, kde se nachází turisticky velmi 
vyhledávaná a atraktivní zřícenina hradu Týřov. Cesta je 
otevřená pouze na hrad a zpět. Druhou cestou je stezka 
v NPR Vůznice, která vede též ke zřícenině hradu, tentokráte 
Jinčova. Stezka vede též pouze na zříceninu a zpět. Ostatní 
cesty v NPR jsou označeny zákazy vstupu a vjezdu. Co se 
týče zbylých dvou NPR tak ty jsou zcela uzavřeny. 
V posledních létech se díky Internetu podstatně zvýšila 

návštěvnost NPR, samozřejmě, že mimo povolené cesty, 
protože nějaký vtipálek na Internetu uvedl, jak jsou ta místa 
krásná  přímo stvořená pro celodenní výlety a  údolí 
Oupořského potoka (v NPR Týřov), že je to jako stvořené pro 
přenocování. 
§ 29 písm. f),i 
se nejvíce porušuje při jízdě na kole v NPR Týřov a Vůznice. 
V loňském roce se podařilo zorganizovat několik nárazových 
kontrolních akcí zaměřené právě na cyklisty, které dopadly 
úspěšně. Za jedno sobotní dopoledne bylo chyceno 45 
cyklistů a uloženo 1 500,- Kč v blokovém řízení. 
§ 29 písm. h), 
 s porušováním těchto ustanovení se nejvíce setkáváme 
v průběhu houbařské sezóny, kdy někteří lidé při sběru hub 
neváhají zajíždět přímo do lesních porostů. V tomto období se 
nám také ztrácí nejvíce státních znaků a cedulí se zákazy 
vjezdu a vstupu. 
§29 písm. j), 
táboření a rozdělávání ohně v NPR patří k nejčasněji se 
vyskytujícím přestupkům na Křivoklátsku. Pro táboření a 
rozdělávání ohně Správa CHKO vyhradila 9 vodáckých 
tábořišť, a kempy, které  mají stanovené podmínky provozu 
podle § 66 zák. č. 114/1992.  V podmínkách se stanovuje 
kapacita, povinnost viditelného označení kempu či tábořiště, 
povinnost zajistit palivové dřevo na táboráky v průběhu celé 
doby provozu, atd. 
      
                      Lukáš Vápeník 
 

 
 
CHKO Moravský kras: 
 
k  odst. a) 
Národní přírodní rezervace v CHKO Moravský kras leží 
převážně na lesních pozemcích, jen nepatrná část se nachází 
na zemědělské půdě (staré louky s výskytem chráněných 
druhů rostlin). Realizace zásahů dle plánu péče a lesního 
hospodářského plánu spadá do kompetence odborného 
pracovníka – lesníka. V minulosti se žádný případ porušení 
zákona dle tohoto odstavce neřešil. 
k odst. b)  
Stavební záležitosti u nás řeší odborná pracovnice, stráž 
přírody funguje pouze jako informátor a všímá si především 
různých účelových staveb, které by se mohli objevit v NPR 
(většinou různá myslivecká zařízení). V současnosti není u 
nás podstatný problém, snad jen případ černé stavby 
(golfové hřiště) v Josefovském údolí, která se však nachází 
v ochranném pásmu NPR. Tento případ je již delší dobu 
v soudním řízení. Úspěšně se podařilo vyřešit i případy 
základen ZO ČSS (jeskyňářů) v okolí povolených 
speleologických pracovišť. Co se týká staveb ve volné krajině, 

máme provedenou podrobnou srovnávací fotodokumentaci 
chat, v roce 2002 aktualizovanou pro I. a II. zónu. 
k odst. c) 
Na území NPR se nenacházejí žádné lomy. V současné době 
je v řešení likvidace lomu Maloměřice v těsné blízkosti NPR 
Hádecká planinka. 
k odst. d) 
Vozidla, která mohou volně vjíždět do NPR mimo cesty, patří  
pracovníkům pracujícím v lesním hospodářství, kteří plní 
v NPR schválené opatření (těžba, odvoz dřeva – jehličnanů, 
stavba oplocenek k ochraně původních náletových druhů 
dřevin apod.). 
V období růstu hub bývá několik případů vjezdů vozidel 
houbařů, kteří „parkují“ i na území NPR mimo cesty. Řešení 
těchto případů je složité a pokud se nepodaří vyřešit 
přestupek na místě blokovou pokutou, většinou se jinak 
neřeší. 
Vstupy do NPR se většinou neřeší nebo jen domluvou, pokud 
se nejedná o současné vstupy do veřejnosti nezpřístupněných 
jeskyní a pracovišť jeskyňářů. Tyto případy, stejně tak jako 
výstupy do prudkých svahů a skalních terénů, se řeší 
blokovou pokutou. Většinou se vždy jevilo účinnější přestupek 
řešit domluvou s vysvětlením. 
k odst. e) 
V poslední době nebyl případ, který by se na území CHKO MK 
řešil. 
k odst. f) 
Horolezectví je velmi rozšířeným sportem na území CHKO. 
Převážná část atraktivních horolezeckých terénů se nachází 
právě na území NPR (NPR Vývěry Punkvy, NPR Býčí skála). 
Horolezeckou činnost se již v minulosti podařilo vyřešit 
dohodou mezi Správou CHKO a horolezeckým svazem. Bylo 
vytipováno několik povolených terénů, jednalo se o lokality 
v blízkosti komunikací a cest a o lokality, kde nehrozilo 
bezprostřední ohrožení chráněných druhů rostlin a živočichů 
(NPR Vývěry Punkvy – 9 terénů, NPR Býčí skála – 7 terénů). 
Způsob lezení byl též po vzájemné domluvě upřesněn 
(nedolézat na vrcholy a sestupy slaněním atd.), stejně tak i 
doba lezení (celoročně nebo se zákazem od 1.1. do 31.7.). 
Na základě této dohody byla pro horolezeckou činnost 
vyřízena výjimka ministerstva živ.prostředí (v roce 1994). 
Problém je ovšem ten, že platnost výjimky již skončila a 
ačkoliv bylo o novou výjimku řádně a včas požádáno, do 
dnešního dne nedoručilo ministerstvo výjimky nové.  
  Na základě této skutečnosti je horolezecká činnost na výše 
uvedených povolených terénech tolerována (z důvodu, že 
horolezecký svaz žádost o udělení výjimky podal v řádném 
termínu a nedošlo k žádným podstatným změnám). Problém 
je jen na několika lokalitách, kde se nerespektuje omezená 
doba lezení ve vztahu k ochraně hnízdišť (např. krkavců). 
Závažnější je ovšem skutečnost, že v poslední době se množí 
přestupky ani ne tak ze strany organizovaných horolezců, 
jako ze strany různých dobrodruhů, kteří nejsou členy 
horolezeckého svazu a neznají vymezené terény a jejich 
podmínky, za kterých je na těchto terénech činnost povolena. 
Díky tomu se setkáváme s nově vystrojenými trasami na 
různých nepřístupných místech v NPR. Toto řešíme tím, že 
takto nově vzniklé „černé“ horolezecké terény necháváme 
odstrojit v rámci opatření programu péče o krajinu. 
Řešení přestupků s horolezci patří k největším problémům a 
stráž přírody je ve většině případů není schopna vyřešit bez 
zásahu policie. Horolezci nejsou ochotni se legitimovat, natož 
uhradit blokovou pokutu. Největším úspěchem bývá to, že se 
je podaří vykázat z prostoru NPR. 
Porušování zákona ze strany neukázněných cyklistů, kde se 

důsledky poškození na přírodě nejvíce projevují (eroze a 
devastace chodníků), je hlavně patrné na trase NS Macocha – 
Křenkova a Salmova stezka v NPR Vývěry Punkvy. V oblasti 
NPR Hádecká planinka je častý pohyb cyklistů ve volném 
terénu po různých vyjetých a vyšlapaných pěšinách. Méně 
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přestupků je v NPR Býčí skála, kde je dobře značená síť 
cyklostezek po zpevněných lesních silničkách. 
Řešení přestupků je možné většinou jen domluvou, pokud 

se podaří cyklistu zastavit. Neznám případ,. že by byl cyklista 
ochoten se legitimovat nebo dokonce zaplatit blokovou 
pokutu.  
k odst. g) 
Momentálně se dlouhodobě řeší problém mufloní zvěře 
v oblasti NPR Habrůvecká bučina a NPR Býčí skála. Muflon je 
v CHKO od roku 1929 a v minulosti zde byla oblast chovu, 
která byla zrušena. V posledních letech byly stavy této zvěře 
velmi výrazně zredukovány. Úplná likvidace tohoto druhu je 
nereálná.  
Problematiku přítomnosti tohoto druhu zvěře u nás řeší 
odborní pracovníci (zoolog a lesník) v kontextu problémů, 
které působí ostatní druhy zvěře. 
 k odst. h)  
V současné době je asi největším problémem řešení vjezdů 
do NPR Vývěry Punkvy a NPR Hádecká planinka.  
 
V prvním případě se jedná o vjezdy vozidel do Pustého a 
Suchého žlebu, především zaměstnanci jeskyní, provozovateli 
hotelu a dopravy Moravského krasu. U těchto firem byly 
podmínky upraveny v ministerských výjimkách, které byly za 
tímto účelem v určitém počtu a pro konkrétní firmy vydány. I 
přesto, dochází k porušování zákona především zaměstnanci 
Punkevních jeskyní (loďaři a průvodci), prodejny suvenýrů a 
občerstvení, kteří bez ohledu na vydané výjimky vjíždějí a 
parkují v oblasti Pustého žlebu – v prostoru před jeskyněmi. 
Na tuto skutečnost byla Správa CHKO MK (vedoucí strážce) 
upozorněna i ČIŽP v rámci kontroly stráže přírody dne 
26.10.2002. 
Většinou jakékoliv sankce se míjí účinku, ať se jedná o 
domluvy nebo o pokusy přestupky řešit v blokovém řízení. 
Bohužel nedopadla kladně ani snaha vyřešit dva konkrétní 
přestupky ve správním řízení z 27.12.2002. Jednalo se o 
případ, kdy strážcem oslovený zaměstnanec Punkevních 
jeskyní odmítl blokovou pokutu uhradit a druhý z místa ujel a 
na pokyn strážce nezastavil vozidlo. Vedoucí Správy CHKO 
Moravský kras tento případ do dnešního dne neřešil.   
V menší míře projíždějí krasovými žleby obyvatelé okolních 
vesnic a turisté (většinou z nepozornosti a ze zvyku, že 
v minulosti byly žleby průjezdné). 
V roce 2002 se podařilo část problémů vyřešit instalací dvou 
závor v oblasti Suchého žlebu, od kterých mají klíče jen firmy, 
které mají vjezd do NPR povolen.  
V druhém případě se jedná o vjezdy vozidel k vysílači Hády 
v NPR Hádecká planinka. Pro zaměstnance bylo vydáno 
několik ministerských výjimek, ale opět strážci zjišťují 
spoustu nepovolených vjezdů. Opět se v převážné většině 
jedná o zaměstnance nebo firmy, kterým vjezd a parkování u 
vysílače nebyl povolen.  
Velké množství případů nepovolených vjezdů je i u různých 
výletníků – Brňanů, pro které je tato oblast, téměř za prahem 
města, velmi atraktivní. 
  Samostatnou kapitolou jsou lesní dělníci, kteří často parkují 
na účelových lesních komunikacích a to i na komunikacích 
zasahujících do NPR. Ze zákona je vše v pořádku, ale 
vzhledem k tomu, že tato vozidla většinou nejsou označena, 
mají strážci problém zjistit komu patří. 
k odst. i) 
  Kontroly stráže přírody za účelem ochrany rostlin a živočichů 
jsou jednou z hlavních náplní v rámci služeb. Přestupky 
nejsou časté a týkají se převážně sběru jarních druhů rostlin 
– sněženek, konikleců, příp. jiných druhů. Několik přestupků 
bylo v minulosti vyřešeno blokovou pokutou.  
Zatím nebyl znám případ odchytu chráněných živočichů, 
vybírání hnízd apod. 
 
 

k odst. j) 
Vzhledem k charakteru území je táboření v CHKO Mor.kras 
častým přestupkem, se kterým se stráž přírody setkává. 
Táboření bývá ve většině případů doprovázeno i s 
rozděláváním ohňů. Nejvíce přestupků je řešeno v NPR 
Vývěry Punkvy a v NPR Býčí skála. Různí trempové nejčastěji 
využívají skalních převisů a portálů jeskyní k bivakování. 
Přestupky, pokud nejsou závažnějšího charakteru, se 
většinou řeší domluvou. Závažnější přestupky se řeší i 
blokovou pokutou. Osvědčila se výchovná metoda domluvou, 
kdy strážce upozorní na přestupek, přistiženého legitimuje a 
vyzve ho k opuštění a úklidu lokality s tím, že se v krátké 
době vrátí a vše si zkontroluje. Dále je přestupkář upozorněn, 
že pokud vše neuvede do pořádku, bude předvolán 
k přestupkovému řízení. Tato metoda většinou funguje na 
100%! 
k odst. k) 
Několik případů, které byly klasifikovány jako „změna 
dochovaného prostředí“, bylo v minulosti řešeno s policií. 
Jednalo se o provádění výkopů v NPR Habrůvecká bučina za 
účelem sběru geod. Tyto přestupky byly vyřešeny ve 
správním řízení s udělením pokuty. 
  V minulosti stráž přírody upozornila na dvě „černá“ 
pracoviště jeskyňářů v NPR Vývěry Punkvy, (nepovolené 
průzkumné práce v jeskyních - kopání). V prvním případě 
(jeskyně Trněnného) se nepodařilo zjistit původce přestupku 
a ve druhém případě (jeskyně Suchožlebská zazděná) chyběl 
dostatečný důkazní materiál. Strážci věnují této problematice 
pozornost, ale zatím se daří tyto přestupky pouze evidovat. 
Bez asistence policie nelze přestupky zdárně vyřešit. 
Řešení povolených pracovišť ZO ČSS v NPR je řešeno 
ministerskou výjimkou, kde jsou přesně stanoveny podmínky, 
za kterých je činnost povolena.  
 
      Libor  Dvořák 
 

 
KRNAP: 
 
Území národního parku je územím jedinečným, přírodně a 
krajinářsky cenným.Zaujímá přirozené nebo lidskou činností 
málo ovlivněné ekosystémy, je to území, kde je vymezená 
péče státu, týkající se i fyzických a právnických osob. 
      Posláním je chránit přírodní hodnoty území a zajišťovat 
funkce vědecké, výchovné a osvětové, tak i usměrnění 
režimu turistického, rekreačního a sportovního využití. 
     Strážní služba v národním parku je jedním z nástrojů 
státu a národního parku, která má za povinnost kontroly a 
usměrňování aktivit v souladu s legislativními úpravami. 
     Je nám všem notoricky známo, že praxe naplňování 
právních úprav je pouze v teoretické 
rovině a stále přetrvává opakující se vědomí v porušování 
těchto omezujících podmínek. Dále 
je zhodnocení problematiky zaměřeno k jednotlivým 
odstavcům. 
 
odst.1 
a)     
K intenzivnímu hospodaření ve vrcholových partiích parku 
prakticky v dnešní době nedochází, vzhledem ke klimatickým 
poměrům, dostupnosti, nákladům apod. V nižších partiích a 
ochranném pásmu je prováděno hospodaření na pozemcích 
v souladu se zákonem, event. s upřesněním KRNAP. Je 
možno hovořit pouze o chovu domácích zvířat, kdy může 
volným pohybem dojít k poškození půdního krytu, porostu a 
vodotečí, dále  nevhodnému umístění polních hnojišť a jejich 
špatnému zajištění převážně v zimním období. Toto řešení 
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v ochranném pásmu ve spolupráci s pověřenými úřady a v NP 
s odborem státní správy. Problémem zůstává zajištění trvalé 
péče o pozemky majiteli. Řešeno pouze dotační politikou, 
která omezuje výši finančních prostředků. 
b) Problematika odpadů: 
- Likvidace odpadů podél turistických cest je zajišťována 
pracovníky TES, DSP a dále s využitím dětí místních škol. 
-   Černé skládky na našich pozemcích v případě, že se 
nepodaří zjistit jejich původce, jsou likvidovány pracovníky 
TES, případně dodavatelsky. 
- Odpad provozoven horských bud (doklad o likvidaci, 
likvidace pálením), řešení strážce, ochrany státní správy a 
inspekce ŽP. 
c) Počet tábořících je malý, ale v poslední době dochází 
k mírnému vzestupu, především u mladé generace. 
- Zimní táboření  – SKIALPINISMUS 
- Letní přechody  
K táboření dochází převážně na odpočinkových místech, při 
řešení neukládáme pokuty, ale snažíme 
se o diskusi a osvětu. Kompletně tuto činnost regulace 
zajišťuje SKRNAP – TES, s pověřením Policie ČR. 
c) Akce na území NP jsou povolovány rozhodnutím 
orgánů ochrany přírody. Směřují se mimo I. zónu. TES dává 
podklady pro rozhodnutí a je pověřena strážní službou. 
d) Vyhrazená místa jsou stanovena orgánem ochrany 
přírody formou rozhodnutí. 
- Stanovené podmínky jsou pro cykloturistiku, paragliding, 
horolezectví, vodní sporty, jezdectví, psí spřežení. 
e) Sběr lesních plodů je v poslední době značně 
rozšířen a to především z finančních důvodů. Otázkou zůstává 
pojem „vlastní spotřeba“. Rozmáhá se organizovaný sběr 
najímanými osobami a dojíždějícími skupinami Poláků.Účinná 
kontrola je možná pouze ve skupině strážců s využitím 
lesního personálu, spolupráce s policií a polskými strážci. 
h, i)   Tato problematika se v současné době nevyskytuje. 
j) Větší zásahy do vodních režimů jsou prováděny v 
souladu s rozhodnutím orgánů ochrany přírody. Problematika 
udržování stávajících vodních režimů je především na 
dlouhodobě neudržovaných pozemcích. 
k) Stavební činnost je prováděna v souladu 
s rozhodnutím orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a 
samosprávy. 
l) Chemický posyp je prováděn na hranici ochranného 
pásma. 
m) Tato problematika se v současné době nevyskytuje.  
n) I přes vymezený letecký koridor jsou 
zaznamenávány lety nad hřebenovými partiemi. Problematika 
identifikace i pomocí dalekohledu. Zjištěné lety jsou řešeny 
přes státní správu. 
o) Tato problematika se v současné době nevyskytuje. 
 
odst.2  
a)    Je řešeno jako v odstavci lk. 
b) Jedná se o nejčastější přestupek jak ze strany vlastní 
turistiky, tak i při sběru lesních plodů v letním období, 
v zimním období je tato problematika vázána především na 
zimní lezení snowboardisty a skialpinismus (s tím spojeno 
zimní stanování). Dále pak výlety na sněžnicích a vyjíždění 
mimo lyžařské tratě.Tyto přestupky jsou řešeny blokově, ve 
správním řízení, popř. ve spolupráci s provozovatelem 
lyžařských areálů, vyloučením z přepravy. 
b) Tato problematika se v současné době nevyskytuje. 
c) Vzhledem k tomu, že se v oblasti první zóny nevyskytuje 
intenzivní hospodaření, není nutné řešit tuto problematiku. 
 

Jaromír Gebas 
 

 
 

NP Podyjí: 
1. Vyhodnocení výkonu TES 
     Oddělení TES při Správě NP Podyjí je součástí sekce  
ochrany přírody. Je obsazeno 1 vedoucím a  4 profesionálními 
strážci. Oddělení pracuje při  Správě NP Podyjí  od roku 1991 
– 92. Dle Plánu péče o NP Podyjí zajišťuje strážní a 
průvodcovskou službu,  pomoc při ochraně všech složek 
krajiny a přírody, výchovu návštěvníků, kontrolu Návštěvního 
řádu, Nařízení vlády č. 164/1991 Sb., kterým byl  zřízen NP 
Podyjí,  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
a vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení předchozího zákona a ostatních předpisů 
souvisejících s ochranou přírody.  
     Dále oddělení  spolupracuje na úkolech v oblasti 
osvětové, vzdělávací  a informační činnosti (přednášky, 
besedy, práce s mládeží, informační a poradenská činnost 
v terénu).  
     Běžně je prováděna spolupráce při činnostech spojených 
s provozem a údržbou stanic či objektů Správy NP Podyjí.  
      Samozřejmostí je spolupráce s Policií ČR, celními orgány, 
orgány obecních úřadů a dalšími strážemi. 
Pro ilustraci uvádím přehled činnosti oddělení  v roce 2002: 
a.    Strážní služba 
• Setkání strážců NP a CHKO v NP České Švýcarsko 
• Společné strážní služby se strážci NP Thayatal 
• Kontrola ČIŽP – výkon strážní služby v NP Podyjí 
• Výkon strážní služby podle § 81, zák. č. 114/1992 Sb. a § 

20, vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
• Školení strážců 
b. Turistika 
• Oprava mostku v Hamrech 
• Opravy turistických cest 
•  přeložka cyklistické trasy u Žlebského rybníka 
• Oprava terénního informačního systému 
• PPK MŽP 
c.     Biotechnické práce 
• Likvidace bolševníku a křídlatky 
• Koordinace společných prací při likvidaci netýkavky 

žláznaté s NP Thayatal 
• Instalace žabochodů v lokalitě Klaperův potok 
• Jarní úklid na řece Dyji a odvoz odpadků 
• Pomoc při managementových pracích na vřesovišti Kraví 

hora 
• Vedení brigádnických skupin – likvidace netýkavky 

žláznaté 
d.    Výchovná činnost, propagace 
• Metodická pomoc ÖRF při tvorbě pořadu o NP Podyjí 
• Vytvoření souboru diapozitivů pro publikaci CHÚ České 

republiky 
e. Technické práce 
• Instalace nových rybářských tabulí 
• Výstavba skladu pro oddělení v Lukově  
• Vedení asanačních prací po povodni (likvidace zničených 

mostků, likvidace odpadků) 
• Pomoc obci Vranov při povodni 
• Záchrana majetku Správy NP Podyjí při povodni 
• Likvidace následků povodně 
 
2. Kvalita a efektivnost výkonu TES a obvody 

působnosti 
Území je rozděleno do 5-ti strážních obvodů: 
 
1. Braitava……………….8,025 km2  (z toho 1,311 km2 OP) – 

strážce Martin Mahr 
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2. Vranovsko…………….21,470 km2 (z toho 5,068 km2 OP) – 
strážce Martin Mahr 

3. Lukovsko……………...17,330 km2 (z toho 3,863 km2 OP) – 
strážce Vladimír Plaček 

4. Mašovicko…………….18,915 km2 (z toho 6,374 km2 OP) – 
strážce ing. Libor Cvak 

5. Východ………………..24,817 km2 (z toho 11,322 km2 OP) 
– strážce Lubomír Kratochvíl 

 
     Z hlediska výkonu strážní služby je rok rozdělen do dvou 
sezón. Letní sezóna, (duben - konec září) je charakterizována  
vysokou  návštěvností pěších turistů a cyklistů. Zimní sezóna 
(říjen – březen) má charakter opačný. Výjimkou jsou většinou 
krátká zimní období, ve kterých se vytvoří souvislá sněhová 
pokrývka využívána běžkaři k vyjížďkám na oblíbená místa 
v okolí Znojma (Králův stolec, Seasfieldův kámen).  
     V letní sezóně je z důvodu plnění jiných pracovních úkolů 
(viz výše)  soustavný výkon strážní služby  prováděn pouze o 
víkendech a státních svátcích. V této době je strážní služba 
prováděna i dalšími zaměstnanci Správy NP Podyjí -  24 
pracovníků Správy NP (z toho 4 zpravodajové – čekatelé) a 
16 pracovníků LS Čížov (z toho  2 zpravodajové čekatelé). 
Počet hodin strážní služby činí  cca 1900. 
     V ostatních dnech (pondělí až pátek) letní sezóny je dozor 
v terénu pracovníky oddělení TES zajištěn  pouze z 20 – 30 
%. Větší podíl pracovního času  ( 70 - 80%)  věnují strážci 
terénním pracím různorodé povahy  (opravy, údržby, 
biotechnické práce, výroba drobného zařízení turistické 
infrastruktur).   
     Domnívám se, že tato skutečnost odporuje ustanovení  
odst. § 20, vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. ( strážci mají provádět 
a zajišťovat strážní, kontrolní, informační, výchovnou, 
případně další odbornou činnost, kontrolu. zákonných 
ustanovení a Návštěvního  řádu).   
   Činnost oddělení negativně ovlivňuje chybějící  zázemí pro 
práci oddělení (budova, kancelářské prostory  pro porady, 
evidenční činnost,  zpracování a ukládání poznatků z terénu 
apod.  Pro ilustraci uvádím, že strážci NP Podyjí se  setkávají 
v dílně, zprávy píší propisovací tužkou, písemné materiály a 
další technické vybavení  mají m.j. uskladněný ve svých 
vlastních garážích.  
 
3. Vybavení strážců 
- Vybavení uniformou typu B firmy ALPYSPORT je 

nedostatečné. Vzhledem k tomu, že systém přidělování 
ochranného oblečení funguje nedostatečně, používají 
pracovníci OOP poškozené, morálně zastaralé a s  
prošlou dobou užitnosti. 

- Stávající oblečení typu B je pro podmínky Podyjí 
nevyhovující. Potřeba dvou typů pro zimní a letní období. 

- Jednotlivé Správy NP by se neměly vybavovat centrálně, 
ale z místních zdrojů (při zachování jednotících prvků 
uniformy). Respektovat klimatické rozdíly mezi 
jednotlivými územími 

- 2 terénní vozidla, z nichž jedno je ve velmi špatném 
technickém stavu 

- Pily, křovinořezy, radiofonní systém Motorola, napojení 
na služebny Policie ČR 

- Chybí technické zázemí (dílny, sklady apod.). 
 
4. Návrhy 
• Zachovat  strukturu oddělení  1 vedoucí a  4 strážci 
• Oddělení posílit o 1 – 2 pracovníky, kteří by vykonávali 

technické, biotechnické  a udržovací práce v terénu. 
Zároveň by mohli alternovat výkon strážní služby v době 
nemoci či čerpání dovolených a náhradního volna  

• Zřídit pracoviště a technické zázemí TES v Lukově 
(kancelářské prostory, sklady, garáže, dílna, atd.) 

• Přehodnotit činnost TES ve smyslu výše řečeného 

• Zřídit přednáškový sál s možností prezentace  AV pořadů 
pro brigádníky, studenty, členy nevládních organizací a 
další návštěvníky NP Podyjí namísto plánované 
společenské místnosti v právě rekonstruované terénní 
stanici v Havraníkách 

• V době sezóny provádět strážní služby z bezpečnostních 
důvodů ve dvojicích. 

• Schválit navržené pracovní náplně    
• Ustanovit sbor dobrovolných strážců (5-10 členů) 
• Realizovat nákup terénního automobilu náhradou za 

stávající amortizovaný 
• Vyřešit distribuci OOP (směrnice, bodový systém), 

respektovat klimatickou odlišnost NP Podyjí, potřeba 
dvou typů terénního obutí (zimní a letní verze) 

• Znovu posoudit otázku používání odpadkových košů na 
turisticky exponovaných bodech 

• Ratifikovat vyhlášku, která by regulovala jízdu na koni na 
území NP Podyjí 

 
Dodržování § 16 zákona 114/92 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v podmínkách Národního parku 
Podyjí: 
 
1. zákazy platné na celém území národního parku 
odst. c)  - táboření a rozdělávání ohňů mimo místa 
vyhrazená orgánem ochrany přírody 
     Nejedná se o zásadní problém v NP Podyjí. V letních 
měsících dochází častěji k bivakování a přespávání 
v přístřešcích pro turisty. V této souvislosti poznamenávám, 
že na území NP ani jeho OP není vyhrazeno žádné místo 
k táboření. 
odst. d) – vjezdy motorových vozidel na území 
národního parku 
     Nejčastěji sankcionovaný přestupek. Většinou se jedná o 
vjezdy na okraj NP. Přestupek je řešen blokovou pokutou. 
V případě nezjištění pachatele se případ předává Policii ČR. 
Správa NP připravuje instalaci závor na vybraných místech po 
okraji NP. 
odst. e) – pořádání hromadných akcí, vodáctví 
     V minulosti jsme řešili několik případů nepovolených 
hromadných akcí a sjezdů Dyje. V současnosti se nejedná o 
častý případ porušení ochranných podmínek. Tlak na povolení 
vodáctví je ale stále trvalý. 
odst. f) –  jízda na kolech mimo silnice a vyhrazené 
cesty 
     Přestupek, jehož četnost každým rokem narůstá. 
Atraktivní území NP nabízí vyznavačům horských kol zajímavé 
trasy. Mnoho cyklistů nerespektuje vyznačené stezky a zajíždí 
mimo ně, případně  používají trasy vyhrazené pro pěší. Tím 
dochází k ohrožení jejich bezpečnosti. Začátek tras, které 
jsou nelegálně využívané označujeme piktogramy, ty jsou 
však většinou okamžitě záměrně ničeny. Při řešení 
nepovolené jízdy na kolech dochází k tomu, že cyklista, 
jedoucí často poměrně velkou rychlostí, na strážce nereaguje. 
odst- g) – sběr rostlin a lesních  plodů 
     Ve smyslu NŘ je zakázáno v I. a II. zóně sbírat lesní 
plodiny a léčivé byliny. Osoby trvale žijící v obcích OP mohou 
tento sběr provádět na území II. a II. zóny. Nesmí však jít o 
sběr druhů chráněných zákonem. Velkým problémem je sběr 
hub v houbařské sezóně. Zde narážíme na slovanskou 
úchylku a houbařskou mánii. 
odst. h) – rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin 
     V tomto bodě se nesetkáváme s aktivním rozšiřováním. 
Někdy se občané v obcích OP z neznalosti pokouší o 
rozšiřování křídlatky. V této souvislosti poznamenávám, že 
Správa NP od roku 1995 aktivně bojuje proti rozšiřování 
netýkavky žláznaté s poměrně dobrými výsledky. 
odst. n) – pořádání vyhlídkových letů 
     Opět se jedná  o častější frekvenci tohoto přestupky. 
Problém s identifikací letadla.     
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     2. zákazy platné na území I. zóny národního parku 
 
odst. b) – vstup mimo vyznačené cesty  
     Jeden z nejčastějších přestupků proti ochranným 
podmínkám NP. Řešen domluvou (v případě, kdy návštěvník 
nezpůsobil zjevnou škodu na přírodním prostředí) 
- Nejzávažnějším nedostatkem zákona je chybějící 

provázanost s § 87  - přestupky 
- Z tohoto důvodu musíme často využívat při 

sankcionování některých přestupků širokou „splachovací“ 
formulaci v  odstavci o) -  zákaz měnit dochované 
prostředí – jehož porušení lze sankcionovat podle § 87, 
odst. 1), písmena a). 

- Při sankcionování častěji využíváme zákazů uvedených 
v návštěvním řádu (ve smyslu § 19), a to při vědomí, že 
některé formulace zákazů v NŘ již mohou být vykládány 
tak, že jsou nad rámec zákona 114/92 Sb. 

 
 Petr Lazárek 

 

 
 
CHKO Poodří: 
 
Na začátku roku 2002 bylo evidováno 20 lidí. K 18.12. je 8 

dobrovolných strážců, 1 zpravodaj, 1 čekatel, 4 registrovaní 
zájemci. V roce 2002 proběhla 2 setkání - jarní a podzimní 
(aktiv se sešel v jeden den na Správě CHKO).  
  
Vyhodnocení činnosti: strážní služba byla zaměřena 

především na NPR Polanská niva - ta leží v blízkosti 
cyklostezky, která u hranic NPR končí a poté je odkloněna po 
hranici CHKO a mimo ní, cyklisti si zkracují trasu právě přes 
NPR (ničení hrází v období mokra, rozjíždění luk, rozšiřování 
stezek pro pěší), hluk a odpadky. Dalším problémem je 
vjíždění mimo komunikace, nejčastěji v jižní části CHKO. 
Předpisy porušují mj. rybáři, kteří loví ryby přímo z auta, 
nebo si zkracují cesty ke svým oblíbeným místům přes louky. 
Vybráno celkově 3.900,- Kč blokově. Jinak se strážci 
nejčastěji podílejí na odborném vedení exkurzí pro veřejnost, 
přednáškách a managementu pro Správu či obce. Počet 
služeb 6, spolupráce s MP relativně dobrá, na telefonickou 
domluvu konají pochůzku společně se strážci. Většina 
návštěvníků CHKO a zvlášť inkriminované NPR ví, že se tam 
dávají pokuty, nicméně, jsou rozhořčení, když někteří 
porušují předpisy a zákazy i opakovaně. Žádají nás o 
nápravu. Nejsme sto zajistit dostatečné kontroly.  
 
V létě se uskutečnila brigáda na úpravu NS Kotvice v PR 

Kotvice, za získané prostředky byli strážci letos vybaveni 
košilemi, opasky a čepicemi.  

                                                                                                   
Jiří Lehký 

 

 
 
NP Šumava: 
 

S dodržováním základních ochranných podmínek v NP 
Šumava mají strážci NP následující zkušenosti: 

 
� § 16 odst. 1 pís. a – hospodaření na pozemcích 

způsobem vyžadujícím intenzivní technologie – zde 
by bylo nutné stanovit limity počty kusů na jednotku 
plochy, což bohužel neřeší ani nový PP. V praxi jsme 
pak svědky totální devastace zejména podmáčených 
luk a pastvin. OOP zatím tuto situaci neřeší – velká 
kritika zejména ze strany návštěvnické veřejnosti. 

 
� § 16 odst. 1 pís. c – táboření a rozdělávání ohňů 

mimo místa vyhrazená OOP je strážci NP velmi 
sledováno a tento přestupek je řešen blokovou 
pokutou. 

 
� § 16 odst. 1 pís. d – vjíždění a setrvávání 

motorových vozidel mimo místa vyhrazená OOP je 
nejčastější druh přestupku, kterého se návštěvníci 
dopouštějí (64 % udělených pokut je právě za tento 
přestupek). Účelové komunikace jsou osazeny 
zákazy B1 nebo B11, komunikace jsou osazeny 
závorami, které se však nedisciplinovaností lesního 
personálu často neuzavírají. Dalším negativem je 
rozsáhlý lesnický provoz na těchto účelových 
komunikacích. 

 
� § 16 odst. 1 pís. e – zde je největší problém jarní 

sjíždění vodních toků, které nejsou k této činnosti 
OOP schváleny. Strážci NP sledují sjíždění 
neschválených vodních toků s tím, že se snaží 
vodáky od této činnosti odradit nebo jim v tom 
fyzicky zabránit. V případě, že dojde k pokusu o 
splouvání, řeší se přestupek blokovou pokutou. 
Situace je však velmi složitá, protože v jarním 
období je sjíždění velmi atraktivní a četnost pokusů 
se zvyšuje, stejně se rozšiřuje i počet zájemců 
z jiných zemí (D, Ö, NL). Strážci slouží u 
sledovaných vodních toků v prodloužených službách. 

 
� § 16 odst. 1 pís. f – zde je problém pouze v jízdě na 

kolech mimo komunikace vyhrazené OOP pro tuto 
aktivitu. Cyklotrasy jsou v NP řádně vyznačeny 
(přesto dochází k nerespektování zákazů vjezdu na 
některé komunikace, kde není povolena jízda na 
kole (označena zák. značkou B1). V letním období 
do NP přijíždí až 80 % návštěvníků na kolech. 
Řešení nerespektování zákazů je velmi 
problematické, neboť cyklisté často nemají u sebe 
doklady, nechtějí spolupracovat a součinnost s PČR 
není při řešení těchto přestupků nejlepší. 

 
� § 16 odst. 1 pís. g-l – tato rušivá činnost není v NP 

Šumava výrazně rozšířena, přesto je strážci NP 
monitorována. 

 
� § 16 odst. 2 pís.b – za nepovolené vstupy do I. zón 

jsou strážci NP udělovány návštěvníkům blokové 
pokuty. Jedná se o vstupy do nejcennějších lokalit 
NP (kory jezer, rašeliniště, suťové svahy, břehy 
vodních toků, …). Často se jedná i o vstup 
za účelem sběru lesních plodů. 

      
                                                                Karel Kovařík 
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                       Zpráva z 15. setkání členů Asociácie strážcov CHÚ Slovenska 
 

 Ve dnech 24. – 25. dubna 2003 jsme se, Karel 
Kovařík a já, zúčastnili části setkání a hlavně školení 
slovenských strážců. Akci pořádala Slovenská asociace 
za podpory Správy CHKO Cerová vrchovina. Místo 
konání bylo vhodně zvoleno v zapadlé vesničce Teplý 
vrch – rekreační centrum u přehradní nádrže, 
ubytování a stravování ve středisku ORMET  a jednání 
v místním kulturním domě. 
 Celkem se dostavilo 56 strážců a hostů 
z ministerstva, Maďarského NP Aggtelek a my. Hned 
na úvod předseda Slovenské asociace strážců přírody 
Zdeno Pochop seznámil účastníky s tím, že asociace má 
podepsanou dohodu se Štátnou ochranou prírody 
Slovenska (ŠOP) na vzdělávání strážců přírody a toto 
školení patří mezi první akce.  
 Jako první proběhlo seznámení účastníků 
s nově přijatým zákonem č. 543/2002 o ochraně 
přírody a krajiny. Zdeno Pochop politoval, že se 
nepodařilo zajistit právníka a proto se seznamování 
účastníků se zákonem ujali členové výboru asociace. 
Zákon byl přijat jako kompatibilní se zákony zemí EU. 
Nejvíce mě zaujaly tyto body (možná jsem je zcela 
přesně nepochytil, prosím o toleranci): 

� Stupně ochrany na Slovensku jsou opačně 
odstupňovány než u nás, I. stupeň je nejméně 
přísný, IV. nejpřísnější. 

� Je uzákoněn zákaz používání zvukových efektů 
a ohňostrojů od II. stupně výše. 

� Terminologie a stanovení ochrany jeskyní a 
vodopádů. 

� Stanovení podmínek pro vyhlašování MCHÚ na 
soukromých pozemcích. 

� Značení stupňů (zonace) modrými pruhy, 
hranic MCHÚ červenými. 

 
Dále se jednalo konkrétně o stráž přírody. 

Poznamenal jsem si tyto zajímavosti: 
� Na Krajském úřadě působí zkušební komise 

složená i ze zástupců příslušných NP nebo 
CHKO a ŠOP, která provádí ustanovující 
zkoušku stráže přírody. 

� Krajský úřad vede evidenci všech strážců 
přírody v působnosti, tzn. i strážců pracujících 
pod správami VCHÚ. 

� Každý strážce po úspěšném splnění zkoušky do 
30 – ti dnů obdrží odznak a průkaz, nejpozději 
do 1 roku stejnokroj (vzhledem ke krátké 
platnosti zákona zatím nové stejnokroje 
nemají). 

� Stráž přírody se při zásahu prokazuje pouze 
odznakem, průkazem pouze na vyzvání. 

� Má právo zabavit předmět, kterým dochází 
k poškozování přírody (může to být i motorová 
pila nebo motorka) musí však být sepsán 
protokol podepsaný oběma stranami … 

 
Po večeři proběhla prezentace CHKO Cerová 
vrchovina. Paní ředitelka Gálová promítla 
diapozitivy pořízené od vzniku oblasti v roce 1990. 
CHKO se rozkládá na ploše 167 km2 a vzniklo 

vulkanickou činností. Dnes zde můžeme vidět 
čedičové a andezitové pahorky porostlé stepní 
vegetací. Z rostlinných druhů mě zaujalo množství 
kavylů, konikleců (koniklec černavý – český je ve 
znaku CHKO) a rovněž lnů a kosatců (nízký, žlutý, 
sibiřský). 
 Ve 2040 hod. začala první část jednání Valné 
hromady ASS. Na úvod Zdeno Pochop oznámil 
změnu sídla – pouze ulice – Školská 8 (Spišská 
Nová Ves). Změna vyplynula z nějakého předpisu, 
který neumožňuje sídlo státní organizace i nevládní 
na jedné adrese… 
 Ve výboru proběhla změna, Jaro Babic 
z rodinných důvodů práci ukončil a za sebe navrhl 
Juraje Ksiažka z TANAPu. 
 Návrh plánu aktivit – v říjnu 2003 se ve 
Štiavnických vrších uskuteční další setkání, druhým 
hlavním bodem je příprava kampaně o stráži 
přírody, která by měla zahrnout tiskové besedy, 
zhotovení propagačního plakátu, vydání 
informačního letáku, internetovou prezentaci, 
příspěvky do regionálního tisku a nakonec i krátký 
filmový dokument. Slovenští kolegové to berou 
velmi vážně a zeširoka, mají se totiž na rozdíl od 
nás o co opřít. Jejich zákon má už finální podobu, 
možná se budou novelizovat nějaké drobnosti. My 
zatím ani pořádně nevíme, jak dopadne 114-ka a 
co teprve zákon o veřejné stráži..? 
 Ke kongresu IRF v Austrálii Zdeno Pochop 
sdělil, že se z finančních důvodů nikdo nezúčastnil, 
tedy problém obdobný naší situaci. Internetové 
stránky kongresu dosud nebyli aktualizovány, nic o 
závěrech tedy není známo. 
 Na závěr proběhla krátká prezentace 
maďarských a českých hostů. Diskuse probíhaly 
dlouho do noci, já sám jsem si báječně popovídal 
s maďarským strážcem z NP Aggtelek Barthou 
Csabem. 
 
 Na druhý den se účastníci ještě krátce vrátili ke 
včerejšímu školení o zákonu č. 543/2002 a 
vyhlášce MŽP č. 24/2003. 
 Dále už probíhalo školení dvěma policisty 
z Revúce o používání donucovacích prostředků. 
Připadal jsem si jako někde úplně jinde než na 
školení strážců přírody. Domnívám se, že zajištění 
pachatele, paralyzování pachatele, nasazování 
pout, nakládání zadrženého do vozidla apod. by do 
pracovní činnosti strážce přírody nemělo patřit a 
velmi mě mrzí, že na Slovensku situace donutila 
strážce takhle se zařídit. Domníval jsem se, že 
školení bude zaměřeno na sebeobranu, avšak 
směřovalo spíše k hodně aktivní obraně – 
paralyzaci a zadržení. Pořád prosazuji názor, že 
strážce přírody by měl vystupovat přátelsky a 
snažit se být v pozitivním kontaktu s návštěvníky. 
Rozhodně nechci slovenské kolegy kritizovat, ale 
prioritou při vzdělávání strážců by měla být trochu 
jiná komunikace s veřejností. 

Michal Ulrych – Jeseníky 
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Zpráva z jednání na Správě CHKO ČR v Praze 
dne 26. května 2003 

 
Za SCHKOČR se zúčastnil odborný náměstek ředitele Ing. Petr Moucha, pan  ředitel byl omluven. Dále se 

jednání zúčastnil Ing. Miroslav Chlud z odboru ochrany lesa MŽP, který má částečně na starost i strážní službu u 
národních parků. Za asociaci se zúčastnil Karel Kovařík a já.   

Hlavním úkolem setkání bylo objasnit vedení SCHKOČR smysl a činnost asociace. Bohužel pan ředitel, který 
podle Ing. Mouchy není příznivcem strážní služby, se nezúčastnil. Ing. Moucha sdělil svůj názor na potřebu a 
bezpochybný význam strážní služby, v podstatě jsme se ve všem shodli. Podal informace o navrhovaném plánu, 
který měl zajistit na každou CHKO o rozloze do 500 km2 jednoho pracovníka pro strážní službu a vedení Aktivu 
dobrovolných strážců přírody (ADS) a na CHKO nad 500 km2 tyto pracovníky dva. Jaký je současný stav vědí 
všichni, kdo se zúčastnili posledního setkání v Českém středohoří, terénní pracovník na plný úvazek funguje pouze 
na Litovelském Pomoraví a v Jeseníkách, na částečný úvazek v Beskydech, Křivoklátsku, Poodří, Českém středohoří 
a Českém ráji. Libor Dvořák z Moravského krasu byl propuštěn z rozhodnutí vedoucího, který byl ředitelem 
požádán o snížení počtu pracovních míst na správě. Na SCHKOČR se posiluje ústředí na úkor počtu zaměstnanců 
jednotlivých správ a záleží pouze na jednotlivých vedoucích, kterou funkci jsou ochotni obětovat. V současné a 
nejbližší době realizace plánu Ing. Mouchy rozhodně nehrozí, především z aktuálního řešení Natury 2000 a rovněž 
očekávání novelizace zák. 114/92. Jakým způsobem se změní poměr schvalování šop a oken versus odborná práce 
se dozvíme pravděpodobně během tohoto roku. 

Velkým přínosem setkání je přislíbení účasti SCHKOČR na vzdělávání strážců. Předložili jsme Ing. Mouchovi 
myšlenku podzimního kurzu komunikace s veřejností, na kterém se budou podílet v rámci plánované prezentaci 
Natury 2000 veřejnosti. SCHKOČR hodlá využít strážců přírody při této osvětové akci a za tímto účelem je zaškolit. 
Tudíž je na nás, abychom vypracovali konkrétní podobu školení a předložili ji na SCHKOČR a samozřejmě i MŽP. 

V dalším průběhu jednání Ing. Chlud přislíbil projednání možnosti finančního příspěvku MŽP na vydání  
informačního letáku, zaměřeného na činnost strážní služby v NP a CHKO. Tak rychle předkládejte návrhy. Mě 
osobně napadá zpracovat leták zabývající se chráněnými územími. Leták, který by veřejnosti objasnil co je to 
přírodní rezervace, národní park atd., jak jsou tato území vyznačena, co se v nich smí a nemělo by...  

Ing. Moucha dále přednesl záměr znovu otevřít na příští gremiální poradě myšlenku odborných sekcí, z nichž 
údajně většina není příliš aktivních a vytvořit i sekci terénní služby. Výsledek tedy bude znám až po gremiálce a 
Ing. Moucha nás bude informovat. 

Na závěr se  Ing. Chlud s Ing. Mouchou dohodli na iniciaci jednání s Ing. Mikem, náměstkem ministra -
ředitelem sekce ochrany přírody a krajiny a RNDr. Vopálkovou - ředitelkou odboru zvláště chráněných částí přírody, 
kterým situaci ve strážní službě přednesou. Stejné jednání  ve druhé fázi bude iniciovat asociace. 

Jednání trvalo téměř dvě hodiny a tohle je zhruba vše, co jsem si z něho odnesl. 
 

Michal Ulrych - Jeseníky 
 

 
*Stráž přírody v tisku * Stráž přírody v tisku * Stráž přírody v tisku* 

 

Cyklisté opět ničí Krkonoše 
10.05.03  Právo  str. 17 Vladislav Prouza 

 
 
Nájezdům cyklistů pronikajících do kolům zapovězených lokalit Krkonoš nyní opět čelí strážci národního parku. Sezónu cyklistů 
odstartovalo příznivé počasí začátkem května. 
 
Cykloturistika se každoročně stává zhoubou nejvyšších českých hor navzdor stovkám kilometrů oficiálních tras. Řadu dobrodruhů na 
horských kolech lákají především cesty, kam je kvůli ochraně krkonošské přírody nebo bezpečnosti pěších turistů ochranáři pustit 
nemohou. "Není dne, abychom někoho nechytili. Většinu přestupků, pokud to jenom trochu jde, řešíme domluvou. Opravdu hrubé 
průniky do zakázaných přísně chráněných zón parku musíme pokutovat," popisuje šéf terénních pracovníků Správy Krkonošského 
národního parku v Peci pod Sněžkou Jiří Pícha věčný boj s neukázněnými cyklisty.  Ochranáři mající statut veřejného činitele s 
oprávněním zjišťovat totožnost narušitelů řádu národního parku mohou na místě uložit pokutu do jednoho tisíce korun. Závažnější 
přestupky lze řešit ve správním řízení, odkud cyklisté odcházejí s mnohem bolestnějším flastrem.  Cyklisté nejčastěji pronikají 
zakázanou trasou z Výrovky na Luční boudu. "Cestu sice kryje asfalt, ale vzniká značné riziko zranění pěších turistů, což se tady už 
mnohokrát stalo. Často nejde o jednoho »zbloudilého« cyklistu, ale o celou skupinu používající různé triky. Obvykle vyšlou 
průzkumníka, jestli je čistý vzduch, a potom se všichni naplno rozjedou mezi davy pěšáků," popsal Pícha osvědčenou taktiku 
cyklistických tlup.  Paseku v podobě rozorané cesty za sebou kromě rizika střetu s pěším turistou cyklisté nechávají pod tzv. 
Václavákem na úbočí Černé hory. "Kola dokáží udělat na nezpevněných horských trasách víc škody než auta. Kvůli erozi půdy 
způsobené evidentně úzkými koly už doslova ujela nejedna turistická cesta. Nikdo se potom nemůže divit, že se tomu snažíme 
předcházet a lidí bezohledně devastující krkonošskou přírodu tvrdě postihovat," dodal Pícha. 
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České Švýcarsko nabídne více informací 
07.04.03  Mladá fronta DNES  FILIP KŘIVINKA 

 

 
Krásná Lípa, Ústí nad Labem - Nová infocentra, nový hraniční přechod, nová naučná stezka a nová cyklostezka - takové jsou 
novinky, které letos čekají na návštěvníky Národního parku České Švýcarsko. 
 
Nejbližší novinkou bude otevření informačního střediska u Doubice na Šluknovsku. „Třiadvacátého května představíme další 
infocentrum v hájence Saula. Ta leží na důležité křižovatce cest pro pěší a cyklisty. Bude tam i malá expozice věnovaná historii 
tohoto území. V minulosti tu byla kupříkladu sklárna a smolárna,“ uvedl Antonín Votápek z oddělení veřejných vztahů parku. Nový 
infostánek tak doplní středisko v Krásné Lípě na Křinickém náměstí. Saula by však letos neměla být jediným zařízením svého druhu. 
„Během tohoto roku bychom chtěli vybudovat expozici na půdě hotelu Sokolí hnízdo na Pravčické bráně. Bude věnována několika 
tématům - místní fauně a flóře, Pravčické bráně jako takové a Malířské cestě. Posledně jmenovaná akce představí drážďanské 
malíře, kteří v období romantismu objevovali tento kraj. Němečtí kolegové připravují německou část na Bastei u Rathenu, my na ně 
tematicky navážeme,“ vysvětluje Votápek. Řetězec infocenter po obvodu parku by se měl v budoucnu spojit. Správa národního 
parku počítá s tím, že otevře ještě středisko v Jetřichovicích. „Zatím je to hudba budoucnosti. Jetřichovice jsou ale opravdu důležité. 
Tudy chodí do parku mnohem více lidí než třeba z Krásné Lípy,“ uvedl Votápek. 
 
Velmi příjemnou zprávou pro turisty, kteří tajně chodili do německé části parku po zbytcích mostku přes Křinici v Zadních 
Jetřichovicích, je to, že se tu nejspíše ještě letos otevře oficiální hraniční přechod pro pěší a cyklisty. „Žádosti už jsou na patřičných 
místech, ministerstva to schválila. Původně jsme přechod chtěli otevřít koncem května, ale narazili jsme na problémy se stavebním 
povolením a vyjádřením vodohospodářů. Projekt ale už máme a peníze také. Až se vyřídí administrativa, měla by být oprava mostku 
otázkou jednoho měsíce,“ říká Votápek. Otevření přechodu v Zadních Jetřichovicích současně přinese nové možnosti pro 
cykloturisty. „Přeshraniční stezka propojí tuto část parku přes německé Habensteine se Zadní Doubicí. Vznikne tak nový velký 
okruh,“ tvrdí Votápek. Nových informačních tabulí se také zanedlouho dočkají turisté, kteří absolvují oblíbený okruh ze Hřenska na 
Pravčickou bránu a soutěskami Kamenice zpět do Hřenska. „Vznikne tu naučná stezka Okolím Hřenska. Během čtrnácti dnů by naši 
strážci měli vyjet do terénu a začít instalovat tabule,“ slibuje Votápek. 
 
Méně příjemnou zprávou pro návštěvníky národního parku je to, že mapy, které byly k mání v infocentru a které rozdávali strážci, již 
nebudou zadarmo. „V současnosti je jejich náklad rozebrán, chystá se dotisk. Kus bude stát okolo deseti korun. Na druhou stranu 
ale lidé dostanou informace na kvalitním papíře,“ vysvětluje Votápek. Kromě toho chystá správa národního parku řadu dalších 
tradičních akcí - exkurze, přednášky a soutěže (viz soupis vlevo). Letos jsou vypsána tři soutěžní klání - výtvarná soutěž Náš Národní 
park České Švýcarsko s tématem Zvířata a jejich mláďata pro výtvarníky do 19 let, stejnojmenná fotografická soutěž s tématem 
Pravčická brána-brána do Českého Švýcarska a vědomostní soutěž Za poznáním Českého Švýcarska s tématem Ptáci Českého 
Švýcarska. 
 
 
 

 
 

Cyklisté neberou ohled na přírodu ani chodce 
07.04.03  Mladá fronta DNES  str. 05  Kraj Liberecký 

 

 
Ústí nad Labem, Jetřichovice - Kdyby nebyli cyklisté a Němci, nebudeme mít co dělat, říkají si mezi sebou strážci Národního parku 
České Švýcarsko. I když je to nadsázka, podle nich to přesně charakterizuje ty, kteří v přísně chráněných územích představují 
největší potíž. „Cyklisti patří mezi nejneukázněnější návštěvníky. Ničí cesty, plaší zvířata, obtěžují chodce a vůbec je to nezajímá,“ 
říká zástupce ředitele parku Pavel Benda. Jeho slova potvrzuje i jeden z místních strážců, Josef Korbel. „Často opouštějí cyklostezky 
a působí erozi. Jedou třeba po asfaltce a říkají si: tady nic neporušuji. Ale cesta najednou skončí a začíná rašeliniště. Jim se nechce 
zpátky, tak jej projedou,“ líčí strážce a dodává, že tito vandalové kromě toho také často ruší hnízdící ptáky. Rangeři se většinou 
prohřešky jezdců na kolech snaží řešit domluvou. „Často potkám někoho na začátku zakázané cesty, řeknu mu, že se tam nesmí 
jezdit, dám mu zadarmo mapu a za hodinu ho potkám v půlce úseku. To považuji za drzost a rovnou mu napařím pokutu,“ říká 
Korbel. Za přestupek může provinilec zaplatit až tisíc korun. Benda dodává, že si cyklisté často pletou park s tělocvičnou a za 
značného povyku spolu závodí. „Park má ovšem síť cyklostezek a ta musí stačit. Jeho území totiž není nafukovací a my nemůžeme 
zpřístupnit všechna jeho místa,“ vysvětluje zástupce ředitele. Jiným problémem jsou turisté z Německa. „Velmi často k nám 
přicházejí načerno přes hranici, chodí po prvních zónách a ruší třeba sokoly,“ říká Benda. „Rozdělají třeba oheň, uvaří si jídlo, 
neuhasí jej a odejdou. Když je přichytíme, sázejí na to, že mají jen eura a ne koruny. Pokuty totiž můžeme udělovat jen v korunách. 
Oproti cyklistům se ale Němci dají ještě zvládnout,“ říká Korbel. Park se postupně snaží vytlačovat i trempy, kteří často přespávají ve 
skalách. 
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Turistická sezóna Národního parku Šumava 
06.05.03  ČT 1  str. 01  18:05   Večerníky plus Čechy 

 

 
Kateřina BLECHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Národní park Šumava se připravuje na hlavní turistickou sezónu. Její zimní část byla z hlediska cestovního ruchu nejúspěšnější za 
posledních deset let. První teplé dny naznačují, že zájem o rekreaci na Šumavě i mimo zimní období je obrovský. Jak je Šumava na 
nápor lidí připravena, se dozvíte v dnešním Večerníku plus Karla Vovesného. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Šumavský národní park je největší chráněný přírodní komplex u nás. Svojí rozlohou je dvakrát větší než v pořadí druhé Krkonoše. 
Od roku 1992 počet návštěvníků stoupl z osmi set padesáti tisíc na současných milion osm set tisíc, ročně tedy na Šumavu zamíří o 
milion lidí více než před deseti lety. 
 
Zdeněk KANTOŘÍK, tiskový mluvčí Národního parku Šumava 
-------------------- 
S pádem železné opony se výrazně zlepšily možnosti vidět lokality, které před tím byly dlouhá léta uzavřeny a samozřejmě tam je 
především nyní národní park. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Nejvyhledávanější šumavskou oblastí je Modravsko. Místa, o kterých psal Karel Klostermann, se návštěvníkům líbí také dnes. Okolí 
slatí a především divoká řeka Vydra drží v číslech návštěvnosti na Šumavě absolutní rekord. Každoročně se rozrůstá také počet 
vodáků, kteří začínají objevovat horní tok Otavy. 
 
návštěvník 
-------------------- 
Prostředí, příroda, krása, divoký proud. Je to fascinující prostě. 
 
návštěvnice 
-------------------- 
Jezdíme každej rok, takhle ty první květnový svátky jezdíme vodu, takže je to taková tradice pro nás. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Šumava patří už několik sezón ze všeho nejvíc cyklistům. Krajinný reliéf je ideální, protože znalci tu najdou velké převýšení a 
příležitostní jezdci zase nenáročné terény. Poměr návštěvníků pěších a na kolech se za posledních deset let zcela obrátil a 
sedmdesát procent nyní poznává Šumavu pouze z cyklistického sedla. 
 
Pavel VINICKÝ, strážce Národního parku Šumava 
-------------------- 
Je tady přes čtyři sta kilometrů cyklotras poměrně po zpevněných cestách, po asfaltových cestách, které tady zůstaly po vojácích a 
můžou navštívit velmi krásná místa, vlastně téměř všechny místa nejkrásnější na Šumavě na kole, takže to je výhoda. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Vytvořit kvalitní síť cyklostezek trvalo parku několik let. 
 
návštěvník 
-------------------- 
Líp značený, je jich víc. Jo, cesty, které dřív byly prostě nesjízdný, tak teď jsou třeba sypaný krásně, tak jako je to lepší, myslím si, 
časem se to zlepšuje, no. 
 
návštěvník 
-------------------- 
Určitě to lepší je, no. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Rozhledna na Poledníku je doslova šumavskou cyklistickou Mekkou. Její správce Jindřich Šebesta má bohaté zkušenosti se 
vzájemnou nevraživostí, která mezi pěšími a cykloturisty panuje. Cesty jsou podle něj ale dost široké na to, aby se vešli všichni. 
 
Jindřich ŠEBESTA, správce rozhledny Poledník 
-------------------- 
Zatím to tak moc nefunguje, i když už se to lepší, ale i turisti už se snaží mezi sebou udělat pořádek. 
 



 16

návštěvnice 
-------------------- 
Když jsme šli třeba z Modravy a pořád nás míjela kola, tak už mi to teda trošičku vadilo. 
 
Zdeněk KANTOŘÍK, tiskový mluvčí Národního parku Šumava 
-------------------- 
Správa se snaží vytýčit pro pěší turisty samostatné chodníky, nicméně v některých lokalitách to při nejlepší vůli nejde. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Výletníci si tak budou muset i v divoké přírodě zvyknout na to, že bezpečnější je chůze při straně stejně jako ve městě. Cyklisté by 
měli zase v rychlých klesáních ohleduplně zpomalit. 
 
Pavel VINICKÝ, strážce Národního parku Šumava 
-------------------- 
Ti polykači kilometrů, takzvaní závodníci tady absolutně bezohledně ..., z kopců rychlá jízda, na pěších stezkách, kde vlastně ta 
cyklotrasa není dovolená, tak jezděj. 
 
Josef RADA, strážní služba, Prášily 
-------------------- 
Pokaždý se objeví nějakej těžkej, těžkej úraz, kde musí třeba zasahovat horská služba, nebo i letecká záchranka. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Stejně jako je pro výletníka nepříjemné rychlé svištění kol v jeho těsné blízkosti, také cyklisté nemají rádi proplétání mezi lidmi 
rozptýlenými po celé šířce cesty. Turistický rozvoj má dvě strany mince. Šumava se od doby, kdy psal knihy Karel Klostermann, 
změnila hodně, ale možná by se dnes legendární autor vydával na své romantické toulky stejně často na kole jako kdysi pěšky. 
 

 

Studenti odhánějí zvědavce od sokolích hnízd 
09.05.03  Mladá fronta DNES  MILAN K. OSVAAG  

 

 
Desítky vysokoškoláků jezdí do národního parku, aby střežily klid vzácných ptáků 
Mezná u Děčína - Původně si mysleli, že budou zasahovat proti lupičům. Nakonec "jen" odhánějí turisty. V tichu skal Národního 
parku České Švýcarsko u Hřenska se studenti střídají při hlídání hnízd sokolů stěhovavých. Na pomoc profesionálním strážcům parku 
přijela tento týden skupina mladých lidí z jižní Moravy. Sledují okolí hnízdišť, kde kriticky ohrožení ptáci vysedávají mladé. 
 
"Myslela jsem si původně, že budeme přímo hlídat hnízda před lupiči, ale je to trochu jinak," začíná své vyprávění o pobytu ve 
skalách Jana Jurišová z Břeclavi. Úkolem studentů je zajistit ptákům klid. Na místě jsou tedy proto, aby do vymezené oblasti 
nevpustili žádné turisty. "Včera kolem nás prošli nějací Rakušané. Volali jsme strážcům, ale nakonec sem nemuseli, protože turisté 
odešli," popisuje zatím jediný konflikt Jurišová. Pětadvacetiletou studentku brněnské univerzity přilákala na sever Čech touha po 
dobrodružství. "Celý den být ve skalách je ohromná relaxace. Beru tenhle týden jako hezkou dovolenou," směje se Jurišová. 
Studenti ubytovaní v Mezné u Hřenska hlídají dvě hnízda. Na obě špatně dostupná místa nezbývá než se dostat pěšky. Kromě 
odpočinku v soutěskách parku je tak hlídání hnízd doprovázeno i kvalitními sportovními výkony. Cesta k hnízdištím totiž trvá bezmála 
hodinu. Jihomoravská skupina se vrátí domů v neděli, kdy ji vystřídají další mladí lidé. Studenti se přihlásili na inzeráty, které po celé 
republice rozeslali ekologové z organizace Děti Země. 
 
Profesionální strážci si pomoc studentů pochvalují. Právě teď totiž čekají i mladé dvou párů vzácných čápů černých a jejich hnízdiště 
hlídají rovněž. Zatímco dravci do těchto zeměpisných šířek patří, jsou černí čápi podle Pavla Bendy z vedení parku u nás raritou. 
"Tady v pískovcových skalách je poměrně sucho, takže se jich tu více než současné dva páry objeví jen výjimečně," tvrdí Benda. Na 
německé straně hranice prý ochránci sledují hnízdění čtyř párů těchto ptáků. Kolik mláďat čápů by u Děčína mohlo přijít na svět, 
neumí Benda odhadnout. Mladých sokolů by se podle něj mohlo vylíhnout kolem deseti. Hnízdiště budou ochránci přírody bedlivě 
sledovat zhruba do poloviny června. Sokol stěhovavý byl v Česku zcela vyhuben. Na sever Čech se vrátil v osmdesátých letech, kdy 
ochránci přírody v Německu vypustili 77 těchto vzácných ptáků. Vysedávání mladých hlídají lidé z národního parku již zhruba pět let. 
"Míváme tu tak dva tři páry. Přestože se jmenují stěhovaví, zůstávají tu starší ptáci prakticky po celý rok," popisuje chování sokolů 
Pavel Benda z vedení parku. Ptáci s jejich kroužky se již objevili v Itálii a Francii. 
 

 

Sběrači borůvek ničí přírodu v Beskydech 
15.7.2003 Moravskoslezský deník Pavla Fucimanová 

 

 
Nastala doba trhání lesních plodů. Lidé houfně vyrážejí i na borůvky. Někteří jen s kelímkem, jiní si berou kovové sběrače a 

mnohalitrové kbelíky. A míří přímo do chráněného území Beskyd nebo dokonce do národní přírodní rezervace. "Chodívám na 
borůvky rok co rok. Většinou pod Lysou horu. Samozřejmě si beru česače. Vždyť s nimi nasbírám desetilitrový džber tak za dvě tři 
hodiny," líčila Alena B. z Ostravice. Není sama, kdo při sběru nemyslí na přírodu. "Hřebeny jsou problém a vnímám je jako velmi 
negativní jev," zamyslel se Pavel Popelář ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy (CHKO). Jeho kolega Jiří Lehký úzce 
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spolupracuje se strážci přírody. Ti mohou hamižné sběrače nachytat v lese a pokutovat je. "Samozřejmě pokud se podaří je chytit a 
oni jsou ochotni se legitimovat. Jinak ale spolupracujeme s policií, která nám ochotně pomáhá," vysvětloval Jiří Lehký. Sám ale 
ihned doplňuje, že zrovna v Beskydech se chytat sběrače moc nedaří. "A tam, kde není žalobce, není ani soudce," dodává. Lidé, 
kteří vyrážejí trhat plody například na Kněhyni, musejí počítat s tím, že jim při dopadení hrozí až padesátitisícová pokuta. V těchto 
místech je totiž národní přírodní rezervace. "Možnost pokuty ale mnoho lidí nevyděsí. Spíše je třeba říct, že i ručním trháním borůvek 
berou potravu tetřevům. Je to druh, kterého je čím dál méně. Je na borůvkách přímo závislý, stejně jako potřebuje klid," varoval Jiří 
Lehký. Kdo má rád přírodu, měl by ji respektovat a plody trhat jinde. "Rezervace je určena pro zvířata. Borůvky konzumují například 
jeřábci či medvědi. Přesto když načapáme někoho jen s kelímkem, pokutu nedáváme a řešíme vše domluvou. Něco jiného by bylo, 
kdybychom narazili na někoho, kdo tam sbírá ve velkém," varoval ochranář. 
 
 

Strážci se opět vrátili do hor 
22.7.2003    Krkonošské noviny     

 

 
Mladí strážci, zapojení do Ranger Junior Projectu, se včera po víkendovém volnu vrátili do Krkonoš, aby pokračovali ve 

svém seznamování s horami a prací profesionálů.   Za sebou již mají týden zajímavé činnosti, která je organizována Správou 
Krkonošského národního parku (KRNAP) a zaštiťuje ji Europarc.  "Ve škole mne zajímá přírodopis, proto jsem se rozhodl zúčastnit. 
Chodím i do přírodovědného kroužku," svěřil se třináctiletý Pavel Kohl z Lomnice nad Popelkou, když před budovou Správy KRNAP 
se stejně starými kolegy čekal na další cestu do hor. Program minulého týdne se Pavlovi líbil, zaujalo jej například sledování zvěře z 
posedu.  "Trochu mne mrzí, že jsme neměli štěstí a vlastně toho moc neviděli," dodal mladý Lomničák, který by se případně chtěl v 
budoucnu činnosti věnovat profesionálně. Radost z něj mají i jeho rodiče, kteří jej do Vrchlabí vyprovázeli.  "Jsem z projektu 
nadšená a svému synovi závidím. Určitě bych se jako třináctiletá na podobnou akci ráda dostala. Pavel má moc rád přírodu a 
přírodopis ho už v šestce moc zaujal. Chválí ho i učitel v kroužku," řekla nám Blanka Kohlová.   Z Lomnice nad Popelkou je také 
Daniela Hojčková. 
"Určitě je dobré trávit prázdniny tímto způsobem. Poznáváme stále něco nového. Jen mne mrzí, že jsme v celé partě jen tři holky," 
řekla nám školačka.   Práci strážců národního parku v těchto dnech obdivuje také Petr Chvejk z Horní Branné.  "Byli jsme se ve 
Špindlerově Mlýně podívat například v dílně, kde zaměstnanci správy vyrábějí různé lavičky a tabule na zakázku. Je to hezká práce 
se dřevem. Určitě by se mi jednou líbilo pracovat v horách," svěřil se. 
 

 

Strážci mají v létě napilno 
2.8.2003    Deník Pojizeří    LIBOR JAKUBEC 

 

 
Nápor letních turistů vyžaduje od strážců přírody v rezervacích zvýšenou ostražitost. Více než jindy se rozmáhá černé 

kempování, zlézání skal v rozporu s pravidly a cykloturistika mimo vyznačené trasy.  "Hodně jsme se zaměřili na kontrolu 
horolezecké činnosti na Suchých skalách. Ačkoli jsou výjimečnou horolezeckou lokalitou, platí zde obdobná pravida jako na všech 
ostatních pískovcových skalách," uvedl Jaroslav Mizera, profesionální strážce přírody v CHKO Český ráj.  Podle něj jsou nejčastějšími 
přestupky horolezců lezení s použitím magnézia a lezení za mokra, které narozdíl od dřívějška je na Suchých skalách rovněž 
zakázáno. Velké starosti působí strážcům také cestovní agentury provozující na skalách školní lezení. Právě na jejich činnost v 
chráněných územích se strážci poslední dobou zaměřili. Se dvěma cestovními agenturami bylo zahájeno správní řízení za porušování 
pravidel pískovcového lezení.  "Podle posledních pravidel je lezení povoleno pouze registrovaným členům horolezkých oddílů. Nikdo 
jiný nemá na skalách co dělat ani v doprovodu instruktora," vysvětlil před časem Jan Šimice z turnovské Správy CHKO Český ráj.  Na 
dodržování návštěvního řádu CHKO dohlíží nyní 24 strážců přírody. V jejich pravomoci je legitimovat osobu, která přestoupila 
návštěvní řád, a uložit na místě blokovou pokutu až do tisíce korun, nebo do 50 tisíc ve správním řízení. Překročením řádu je 
například chůze či jízda na kole mimo vyznačené trasy, parkování v lese, stanování a rozdělávání ohně ve volné přírodě.  "Černé 
táboření kontrolujeme během celého roku. Nejvíce pokut jsme uložili právě za ně," řekl Jaroslav Mizera. Upřesnil, že při 
namátkových kontrolách v oblastech, kde se černé táboření nejvíce rozmohlo, spolupracují strážci s příslušnými okrsky Policie ČR.  
"V nejbližší době plánujeme rozsáhlou akci proti cyklistům, kteří nerespektují značené cyklotrasy," prozradil strážce. 
Nejvyhlášenějšími lokalitami jsou v tomto směru Podtrosecká údolí, Plakánek, Hruboskalsko, Prachovské a Klokočské skály. 
Strážcům budou kromě policistů asistovat pracovníci z České inspekce životního prostředí.  Podle samotných strážců dochází k 
uložení blokové pokuty zřídka. Ve většině případů lze situaci řešit domluvou. Návštěvníci přírodních rezervací si často ani 
neuvědomují, že spáchali přestupek proti návštěvnímu řádu. Dobře si to naopak uvědomují trampové, kteří si po lesích budují 
ilegální tábořiště.  "Jednání s nimi hodně závisí na tom, v jakém stavu je najdeme," tvrdí strážce. Právě z důvodů agresivity 
některých zálesáků musejí strážci chodit ve skupinách a své akce koordinovat se strážníky policie. 
 

 

Borůvkáři se musejí přizpůsobit 
4.8.2003    Krkonošské noviny    JANA MUDROVÁ 

 
  

Od pátku začala platit omezení vstupu veřejnosti do některých lokalit Krkonošského národního parku, vydané Správou 
KRNAP.   Jak jsme minulý týden informovali, jde o některé části třetí zóny parku.  "Pohyb návštěvníků není v žádném případě 
nikterak usměrňován na oficiálních turistických cestách a cyklotrasách," poznamenal koncem týdne náměstek instituce Jindřich 
Sýkora z oddělení státní správy. Omezení vstupu platí pro: Harrachov, celnice - Terex (Janouškova cesta), Růžový důl, Větrník - 
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Karlův Vrch - Žlebský potok - Portášovy boudy, Úbočí Jelení hory - Niklův vrch - Žacléřské boudy - Malá Úpa, Mokré Jámy - Jelenka - 
státní hranice, Lysečinská bouda - Cestník - Latovo údolí - Dlouhý hřeben - Obora - Horní Lysečiny.   Cílem rozhodnutí je zachování 
potravní základny, a to zejména borůvek, pro tetřevovité a další semenožravé ptáky a savce. Avšak nejen to. Návštěvníci, kterých se 
v letním období pohybuje v Krkonoších více, než obvykle, mohou plašit zvěř. Ta si v následujících měsících přivyká na lokality 
přezimovacích obůrek a zároveň prožívá období říje. Zachování klidu je proto důležité, stejně, jako omezování možnosti poškozování 
lokalit s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Velkým problémem jsou v horách právě borůvkáři. Ne ani tolik ti, 
kteří si přijdou natrhat tmavěmodré lahodné plody na koláč nebo do ovocných knedlíků, jako ti, která se česáním borůvek ženou za 
ziskem. Právě "kšeftaři" bývají pro krkonošské borůvčí téměř pohromou. Pomocí hřebenů drancují celé rostlinky, po kterých na 
stráních zbydou jen holiště borůvčích pahýlků. Letos se k lidským škůdcům přidal v některých místech ještě další "neukázněnec".  "V 
horních partiích nejsou ještě plody dozrálé a hlavně jich letos nebude mnoho. Na rostlinkách se totiž podepsala housenka, píďalka 
zhoubná, která ožrala listí," sdělil nám profesionální strážce parku Vladimír Jiřička.  Právě strážci parku budou v následujících dnech 
hlídat lokality, do nichž byl omezen vstup veřejnosti. Pracovníci terénní služby jsou rozděleni do dvou skupin.  "Část strážců chodí do 
hor brzy ráno a hlídá nepořádníky, zvláště borůvkáře, druhá skupina se vydává do frekventovaných lokalit Krkonoš kolem jedenácté 
hodiny a vykonává až do večera osvětovou práci. Informuje turisty a vysvětluje," přiblížil nám práci terénních pracovníků Vladimír 
Jiřička.  Redukce návštěvnosti do nejcennějších krkonošských lokalit platí do 15. října. 
 

 

Na noční hlídce se strážci Šumavy 
8.8.2003    Mladá fronta DNES        EVA TICHÁ  

 

 
Byla to taková klidná služba: brodění horskou říčkou, pokutování trempů a rychlý pochod úplnou tmou 
Srdce mi tluče jako o život, v uších hučí, po zádech teče pot. Snažím popadnout dech. Co chvíli klušu, abych doběhla dva 
profesionální strážce šumavského národního parku, kteří se pustili ostrou chůzí ze strmého kopce. V malebném údolí říčky Křemelná 
chtějí zkontrolovat, zda v zakázaných místech nehodlá někdo nocovat. Je asi půl deváté večer. V hustém šumavském lese jsme 
vyrazili po téměř neznatelné pěšině navlhlé slabým deštěm. I přes den by se tady šlo dost obtížně. Natož v šeru a při rychlosti, 
jakou strážci zvolili. "Musíme chodit rychle, abychom toho co nejvíce zkontrolovali," vysvětlují své tempo. Rychlý sestup dvou set 
padesáti výškových metrů na necelých dvou kilometrech je však ničím proti tomu, co má přijít. "Tohle místo je pro čundráky přímo 
ideální, když prší," ukazuje strážce Miroslav Štádler na mohutné balvany, které v úkrytu větví tvoří střechu. "Ohniště pár centimetrů 
od uschlého jehličí, těsně nad ním větve stromů," ukazuje, na co v letošním suchém létě s obavou při pochůzkách za nelegálními 
nocležníky přicházejí. 
 
Po kolena ve vodě 
Křemelná v tu chvíli pod námi tiše šumí. V Laguně, jak se místu říká, nic jiného slyšet není. Čundráci vědí, proč sem chodí. Idyla 
však končí. Právě přibíhá druhý ze strážců. "Na druhém břehu jsou lidé. Poběžme," oznamuje Petr Šrai a oba se okamžitě úprkem 
vydávají ke Křemelné. Bez rozmyslu do ní skáčou. Jednomu z mužů voda dosahuje do půli stehen, druhému pod kolena. Já ani 
fotograf Jiří Berger nejsme moc nadšeni. Šance přejít říčku suchou nohou není. Veliké kameny v korytě chybějí. "Asi bych tam ale jít 
měla. Co když to budou první i poslední lidé, na které narazíme," honí se mi hlavou. Jdu," oznamuji Jiřímu, ale raději se na něj 
nedívám. Moc se mu totiž do vody nechce. A byla jsem to já, kdo na tuhle akci na návrh strážců kývl. Chladná voda je po 
předchozím sestupu z kopce příjemná. Všechny další pocity však už jsou hrozné. Boty se okamžitě plní vodou, kalhoty jsou ke 
kolenům mokré. Po kamenech na dně to klouže. Přemýšlím, že mobilní telefon v zapnuté kapse, který tahám zbytečně, protože po 
Šumavě stejně není moc signál, při pádu do vody nezachráním. To, že se ještě více namočím, je mi v tu chvíli úplně jedno. "Nic 
nemůže být horší," říkám si už na suchu, kdy zjišťuji, jaké to je mít turistické kotníkové boty plné vody. Navíc s vidinou, že se hned 
tak nepřezuji. 
 
Pokuta pro trempy 
Vítá mě štěkot a vrčení vlčáka. Doprovází trojici mladých lidí z Prahy. V jedné z nejcennějších částí Šumavy popíjejí červeného 
sklepmistra. Jeden z mužů už sotva sedí, dívka se nepřítomně usmívá. Pouze třetí je schopen mluvit. "Zaplatíte pokutu a okamžitě 
odejdete," oznamuje jim strážce Petr Šrai. V tu chvíli vidím kolegu fotografa, jak se konečně opatrně vydal přes řeku. "Ta voda v 
botách je docela nepříjemná," suše poznamenává. Nelegální návštěvníci první zóny parku po chvíli dohadování nakonec platí dvě stě 
korun a balí se k odchodu. Strážci parku vysvětlují, že klasických trempů, po kterých nikdo nepozná, že v lese spali, na Šumavě za 
poslední roky ubylo. "Spíše narážíme na lidi, kteří po sobě zanechají neuvěřitelný nepořádek. V suchém létě založí oheň a je jim 
všechno jedno," říká Petr Šrai. Vracíme se zpátky. "Teď už je to stejně jedno," skáče bez rozmyslu do vody fotograf. Jsem mu v 
patách. V tu chvíli mě zamrazí. Teprve teď mi dochází, že kopec, který jsme seběhli dolů, budeme muset zdolat i v opačném směru. 
Do prudkého kopce začali strážci stoupat opět "svým" tempem. Jsem pár metrů za nimi, ale vzdálenost se prodlužuje. Fotograf jde 
ještě o něco pomaleji. Několikrát na něj čekáme. 
 
Neuvěřitelné tempo 
Kopec je opravdu dost strmý a tempo strážců neuvěřitelné. Při pauzách zjišťuji, že zadýchaní a s krůpějemi potu na čele jsou i 
strážci. "Už tam budeme," povzbuzuje nás Petr Šrai. O chvíli později skutečně docházíme na louku, ze které jsme vyšli. Padá mi zrak 
na polámaný kočárek - takzvané "golfové hole" - který strážci na začátku služby uklidili do auta. "I takovou práci děláme," poukazují 
strážci na to, že v lese nejsou jen od toho, aby kontrolovali neukázněné turisty. 
 
Setmělo se 
Jedeme pomalu lesní cestou, po které se auto v ostrých úhlech naklání do všech stran. Normálně bych se děsila, teď je mi všechno 
jedno. "Kam jdeme teď?" ptám se s obavou v hlase, když zastavujeme. "To už je kratší a ne tak prudká trasa," snaží se nás uklidnit 
Petr Šrai. Má pravdu. Jenže je tma. "Na zem se vůbec nedíváme. Nohy musí mít člověk pořád tak, aby případně příliš tvrdě do 
něčeho nenarazil nebo neupadl," vysvětlují muži, jak mohou chodit tak rychle i ve tmě. Posvítit baterkou na cestu si nemohou. 
Světla by si všimli případní nelegální nocležníci a včas by utekli. Snažím se jít i ve tmě co nejrychleji. Odstup za strážci prodlužuji, 
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neslyším už ani kolegu, který se opožďuje za mnou. V místech, kde se nedá více klesat, zastavuji. Jsem sama. "Snad si mě najdou," 
ujišťuji se. V tu chvíli vidím záblesk baterek. Muži pročesávají okolí Křemelné ve Sluneční zátoce. Je bez trempů. K autu stoupáme za 
úplné tmy. "Pojedete s námi, nebo už pospícháte?" ptají se strážci tak, abychom se ctí mohli odmítnout. Teprve když nás ujišťují, že 
nic podobného jako dosud už nás nečeká, vyrážíme k Poledníku. V automobilu však návštěvníci Šumavy obvykle přes den strážce 
nevidí. Chodí pěšky nebo jezdí na kolech, v zimě na běžkách. Našlapané a ujeté kilometry ani nepočítají. "Nastupuje se zhruba za 
sedm tisíc korun. Po letech jste s platem okolo deseti tisíc. Hrubého," ukazuje Miroslav Štádler, že kvůli penězům se lidé ke strážní 
službě rozhodně nehlásí. "Když musím půl dne strávit v kanceláři papírováním, jsem nervózní," vysvětluje, co ho mimo jiné na 
Šumavu z Plzně dovedlo. I jeho kolega pochází ze stejného města. 
 
Vracíme se zpátky 
Dojíždíme na Poledník. Strážci zastavují a vyskakují z auta. S baterkami v ruce pročesávají okolí vyhlídkové věže, kde se dá pod 
přístřeškem k posezení v suchu přespat. Ani tady nikdo není. Vracíme se autem dolů k Prášilskému jezeru. Po cestě z velkých 
kamenů se za úplné tmy vydáváme pěšky asi 300 metrů pěšky. Ale jdu pomalu, protože chůzi ve tmě nezvládám. Už se zase potím. 
Ne kvůli stoupání. Představa, že upadnu a zlomím si ruku, mě vůbec netěší. Ani u jezera tentokrát nikdo nespí. Na cestu dolů mi 
strážci milosrdně svítí baterkou. Dojíždíme zpátky k sídlu strážců na Slunečné u Prášil, odkud jsme vyrazili. O půlnoci nám už muži 
raději ani nenabízejí, abychom je dál doprovázeli. Tuší, že odmítneme. Odjíždíme do města. Oni pokračují do okolí Prášil a Železné 
Rudy. "V půl třetí jsem byl doma. Nikoho už jsme nenašli," přiznává později Petr Šrai, že tentokrát byla noční služba poměrně klidná. 
 

 

Ochranáři dobyli ráj nudistů v Adršpašských skalách 
9.8.2003    Právo        Vladislav Prouza  

 

 
Ráj nudistů u jezírka v lůně přísně chráněné rezervace Adršpašské skály přežívá pouze ve vzpomínkách pamětníků. 

Ochránci přírody konečně drží dříve stovkami naháčů okupované okolí jezírka pevně v rukou. Dobytí nudistického ráje předcházela 
léta bojů, kdy strážci přírody posílení policisty nudisty z přísně chráněné lokality marně vyháněli. Zátahy na naháče, které neodradila 
hrozba citelné pokuty, tehdy připomínaly výjevy z filmové komedie o francouzských četnících. Ochránci přírody i mravopočestnosti, 
ukolébáni svůdnými křivkami jezerních krásek, nezřídka nemohli najít ani pokutový blok. "Dnes už máme alespoň přes den situaci 
pod kontrolou. Stačilo posílit ostrahu a okolí jezírka dát pevný řád, který by turisté byli nuceni respektovat," přiblížil jeden z 
adršpašských strážců strategii vedoucí ke konečnému vítězství nad nudisty. Lidé, ještě před několika lety devastující břehy jezírka, 
obklíčeného hradbou pískovcových skal, se zakrátko naučili přísný zákaz koupání respektovat. Turisty nezlákají k zakázané koupeli 
ani letošní tropická vedra, před nimiž nyní každodenně po tisících hledají útočiště v chladných skalách. "Pokud někdo zákaz koupaní 
poruší nebo opustí vytyčenou trasu, o což se pravidelně některý z návštěvníků pokouší, okamžitě ho vyháníme. Tolerance jednoho 
narušitele pořádku může spustit lavinu jeho následovníků," popsala stav řečený mít oči na stopkách dívka z půjčovny loděk.     

Břehy kdysi nudisty obleženého jezírka, kde se ještě nedávno kvůli nahým tělům nedalo doslova kam šlápnout, dnes zejí 
prázdnotou. Okolí bývalého lomu, dříve zaneřáděné odpadky nastlanými na devastované vegetaci, však viditelně prokouklo. Svěže 
působí i hladina, zbavená vrstvy opalovacích krémů, ve které se opět jasně zrcadlí rozmanité tvary skal. "Lidi si to udělali sami. 
Kdyby se nechovali jako čuňata, nebyl by až takhle razantní zásah ochránců nutný," zklamaně pronesla turistka, zastavená strážci, 
ještě než si stačila smočit palec. Hrstka vesměs místních odvážlivců, kteří naskáčí do jezírka nejdříve po šesté hodině večer, kdy 
strážcům dávno padla, velkou škodu nenadělá. "Překvapilo mne, že drtivá většina z večerních koupajících má plavky. Holky dokonce 
i vršek. Mekka nudistů je asi fakt minulostí," poznamenal jeden z horolezců, kteří nejčastěji využívají pracovních pauz strážců 
přírody. 

 

 

Krkonoše zaplavili turisté 
9.8.2003    Deník Pojizeří ZDENKA VOSÁHLOVÁ 

  
 

Krkonoše zažívají o prázdninách nápor turistů. Vedle sběračů borůvek je v těchto dnech atakují pěší návštěvníci a cyklisté. I 
pro ně však platí několik pravidel, zvláště tehdy, když hodlají využít pěších či cyklistických přechodů.  Krkonoše nabízejí k návštěvě 
polské strany osm přechodů pro pěší a jeden pro cyklisty. Bez pasu však jejich překročení není možné. "Loni byly otevřeny pěší 
přechody Mýtiny u Harrachova a u Špidlerovy boudy. Letos byl nově otevřen přechod Žacléř. Pokud budou chtít lidé přechodů 
využít, nesmí zapomenout pas," řekla Vladimíra Vališková z informačního střediska Krkonošského národního parku.  Jak dodala, 
přechody budou otevřené do konce září vždy od 8 do 20 hodin, výjimkou je nový přechod Žacléř, kde je to od 8 do 18 hodin.  
Zatímco pěší návštěvníci mají možnost poznat i první zónu národního parku, cyklistům je uzavřená. "První zónu mohou navštívit 
jen pěší turisté. Na cyklisty ale nezapomínáme. Ti mohou využít přes 400 kilometrů cyklistických tras," popsal Jaromír Gebas, 
vedoucí terénní služby.  Podle jeho slov o prázdninách panují v parku zvýšené kontroly, které se zaměřují na borůvkáře, pěší a 
cyklisty. "Strážci mají park pod kontrolou a zaměřují se na zóny, kde je návštěvnost nejvyšší. První prohřešek řeší většinou domluva, 
ale pokud se věc stane opakovaně, mohou strážci udělit na místě pokutu do tisíce korun," upozornil Gebas.  Právě borůvkáři činí 
strážcům v těchto dnech největší problémy. "Už jsme se setkali s několika skupinami Poláků a Ukrajinců, kteří jsou na sběr najímáni. 
Ti jsou bezohlední, protože jdou jen za výkonem. Místní občané se naopak chovají ukázněně," popsal situaci vedoucí terénní služby.  
Jak na závěr dodal, omezení v parku, které platí od minulého týdne, se vztahuje vedle první zóny i na druhou a třetí. Neznamená to 
ovšem, že by byl park úplně uzavřen. "Někteří lidé nám volali, proč jsme park uzavřeli, že přece není jen náš. Návštěvníci ale mohou 
vstoupit kamkoliv, jen se nesmí pohybovat mimo značené cesty," vysvětlil Jaromír Gebas. 
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Předběžná informace 
 

o setkání terénních pracovníků a strážců přírody v roce 2004 
 
 

 
Akce proběhne na Křivoklátsku, na chatě Emilovna  
15. – 16. dubna. 
 
 
Termín je již pevně stanoven z důvodu zajištění ubytování a rovněž je 
zařazen do programu akcí Správy CHKO České republiky 
 
 
 
V současné době se jedná s lektory o kurzu komunikace s veřejností, který 
na tomto setkání proběhne. 
 

 
Tabulka kontaktů pro výměnné stáže strážců přírody 

 
Katalog výměnných stáží se vyvinul do podoby jednoduché tabulky kontaktů. 

Bohužel celá akce ještě není projednána se Správou CHKO ČR, takže se v podstatě nemůže rozjet. 

 
 

Asociace předala ke schválení  2 projekty v rámci Operačního programu Olomouckého 
kraje OPOK 2003 

 
 10. srpna se na Krajském úřadě Olomouckého kraje otevřely obálky s nabídkou veřejných zakázek zadaných 
v rámci programu OPOK 2003. Mezi nimi byly i dvě obálky s projekty, které navrhuje uskutečnit Asociace strážců 
přírody. Jedná se především o projekt Kurz komunikace s veřejností, který by měl jednorázově proškolit strážce 
přírody CHÚ Olomouckého kraje – CHKO Litovelské Pomoraví a Jeseníky. Projekt zahrnuje 3 kurzy po 20 účastnících a 
celkové finanční náklady jsou 44.000,- Kč. Druhým projektem je Leták Národní přírodní rezervace Praděd, který 
informuje návštěvníky o největším maloplošném chráněném území Olomouckého kraje. Finanční náklady na leták jsou 
20.000,- Kč. Jak jste již poznali, projekty jsem připravil já, konzultoval jsem je s Michalem Skalkou, Petrem 
Grendziokem, Radimem Šnoflákem, Renatou Honzákovou z KÚ Olomouc, lektorem Petrem Křížem a některými kolegy 
na SCHKO Jeseníky.  
 V září se budou návrhy projednávat, doufám, že budeme moct něco realizovat. Taky doufám, že podobných 
akcí budeme připravovat víc. 
 
                                                                                                                                Michal Ulrych 

Název CHÚ Kontaktní osoba telefon e-mail 
CHKO Litovelské Pomoraví Radim Šnoflák 585 344 156 chko.pomoravi@volny.cz 

CHKO Moravský kras Libor Dvořák 516 417 825 schkomk@iol.cz 
CHKO Železné hory František Bárta 469 677 420 zelhory@schkocr.cz 

CHKO Jeseníky Michal Ulrych 584 403 050, 604 527 419 ulrych@schkocr.cz 
CHKO Orlické hory Josef Kučera 494 535 337 kucera@schkocr.cz 

CHKO Poodří Iva Němečková 556 455 055 poodri@schkocr.cz 
CHKO Žďárské vrchy Luboš Dajč 566 653 111 zdarvrch@schkocr.cz 
CHKO Broumovsko Drahomír Doležal 491 541 084 broumovsko@schkocr.cz 

CHKO Labské pískovce Martin Chochel 412 518 202 labpis@schkocr.cz 
CHKO Beskydy Jiří Lehký 571 654 293/25 lehky@schkocr.cz 

NP Podyjí Petr Lazárek 515 226 722 lazarek@nppodyji.cz 
KRNAP Jaromír Gebas 499 456 414                            jgebas@krnap.cz 

NP Šumava Karel Kovařík 602 642 396 karel.kovarik@npsumava.cz 
CHKO Český ráj Lenka Šoltysová 724 002 216 soltysova@schkocr.cz 

CHKO České středohoří Borek Franěk 416 732 387, 732 489 890 franek@schkocr.cz 
CHKO Křivoklátsko Lukáš Vápeník 313 251 183, 604 786 323 vapenik@schkocr.cz 
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ADRESÁŘ ČLENŮ 
 
1. Petr Grendziok Nám. ČSA 3, Český Těšín  737 01, tel. 558711023, 603700327 

 předseda  DS SCHKO Beskydy                                                                                        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. Petr Hartmann č.p. 129, Dlouhoňovice  564 01  

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

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

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

11. 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 

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

   (člen ADS CHKO Jeseníky) 

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

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

14. 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 

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

  S CHKO Poodří, 2. května1, Studénka 742 13, tel. 556455055                                  e-mail: poodri@schkocr.cz 

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

  soukromý podnikatel   (člen ADS CHKO  Bílé Karpaty) 

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

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

18. David Skrbek Psohlavců 423, Trutnov, 541 01 

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

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

  (člen ADS CHKO Jeseníky) 

20.  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 

21. 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 

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

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

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

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

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

  Pobřežní 8, Plzeň 301 17, tel. 377320394 
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25. Pavel Nedvěd U Řezné 371, Železná Ruda 340 04, tel. 376397103                                                  e-mail: pavned@quick.cz 

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

26. 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 

27. Emil Pěšina  Náměstí 141, Kašperské Hory 341 92 

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

28. 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 

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

  (člen ADS CHKO Jeseníky a Litovelské Pomoraví) 

30. 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 

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

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

32. 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 

33. 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 

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

  DS SCHKO Beskydy 

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

  DS SCHKO Beskydy 

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

  SCHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906, Litovel, 784 01, tel. 585344156,        e-mail:chko.pomoravi@volny.cz 

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

  Stožec, PSČ 384 44, tel. 388335013 

38. 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 

39. Václav Nič Krásný Studenec 151, Děčín XXIV   405 02, tel. 737 276 867                                           email: v.nic@npcs.cz 

   SNP České Švýcarsko, lesní správa Jetřichovice 407 16, tel. 412 555 035 

40. Marek Aschermann Kvilda 8, Kvilda 384 93, tel. 606 630 394 

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

41. David Vítovec 1. máje 212, Vimperk, 385 01, tel 605 954 268 

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

42. Jaroslav Mizera Příšovice 176, Příšovice  463 46, tel. 724 161 068                                                  e-mail: mizera@schkocr.cz 

  SCHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, Turnov  511 01, tel. 481 321 900            e-mail: ceskyraj@schkocr.cz 

43. Vít Preisler Pelešany 103, Turnov 511 01, tel. 605 139 831 

  SCHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, Turnov  511 01, tel. 481 321 900            e-mail: ceskyraj@schkocr.cz 

                                                                                                                                                                    aktualizace 1.9.2003 
  

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

vychází nepravidelně, v počtu 80 ks, zdarma. 
Zodpovědný redaktor Michal Ulrych, návrh obálky a logo Ladislav Szathmári. 

Příspěvky a připomínky zasílejte na adresu: Správa CHKO Jeseníky,  
Šumperská 93, 790 01 Jeseník, tel. 584 402 228, tel./fax. 584 403 050,  

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

IČO 68213450 
č.ú. ČSOB Trutnov 8010-0908339653 

 

TENTO ZPRAVODAJ SE NACHÁZÍ I NA INTERNETOVÉ ADRESE: HTTP://www.krnap.cz/asociace



 23

 


