Správa z účasti na stretnutí a valnom zhromaždení
Asociace strážců přírody České republiky
Stretnutie sa konalo v dňoch 7.-9.4.2017 v lokalite Dolní Lomná, Pezion Beskydka,
CHKO Beskydy.
Za ASCHÚS sa tohoto stretnutia zúčastnili traja zástupcovia. Dušan Marko, Vladimír
Dianiška a Dan Harťanský.
Tak ako na stretnutiach Asociácie strážcov chránených území Slovenska aj počas stretnutia
českých a moravských strážcov bolo toto stretnutie zamerané na rôzne školenia.
Témami tohtoročného školenia boli
-

-

-

Školenie z témy „ako sa stať dobrým sprievodcom návštevníkov v chránených
územiach“ bolo pokračovaním vlaňajšieho školenia, kde opäť prednášal L. Ptáček
o spôsoboch prednášania rôznych tém pri sprevádzaní návštevníkov chránenými
územiami. Táto téma bola aj predmetom jednej z troch exkurzií, ktorú viedol miestny
člen stráže prírody za účasti L. Ptáčka
Školenia z témy kyberstrážca – mobilné aplikácie a mapové zdroje, používanie
fotopascí s dôrazom na fotenie na súkromných pozemkoch, riešenie porušení platných
predpisov zistených v internetových médiách – tieto témy prednášali samotní
strážcovia, ktorí mali s touto činnosťou najviac skúseností. V rámci tejto témy
predstavili novú hlásenku z výkonu strážnej služby ako navrhovanú aplikáciu do
mobilov
Školenie z novely priestupkového zákona, ktorá nadobudne platnosť v júli tohoto roku
– tému prednášala právnička AOPK ČR

Školenia boli obohatené o hranú scénku, kde strážca rieši nejaký priestupok a potom jeho
výkon rozoberali a hodnotili, čo urobil dobre a čo zle. Takto mali pripravenú tému
o nelegálnom vjazde bicyklistu mimo cyklotrasu. Do tejto rozpravy sme sa zapojili aj my
s našimi skúsenosťami z praxe. Zároveň boli premietnuté krátke videá z výkonu strážnej
služby a riešenia priestupkov.
Prezentácie z prednášok budú uverejnené na www.strazprirody.cz a bude možné si ich
stiahnuť.
Územie CHKO Beskydy predstavil riaditeľ CHKO RNDr. František Jaskula.
V sobotu poobede sa konali tri terénne exkurzie. Jedna bola zameraná na prechod hrebeňom
Beskýd, druhá do NPR Mionší a tretia po bývalom náučnom chodníku Mionší spojená
s pokračovaním témy o spôsobe vedenia exkurzie. Naši zástupcovia sa zúčasnili exkurzií do
NPR Mionší a po bývalom NCH. Exkurziu do NPR sprevádzali lesník a botanik CHKO
Beskydy. Informovali nás o postupnom vývoji pralesa v tejto rezervácii, o spôsoboch
zabezpečenia rastu jedle, ktorá je tu na ústupe, ako aj o problémoch pri zachovaní horských
lúk v rezervácii. Exkurzia bola nenáročná a dobre pripravená. Kazil ju trochu len chlad.

Valná hromada AS ČR sa uskutočnila v piatok večer, jej hlavným programom bolo prijatie
nových členov do asociácie a informovanie o organizovaní, vykonaných prácach a programe
4. kongresu európskych strážcov. Tento kongres sa uskutoční v dňoch 9. – 13.5.2017
v Litoměřiciach. Kongres organizuje AS ČR, ASCHÚS a IRF. Záštitu nad organizovaním
kongresu prevzali minister životného prostredia ČR Mgr. Richard Brabec, primátor mesta
Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč a radná Ústeckého kraja p. Jitka Sachetová. Zahájenia
kongresu sa zúčastní aj štátny tajomník MŽP SR JUDr. Boris Susko PhD.
Členov informovali o stave, v akom je podpis dohody o spolupráci s Agentúrou ochrany
přírody a krajiny ČR, ktorý predložili AOPK ČR a o tom, že v pláne majú takúto dohodu
predložiť na podpis všetkým správam národných parkov.
Na VH prijali nových piatich záujemcov za riadnych členov AS ČR.
Výbor AS ČR 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. Počas VH
výbor zároveň určil termín a miesto konania VH v roku 2017 a to v NP Šumava.
Pri večernej debate s členmi výboru AS ČR sme riešili našu činnosť pri organizovaní
kongresu európskych strážcov v Litoměřiciach. Prekonzultovali sme všetky podrobnosti
o priebehu konferencie, workshopov (náš zástupca bude spoločne s českými kolegami viesť
workshop o práci s dobrovoľníkmi) a o celom programe a priebehu konferencie. Kolegov
z Čiech sme pozvali na naše stretnutie, ktoré bude v máji v NP Slovenský raj.
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