Občanské
sdružení
Asociace strážců přírody
chráněných území České
republiky vzniklo v roce
1998
jako
profesní
organizace, která spojuje
strážce přírody z národních parků a chráněných
krajinných oblastí v ČR.
Jejím cílem je zvyšovat odbornost a
profesionální úroveň svých členů. Za tímto
účelem asociace pořádá pravidelná setkání
spojená s výměnou zkušeností získaných při
strážní,
informační
a
průvodcovské službě v
terénu
a
konzultace
s přizvanými
odborníky.
Dále asociace připravuje
metodické materiály pro
sjednocení
činnosti
strážců přírody na celém
území ČR, pořádá školení,
odborné exkurze a stáže, včetně zahraničních.
Asociace je od roku 1999 členem IRF –
International Ranger Federation, organizace
sdružující národní asociace
strážců přírody – rangerů
na celém světě.
V roce
2000
byla
podepsána
Dohoda
o
vzájemné spolupráci mezi
českou
a
slovenskou
asociací strážců přírody.

Soutěžní otázka:
Kdy byla založena Asociace strážců CHÚČR ??
…………………..
Pošlete tento vyplněný kupón na adresu
ASPCHÚ a dostanete balíček propagačních
materiálů některého chráněného území a MŽP.

Mapka chráněných území v ČR

Chráněné krajinné oblasti:
Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les,
Broumovsko, Český kras, Český les, Český ráj,
České středohoří, Jeseníky, Jizerské hory,
Kokořínsko,
Křivoklátsko,
Labské
pískovce,
Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras,
Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les,
Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy a Železné hory.
Národní parky:
České Švýcarsko, Krkonoše, Podyjí a Šumava.
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Kd o
je
stráž
přírody

?

Kdo nebo co je to stráž přírody ?
Lidé, kteří zajišťují dodržování předpisů na
ochranu přírody na území České republiky.
Díky tomu, že jsou po většinu času v terénu,
tak jej dobře znají. Nebojte se je žádat o radu,
informaci či o pomoc.

Kdo se může stát stráží přírody ?
Občan České republiky starší 21 let, který:
•

V batohu mapa, informační
materiály, notes, lékárnička atd.

Vždy přátelský úsměv,
vlídné slovo a odborné
informace

Činnost stráže přírody, její poslání, povinnosti,
oprávnění a povinnosti jsou uvedeny v zákoně
č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

•
•
•
Znak chráněného
území a nášivka
„STRÁŽCE“

•

Stráž přírody je při své činnosti povinna

a) prokázat se služebním
průkazem a nosit služební
odznak

nebyl pravomocně odsouzen pro
úmyslný trestný čin,
má způsobilost k právním úkonům,
je zdravotně způsobilý,
prokázal znalost práv a povinností
stráže přírody,
složil slib stráže přírody.

Strážci jsou ze zákona oprávněni

V kapse telefon,
tužka, pokutové
bloky

a) zjišťovat totožnost osob, které porušují
předpisy na ochranu přírody,
b) ukládat a vybírat blokové pokuty za
přestupky na úseku ochrany přírody,

Pomocná
ruka pro
případ nouze

Pozorování
přírody

Nohy pro
doprovod po
naučné stezce

Stráž přírody je tvořena z profesionálů a
dobrovolníků. Stráže jmenují a řídí správy NP a
CHKO pro své území a krajské úřady pro
zbytek území ČR. Na těchto úřadech získáte
podrobnější informace.

c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek
stanovených v zákonu č. 114/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny,
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,

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 též orgánům Policie České republiky
nebo příslušným orgánům státní správy.

e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů
Policie České republiky, popřípadě obecní
policie, pokud nemohou splnění svých
povinností zajistit vlastními silami a prostředky.
Na levém rukávu nosí strážce znak chráněného
území a nad ním toto označení.

