Správa z účasti na stretnutí a valnom zhromaždení Asociace strážců přírody České republiky
Stretnutie sa konalo v dňoch 8.-10.4.2016 v lokalite Tři Studně, Hotel Horník, CHKO Žďárské
vrchy.
Za ASCHÚS sa tohoto stretnutia zúčastnili traja zástupcovia. Dušan Marko, Milan Hromada
a Dan Harťanský.
Tak, ako na našich stretnutiach, aj počas stretnutia českých a moravských strážcov prebiehali
rôzne školenia napr. :
-

Školenie z témy ako sa stať dobrým sprievodcom návštevníkov v chránených územiach
Školenie z určovania druhov obojživelníkov, ich vajíčok a lariev
Školenie, ktorého témou bolo udeľovanie blokových pokút a ako závažného konania sa
musí dopustiť priestupca, aby jeho konanie bolo riešené udelením pokuty

Zástupkyňa MŽP ČR informovala prítomných strážcov o pripravovanej novelizácii vyhlášky
o stráži prírody ČR, s ktorou nie vo všetkých bodoch strážcovia súhlasili. Novela sa má týkať
používania nového typu služobného odznaku a preukazu, spôsobu vykonania skúšok,
povinných doškoľovaní a preskúšaní (skúšky a povinné preskúšania v ČR musia absolvovať ako
dobrovoľní, tak aj profesionálni strážcovia) no a aj pravidelného preukazovania zdravotnej
spôsobilosti.
Stretnutie bolo obohatené zaujímavou aktivitou, kde strážcom najskôr premietli krátku hranú
scénku kde strážca rieši nejaký priestupok a potom jeho výkon rozoberali a hodnotili čo urobil
dobre a čo zle. Takto mali pripravené témy ako pohyb mimo chodníkov, vjazd motorovým
vozidlom, skalolezectvo a zakladanie ohňa. Do tejto rozpravy sme sa zapojili aj my s našimi
skúsenosťami a vedomosťami z našich školení.
Výbor ASPČR predniesol návrh, že zvažujú zapojiť sa do aktivity Thin Green Line, ktorej cieľom
je prostredníctvom rôznych aktivít získať finančné prostriedky a tie potom doručiť vdovám
a sirotám strážcov, ktorí zahynuli vo výkone služby.
Adam Diviš informoval prítomných strážcov o zámere vytvoriť ERA – európsku rangerskú
asociáciu, ktorá má byť členom IRF a riešila by problémy strážcov v Európe. Financovanie tejto
organizácie by malo byť pravdepodobne z členských príspevkov jednotlivých národných
asociácií. S vytvorením tejto organizácie ako sme sa od Adama dozvedeli nesúhlasia strážcovia
z Anglicka a Škótska.
V sobotu večer v časti o informovaní o činnosti strážcov v jednotlivých VCHÚ zástupcovia za
prítomné VCHÚ informovali o činnsoti strážcov v tom ich území so zameraním na výkon
sprievodcovskej činnosti. My sme prostredníctvom prezentácie predstavili prácu našich
strážcov, organizáciu riadenia profesionálnych a dobrovoľných strážcov a problémy s ktorými
sa pri výkone služby stretávame, ako aj to aké máme oprávnenia pri ich riešení.
V sobotu doobeda sa konali dve terénne exkurzie. Jedna na Paseckú skalu – miesto kde je
najkraší rozhľad v CHKO Žďárske vrchy a do NPR Žákova hora. Exkurzie do NPR sme sa
zúčastnili aj my. Sprievodca – vedúci lesník z tohoto obvodu, mimochodom okolité lesy
a poľnohospodársku pôdu vlastní súkromná osoba p. hrabě Kinský – nás zasvätil do spôsobu

hospodárenia v lesoch a ich snahe vykonávať prírode blízke hospodárenie v lesoch
a vypestovať zo súčasnej smrekovej monokultúry v okolí NPR zmiešaný prírodný les
z pôvodných druhov drevín. Počas exkurzie sme navštívili aj prameň rieky Svratka, kde sa
slávnostného vyhlásenia vzniku CHKO Žďárske vrchy v roku 1976 zúčastnil aj vtedajší prezident
ČSSR Ludvík Svoboda. Slávnostný akt dodnes pripomína kamenný obelisk, na ktorom sú
umiestnené dve bronzové tabule jedna so štátnym znakom vtedajšej ČSSR a druhá s textom
venovaným vzniku CHKO a jeho slávnostným vyhlásením prezidentom ČSSR Ludvíkom
Svobodom. Exkurzia bola nenáročná a dobre pripravená. Kazili ju trochu len studený dážď so
snehom a chlad. To sa ale snažil vyriešiť Dušan, ktorý pravidelne zohrieval účastníkov exkurzie
tekutým svetrom.
V nedeľu doobeda sa konala Valná hromada ASPČR, ktorej hlavným programom boli voľby
nového výboru ASPČR. Výbor bude pracovať v nezmenenom zložení aj v ďalšom volebnom
období.
ASPČR má v súčastnosti 80 členov, pričom ale pravdepodobne 10 členov bude vylúčených pre
nečinnosť v organizácii a neplatenie členských príspevkov.
V pláne majú zriadiť internetový (skypový) systém konferencie výboru, aby mohli častejšie
a účinnejšie riešiť otázky asociácie. Na tento krok vyzvali aj nás s tým, aby sa zefektívnila
vzájomná komunikácia medzi našimi výbormi.
Na VH ASPČR sa rozhodlo, že na medzinárodnom kongrese strážcov, ktorý sa bude konať
v roku 2016 v NP Rocky Mountains, Colorado USA ich bude zastupovať Iva Němečková.
Ministrovi ŽP ČR preto adresovali list, v ktorom žiadajú o podporu ich zástupcu.
Tak ako ASCHÚS vypracovali návrh dohody o spolupráci s Agentúrou ochrany přírody ČR, ktorý
plánujú v krátkom čase predložiť AOPČR.
Na VH prijali nových troch čakateľov za riadnych členov ASPČR.
Staronový výbor vyzval všetkých členov na väčšie zapojenie sa do činnosti Asociácie. Predstavil
členom aktivity, ktoré robia pri príležitosti svetového dňa strážcov, ktorý je 30.7. a vyzvali
členov, aby aj oni vo svojich CHÚ zorganizovali podujatia venované tomuto dňu. Výbor
všetkým členom zašle informácie týkajúce sa plánovaného vytvorenia ERA s tým, aby sa
v stanovenom termíne vyjadrili, či ASPČR sa stane členom alebo nie. Počas VH výbor zároveň
určil termín a miesto konania VH v roku 2017 a to 7.-9.4.2017 v CHKO Beskydy.
Pri večernej debate s členmi výboru ASPČR sme im predniesli náš úmysel zorganizovať na jeseň
roku 2016 medzinárodnú konferenciu strážcov okolitých krajín v lokalite Kohútka na slovensko
–českej hranici. S organizovaním konferencie súhlasili a prisľúbili pomoc pri jej organizovaní
a pomôžu napr. pri zabezpečení tlmočenia do angličtiny. Českí kolegovia nás zas požiadali
o zaslanie fotografií z činnosti slovenských strážcov, loga ASCHÚS v elektronickej forme
a údajov o dátume vzniku ASCHÚS a našej činnosti za účelom vypracovania posteru, ktorý so
sebou bude niesť delegátka na konferenciu IRF do USA.
Mgr. Dan Harťanský

