Stretnutie strážcov Slovenskej a Českej republiky s medzinárodnou účasťou.
V dňoch 13. - 16.10.2016 sa v Horskej chate Kohútka na slovensko-českej hranici konalo
stretnutie strážcov Slovenskej republiky a Českej republiky s medzinárodnou účasťou.
Stretnutie organizovala Asociácia strážcov chránených území Slovenska a Asociace strážců
České republiky.
Toto spoločné stretnutie bolo už druhé v poradí (prvé spoločné stretnutie sme organizovali
v roku 2010 v Holubyho chate na Veľkej Javorine) a pôvodne sme ho mali organizovať už
v roku 2015, ale pre organizačné problémy sa konalo až tohoto roku. Pri jeho príprave sme sa
rozhodli, že naň pozveme aj strážcov z okolitých krajín, aby naše dve asociácie nadviazali
kontakty aj s národnými asociáciami iných krajín.
Stretnutia sa tak zúčastnilo 34 profesionálnych a dobrovoľných strážcov zo Slovenska, 22 z
Česka, 5 z Maďarska, 2 z Poľska, 2 z Rakúska, 4 z Rumunska, 1 z Nemecka, 6 z Ruska, ako
aj 2 zástupcovia Medzinárodnej rangerskej asociácie (IRF) Roger Cole a Florin Halastauan.
Spolu teda úctyhodných 78 účastníkov.
Neoficiálne sa stretnutie začalo už vo štvrtok večer po príchode časti účastníkov. Strážcov na
domácej pôde privítal jednateľ Českého svazu ochránců přírody p. Milan Orálek. Zástupcovia
CHKO Kysuce vo svojej prezentácii predstavili CHKO a taktiež bola predstavená CHKO
Beskydy.
Oficiálne sa stretnutie začalo v piatok slávnostným zahájením pred rozvinutými štátnymi
zástavami organizujúcich krajín, zástavami národných asociácií slovenských a českých
strážcov a zástavou IRF. Zúčastnených strážcov krátkymi príhovormi privítali zástupca
ASCHÚS Mgr. Dan Harťanský, AS ČR Mgr. Radomír Studený a riaditeľ Správy CHKO
Kysuce Ing. Ján Korňan. Nechýbalo ani spoločné fotenie.
Hlavným programom stretnutia bola výmena skúseností pri riešení spoločných problémov v
ochrane prírody a predstavenie práce strážcov zúčastnených krajín. Tomuto bodu programu
bol venovaný celý piatok a sobotný večer. Hoci na jednotlivé prezentácie bol vyhradený čas,
tento sa spravidla nepodarilo dodržať a jednotlivé príspevky trvali viac ako 30 minút a to aj
z dôvodu, že prezentujúci strážcovia boli prerušovaní častými otázkami, na ktoré bolo treba
odpovedať.
V piatok sme na stretnutí privítali aj štátneho tajomníka MŽP SR JUDr. Borisa Suska, PhD.
a generálneho riaditeľa ŠOP SR Ing. Milana Boroša. Obaja v krátkych príhovoroch ocenili
prácu strážcov, v ich ďalšej práci pri ochrane prírody im popriali veľa úspechov a slovenským
strážcom prisľúbili podporu a pomoc pri riešní služobných problémov, ktoré ich trápia.
Sobota bola venovaná trom exkurziám. Časť účastníkov stretnutia sa vybrala na trasu vedúcu
po hrebeni Javorníkov k rozhľadni na kóte Stratenec. Druhá exkurzia smerovala do Národnej
prírodnej rezervácie Pulčín - Hradisko, kde mali možnosť sledovať zásah miestneho strážcu
pri dvoch prípadoch nelegálneho pohybu osôb v tejto rezervácii mimo značených chodníkov.
A účastníci tretej exkurzie navštívili skanzen ľudovej architektúry v Rožnove pod Radhoštěm.
Tradičná Ranger párty sa konala v piatok večer a jej program spestrila tombola, kde
vylosovaní strážcovia vyhrali množstvo pekných a často vtipných cien. No nielen v piatok
večer mali strážcovia možnosť nadväzovať nové medzinárodné priateľstvá. Každý večer

stretnutia bol venovaný debatám v skupinách a nekonečným rozhovorom o spoločnom poslaní
strážcov a to o ochrane našej prírody.
Program bol pestrý a tak oficiálne ukončenie stretnutia v sobotu večer prišlo veľmi rýchlo.
Pri nedeľnom rozchode sme museli prisľúbiť, že takéto stretnutie zorganizujeme opäť a že
slovenskí strážcovia navštívia ruských, maďarských a rumunských strážcov u nich doma.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí pomohli pri organizovaní a úspešnom
priebehu stretnutia. Vedeniu ŠOP SR za to, že profesionálnym strážcom umožnili zúčastniť sa
tohto stretnutia. Moja vďaka patrí aj sponzorom, s pomocou ktorých sme zabezpečili
pohostenie na Ranger párty. A veľká úcta patrí tiež majiteľom a personálu chaty Kohútka,
ktorí sa o nás starali naozaj ako o priateľov a aj napriek určitým počiatočným zmätkom pri
ubytovaní a prihlasovaní účastníkov, boli vždy ústretoví a usmiati, čím toto stretnutie urobili
príjemným a úspešným.
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