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Vážené kolegyně a kolegové, 
na valné hromadě naší asociace strážců v jarním období 2004 konaném v CHKO Křivoklátsko proběhly pravidelné volby 
do výboru AS. Již před jejich započetím byl přečten otevřený dopis od našeho dlouholetého předsedy Petra Grendzioka, 
který v něm požádal všechny účastníky aby ho na další volební období již nevolili. Jak uváděl, tak by se vzhledem ke 
své nové práci již nemohl věnovat předsednictví s takovým nasazením jako to dělal doposud. Členská základna jeho 
žádost plně akceptovala a do výboru AS nezvolila. Novými členy výboru byli zvoleni Borek Franěk a Jiří Lehký, dále byli 
opět zvoleni Jaromír Gebas, Karel Kovařík, Michal Skalka, Michal Ulrych a Oldřich Pažout. Volbou výboru AS jsem byl 
zvolen pro nadcházející volební období do funkce předsedy.  
Doufám, že se nám bude v nadcházejícím období dařit plnit naše úkoly a předsevzetí, kterých není málo, a že se budu 
moci plně spolehnout na kolektivní práci všech členů naší asociace při jejich naplňování. 
Závěrem bych jménem výboru a i jménem všech členů asociace poděkoval Petru Grendziokovi za práci vykonanou ve 
prospěch Asociace strážců a do jeho další práce mu popřál hodně úspěchů.  
 

Olda Pažout 
Předseda AS 

  
  
  



 3 

NNÁÁVVRRHH    
  

ZZAAJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  MMIINNIIMMÁÁLLNNÍÍ  AA  OOPPTTIIMMÁÁLLNNÍÍ  VVAARRIIAANNTTYY    
SSTTRRÁÁŽŽNNÍÍ  SSLLUUŽŽBBYY    

PPOODDLLEE  ZZÁÁKKOONNAA  111144//9922  SSBB..  §§  7788  
  VV  CCHHRRÁÁNNĚĚNNÝÝCCHH  KKRRAAJJIINNNNÝÝCCHH  OOBBLLAASSTTEECCHH    

ČČEESSKKÉÉ  RREEPPUUBBLLIIKKYY  
 

 
 
 

ZPRACOVALA 
ASOCIACE STRÁŽCŮ PŘÍRODY CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 
LEDEN 2004 
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NNÁÁVVRRHH  ZZAAJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  MMIINNIIMMÁÁLLNNÍÍ  AA  OOPPTTIIMMÁÁLLNNÍÍ  VVAARRIIAANNTTYY  SSTTRRÁÁŽŽNNÍÍ  SSLLUUŽŽBBYY    
PPOODDLLEE  ZZÁÁKKOONNAA  111144//9922  SSBB..  §§  7788  VV  CCHHRRÁÁNNĚĚNNÝÝCCHH  KKRRAAJJIINNNNÝÝCCHH  OOBBLLAASSTTEECCHH    

ČČEESSKKÉÉ  RREEPPUUBBLLIIKKYY  
 
 

 
 
č. 

 
 

Název  

 
 

Rozloha 
v km2 

Minimální počet 
strážců přírody/ 
optimální 
počet 

 
Optimální počet 
dobrovolných 

strážců 
1. Beskydy 1160 3/10 50 
2. Bílé Karpaty 715 2/4 40 
3. Blaník 40 0,5/1 5 
4. Blanský les 212 1/2 10 
5. Broumovsko 410 1/4 30 
6. České středohoří 1063 2/5 30 
7. Český kras 128 1*/4 20 
8. Český ráj 181 2*/4 20 
9. Jeseníky 744 2/6 40 
10. Jizerské hory 368 2/4 20 
11. Kokořínsko 272 1/2 20 
12. Křivoklátsko 630 2/5 40 
13. Labské pískovce 245 2/3 20 
14. Litovelské Pomoraví 96 1/2 10 
15. Lužické hory 264 1/2 10 
16. Moravský kras 92 1/2 10 
17. Orlické hory 204 1/2 10 
18. Pálava 83 1/2 10 
19. Poodří 81 1/2 10 
20. Slavkovský les 620 2/4 30 
21. Třeboňsko 700 2/6 40 
22. Žďárské vrchy  709 2/6 40 
23. Železné hory 284 1/3 20 
 Celkem - 34,5/85 535 

                               * vzhledem k vysoké návštěvnosti navrhujeme vyšší počet vůči rozloze 
 
 
 
 
Další náklady na jednoho strážce: 
 
1. Telekomunikace – 500,-Kč/měsíc 
2. Ochranné pomůcky a vybavení – 4000,-Kč/rok  (první nákup 20.000,-  ošacení, obuv, dalekohled…) 
3. Mzdové prostředky – tarifní třída 8 až 9 u vedoucího terénní služby a 7-8 u terénního pracovníka 
          (podle aktuální pracovní náplně Správy CHKO ČR – cca 15.000,-Kč hrubé mzdy) 
4. Limit na dopravu – předpokládané náklady jsou 5.50,-Kč/1km, což je při průměrném měsíčním limitu  
          1000 km na pracoviště 1.518.000,- Kč/rok, při optimálním počtu strážců tento údaj   
           zdvojnásobujeme, což činí 3.036.000,- Kč/rok pro všechna pracoviště dohromady. 
5. Cestovné – 5.000,-Kč/rok/strážce  
6. Minimální náklady na 1 dobrovolného strážce 2000,- Kč/rok, celkem: 1.070.000,- Kč. Položka není  
          zahrnuta do celkových nákladů na profesionální strážní službu, protože v současnosti je počet  
          dobrovolníků cca 200 lidí  (počet není přesně zjištěn a neustále se mění). 
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Celkové roční náklady 

 
                                 pro 34,5 strážců                     a            pro optimálních 85 strážců 
 

Mzdové 
prostředky 

6210000  Mzdové 
prostředky 

15300000 

Telekomunikace 207000  Telekomunikace 510000 
Ochranné 
pomůcky 

138000  Ochranné 
pomůcky 

340000 

Doprava 1518000  Doprava 3036000 
Cestovné 172500  Cestovné 425000 
     
celkem 8 245 500,-Kč  celkem 19 611 000,-Kč 

 
 

V případě financování strážní služby prostřednictvím Asociace strážců přírody chráněných 
území ČR náklady vzrostou o provoz kanceláře a dvou pracovníků, jelikož v současné době 
asociace nemá stálou kancelář a zaměstnance.     
 

Financování strážní služby na jednotlivých CHKO prostřednictvím asociace se nám jeví jako 
problematické k pracovně právním vztahům mezi zaměstnavatelem, pracovníkem a správou CHKO. 
V případě této varianty financování strážní služby na CHKO by se musely tyto vztahy smluvně 
ošetřit mezi asociací a Správou CHKO ČR popř. i MŽP ČR.  
Optimální variantou by bylo posílení rozpočtu (alespoň o minimální variantu) Správy CHKO ČR 
vázanou částkou pro zajištění strážní služby. 
 

Výrazně upozorňujeme na absenci strážní služby u správ CHKO, která je daná zákonem 
č.114/92 a není plně naplňována. Strážce přírody je nenahraditelně tzv. prodlouženou rukou správy 
CHKO ve všech jejích terénních aktivitách.   
 
 

ZPRACOVALA 
ASOCIACE STRÁŽCŮ PŘÍRODY CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 
LEDEN 2004 

  
VVoollbbyy  ddoo  VVýýbboorruu  AAssoocciiaaccee  ssttrráážžccůů  ppřříírrooddyy  

VVaallnnáá  hhrroommaaddaa  1166..44..22000044  EEmmiilloovvnnyy  ––  CCHHKKOO  KKřřiivvookkllááttsskkoo  
  

VVoolleebbnníí  kkoommiissee::  IIvvaa  NNěěmmeeččkkoovváá,,  JJiiřříí  LLeehhkkýý,,  OOllddřřiicchh  PPaažžoouutt  
PPooččeett  ppřřííttoommnnýýcchh  ččlleennůů  AASS::  2233  
PPllaattnnýýcchh  llííssttkkůů::  2222  
NNeeppllaattnnýýcchh  llííssttkkůů  ::  11  
  
VVýýsslleeddkkyy  hhllaassoovváánníí::  OO..  PPaažžoouutt  1188,,  JJ..  LLeehhkkýý  1133,,  JJ..  ŠŠiippaann  22,,  LL..  VVááppeennííkk  66,,  BB..  FFrraanněěkk  88,,  KK..  KKoovvaařřííkk  2211,,                    
JJ..  MMaarreekk  77,,  VV..  JJiiřřiiččkkaa  77,,  MM..  SSkkaallkkaa  1166,,  JJ..  GGeebbaass  2211,,  II..  NNěěmmeeččkkoovváá  88  ((vvzzddaallaa  ssee  ččlleennssttvvíí  vvee  VVýýbboorruu)),,                      
MM..  UUllrryycchh  2211..  
  
DDoo  VVýýbboorruu  AASS  bbyyllii  zzvvoolleennii::  OOllddřřiicchh  PPaažžoouutt  jjaakkoo  ppřřeeddsseeddaa,,  BBoorreekk  FFrraanněěkk  jjaakkoo  
mmííssttooppřřeeddsseeddaa,,  MMiicchhaall  SSkkaallkkaa  jjaakkoo  ppookkllaaddnnííkk  aa  zzaahhrraanniiččnníí  ggaarraanntt,,  JJaarroommíírr  GGeebbaass  jjaakkoo  
ffiinnaannččnníí  ggaarraanntt,,  MMiicchhaall  UUllrryycchh  jjaakkoo  ttiisskkoovvýý  ggaarraanntt  aa  JJiiřříí  LLeehhkkýý  aa  KKaarreell  KKoovvaařřííkk  jjaakkoo  
ččlleennoovvéé  VVýýbboorruu..  

RReegguulléérrnnoosstt  aa  vvýýsslleeddkkyy  vvoolleebb  jjssoouu  ggaarraannttoovváánnyy  aa  ppooddeeppssáánnyy  ččlleennyy  vvoolleebbnníí  kkoommiissee  
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Česká inspekce životního prostředí 
oddělení ochrany přírody 

 
  

 

 
 

Z P R Á V A 
 
 
 

z prověrky výkonu strážní služby v NP a CHKO v roce 2003 
 

v souvislosti s dodržováním ust. § 81, zák. č. 114/1992 Sb a § 20, vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
 
 
 

Stěžejní úkol ČIŽP č. I.D.4 
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1.Úvod 
 

ČIŽP v roce 2002 uskutečnila kontrolu činnosti stráže přírody (dále jen SP) na 

vybraných velkoplošných zvláště chráněných územích (dále jen ZCHÚ). Prověrka  byla 

provedena na základě stěžejního úkolu ČIŽP č.  I.D.4.„Provedení tématické kontroly 

výkonu strážní služby v minimálním rozsahu 1 národní park (dále jen NP) a 4 

chráněné krajinné oblasti (CHKO)“. ČIŽP provedla kontrolu SP působící na území 

těchto ZCHÚ: NP Šumava (oblastním  inspektorátem ČIŽP (dále jen OI) České 

Budějovice), NP Podyjí (OI Brno), NP České Švýcarsko (OI Ústí nad Labem), CHKO 

Slavkovský les (OI Plzeň), CHKO Moravský kras (OI Brno) a CHKO Jeseníky (OI 

Olomouc). 
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2. Cíl kontroly 

 
Cílem kontrol ČIŽP bylo: 
� zmapovat  činnost a organizaci strážců přírody (dále jen SP) působících na  ZCHÚ  
� zjistit případné rozpory s ustanoveními, které se vztahují k činnosti  SP  
� zjistit nejčastější  přestupky  zákona 114/92 Sb. na území ZCHÚ, které musí řešit SP 
� zjistit nastupující negativní trendy v porušování zákona na území ZCHÚ, které monitoruje SP 
� projednat  zjištěné nedostatky  s jednotlivými správami ZCHÚ  
� závěry z těchto kontrol poskytnout MŽP  
 
 
 
 

3. Metodika 
 
      Na těchto kontrolách  byly(a)  
a) prověřeny základní  údaje z hlediska zákona 114/1992 Sb. a vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb., a  

novely zákona 114/92 Sb. č.190/2000 Sb., která především upravuje a sjednocuje práva a 
povinnosti stráže přírody (šlo zejména o §§ 81 odst. 3, § 81a § 20 odst. 1-7, § 21odst. 1-2)  

b) zjišťována organizace, hlavní náplň a problémy strážní služby – evidence, hodnocení činnosti, 
školení atd 

c) provedena kontrola výkonu strážní služby přímo v terénu  
d) výsledky z kontrol (závěry a doporučení) zaznamenány  v jednotných protokolech a projednány 

se zástupci správ NP a CHKO  
 
Každá kontrolní skupina postupovala podle předtištěného protokolu  vypracovaného Ř OOP viz. 
příloha.  
 
 

4. Výsledky 
 
4. 1. Organizace SP a základní informace 
 
Kontroly SP  ukázaly zejména na rozdíly v organizaci mezi CHKO a NP.  Finanční možnosti jsou  
výrazně lepší u NP, a tak se výkon stráže přírody v NP opírá zejména o profesionální pracovníky. 
Na území  CHKO službu vykonávají  převážně dobrovolníci. Správy CHKO mají v lepším případě 
jednoho profesionálního SP, který se stará především o organizaci a pracovní náplň dobrovolníků.  
 
4.1.1. Profesionální SP zejména v NP 
 
1. V NP mají pro potřeby výkonu SP  území rozdělené  na tzv. strážní obvody*). V každém 

strážním obvodu operuje jedna skupina, která dohlíží na dodržování zákona 114/92 v daném 
území. 

2. Profesionální pracovníci v NP konají službu buď během celého roku a nebo jen v letní a zimní 
turistické sezóně. Dobrovolná SP koná službu jen v letních měsících.  Oproti dobrovolné SP jsou 
profesionální strážci přírody lépe vybaveni  (auta, kola, vysílačky, mobily) a pravidelně 
proškolováni a přezkušováni.  

3. Školení probíhá nejen v oblasti odborné (zoologie,botanika, geografie) a legislativní, ale i 
v oblasti zdravovědy – jako např. školení v základech první pomoci. Naopak ČIŽP zaznamenala  
absenci psychologického školení, které je pro výkon této profese velmi potřebné.  

4. Profesionální SP v NP oproti dobrovolné stráži  ukládá blokové pokuty.     
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5. Profesionální strážce přírody kromě strážní služby vykonává i manuální  práce 
v terénu. Jde především o umísťování a údržbu informačních tabulí, údržbu 
naučných stezek, stavby dřevěných můstků, atd.  

 
4.1.2. Dobrovolná SP (zejména v CHKO) 
 
1. Stráž přírody postavená na  dobrovolnících  plní roli především informační a výchovnou.  
2. Dobrovolníci konají službu většinou o víkendech  a zejména v místě svého bydliště popř. na 

území  tzv. strážních okrsků CHKO. 
3. Materiální a technické vybavení je u dobrovolných pracovníků minimální – jde často jen  o 

odznak SP, průkaz SP, razítko, mapové podklady a výjimečně o některé části uniformy SP.  
 
 
 *) V CHKO mají také území pro potřeby SP rozčleněné, ale nejde  o strážní obvody v pravém slova 
smyslu, tak aby  pokrývaly celé území. Jde spíš o několik vzácných lokalit v NPR a I. zónách..  
 
4. Finanční ohodnocení je u dobrovolníků praktikováno zřídka a jedná se pouze o náklady (někdy 

ani ty          nejsou hrazeny např. u CHKO Moravský kras) spojené s výkonem SP.  
5. Školení dobrovolných strážců probíhá většinou 1x ročně se zaměřením zejména na místní faunu 

a flóru  popř. legislativu (zákon 114/92Sb., vyhláška 395/92 Sb. novela z. 190/2000 Sb. popř. 
návštěvní řád NP).  

6. Úroveň dobrovolných strážců vykazuje velké rozdíly mezi jednotlivými správami ZCHÚ. Je to 
dáno zejména kvalitou přípravy SP a způsobem organizování činnosti dobrovolných strážců na 
jednotlivých správách. Vliv na úroveň SP má i rozloha území a jeho návštěvnost, popř. finanční 
možnosti jednotlivých správ. Například  úroveň přípravy dobrovolné SP v CHKO Jeseníky je na 
velmi vysoké úrovni (mají zde 23 aktivních strážců) naopak v  CHKO Slavkovský les nemá ani 
jeden z dobrovolných SP složené základní zkoušky odst. (7) a SP slouží sporadicky. 

 
tab.č.1  základní informace o počtu SP, počtu strážních obvodů a udělených blokových pokutách  
SP za rok 2001 
poř.
č. 

ZCHU dobrovolná SP profesionální 
SP 

strážní  blokové pokuty 

  počet lidí počet hod. počet lidi obvody počet  výše (Kč) 
1 CHKO MK 7 1640 4 x 8 800 
2 CHKO Jes 20 není znám (1SP -min.6 

služeb/rok) 
1 3 3 1 000 

3 CHKO SL 7*) 80  1**) 4 0 0 
4 NP Pod 0 0 4 5 6 2 500 
5 NP ČŠ 8 1280 5 4 45 14 700 
6 NP Šum 23 není znám (1SP -min.10 

služeb/rok) 
18 4 78 37 400 

*) SP nemají složené kvalifikační zkoušky SP                     **)profesionální SP slouží jen  
během letní sezóny  

 
vysvětlivky : 
CHKO MK – CHKO Moravský kras 
CHKO Jes – CHKO Jeseníky 
CHKO SL – CHKO Slavkovský les 
NP Pod – NP Podyjí 
NP ČŠ – NP České Švýcarsko 
NP Šum – NP Šumava 
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1SP (1SP – min. 6 služeb/rok – dle dohody se správou CHKO jeden dobrovolný strážce 
odpracuje minimálně 6 služeb za rok 

 
 

4.2. Plnění ustanovení § 81, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
 
 
 (3) Stráží přírody může být ustanovena fyzická osoba, která 
a) je občanem České republiky, 
b) je starší 21 let, 
c) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, 
d) má způsobilost k právním úkonům, 
e) je zdravotně způsobilá, 
f) prokázala znalost práv a povinností stráže přírody podle tohoto  zákona a znalost souvisejících 
předpisů, 
g) složila před  okresním úřadem nebo  správou slib….. 

 
Až  na CHKO Slavkovský les, kde dobrovolní strážci přírody nemají splněné kvalifikační zkoušky, 
nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zvláštní je situace u NP Podyjí, který  nemá žádné dobrovolné 
SP. 

 
(8) Strážci jsou oprávněni 

a) zjišťovat  totožnost osob,  které porušují  předpisy na ochranu  přírody, 
b) ukládat  a  vybírat  blokové  pokuty 42)  za  přestupky na úseku  ochrany přírody, 
c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v § 62, 
d) zadržet  ke zjištění  totožnosti osobu,  kterou přistihnou  při  porušování  právních  předpisů  o  
ochraně  přírody  a krajiny,  a odevzdat ji orgánu Policie  České republiky; přistižené osoby  jsou 
povinny uposlechnout, 
e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky,  popřípadě  obecní  policie,  
pokud nemohou  splnění  svých   povinností zajistit vlastními silami a prostředky. 
 
 (9) V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části  druhé,  třetí  a  čtvrté  
tohoto  zákona je strážce přírody oprávněn   k  pozastavení   rušivé  činnosti.   O  svém   opatření 
bezodkladně  vyrozumí  územně  příslušný  orgán  ochrany  přírody.Opatření   potvrdí,  změní   
nebo  zruší   orgán  ochrany  přírody nejpozději do 15 dnů od jeho vydání. 
 
 
Zde je významný rozdíl ve využívání pravomocí u dobrovolných a profesionálních strážců přírody.  
Zatímco profesionální SP ukládá blokové pokuty a spolupracuje s Policií ČR „celkem běžně“, u 
dobrovolníků je využívání těchto pravomocí spíše výjimečné.  
Obecně lze říci, že SP při spolupráci s místní Policií ČR naráží na tyto problémy: Policie často nemá 
personální (málo sloužících  o víkendech) ani technické možnosti (často jim chybí vhodné oblečení 
do těžšího terénu) k řešení závažných přestupků v terénu na  ZCHÚ.  Tyto překážky omezují 
účinnost zásahů SP.   
V roce 2001 SP ani v jednom případě  nenařídila pozastavení rušivé činnosti. 
   
   81a)  Stráž přírody je při své činnosti povinna 
a) prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak, 
b) dohlížet  na   dodržování  povinností  spojených   s kontrolou dodržování předpisů o ochraně 
přírody a krajiny, 
c) oznamovat  neodkladně  zjištěné   závady,  nedostatky  a  škody orgánu, který ji ustanovil,  
popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným  
orgánům  státní správy. 
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Z hlediska ust. § 81, zák. č. 114/1992 Sb. nebyly zjištěny nedostatky či stav, kdy by 
docházelo k porušování uvedeného zákona ze strany Správy NP Podyjí. Správa NP 

Podyjí však nemá dobrovolné strážce přírody. 
 

Při kontrolách bylo zjištěno, že v NP Podyjí a  CHKO Slavkovský les byly služební průkazy SP již 
neplatné. Na dalších  správách ZCHÚ nedostatky zjištěny nebyly.   

 
 

4.3. Plnění ustanovení vyhlášky 395/92 § 20 ( k § 81 odst. 5 zákona)  
 
 

     (1) Stráž  přírody zajišťuje  strážní, kontrolní, informační, výchovné,  případně 
odborné  činnosti v  rámci území  v působnosti orgánu ochrany  přírody, který ji 

jmenoval  (případně části tohoto území). Orgán ochrany přírody jmenuje pro území ve 
své působnosti, z vlastního podnětu,  či na návrh  organizační jednotky občanského 

sdružení, splňující  podmínky dle §  70 odst. 2  zákona, strážce a zpravodaje (dále jen 
"členové stráže přírody"). 

 
Opět je tu rozdíl v zajištění činnosti SP mezi dobrovolnými a profesionálními členy. Jak již bylo 
uvedeno výše dobrovolná SP se zabývá zejména  informační, výchovnou popř. odbornou činností. 
Pokud provádí dobrovolníci strážní činnost, tak ta má jen málokdy represivní charakter.  Je to dáno 
nejen dobrovolností této funkce, ale také i tím, že strážce absolvuje převážně službu sám. 
Dobrovolníci tedy nevyužívají možnosti udělit za závažnější přestupky blokovou pokutu.   
Naproti tomu profesionální stráž kromě strážní činnosti má na starosti i terénní práce (např. 
umísťování informačních tabulí, údržba zařízení NP, budování naučných stezek), správy budov či 
výchovnou činnost. Tyto vyjmenované aktivity  zabírají často více času než samotný výkon služby 
SP.  Nepoměr pracovní náplně mezi strážní službou a ostatními činnostmi je jedním z hlavních 
problémů profesionální SP.         

 
(3) K  ověření  znalosti  práv  a  povinností strážců přírody  podle § 81 odst. 3 písm.  f) zákona 

pořádá příslušný orgán ochrany přírody  kvalifikační  zkoušky.  V   rámci  zkoušek  musí  uchazeč 
osvědčit  znalost  právních  předpisů  zejména  na ochranu přírody a životního  prostředí,  
podrobnější  znalost  přírody,  místopisu a geografie  území, v  němž má  strážní službu  
vykonávat. Znalost práv a  povinností zpravodaje podle §  81 odst. 3 písm.  f) zákona ověřuje  
příslušný  orgán   ochrany  přírody13)  ústním  pohovorem s uchazečem. 

 
Při kontrole bylo zjištěno, že správa CHKO Slavkovský les neprovádí kvalifikační zkoušky. Všechny 
zbývající kontrolované  správy ZCHÚ se řídí ustanovením zákona.  
 

(4) Strážní  služba je  vykonávána podle  určení a  požadavků příslušného  orgánu  ochrany  
přírody.Dobrovolným  členům stráže přírody  se poskytují  náhrady výdajů,  které jim  v souvislosti 
s výkonem služby vznikly, za podmínek a ve výši stanovené zvláštními předpisy  pro pracovníky.14)  
Orgán ochrany  přírody vybaví  členy stráže  přírody   pomůckami  pro  výkon   strážní  služby  
(mapové podklady, právní  předpisy dotčených chráněných  území atd.); může je  podle svých  
možností přiměřeně  vybavit terénním  oblečením a dalšími pomůckami.  

 
Kontrola ČIŽP zjistila, že  ustanovení odst. 4 není často plněno. Správy ZCHÚ se potýkají 
s problémem financování SP.  Vybavení SP je minimální. Někdy dokonce dobrovolníci nedostávají 
ani náhradu za cestovné (CHKO Moravský kras). U profesionální  stráže chybí fotoaparáty 
k pořizování fotodokumentace, telekomunikační spojení, často je zastaralý vozový park a nejhorší 
situace je u vybavení terénním oblečením. Vybavování pracovníků Správ probíhá centrálně a tudíž 
některé druhy uniforem typu B jsou vhodné pro horské, chladnější oblasti, ale už méně či naprosto 
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nevhodné pro nížinné, teplé oblasti, jako je např. NP Podyjí. Nelze totiž vybavit pracovníky SP v NP 
Podyjí a např. v NP Šumava či KRNAP stejnými typy oděvů, neboť především v letním období jsou 
v těchto územích výrazné klimatické rozdíly  a tudíž je  při vybavování uniformami potřeba vzít 
tento aspekt v úvahu.  Dalším  důvodem k přehodnocení vhodnosti uniforem je náplň práce při 
kontrolách. SP při kontrolách většinou urazí velké vzdálenosti v těžkém terénu a pro tuto zátěž je 
dosavadní typ uniformy nevhodný.  Při výkonu služby na běžkách nebo na horském kole není 
možné se pohybovat v předepsaném oblečení. 
 

(5) Orgán  ochrany  přírody  dbá  na  průběžné  vzdělávání  a doškolování  členů  stráže.  
Přezkoušení strážců  nařídí  po pěti letech od  složení příslušné kvalifikační  zkoušky a dále  
každých pět  let; může  tak učinit   v odůvodněných  případech i  v jiných lhůtách. 

 
Vzdělávání a doškolování SP se uskutečňuje téměř na všech správách ZCHÚ (výjimka CHKO 
Slavkovský les).  Jde především o školení v oblasti legislativy, místopisu, zoologie a botaniky.  V NP 
probíhá také školení na první pomoc, práce s nástroji (pila, křovinořez) či nácvik spolupráce 
s horskou službou.  ČIŽP konstatuje, že chybí školení psychologické, které by umožnilo SP lépe 
zvládat krizové situace při jednání s neukázněnými návštěvníky. 

   
 

5. Doporučení  správám ZCHÚ 
 
Na základě těchto kontrol Česká inspekce životního prostředí  doporučuje  správám 
ZCHÚ 
 
1. u NP změnit poměr údržbových a výchovných činností k výkonu strážní služby 

2. zajistit takové podmínky, aby strážci přírody mohli vykonávat své pochůzky v terénu 

ve dvojici  

3. aby zvážily v některých případech celoroční působení SP (jde zejména o NP). Pouze 

sezónní a víkendový výkon strážní služby není dostačující vzhledem k turistickým a 

jiným aktivitám i v ostatních dnech a  měsících roku (rybáři, myslivci)  

4. aby zvážily potřebu posílit počty strážců, vzhledem k rozloze strážních obvodů 

5. aby se pokusily v rámci svých kompetencí ovlivnit vhodnost vybavení uniformami typu „B“  

6. aby zaktualizovaly služební průkazy stráže přírody a také informační materiály, které by měly 

sloužit turistům  

7. konkrétně správám CHKO, aby vyčlenily jednoho pracovníka CHKO jako profesionálního strážce 

přírody, který bude mít na starosti organizaci a náplň činnosti dobrovolných SP jako je tomu 

např. u správy CHKO Jeseníky 

8. aby dobrovolným členům SP poskytovali minimálně náhrady výdajů, které jim v souvislosti 

s výkonem strážní služby vznikly (popř. vybavení dalšími pomůckami)  

9. rozdělit území CHKO pro účely SP  do strážních obvodů a pozměnit organizaci kontrol tak, aby 

byla strážní služba efektivní (kontroly ve dvojicích, kontroly  na turisticky nejexponovanějších 

lokalitách atd.)  
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10. optimalizovat počet strážců – u NP zvýšit počet stálých profesionálních strážců nebo sezónních  

(brigádníci), a také využít lesní stráže  

11. zvýšit prestiž strážců navenek (postavení vzhledem k turistům, ale i k  trvalým obyvatelům) tak i 

uvnitř organizace (přenos informací z terénu k rozhodovacím složkám) 

 

 tab. č  2 Hlavní zjištěné nedostatky a potřeby  u stráže přírody v jednotlivých ZCHÚ v roce 2002    

  hlavní zjištěné potřeby a nedostatky u Stráže přírody v 
jednotlivých ZCHÚ 

poř.
č. 

ZCHU       

1 CHKO Mor.  Kras  1) dobrovolná SP- bez proplácení cestovného  2) nevhodné vybavení SP 
do   

  terénu   3) profi SP nepoměr času terénní práce x strážní služba ( v 
neprospěch) 

  4) CHKO bez  strážních obvodů   5) není středisko pro strážní službu,   
2 CHKO Jeseníky 1) nevhodné vybavení do terénu - 

oblečení (uniforma)   
  

  2) dobrovolná SP nekontroluje v páru- i vážnější přestupky - řeší pouze 
domluvou 

3 CHKO Slavk. Les 1) dobrovolná SP nemá zkoušky dle novely 190/2000   2) minimální  
  činnost SP   3) není vyčleněný pracovníkSCHKO SL 

organizující  
 

  činnost SP   4) není vedená statistika 
kontrol SP 

  

4 NP Podyjí 1) nevhodné vybavení do terénu - oblečení 
(uniforma)    

 

  2) u profi SP nepoměr času mezi terénními pracemi a strážní službou,   
  3) pro potřeby SP chybí info materiál   4) chybí sklad a nové terénní vozy 
5 NP České Švýc. 1) nedostatečná a nevhodná vybavenost terénními oděvy - uniformami  
  2) nemožnost pokutovat cizince v EURO   
6 NP Šumava 1) nedostatečný počet strážců   2) technické vybavení   3) nepraktické 

uniformy,  
  4) zatěžující ost.činnosti SP v neprospěch 

SP 
  

 
 

6. Hlavní problémy - negativní trendy v ZCHÚ (zjištěné při činnosti SP)  
 
Nejčastější přestupky proti zákonu 114/92 Sb. a porušování NŘ NP zjištěné strážci přírody jsou: 

1) nepovolený vjezd auty do NPR či NP   
2) divoké táboření a bivakování 

3) odhazování odpadů a znečisťování 
4) vstup mimo turistické trasy zejména zakázané vstupy do I.zón spojené se sběrem 

lesních plodů často za účelem prodeje   
5) rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa správou ZCHÚ 
6) nepovolená sportovní činnost: horolezectví - bez výjimek, cyklisté a lyžaři - zakázaný vjezd 

mimo vyznačené  trasy, ohrožování pěších turistů 
7) problémy s jezdci na koních - zakázaný vjezd mimo vyznačené trasy, ohrožování pěších turistů 

a  narušování půdního krytu  
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8) „divocí vodáci“ – bez povolení a ve velké koncentraci, která  likviduje biotu dna řek 
 
 
Tab. č 3 Nejčastější přestupky a nastupující trendy zjištěné SP na územích NP a CHKO v roce 2001 
- 2002 

  nejčastější přestupky - hlavní problémy - negativní 
trendy 

 

poř.
č. 

ZCHU       

1 CHKO 
MK 

1) zakázaný vjezd aut do NPR   2) odpadky  3) divoké 
táboření 

 

2 CHKO 
Jes 

1) zakázaný vstup do NPR -sběr l.plodin  2) cykloturistika  3) spolupráce 
s Policií,  

  4) neukáznění polští 
turisté  

    

3 CHKO SL 1) zakázaný vjezd aut a 2) vstup do NPR 3) divoké táboření 4) 
horolezectví 5) nekázeň tur. 

   v ZCHU      
4 NP Pod 1) narůstající typ turistiky - jízda na koních a její negativní 

následky 
 

5 NP ČŠ 1) zakázaný vjezd do lesa a vstup do I. zón  2) divoké táboření  3) 
rozdělávání ohně, 

  4) cyklisté, horolezci     
6 NP Šum 1) zakázaný vjezd aut   2) vodáci  3) divoké táboření  4) zakázaný vstup 

do I. zón , 
   5) cyklisté, lyžaři  6) odpady    

 
 
Závěry z kontrol SP 
� Kontroly ukázaly na rozdíly v organizaci a způsobu provádění SP zejména mezi NP a  CHKO. 

Národní parky se spoléhají především na profesionální pracovníky, zatímco  CHKO na 
dobrovolné strážce.  Úroveň strážní služby i mezi jednotlivými  CHKO  vykazuje rozdíly.  
Některé správy CHKO mají určeného jednoho zaměstnance, který  má na starosti organizaci 
a náplň činnosti dobrovolné SP, zatímco  jiné správy určeného pracovníka nemají a  činnost 
SP je řešená např. v rámci společného úkolu několika zaměstnanců správy.  

� Kromě SP v CHKO Slavkovský les jsou všichni členové  SP  řádně ustanovení a splňují 
všechny podmínky dané zákonem 114/92 Sb. a novelou č. 190/ 2000 Sb.  

� V rámci kontrol prováděných ČIŽP přímo v terénu, nebyly zjištěny žádné nedostatky při 
výkonu strážní služby.  Strážci  byli vybaveni služebním odznakem a průkazem a při výkonu 
služby jednali v souladu se zákonem.  

� Na základě kontrol ČIŽP konstatuje, že i když je činnost  dobrovolné SP méně represivní 
(dobrovolná stráž jen výjimečně využívá oprávnění udělovat blokové pokuty) než u 
profesionální SP,  je práce potřebná a dnes jen těžce nahraditelná.  

 
Příprava SP – školení a zkoušky  
Příprava SP probíhá na všech správách ZCHÚ uspokojivě. ČIŽP zaznamenala pouze absenci 
školení u CHKO Slavkovský les a u všech správ ZCHÚ absenci  psychologického školení. 
 
Problémy správ ZCHÚ v souvislosti se SP 
Největší problémy týkající se strážní služby jsou spojeny z nedostatkem finančních prostředků. 
Současné finanční možnosti správ ZCHÚ neumožňují zvýšit stavy SP, zlepšit podmínky k jejich 
práci popřípadě nahradit dobrovolníky profesionálními pracovníky. Podmínkami k práci je 
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myšleno lepší technické vybavení (telekomunikační technika, auta, atd.) či vybavení oblečením, 
které je vhodné  pro výkon strážní služby (stávající uniformy typu „B“jsou pro pohyb v přírodě 
nevhodné).  Na mnoha správách ZCHÚ z důvodu nedostatku financí není možné ani vyplácet 
dobrovolníkům náklady na cestovné.    
 
Negativní jevy zjištěné SP na území ZCHÚ.  
V poslední době enormně narůstá turistika ze všemi negativními důsledky – zakázané vjezdy 
aut, nepovolené a nadměrné sjíždění řek vodáky, nepovolené bivakování, jízda na kolech a 
koních mimo vyznačené trasy, atd. ČIŽP konstatuje, že při současném nárůstu turistů jsou stavy 
strážců přírody nedostačující a vedou, zejména v NP,  k přetěžování pracovníků SP.   

 
 

7. Přílohy 
  
7.1. Výsledky z kontrol 

 
7.1.1.  NP Podyjí 
 
Organizace a základní informace: 
� 4 profesionální  pracovníci tvoří  pouze stráž přírody - samostatné oddělení terénní a strážní 

služby 
� strážní službu vykonávají též všichni pracovníci Správy (pouze o víkendech a státních svátcích 

dle rozpisu) 
� na 5 strážních obvodů je rozdělen NP Podyjí, z nichž I. a II. se většinou spojují - 1 strážce. 

� 1904 strážních hodin (za rok 2001). 
� v loňském roce uložila SP 6 blokových pokut ve výši 2.500 Kč,  

� z hlediska odst. 4), § 81, uvedeného zákona, nedošlo k žádnému případu 
pozastavení rušivé činnosti. 

� výkon strážní služby je prováděn pouze v době turistické sezóny, tj. zhruba od poloviny dubna 
do konce září až poloviny října. 

 
Plnění ust. § 81, zák. č. 114/1992 Sb. 

Z hlediska ust. § 81, zák. č. 114/1992 Sb. nebyly zjištěny nedostatky či stav, kdy by 
docházelo k porušování uvedeného zákona ze strany Správy NP Podyjí. Správa NP 

Podyjí však nemá dobrovolné strážce přírody. 
 
Plnění § 20 odst. 1vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
         Z hlediska ust. § 20, vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. bylo zjištěno, že tento není naplňován ze 
strany Správy NP Podyjí komplexně.  
Dle odst. 1), § 20, uvedené vyhlášky, stráž přírody zajišťuje strážní, kontrolní, informační, 
výchovné, případně odborné činnosti v rámci území v působnosti orgánu ochrany přírody, který ji 
jmenoval, v tomto případě na území NP Podyjí.  V tomto bodě byly zjištěny některé nedostatky, 
týkající se zejména plnohodnotného výkonu strážní služby a dále informační, příp. odborné činnosti 
strážců přírody. Strážci z odd. terénní a strážní služby nemají možnost plně vykonávat strážní 
službu, neboť  80 % jejich činnosti tvoří terénní práce, vč. různých oprav a údržby, v rámci péče o 
terénní a turistické zařízení a vybavení, podíl na biotechnických pracích, výroba drobného zařízení 
turistické infrastruktury. Zbývajících 20 % činnosti tvoří výkon strážní služby a osvětová činnost 
(exkurze, přednášky, fotodokumentace).  
 
Plnění § 20 odst. 2 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
        Strážci přírody jsou v souladu s ust. § 20, odst. 2, zmíněné vyhlášky, vybaveni služebním 
odznakem a služebním průkazem stráže přírody (v současné době již neplatným), v němž je 
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uveden obvod jejich působnosti. Jsou také vybaveni identifikovatelným úředním razítkem. Ani 
v dalších odstavcích (3 a 4) nebyl zjištěn rozpor se skutečným stavem. 
 
Plnění § 20 odst. 5 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Kvalifikační zkoušky strážců, dle odst. 5)  a 7), § 20, vyhlášky,  probíhají jednou ročně na závěr 
školení a zahrnují legislativu (zák. č. 114/1992 Sb., č. 200/1990 Sb., vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. a č. 
1/95 o návštěvním řádu NP Podyjí), místopis, všeobecné odborné znalosti. Školení jsou navíc 
doplněna o odborné přednášky a pravidla první pomoci.  V dalších odstavcích (8 – 12) nebyl zjištěn 
rozpor se skutečným stavem.  
 

Plnění ust. odst. 6, § 20, vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
Co se týká odst. 6), § 20, vyhlášky, zde byly zjištěny drobné nedostatky.  Jedná se především o 
vybavenost stráže přírody terénním oblečením a dalšími pomůckami. Konkrétně vyvstává problém 
ve vybavení uniformami typu B, což je terénní oděv, který je volen nevhodně vzhledem k rozlišným 
klimatickým podmínkám jednotlivých chráněných území. 
 

Prověření výkonu strážní služby v terénu 
Stráž přírody je na území NP Podyjí vykonávána sezónně, tj. od poloviny dubna do konce září, až 
poloviny října. O víkendech jsou v terénu pouze čtyři strážci. Vedoucí  dne má k dispozici auto 
s vysílačkou a je povinen se hlásit na Správě. Na území NP Podyjí jsou rozmístěny tzv. 
traumatologické body, které jsou evidovány v Traumatologickém plánu NPP a slouží pro složky 
integrálního záchranného systému.  Na celém území je rozmístěno 71 těchto bodů na významných 
a přehledných místech. Seznam těchto bodů má u sebe stráž přírody a jsou uloženy i 
v návštěvnickém středisku v Čížově.  Zde je také dispečink s vysílačkou a denní služba. 
Návštěvnické středisko Čížov je jedním z příkladů osvětové a informační činnosti Správy NP Podyjí.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

Zjištěné nedostatky v NP Podyjí 
� absence skladu, který by měl být umístěn na vhodném místě tak, aby nenarušoval krajinný ráz 

a zároveň sloužil potřebám strážců přírody, případně technických pracovníků, při jejich 
údržbových pracích v národním parku 

� vybavit stráž přírody ještě jedním terénním automobilem. Navíc současně používaný terénní vůz 
je již amortizovaný, je tedy potřeba ho nahradit 

� průkazy stráže přírody, které jsou dosud používány, již nejsou v platnosti 
� oddělení terénní a strážní služby je  nedostatečně vybaveno kancelářskými prostory. Chybí 

zázemí pro porady, zpracovávání údajů z terénu, evidenční činnost apod.  
� chybí také informační materiál, který je v mnoha případech zastaralý a tudíž je potřeba ho 

aktualizovat 
� problémem je také  nedostatečná a nevhodné vybavenosti terénními oděvy - uniformami typu 

„B“  
� zjevným problémem je faktická pracovní náplň strážců přírody v NP Podyjí. Profesionální strážci 

přírody, kteří jsou pracovníky odd. terénní a strážní služby, vykonávají nejen strážní službu, ale i 
veškeré práce v terénu. Jelikož práce v terénu svým podílem výrazně převažují nad výkonem 
strážní služby, považuje ČIŽP tuto skutečnost za problém, který by bylo vhodně do budoucna 
řešit 

 
Hlavní problémy - negativní trendy v NP Podyjí 

 v NP Strážci přírody se na svých pochůzkách na území NP Podyjí  setkávají 
s problémem jezdců na koních, kdy dochází k vzájemnému setkávání s turisty a 
k narušování půdního krytu, což může vyvolávat v některých úsecích erozi. 
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7.1.4. CHKO Moravský kras 
 
Organizace a základní informace: 
� 11 strážců přírody, z toho 7 dobrovolných a 4 profesionálové ( 2 z nich mají za povinnost 

současně vykonávat i terénní službu )   
� rozdělení území na  strážní obvody není, strážci – zvláště dobrovolní provádí výkon SP na celém 

území CHKO MK bez přesného určení místa a rozpisu 
� 1640 strážních hodin / 7 dobrovolných strážců (za rok 2001) 

� v loňském roce uložila SP 8 blokových pokut ve výši  800,-   
� z hlediska odst. 4), § 81, uvedeného zákona, nedošlo k žádnému případu 

pozastavení rušivé činnosti 
� výkon strážní služby je prováděn pouze v době turistické sezóny, tj. zhruba od poloviny dubna 

do konce září až poloviny října 
 
Plnění § 20 odst. 1vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Plnění daného ustanovení je na území zcela naplňováno. SP v CHKO MK zabezpečuje: 
� informativní činnost pro návštěvníky 
� kontroly dodržování podmínek povolené speleologické společnosti 
� zjištěné nepovolené pracoviště ČSS 
� kontroly vjezdů a parkování vozidel na lesních účelových komunikacích a území CHKO 
� kontroly exponovaných lokalit v MCHÚ 
� kontroly dodržování podmínek při sportovních činnostech a povolených horolezeckých terénech 

v NPR 
� běžné kontroly turistického ruchu na turisticky exponovaných lokalitách 
 

Plnění ust. § 81, zák. č. 114/1992 Sb. 
Nebylo zjištěno ze strany Správy CHKO Moravský kras porušení tohoto ustanovení.  
 
Plnění § 20 odst. 1 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Řízení činnosti strážní služby na Správě CHKO probíhá – školení, organizace služeb, přezkoušení 
atd. má na starosti  pracovník  S CHKO MK 
 
 Plnění § 20 odst. 2 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
       Při inspekci byli Strážci přírody  vybaveni v souladu s vyhláškou : služebním odznakem a 
úředním razítkem  
 
Plnění § 20 odst.  4 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Ze strany Správy CHKO MK toto ustanovení není naplňováno v důsledku nedostatku financí.  
Dobrovolní SP nedostávají úhradu za cestovní náklady a kromě mapových podkladů nejsou ze 
strany Správy jinak vybaveni. 
 
Plnění § 20 odst.  5 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Všichni členové SP jsou proškolení a přezkoušení dle nových předpisů.  
 

Kontrola výkonu strážní služby v terénu 
Nebylo zjištěno žádné pochybení při výkonu strážní služby. ČIŽP zaznamenala přítomnost SP 
v terénu v ustrojení stráže přírody s odznakem. Je využívána spolupráce s Policií ČR. Vypisují pak 
hlášenky na Správu CHKO a čtvrtletně odevzdávají přehledy služeb. Kontroly jsou prováděny 
individuálně podle vlastního uvážení a pokud to vyžaduje situace, jsou vysíláni na konkrétní akce. 
Dobrovolníkům jsou poskytovány (pouze) mapové podklady, právní předpisy dotčených chráněných 
území a zas svou činnost dostali jednorázovou odměnu z nadačních prostředků.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 



 18

 
Nedostatky v  CHKO Moravský kras 

� chybí stabilní místo např. informační středisko sloužící pro strážní službu. 
� dobrovolným členům stráže se neposkytují náhrady výdajů, které jim v souvislosti s výkonem 

vznikly z důvodu nedostatku finančních prostředků 
� ze stejných důvodů nejsou dobrovolníci vybavováni terénním oblečením, případně dalšími 

pomůckami 
� profesionální strážci přírody, vykonávají nejen strážní službu, ale i veškeré práce v terénu. 

Jelikož práce v terénu svým podílem výrazně převažují nad výkonem strážní služby, 
� území není pro účely SP rozděleno do strážních obvodů a jsou především kontrolovány lokality 

v místech bydliště SP 
� ČIŽP doporučuje u plnění § 20 odst.  4 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. vybavení  vhodným terénním  

oblečením 
 

Hlavní problémy - negativní trendy v CHKO Moravský kras 
1) vjezd do NPR,    2) odhazování odpadů,   3) divoké táboření 
 
 
7.1.2. NP České Švýcarsko 
 
Organizace a základní informace: 
� 13 strážců přírody, z toho 8 dobrovolných a 5 profesionálové Správa NP má k tomu ještě 12 

zpravodajů 
� rozdělení území na  4 strážní obvody  

� 1280 strážních hodin / 8 dobrovolných strážců (za rok 2001). Profesionálové 
v plném rozsahu pracovní doby 

� v loňském roce uložila SP 45 blokových pokut ve výši 14 700,- a podala na Policii ČR 
5 ohlášení   

� z hlediska odst. 4, § 81, uvedeného zákona, nedošlo k žádnému případu pozastavení 
rušivé činnosti 

� výkon strážní služby je prováděn pouze v době turistické sezóny, tj. zhruba od poloviny dubna 
do konce září až poloviny října 

 
Plnění ust. § 81, zák. č. 114/1992 Sb. 

Nebylo zjištěno ze strany Správy NP České Švýcarsko porušení tohoto ustanovení.  
 
Plnění § 20 odst. 1vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Plnění daného ustanovení je na území dostatečně naplňováno. Hlavní náplň stráže přírody v NP 
České Švýcarsko je  

� přenos informací ze Správy NP do terénu a naopak  
� prosazování  zákona 114/92 Sb. především v I. zónách 

� informační služba návštěvníkům NP tak i místnímu obyvatelstvu 
� údržba a provádění ochranářského, turistického  značení a technického zařízení v terénu a 

realizace akcí v rámci programu PPK 
 
Plnění § 20 odst. 2 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Nebyl zjištěn rozpor se skutečným stavem. 

 
Plnění ust. odst. 4, § 20, vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 

Co se týká odst. 6), § 20, vyhlášky, zde byly zjištěny nedostatky ve vybavení jednotného oblečení 
SP- uniforem.  Nedostatek financí neumožňuje SNPČŠ vybavit dostatečně SP jednotným oblečením 
s přihlédnutím na výkon práce v přírodě. 
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Plnění § 20 odst. 5 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Nebyl zjištěn rozpor se skutečným stavem. Kvalifikační zkoušky strážců, dle odst. 5)  a 7), § 20, 
vyhlášky,  probíhají jednou ročně a spolu s odbornými znalostmi probíhají zkoušky na řízení 
motorového vozidla a na práci s motorovou pilou. Školení probíhají dvakrát ročně a  zahrnují 
legislativu (zák. č. 114/1992 Sb., č. 161/99 Sb., č.238/99 Sb., správní řád a  návštěvní řád NP 
České Švýcarsko).  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 
Nedostatky v NP České Švýcarsko 
� nedostatečná a nevhodná vybavenost terénními oděvy - uniformami typu „B“  
 
 

Hlavní problémy - negativní trendy  v NP České Švýcarsko 
� Mezi hlavní problémy na území NP ČŠ při výkonu SP tedy patří cyklisté mimo 
vyhrazené trasy (les), táboření a odpadky. Dále je to nemožnost udělování pokut v 

„EURO“ měně  z důvodu velkého počtu návštěvníků s SRN. 
 

Mezi nejčastější přestupky na území NP ČŠ patří  
� nepovolené vjezdy do lesa (170) ,  
� divoké táboření (158),  
� zakázané vstupy do I. zón (70),   
� rozdělávání ohně (36)  
� sportovní činnost – horolezectví, cyklisté atd. (26) 
 
 
7.1.6. CHKO Jeseníky 
 
Organizace a základní informace: 
� 32 strážců přírody, z toho 20 dobrovolných a 1 profesionál  a dalších 11 zaměstnanců Správy 

CHKO, kteří též vykonávají strážní službu. SCHKO  má k tomu ještě 13 zpravodajů a 9 čekatelů 
� rozdělení území na  3 strážní obvody  

� počet strážních hodin není znám. Dobrovolný strážce má podle stanov SCHKOJ za 
povinnost odsloužit min. 6hod. 

� v loňském roce uložila SP 3 blokové pokuty ve výši 1 000,- a podala na Policii ČR 1 
ohlášení.   

� z hlediska odst. 4, § 81, uvedeného zákona, nedošlo k žádnému případu pozastavení 
rušivé činnosti. 

� zabezpečení strážní služby spočívá ve spolupráci s Aktivem dobrovolných strážců (ADS), který 
CHKO založila a organizuje. Činnost je zajišťována v letním období (květen-říjen), především o 
víkendech. Ve všední dny, během prázdnin, SP zajišťují tito dobrovolníci  formou brigád. Po celý 
rok strážní službu zajišťují pracovníci správy a jsou zaměřeny na kontrolu lyžařského střediska 
na Ovčárně.  

. 
Plnění ust. § 81, zák. č. 114/1992 Sb. 

Nebylo zjištěno ze strany Správy CHKO Jeseníky porušení tohoto ustanovení.  
 
Plnění § 20 odst. 1vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Plnění daného ustanovení je na území  naplňováno. Hlavní náplň stráže přírody v CHKO Jeseníky je  
� poskytování informačních služeb 
� usměrňování pohybu návštěvníků po značených turistických cestách 
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� porušování zákazu vstupu do rezervace 
� kontrolu dodržování Rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky o horských kolech 
� plnění Dohody mezi SCHKOJ a ČHS o horolezecké činnosti v CHKOJ 
� negativní jevy spojené s provozem zařízení cestovního ruchu (lanovky, chaty, tábořiště), lesním 

hospodařením, dopravou a další činností člověka 
� kontrolu technického zařízení a terénního značení SCHKOJ a naučné stezky 
� dle možností provádí úklid odhozených odpadků  
� podle individuálních znalostí provádí zoologické a botanické mapování  
 
Plnění § 20 odst. 2 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Nebyl zjištěn rozpor se skutečným stavem. 
 

Plnění ust. odst. 4, § 20, vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
Proti hlášence se vyplácí cestovné a stravné. Nedostatek financí neumožňuje SCHKOJ vybavit 
dostatečně SP jednotným oblečením vhodným na pobyt v přírodě.  
 
Plnění § 20 odst. 5 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Nebyl zjištěn rozpor se skutečným stavem. Každoročně se koná před začátkem sezóny setkání ADS, 
kde se plánují služby, brigády, školení, terénní exkurze atd. a 2x ročně vychází zpravodaj ADS. 
Práce dobrovolného aktivu se řídí stanovami – vnitřní směrnicí Správy CHKO Jeseníky. Z těchto 
stanov vyplývá pro každého člena odpracovat nejméně 6 strážních služeb. ADS – jde o sjednocení 
zkoušek a metodiky u SP v rámci celé republiky  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 
Nedostatky v CHKO Jeseníky 
� nedostatečná a nevhodná vybavenost terénními oděvy zejména dobrovolných pracovníků  
� malá technická vybavenost např. vysílačky, které jsou při  hromadných akcích nezbytné  
� dobrovolní strážci – nekontrolují po dvojicích – obava udělovat pokuty 
� některé závažné přestupky řeší SP pouze domluvou nebo vykázáním a ne blokovými pokutami  
 
 

Hlavní problémy - negativní trendy  v CHKO Jeseníky 
� mezi největší problémy na území CHKO patří vstup mimo značené stezky v NPR (především za 

účelem sběru lesních plodin)  
� rozmáhající se cykloturistika. 
� rozmáhá se neukázněnost polských návštěvníků se kterými se velmi špatně komunikuje.  
� problém je spolupráce s Policií ČR zejména pro jejich časovou zaneprázdněnost, vybavenost 

v terénu a neochota konat službu o víkendech  
� problém s novelou kde je spodní hranice strážce 21 let a do té doby jsou to čekatelé 
 
 
 

7.1.5. CHKO Slavkovský les 
 
Organizace a základní informace: 
� 8 strážců přírody, z toho  7 strážců dobrovolných a 1 profesionál, který se věnuje výkonu SP jen 

během letní sezóny (3 měsíce). Dále vede je strážní služba zajišťována  zaměstnanci  SCHKO a 
strážní činnost vykonávají o víkendech 

� rozdělení území na  4 strážní obvody- NPR (Kladská, Lazy, Křížky a Smraďoch). 
� počet strážních dnů 42 z toho 10 dobrovolní strážci tj. cca 80hod/rok  

� v loňském roce neuložila SP žádnou blokovou pokutu a provedla 1 ohlášení na 
Policii ČR  
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� z hlediska odst. 4, § 81,  zákona 114/92 Sb., nedošlo k žádnému případu 
pozastavení rušivé činnosti 

 
Plnění ust. § 81, zák. č. 114/1992 Sb. 

Toto ustanovení v případě dobrovolných strážců přírody není naplňováno. ČIŽP konstatuje, že 
činnost SP na území CHKO Slavkovský les stagnuje. Podle novely vyhlášky č. 190/2000 Sb., kterou 
se mění vyhláška 395/92 Sb. zde žádný dobrovolník neprošel přezkoušením, neprokázal znalosti 
práv a povinností stráže přírody a tudíž nemůže být nikdo veden jako SP. Za určitých okolností by 
se jednalo pouze o zaměstnance  SCHKO a 1 profesionálního strážce.  
 
 
Plnění § 20 odst. 1vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb.  
Hlavní náplň SP v daném CHKO je především dozorová a informační úloha strážce v terénu během 
návštěvní sezóny. 
 
Plnění § 20 odst. 2 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
ČIŽP zjistila přítomnost profesionálního strážce přírody na území NPR Kladské rašeliny, který se 
prokázal se odznakem a byl ustrojen v uniformě SP.  
 

Plnění ust. Odst. 4, § 20, vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
Proti hlášence se vyplácí cestovné. Dobrovolníci se nevybavují jednotným oblečením zejména 
z nedostatku financí SCHKOSL Nedostatek financí 
 
Plnění § 20 odst. 5 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Školení ani zkoušky neprobíhají – SCHKO to odůvodňuje nedostatečnými prostorami, nezájmem lidí 
a novelou (dříve mívala Správa několik desítek SP)  
 
Nedostatky v CHKO Slavkovský les 
� v současné době se nedá hovořit o fungování dobrovolné SP, a tak některá ustanovení zákona 

114/92 Sb. ani vyhlášky 395 Sb. týkající se  SP SCHKO neplní  
� minimální kontrolní činnost nezaručuje průběžný dozor  
� není vyčleněný pracovník SCHKO, který by se staral o zvýšení zájmu o SP a organizování její 

činnosti využít dobrých zkušeností z jiných SCHKO ( např. CHKO Jeseníky) 
� není vedená statistika a vyhodnocení  kontrol a přestupků zjištěných při službě SP. SCHKO tak 

může mít zkreslené informace o tom, jak je úspěšná kontrolní činnost a jaké trendy 
v nezákonné činnosti nastávají v jednotlivých částech CHKO. Může docházet k tomu, že práce 
pracovníků SP bude zbytečná, pokud jimi získané informace nejsou využívány a zprávy z kontrol 
budou pouze formálně vyplňovány 

 
 

Hlavní problémy – negativní trendy  v CHKO Slavkovský les 
� nesprávné parkování na území CHKO 
� vstup do NPR 
� divoké táboření a horolezectví 
� škody a nekázeň v ZCHU 
  
 
7.1.3. NP Šumava 
 
Organizace a základní informace: 
� 41 strážců přírody,  z toho je 23 dobrovolných a 18 profesionálních - samostatné oddělení 

terénní a strážní služby (+15 zpravodajů) 
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�  profesionálové 40 hod. týdně + 1/2 z volných dní v měsíci (za to náhradní volno)  a 
dobrovolníci: dohoda 10 směn/rok (hlavně so-ne)  

�  4 strážní obvody 
� v loňském roce uložila SP 78 blokových pokut ve výši 37 400,- Kč,  

� orgán státní správy vedl 2 přestupková řízení (jízda Povydřím), potvrzená odvolacím 
orgánem 

� nezaplaceny na místě a vymáhány finančním úřadem byly pokuty v ceně 5 500 Kč,-. 
 

Plnění ust. § 81, zák. č. 114/1992 Sb. 
Z hlediska ust. § 81, zák. č. 114/1992 Sb. nebyly zjištěny nedostatky či stav, kdy by 

docházelo k porušování uvedeného zákona ze strany Správy NP Podyjí.  
 
Plnění § 20 odst. 1vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
 Hlavní náplní SP je zabezpečení strážní služby ve svěřeném území. Další úkoly jsou - informování a 
usměrňování návštěvníků, budování a oprava terénních zařízení a terénních prvků (přístupové 
chodníky, značení rozcesníky, hrazení cest atd.). Přestupky SP řeší převážně napomenutím nebo 
pokutou.  I zde stejně tak jako v NP Podyjí, vykonává SP i terénní práce související s umísťováním 
informačních tabulí atd. V NP Šumava je ovšem poměr strážní služby a terénních či údržbových 
prací vyvážený a většinou se  tyto činnosti odehrávají mimo hlavní turistickou sezónu. Jsou zde 
však i další činnosti, které se na strážní službu  nabalují a které již  činnost rozmělňují  (např. 
správa budov, ekologická výchova).  
  
Plnění § 20 odst. 2 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
        Strážci přírody jsou v souladu s ust. § 20, odst. 2, zmíněné vyhlášky, vybaveni služebním 
odznakem a úředním razítkem. 
 
Plnění § 20 odst. 5 vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Toto ustanovení souvisí s části odstavce 3 a týká se vzdělávání a přezkušování členů SP:  1x ročně 
probíhá odborné školení , lékařské první pomoci a terénní nácviky spolupráce s horskou službou 
Zkoušky jsou 1x5let. ČIŽP v přípravě SP vidí pouze jediný nedostatek a to absenci psychologického 
školení – jako důležitou průpravu při jednání v konfliktních situacích. 
 

Plnění ust. odst. 6, § 20, vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
Ačkoliv je SP vybavena uniformou  stráže přírody není toto oblečení vhodné pro výkon SP. Strážci 
se v létě pohybují na kolech (denně najedou kolem 30-60 km) a v zimě na běžkách a při tomto 
pohybu a v extrémních klimatických podmínkách je předepsaná uniforma nejméně vhodným 
oblečením.  
 

Prověření výkonu strážní služby v terénu 
Činnost stráže byla kontrolována 3 dny a při výkonu služby nebyl shledán jediný nedostatek. Stráž 
přírody NP Šumava, postupovala vždy  v souladu s pravomocemi, které SP ze zákona má. ČIŽP 
konstatuje, že NP Šumava má tak rozsáhlé území a s velkou koncentrací turistů, že současný počet 
SP je nedostatečný. Strážci jsou přetěžováni a někdy slouží i dvě směny denně (16 pracovních 
hodin). V NPŠ je proto potřeba zvýšit stavy SP.  Jedna část strážců pracuje ve spojení přes 
vysílačky a druhá přes mobilní telefony. Chybí kompatibilnost.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 
Nedostatky v NP Šumava 
� nedostatečný počet strážců v tak rozlehlém a turisticky hojně navštěvovaném území - Zvýšení 

počtu strážců – nejlépe stálých , profesionálních strážců nebo alespoň hledat možnost 
sezónního navýšení počtů a také využít lesní stráže, zejména pro kontroly vjezdů aut a uzavírání 
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závor . Při průměrné rozloze jednoho strážního okrsku 16 tis. ha pracuje na každém okrsku 3 – 
5 strážců  a slouží v létě denní i noční služby – pracovníci SP jsou tak přetěžováni 

� zvýšit prestiž strážců navenek (postavení vzhledem k turistům, ale i k  trvalým obyvatelům) tak i 
uvnitř organizace (přenos informací z terénu k rozhodovacím složkám) 

� nedostatečné vybavení strážců – nepraktické ustrojení strážců přírody (často jezdí na kolech, 
běžkách a ustrojení SP je pro tyto činnosti nejen že nepohodlné, ale neslouží k účelu pobytu 
v přírodě) chybí fotoaparáty, není dořešeno spojení pomocí vysílaček či mobilních telefonů, je 
potřeba zlepšit vybavení ochrannými pomůckami, chybí psychologické proškolení pro 
projednávání přestupků 

� na strážní službu se nabalují další činnosti (např. správa budov, ekologická výchova) 
 

Hlavní problémy – negativní trendy v NP Šumava 
� vodácká turistika je v již v takové koncentraci – že likviduje biotu dna řek (zejména horní Vltavy 

úsek z Lenory  po Lipno, kde se nachází I. zóna NP) – je nutné zde stanovit podmínky 
regulování vodní turistiky v NPŠ 

� 57% vjezd motorových vozidel – jedná se o nepovolené parkování mimo vyhrazená parkoviště 
a vjezdy aut bez  výjimek (spolupráce s Policií ČR) 

� 26% táboření a bivakování,  
� 7% vstup mimo turistické trasy - zakázané vstupy do I.zón spojené se sběrem klikvy  na prodej 
� 6% cyklisté a lyžaři,  
� 3% vodní turistika,  
� 1% odpady a znečisťování.  
Zajímavým problémem je lov divokých kachen, kde střelci ohrožují vodáky na Vltavě 
 
Z těchto hodnot vyplývá, že problémy souvisí s velkým nárůstem počtu turistů, a to cyklistů, 
neukázněných motoristů a neregulovaného počtu zájemců o vodní turistiku a to vše v letních 
měsících.   
ČIŽP navrhuje zvýšit postihy cyklistů a porušování zákazu vjezdu motorových vozidel a s tímto 
opatřením seznámit návštěvníky. I když byl pro ochranu pěších turistů  omezen vjezd cyklistům do 
některých míst NP, kde je zvýšený pohyb pěších, přesto denně dochází k vjezdům cyklistů do 
zakázaných zón a chování cyklistů je vůči pěším málo ohleduplné a omezující. 
 
  

ZÁPIS Z KONTROLY ČIŽP A STRÁŽE PŘÍRODY CHKO  JESENÍKY 
 
Předmět kontroly :  
Dodržování ust. § 29 zákona 114/1992 Sb., tj. dodržování základních ochranných podmínek v NPR 
 
Termín a místo konání:  
20 - 21. 8.2003 NPR Praděd a NPR Šerák-Keprník  
 
Účastníci :  
2 pracovníci OI OOP Ostrava  Mgr. Pavel Džubera, Ing. Miroslav Kosňovský 
                  2 pracovníci OI OOP Olomouc Ing. Luboš Gloser, Mgr. Jolana Tůmová, 
                  2 pracovníci Ř   OOP Praha Ing. Tomáš Mařík, Ing. Mgr. Michal Pravec, 
                  1 pracovník Správy CHKO  Michal Ulrych, + 2 dobrovolní strážci přírody 
                  2 členové Policie ČR z města Rýmařov (20.9.03) a Jeseník (21.9.03)   
 
Cíl kontrol:  
Cílem bylo splnění složkového úkolu 3.3.1., který je uveden v plánu činnosti ČIŽP pro rok 2003, tj. 
uskutečnit společné kontroly se strážní službou CHKO.  Druhým cílem bylo využít v praxi nově 
zavedeného zkráceného přestupkového řízení – blokových pokut v obecné a územní ochraně 
přírody. 
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Společná kontrola byla zaměřena  především na dodržování  ustanovení § 29 zákona 114/1992 Sb. 
V daném případě šlo zejména o dohled nad zakázanými činnostmi v NPR, uvedenými v daném ust. 
pod písmeny d), i) a k):  
d) vstupovat mimo cesty vyznačené bez souhlasu OOP 
i)  sbírat či odchytávat rostliny a živočichy 
k) měnit dochované prostředí v rozporu s bližšími ochrannými podmínkami ochrany NPR   
 
Předmět ochrany a problémy, které se vyskytují na území NPR Praděd:  
Předmětem ochrany v dané rezervaci je subalpinský ekosystém. Zejména jde o ochranu místní 
fauny s výskytem několika raritních  endemitů, jejíž populace jsou činností neukázněných turistů 
kriticky ohroženy. Tato rezervace je negativně ovlivňována zimní turistikou (problémy spojené 
s údržbou sjezdovek a provozem lyžařských vleků) a v létě nelegálními sběrači borůvek, a to 
zejména v první polovině srpna.   
 
Průběh kontroly : 
Dne 20.srpna se uskutečnila kontrola v NPR Praděd. Byly vytvořeny dvě skupiny, které se 
pohybovaly na území rezervace. Během této kontroly byli pokutováni celkem 4 návštěvníci NPR ve 
výši 1700,- Kč. Ve dvou případech šlo o  „černé“ sběratele borůvek, kteří  disponovali česacími 
hřebeny.  Oba pokutovaní sběrači přišli z lovecké chaty Piklovka, která se nachází na území NPR. 
V souvislosti s tím vyvstala otázka legálního užívání chaty, tzn. pobytu osob na chatě, včetně 
přístupu k dané stavbě, ke které nevede žádná turistická cesta. Přímo na místě se inspekce 
domluvila se Správou, že SCHKO Jeseníky tento problém prošetří. Pokud se prokáže, že užívání 
chaty není v současné době podle zákona 114/1992 legální, bude nutné, aby majitelé zažádali MŽP 
o výjimku. Zbývajícím dvěma osobám  pokutu udělila inspekce, rovněž za porušení § 29 písmen d) 
a i).  Všechny osoby zaplatily pokutu na místě.  
 
Předmět ochrany a problémy, které se vyskytují na území NPR Šerák - Keprník:  
Předmětem ochrany je zde rovněž  subalpinský ekosystém s výskytem  vzácných endemitních 
rostlin.  Tato rezervace je  hojně navštěvována turisty, kteří se dopraví na Šerák lanovkou. 
Turistický tlak zde bývá mimořádný, a to zejména na 2km úseku od lanovky až na vrchol Keprníku. 
Jsou zde vyznačeny  trasy pro pěší i cykloturisty. Na základě zkušeností pracovníků  Správy, 
cyklisté toto značení mnohdy nerespektují. Proto byla  kontrola  zaměřená zejména na  cyklisty 
vjíždějící mimo vyznačené trasy.  
 
Průběh kontroly : 
Kontrola  v NPR Šerák - Keprník proběhla dne 21.srpna. Opět byly  vytvořeny dvě skupiny, které se 
pohybovaly na celém území rezervace. Během této kontroly nebyli pokutováni žádní turisté. Pouze 
v jednom případě byly strážcem přírody, přímo na vrcholu Keprníku, vykázány dvě turistky na 
zpřístupněnou plochu. 
 
Závěr:   
1. Společná kontrola proběhla bez jakýchkoliv  problémů.  Při udělování pokut probíhala mezi 

všemi složkami (Policie, SP,ČIŽP) dobrá spolupráce.  
2. Bylo domluveno, že další spolupráce mezi SCHKO Jeseníky a ČIŽP při kontrolách v NPR se bude 

odehrávat již na úrovni OI OOP Olomouc a Správy CHKO.   
3. Výsledný počet  přestupců nenaplnil předpoklady pracovníků Správy. Hlavním důvodem byl 

zřejmě pozdní termín naplánované kontroly, která  proběhla na konci borůvkové sezóny.  
4. Správa CHKO by měla prošetřit právní stav lovecké chaty Piklovka, která leží na území NPR 

Praděd. ČIŽP požaduje po Správě, aby o výsledku šetření podala informaci na OI OOP Olomouc, 
Tovární 41 772 11.  
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PPřřííssppěěvvkkyy  zzee  sseettkkáánníí  ssttrráážžccůů  ppřříírrooddyy  nnaa  KKřřiivvookkllááttsskkuu  
  

CHKO Moravský kras 
 

Rozloha CHKO Moravský kras je 92 km2. 
 

Na tomto území působí 10 strážců, zpravodajové t.č. nejsou. 3 strážci jsou odborní 
pracovníci SCHKO MK, z toho 1 má vedle své odborné činnosti přiděleno řízení stráže přírody. 
Zbývající počet 7 dobrovolných strážců považujeme za nedostatečný, protože skutečně aktivní jsou 
z různých důvodů k dnešnímu dni pouze 3. Proto jsme v tomto roce rozšířili stav dobrovolných 
spolupracovníků jako kandidátů na stráž přírody z 1 na 6. 
 

Problematika řešená stráží přírody: 
1) táboření a rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa 
2) vjezdy a setrvávání motorových vozidel mimo silnice bez povolení 
3) provozování horolezectví na celoročně nebo půlročně uzavřených horolezeckých terénech 
4) sportovní akce (kontrola dodržování podmínek) 
5) neukáznění cyklisté (eroze a devastace chodníků) 
6) jeskyně – uzávěry, nepovolená speleologická pracoviště, dodržování podmínek pro odborné 

exkurze a pracovní akce, omezení vstupů v době přezimování netopýrů 
7) stav informačního systému (NS, značení CHÚ) 
8) registrace skládek a odpadků 
9) vstupy do NPR 
10) sběr rostlin a živočichů 
11) solení komunikací 
 

• Jednou z nejdůležitějších činností stráže přírody je osvěta a vystupování mezi lidmi v terénu. 
Stráž je vybavena označením a pomůckami, stejnokroje si pořizuje každý individuálně. Všechny 
zjištěné přestupky v minulém roce byly řešeny vysvětlením a domluvou, pokuta nebyla udělena 
žádná. 

• Doškolování strážců je prováděno pravidelně 2x ročně. 
• V letních měsících provádíme plánovitě společné strážní služby zaměstnanců Správy CHKO MK a 

dobrovolníků koncentrované na určitou lokalitu nebo oblast. Území CHKO je rozdělené do tří 
strážních obvodů, ovšem s ohledem na početní stav aktivních strážců působí stráž přírody podle 
potřeby na celém území CHKO MK. 

• V současné době nemá Správa CHKO MK profesionálního pracovníka pro terénní a strážní 
službu. Dobrovolní strážci se podílí na velkém jarním úklidu Moravského krasu a při absenci 
terénní služby vypomáhají s opravami a doplňováním informačního systému. 

• Spolupráce s Policií ČR je velmi slabá a hodláme ji podstatně rozvinout. Na dobré úrovni je 
spolupráce s ČSS, z niž řada členů je našimi neformálními spolupracovníky.  

 
 

ANTONÍN TŮMA  
České švýcarsko  a stráž přírody 
 

V Národním parku České Švýcarsko pracuje 5 profesionálních strážců a pomáhá jim 18 členů 
dobrovolného aktivu. V hlavní turistické sezóně vypomáhají strážcům i ostatní zaměstnanci NP, 
hlavně z řad Lesní správy.  České Švýcarsko  není rozlohou velký  NP (79 km2). Zdálo by se, že to 
pro strážní službu může být výhoda, ale při stále se zvyšující návštěvnosti, přibývajících aktivit 
různého druhu ze strany návštěvníků, nepřehlednosti a nedostupnosti skalního terénu není strážní 
služba v Českém Švýcarsku jednoduchá záležitost.  
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Relativně klidnější období je zima, ale i ta do našeho Národního parku láká čím dál více 
návštěvníků. Nejznámější cíl, Pravčická brána, láká návštěvníky i v tomto období a v severní části 
jsou to především Brtnické ledopády a Kyjovské údolí. 
Strážní služba v tomto období hodnotí uplynulý rok a připravuje se na ten nastávající. Již v polovině 
února se zjišťují hnízdiště výra a krkavců. V březnu přibývá  upřesňování lokalit pro hnízdění sokola 
a v dubnu hnízdiště čápa černého. To již běží strážní služba na plné obrátky, hlavně s ostrahou 
zmíněných hnízdních lokalit. K tomu přibývají různé terénní práce, které z pochopitelných důvodů 
se v zimě dělat nedají. V poslední době nám přibývají krádeže tabulí s označením NP, ale hlavně 
první zóny NP.  

I když v Národním parku České Švýcarsko v zimě jistě nemáme tolik problémů např. se 
sněžnými skútry jako v Krkonoších nebo na Šumavě, i u nás se tuto zimu objevily jezdci na 
terénních motorkách a další skupina to vylepšila jízdou na terénních čtyřkolkách. Obojí tito 
narušitelé klidné zimní krajiny a samozřejmě provinilci proti zákonu o ochraně přírody a krajiny byly 
přistiženi. V obou případech  byla vynikající spolupráce s hraničním oddělením PČR ve Hřensku. 
V této souvislosti máme trochu obavy s reorganizací těchto pohraničních oddělení PČR po našem 
vstupu do EU. 

Samozřejmostí v našem NP je, že s nástupem jara se též provádí úklid krajiny, hlavně co se 
týče protékajících vodních toků Křinice a Kamenice. Každoročně za účasti dobrovolných organizací 
(KČT, Skaut a další jednotlivci) provádíme vyčištění řeky Kamenice od jejího vstupu do NP 
v Srbskokamenické soutěsce, v oblasti Dolského mlýna a v I. zóně soutěsce Ve strži. Do organizace 
této brigády se též aktivně zapojují dobrovolní strážci. 

Národní park České Švýcarsko je obdobou území jako na druhé straně státní hranice, kde se 
rozkládá Národní park Saské Švýcarsko. Se strážci z německého parku máme dobré vztahy a spolu 
konzultujeme různé problémy, které nám způsobují němečtí návštěvníci. Je to hlavně vstupování 
do I. zóny přes státní hranici z německé strany. Němečtí kolegové nám v tomto problému vyšli 
vstříc a  osadili na jejich území před státní hranicí upozorňovací tabule označující zákaz vstupu do 
naší I. zóny. V roce 2003 došlo k otevření turistické hraniční stezky v Zadních Jetřichovicích, která 
slouží hlavně cykloturistům. S německou stranou jsme se dohodli na společném proznačení 
procházejících cyklotras. Němečtí strážci mají jinou organizaci práce, u nás má strážce svůj 
přidělený úsek, zatímco němečtí strážci se střídají a navíc ještě působí i v jejich CHKO. Ve společné 
spolupráci máme ještě rezervy, ale věříme že se spolupráce bude prohlubovat. K tomu jistě 
přispěje i znalost německého jazyka získávané v kursech pořádané vždy ke konci roku asociací.     
Jak  bylo již podotknuto v úvodu, v dobrovolném aktivu strážců máme 18 členů. Pro rok 2004 jsme 
přikročili k rozdělení povinných služeb o víkendech od března do září.  Službu o víkendu organizuje 
profesionální strážce, který disponuje služebním vozidlem a strážci se tak mohou přepravit do 
jednotlivých lokalit. Problém u dobrovolných strážců jsou pokutové bloky, které jim nemohou být 
Správou NP vydány. Každoročně na  setkání ke konci roku vyhodnocujeme nejlepšího 
dobrovolného strážce. Od roku 2000, kdy byl aktiv založen se snížil počet jeho členů asi na 
polovinu.  Zůstali jen ti, kteří v tom nehledali jen nějaké výhody, a ti, kteří jsou ochotni věnovat 
svůj čas. 
 Před strážní službou NP České Švýcarsko stojí na začátku roku 2004 dost úkolů, které musíme 
zvládnout. Z terénních akcí to jsou údržba turistických stezek, vyznačení nové cyklotrasy, vyznačení 
jezdecké trasy pro koně a údržba stávajícího terénního zařízení. Hlavním úkolem je dbát na 
dodržování Návštěvního řádu NP a zákona 114 o ochraně přírody a krajiny. K tomuto účelu by nám 
měl pomoci od května i služební pes. Bohužel se v množství návštěvníků NP najde vždy  dost 
jedinců, kteří si  myslí, že si v přírodě mohou vše dovolit ke škodě ostatních návštěvníků, ale hlavně 
ke škodě samotné přírody. 
 
      Václav Nič   
      strážce NP České Švýcarsko   
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Junior Ranger Project 2003 
 
Stejně jako v loňském roce proběhl za podpory Europarc Federation (EF) v Krkonošském národním 
parku Junior Ranger Project (JRP). Kromě Krkonoš probíhal projekt také ve Slovinsku, Německu, 
Maďarsku a na dvou místech v Polsku.V našem NP se akce zúčastnilo 12 dětí ze základních škol 
krkonošského regionu. 
 Cílem projektu bylo seznámení mladých strážců s problematikou ochrany přírody v národním 
parku, ukázání pozitiv a negativ turistického ruchu v NP a získání sítě mladých lidí pro jejich 
zapojení do ochrany krkonošské přírody. V neposlední řadě projekt sloužil i k zvýraznění image 
Správy Krkonošského národního parku u místních lidí. V následujících letech uvažuje Europarc 
Federation s rozšířením tohoto projektu na národní parky celé Evropy. 
Projekt v Krkonoších koordinoval profesionální strážce Ing. Vladimír Jiřička a jako praktikant 
projektu byla vybrána Ing. Barbora Šimůnková, členka dobrovolné stráže v našem NP.  
 
Vlastní projekt byl zahájen 14.7.2003 v budově Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, 
kde  byli účastníci seznámeni 
formou přednášky se zajímavostmi 
Krkonoš a dále absolvovali prohlídku 
Muzea „Kámen a život“.  
V průběhu následujících 9 dnů 
poznávali mladí strážci v doprovodu 
profesionálů Krkonoše. Při 
každodenních terénních pochůzkách 
(denně asi 15 km) si mladí strážci 
neustále zaznamenávali nové 
informace o práci strážců NP, 
vlastním území ale i o turistickém 
ruchu z jeho obou stran.Učili se 
poznávat rostlinstvo a živočišstvo a 
také orientaci v terénu pomocí mapy 
a i bez ní. 
Nedílnou součástí projektu byla i 
jednodušší manuelní činnost 
v ochraně krkonošské přírody. „Junioři“ pomohli při likvidaci invazních rostlin v okolí turistických 
cest a též při sběru odpadu podél turistických cest, které zde zanechali neukáznění turisté. 
Odpadky třídili a zapisovali dle druhů a z těchto poznatků provedli analýzu. Její výsledky nejsou 
nezajímavé. Vyplývá z ní, že plných 30 % odpadků v národním parku zaujímají toaletní papíry a 
kapesníky, odpady od cukrovinek tvoří 20 %, PVC 17 %,odpady po kuřácích 17 %. Zbylých 16 % 
tvoří sklo, plechovky, zátky, textil a bio odpad. 
V průběhu dne „junioři“ neúnavně diskutovali  s profesionály o dění v NP a o věcech, které měli 
možnost pozorovat přímo v terénu. V odpoledních a večerních hodinách se diskuse dále rozvíjely za 
pomoci praktikantky projektu a dobrovolné strážkyně Krkonošského národního parku Ing. Barbory 
Šimůnkové. 
 Teoretická příprava mladých strážců probíhala formou různorodých her, dynamických i 
statických. Taktéž byli seznámeni se zásadami bezpečného pohybu na horách a s poskytováním 
první pomoci. Nedílnou součástí tohoto „rychlokurzu“ bylo i chování v krizových situacích, se 
kterými se mohou účastníci projektu setkat a to i mimo projekt. Tato témata s „Juniory“ probíral 
profesionální strážce a zároveň metodik okrsku Horské služby Harrachov Leoš Zavřel. Polovinu 
projektu s mladými strážci absolvovala i Rachel Hofman z Kanady, která k projektu přispěla svými 
zkušenostmi z tamního obdobného projektu Junior Forest Ranger, který probíhal v kanadské 
provincii Alberta. Náplň našeho projektu se jí líbila a doufáme, že získala i nové poznatky pro další 
práci s kanadskou mládeží. 
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Na závěr projektu k nám zavítala i zástupkyně Europarc Federatio Barabra Mertin. Program i 
nadšení mladých strážců ji velmi zaujalo, a my jsme získali dojem, že byla s náplní a realizací 
celého projektu spokojena. Před svým odjezdem ještě předala za EF mladým strážcům diplom za 
úspěšné absolvování Junior Ranger Project 2003. 
Znalosti mladých strážců byly prověřeny srovnávacím testem. Obsahově stejný test byl účastníkům 
dán na samém počátku a na konci projektu. Z jeho vyhodnocení je zřejmý velký nárůst vědomostí 
o národním parku a jeho přírodě. Na tvorbě tohoto, ale i dalších testů se podílelo i oddělení 
ekologické výchovy Správy KRNAP. Mezi ně lze zahrnout i pro účastníky pro účastníky atraktivnější 

testy formou aktivních her. 
Posledním úkolem „Junior 
Rangerů“ bylo sepsání závěrečné 
zprávy, ve které byli požádáni o 
zhodnocení celé akce jejich očima. 
I přes drobné nedostatky, které lze 
v příštích projektech odstranit, se 
jim celý program velmi líbil a 
případného pokračování by se rádi 
zúčastnili. 
Poslední tečkou za JRP 2003 bylo 
jeho oficiální zakončení. Proběhlo 
29.srpna 2003 ve Špindlerově 
Mlýně. Tohoto ceremoniálu se 
krom „Juniorů“ a jejich 
profesionálních kolegů zúčastnili i 
rodiče mladých strážců. Dle názoru 
rodičů je škoda, že tyto akce jsou 
pouze ojedinělé a mělo by se jich 

konat více. Někteří z nich by se  chtěli sami nějakého takového projektu zúčastnit. 
Všichni účastníci JRP 2003 dostali na upomínku CD s fotografiemi pořízenými v průběhu společného 
pobytu a malou knižní publikaci Turistický průvodce přírodou, se kterou mohou na svých výletech 
dál prozkoumávat přírodu a zvyšovat své znalosti. 
Dva „nejlepší“ mladí strážci, jelikož vybrat nejlepší bylo velmi složité, měli ještě navíc tu čest, že 
mohli reprezentovat krkonošské „Juniory“ na společném setkání mladých strážců v německém 
národním parku Berchtesgaden v říjnu loňského roku. 
Závěrem je nutné poděkovat všem, kteří k realizaci projektu přispěli a bez jejichž pomoci by zřejmě 
nebylo v našich silách jej uskutečnit. Kromě profesionálních strážců z Krkonoš to je i vedení našeho 
NP, Europarc Fderation a v neposlední řadě i provozovatelé lanovek v Krkonoších. 
Všem VCHÚ v ČR bych realizaci takovéhoto projektu vřele doporučil a případným zájemcům rádi 
pomůžeme při jeho teoretické přípravě. 
 
 
Za realizační tým Krkonošského národního parku - JRP 2003 
 
                          Olda Pažout  
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ZÁPIS 
z XI. porady Výboru Asociace strážců přírody CHÚČR 

Turnov 11. února 2005 
 

Účast - Michal Skalka MS, Oldřich Pažout OP, Jaromír Gebas JG, Jiří Lehký JL a Michal Ulrych MU. 
 Omluveni - Karel Kovařík KK a Borek Franěk BF. 
 Hosté - Lenka Šoltysová, Jarda Mizera a Petr Kořínek. 
 
 

• Hlavní bod programu byl zorganizovat setkání v Sedmihorkách – 13. – 15. dubna 2005. Byly dohodnuty 
podrobnosti stran distribuce pozvánek 

 
• OP – dne 22. prosince proběhlo jednání na MŽP ohledně komunikačního školení, náklady byly uhrazeny v plné 

výši 
 

• MS – návrh činnosti AS na letošní rok – měla by pokračovat komunikační školení, zorganizovat školení pro 
začínající strážce přírody opět ve spolupráci s MŽP. Dalšího jednání na MŽP se zúčastní MS a BF, Ing. Alena 
Vopálková stanovila jako kontaktní osobu pro jednání s AS Ing. Miroslava Chluda 

 
• MS požaduje uzavírat smlouvy PPK mezi SCHKO a AS buď se studentem nebo včetně zdanitelné části 

 
• OP požaduje sestavit zápis z poslední Valné hromady na Emilovně… zajistí MU a MS 

 
• Diskuse o podobě zpravodaje č. 7, distribuce proběhne na VH v Sedmihorkách 

 
• MU opět zašle OP hlavičku AS 

 
• Výbor navrhne osnovu vstupního školení pro začínající strážce přírody  

 
• Na závěr setkání byla provedena prohlídka kempu v Sedmihorkách 

 
 
 
 
 

ZAPSAL MICHAL ULRYCH 
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Vážení kolegové, 
v souvislosti s připravovanou novelou vyhlášky MŽP ČR č.395/92 Sb. ze dne 11.června 1992, 
si Vám dovolujeme předložit následující návrhy, které vyplynuly z 12 let praktické aplikace tohoto 
předpisu přímo v terénu, v praxi strážců přírody národních parků a CHKO. 
 

1) k příloze IV.  -  služební odznak  
Navrhujeme změnit vzhled služebního odznaku a sjednotit jej tak s odznaky ostatních stráží. 
Poté co od 1.1.2000 vstoupila v platnost novela trestního zákona (238/1999Sb.), která 
novelizovala mj. i zákon o 114/92 Sb.,  byly sjednoceny podmínky pro výkon rybářské, lesní, 
myslivecké, vodní stráže a stráže přírody. A to jak vstupní požadavky, tak pravomoci, nebo 
vzhled služebních průkazů a odznaků.  
Pouze stráži přírody byl ponechán těžký smaltovaný odznak s nápisem „Ochrany přírody a 
krajiny ČR“. Domníváme se, že v zájmu otevřeného přístupu k veřejnosti by bylo vhodnější, 
stráž přírody vybavit odznaky obdobného typu jako ostatní stráže. Každý odznak má viditelně 
vyznačeno, že jde o odznak stráže a jeho evidenční číslo. 
 
Jen na okraj podotýkáme, že strážci a zpravodajové stráže přírody jsou prakticky jedinými 
pracovníky ( nebo dobrovolníky), reprezentujícími ochranu přírody, kteří tento odznak v praxi 
používají (samozřejmě nejen proto, že to je zákonem přímo nařízeno). 
 
2) k § 21 – stejnokroj a označení pracovníků ochrany přírody. 

 
Zde do velké míry platí to, co bylo výše zmíněno o používání služebních odznaků. Zdá se, že 
terénní služba, především strážci, jsou prakticky jediní pracovníci ochrany přírody kteří jsou ochotni 
jej používat. Chápeme nechuť odborných pracovníků Správ k nošení ne právě šťastně vybraných 
oděvů. Důsledkem je „nafasování“ výstroje v hodnotě několika tisíc korun, která pak visí ve 
skříních, nebo je nošena rodinnými příslušníky. Nejmarkantnější je pak tato situace na správách 
CHKO.  
Doporučujeme proto nadále stejnokroj zavádět pouze pro stráž přírody, inspektory ČIŽP, případně 
pro pracovníky věnující se práci s veřejností – tedy složky které jsou z ochrany přírody nejvíc 
„vidět“ a stejnokroj by jim mohl přidat formální vážnosti 
 
Pracovníky správ pak vybavit podle jejich požadavků praktickým oděvem a obuví do přírody v rámci 
ochranných pracovních pomůcek – byť by se jednalo opět o produkty jedné firmy. 
Doporučujeme ovšem obrátit pozornost spíše na výrobce sportovních a turistických oděvů, u 
kterých si dnes objednává výstroj např. i armáda, než na firmy které šijí oblečení pro myslivce a 
lovce.  

Návrh dopisu na Ministerstvo životního prostředí zpracoval Jiří Lehký 
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