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Asociace strážců přírody ČR pořádá ve spolupráci s partnerskými organizacemi 

       

  

  

WORLD RANGER DAY 
2021 

V NPP PANSKÁ SKÁLA 
 

Termín konání: pátek 30.7.2021, sobota 31.7.2021 – hlavní program, neděle 1.8.2021 

Program:  

 Pátek 30.7.2021 
o ráno do 8:00 hodin kontrola úklidu celého prostoru kolem NPP Panská skála 
o 8:00 – 9:30 příjezd účastníků 
o 8:00 – 10:00 prezentace účastníků a postavení stánků v prostoru zeleného ostrůvku u 

Party stanu (10x 10m) a vlastních stanů pro ubytování  
o 10:00 – 13:00 zahájení dne s přivítáním účastníků, organizační pokyny, stavba stánků a 

stanů, 
o 13:00 – 19:00 prezentace jednotlivých NP, CHKO, hostů,… (ve stanu či otevřeném stánku 

na přenosné promítací plátno dataprojektorem, ozvučení ASP ČR) 
o 19:00 zdravice z Kostariky – přímý přenos (zajistí Jan Suchý – Prales Dětem) 
o Večer po zdravici z Kostariky Ranger party s promítáním filmů a videoprezentací v letním 

kině 

 Sobota 31.7.2021 – hlavní program 
o vybavení stánků dovezenými materiály a postavení stanovišť v NPP Panská skála (u 

vodních ploch, příp. i z druhé strany Panské skály, v prostoru přístřešku tradičně živá 
zvířata – Adéla Vrchovská) 

o v 9:00 hodin zahájení programu uctěním památky zesnulých Rangers z celého světa za 
uplynulý rok u přechodně zřízeného pietního místa u kapličky (místopředseda ASP ČR) 

o společné fotografování 
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o od 10:00 hodin program pro širokou veřejnost – komentované prohlídky, ukázky živé i 
neživé přírody, poskytování propagačních i odborných materiálů, program pro děti 

o odpoledne po 16:00 hodině dle zájmu diskusní kroužky 
o v podvečer (v závislosti na návštěvnosti) úklid stanovišť mimo parkoviště 
o 19:00 – 21:00 setkání členů ASP ČR s vlastním programem 
o 19:00 pro ostatní Ranger party se zapojením členů ASP ČR po ukončení vlastního 

programu asociace 
o 21:00 hodin promítání v letním kině (mokrá varianta – městské kino v Kamenickém 

Šenově) 
o po setmění krátké nasvícení Panské skály a případné společné fotografování před ní 

 Neděle 1.8.2021 
o Po snídani oficiální ukončení WRD 2021 ČR  
o dopoledne úklid stanovišť na parkovišti a stanů na louce 
o dle dohody na místě společné výlety do okolí 

 
Program promítání v letním kině: 

 Virunga (2014) - 90 minut 

 Život na naší planetě (2020) - David Attenborough - 83 minut 

 Akashinga - The Brave Ones - 13:45 minut 

 Oko Země -  zajistí Milan Jeglík svým zástupcem – v přípravě 70 až 90 minut 

 ? dle nabídky jednotlivých NP a CHKO 
 
Místo konání: zelený prostor vlevo na parkovišti v Kamenickém Šenově na Práchni, prostor NPP 
Panská skála, louka mezi parkovištěm a NPP Panská skála, GPS: 50.7707575N, 14.4862739E 
 
Poloha: CHKO České středohoří, v geomorfologickém členění v podcelku Verneřické středohoří           

a okrsku Benešovské středohoří. Panská skála je v blízkosti CHKO Lužické hory, v nedaleké České 

Kamenici je trojmezí i s CHKO Labské pískovce. 

Důvod výběru místa: World Ranger Day (Světový den stráže přírody) (dále jen WRD) pořádá Asociace 

strážců přírody ČR (ASP ČR) u národní přírodní památky od roku 2012, tedy uskutečnilo se již devět 

ročníků a akce má rok od roku vzrůstající trend jak co do počtu zúčastněných strážců, tak co do 

návštěvnosti široké veřejnosti. O pořádání WRD má zájem i město Kamenický Šenov, které poskytuje 

akci velikou podporu. 

 

 

Pozvánky k účasti na WRD: 

 AOPK ČR s pozváním i zástupců všech Správ CHKO 

 Správy všech NP 

 zástupce MŽP ČR + požádání o zařazení WRD 2021 do kalendáře akcí 

 zástupce ČIŽP 

 zástupce České ornitologické společnosti  
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 zástupce České společnosti pro ochranu netopýrů  

 zástupce Správy jeskyní (zajistí Antonín Tůma) 

 zástupce Českého rybářského svazu 

 zástupce Myslivecké stráže 

 zástupce lesní stráže (Ústecký kraj, Liberecký kraj) 

 Krajské úřady, mající ustavené strážce přírody, ale i ostatní (pro získání informací) 

 Zástupci Policie ČR (Ústecký kraj, Liberecký kraj) + Poříční policie ČR  

 kolegové z partnerské Asociácie strážcou chránených území Slovenska   

 kolegové z partnerské německé asociace strážců přírody Bundesverband Naturwacht  

 Europarc Federation  

 ČSOP, včetně záchranných stanic ČSOP 

 spolek Prales dětem 

 zástupci vedení IRF a ERF  
 
Pozvánky ostatní: 

 zástupci města Kamenický Šenov (starosta a místostarosta v sobotu v 9:00 hodin) 

 zástupci firmy Preciosa 

 zástupci Střední umělecko-průmyslové školy v Kamenickém Šenově 

 všechna celostátně působící média (ČTK, televize, rozhlas, tisk) 

 všechny místní (městské, obecní) tiskoviny z blízkého okolí 

 široká veřejnost přes média, plakáty v obcích, sociální sítě, obecní tiskoviny 
 
Rozšíření akce: 

 včelaři s prosklenými úly a ukázkou výrobků (projednáno a přislíbeno) 

 stanoviště s výukou poskytování první předlékařské pomoci včetně praxe v oživování na modelu 

 ukázka živých zvířat (obdobně jako v předcházejících letech, dohodnuto) 

 ukázky vycpanin (jednotlivé NP a CHKO, ZOO centrum Srdov) 

 výstavní panely (rollapy) 
o MŽP – Národní parky 
o ČSOP – Vážky 
o ASP ČR 

 propagace záchranných stanic ČSOP 

 hry pro děti 
o zatloukání hřebíků 
o vázání uzlů 
o řezání dřeva 
o výroba odznaků – placek 
o střelba ze vzduchovky 
o skládačky a poznávačky u jednotlivých stánků 

 nedělní exkurze, výlety do okolí – náměty: 
o Zlatý vrch (657 m.n.m.) (CHKO Lužické hory) 
o Edmundova soutěska a Divoká soutěska (NP České Švýcarsko) s plavbou na lodičkách 
o Pravčická brána (NP České Švýcarsko) 
o Kyjovské údolí (NP České Švýcarsko) 
o Dolský mlýn a Jetřichovice (NP České Švýcarsko) s výstupem na Mariinu skálu na novou 

vyhlídku (instalace altánu v letošním roce) a na další jetřichovické vyhlídky 
o Tiské stěny (CHKO Labské pískovce) 
o Buková hora (683 m.n.m) s návštěvou nejvyšší betonové stavby v ČR – vysílače a blízké 

Humboldtovy vyhlídky(CHKO České středohoří) 
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o Sklářské expozice z nabídky od SUPŠS Kamenický Šenov – doporučuje se Výstava ke 165. 
výročí od založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, 
která je umístěna v Sklářském muzeu Kamenický Šenov, Osvobození 69, od 10:00 hodin. 

o Muzeální železnice „Kamenický motoráček“ – trať Kamenický Šenov – Česká Kamenice, 
délka cca 5 km, novinkou je originální malá kavárna „Druhá kolej“, která je umístěna ve 
služebním voze Daak, umístěném v kolejišti stanice Kamenický Šenov a s otevírací dobou 
Pá-So od 8:00 do 21:00, Ne od 8:00 do 20:00 hodin. 

             
 

Parkování: na základě dohody s městem Kamenický Šenov po celou dobu akce pro účastníky zdarma. 
K dispozici bude zapůjčený dálkový ovladač brány. Ovládač bude po skončení akce v neděli odevzdán 
do Informačního střediska.  
 
Promítání: Město Kamenický Šenov nabídlo bezplatné umístění a promítání formou instalace letního 
kina přímo u NPP Panská skála. Plátno má rozměr 6m x 3m, bude zavěšeno na stěnu Party stanu. 
Dataprojektor zajistí ASP ČR, je možné využít nabídky města Kamenický Šenov na profesionální 
techniku pro večerní promítání filmů (ponecháme coby záložní řešení). Notebook zajistí Prales 
dětem.  
 
Ozvučení: vlastní od Asociace strážců přírody ČR,  
 
Připojení k elektrické síti: město Kamenický Šenov nabízí bezplatné připojení k elektrické síti. 
 
WIFI: Je k dispozici v Informačním středisku, má ale slabý dosah do okolí, cca 2 metry mimo budovu. 
Zástupce Pralesu dětem zajistí datový přenos (zejména pro zdravici z Kostariky). 
 
Zastřešení prostoru pro jednání a prezentace:  Formou Party stanu 10 x 10 m s bočnicemi, coby 
ochrana před sluncem, ale i pro mokrou variantu v případě nepříznivého počasí. Bočnice budou 
současně využity pro zavěšení prezentací. 
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Plán rozmístění stanovišť: 

 
  
Legenda k ortomapě: 

1. Umístění pietního místa strážců 
2. Prostor pro stánky s prezentacemi 
3. Prezentace živých zvířat 
4. Ukázky vodních živočichů 
5. Prostor pro stánek s prezentacemi 
6. Prostor pro stánek s prezentacemi 
7. Parkování vozidel 
8. Místo pro postavení stanů 
9. Hygienické zařízení 
10. Bistro s občerstvením 

 
Pozn. Rozmístění stanovišť stánků může být upraveno podle počtu zúčastněných. Stánky, které 
nebude možné instalovat na zeleném ostrůvku, budou rozmístěny podél stezky kolem NPP Panská 
skála. 
 
V průběhu dne bude možné promítat prezentace jednotlivých NP, CHKO a hostů (PowerPoint atd.).  
 
Při rozmístění stánků je bude dbáno na ochranu expozice výrobků ze skla, která je umístěna v čele 
zeleného ostrůvku na parkovišti. 
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Turistická mapa: 
 

 
 
Plakáty: 
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O IRF (International Ranger Federation): 
Mezinárodní federace strážců (IRF) byla založena 31. července 1992 v národním parku Peak ve Velké 
Británii. Byla podepsána dohoda mezi Countryside Management Association (CMA), zastupující 
Rangers v Anglii a Walesu, Scottish Countryside Rangers Association (SCRA) a USA Association of 
National Park Rangers (ANPR). 
Cílem dohody bylo poskytnout globální fórum pro Rangers z celého světa, aby mohli sdílet své 
úspěchy a neúspěchy při ochraně světového přírodního dědictví a podporovat výměnu informací a 
technologií ze zemí, kde se správa chráněné oblasti těší široké veřejnosti a vládě do zemí, ve kterých 
je méně podporována. 
K IRF se také přidružilo 65 Sdružení Rangerů z národních, státních a územních subjektů včetně 
několika Rangers z celého světa, kteří mají prozatímní status členství po dobu, co se pokoušejí založit 
sdružení Rangerů ve svých zemích. 
 
ASP ČR (Asociace strážců přírody ČR): 

Asociace strážců přírody ČR vznikla v roce 1998 jako profesní organizace, která sdružuje především 
strážce přírody z národních parků, z chráněných krajinných oblastí v ČR i strážce působící v rámci 
jednotlivých krajů ČR a další sympatizantů.  
Cílem ASP ČR je zvyšovat odbornost a profesionální úroveň svých členů, pro dlouhodobě pociťovaný 
nedostatek pozornosti, koordinace a metodického vedení ze strany MŽP ČR. Proto se již od r. 1997 
konají pravidelná setkání strážců, zaměřená na výměnu zkušeností ze strážní, informační a 
průvodcovské služby v terénu. Na tato setkání pravidelně jsou zváni odborníci ke konzultacím a 
přednáškám o tématech, souvisejících s prací strážce. Asociace svým členům nabízí školení, odborné 
exkurze a stáže, včetně zahraničních. Dlouhodobou snahou Asociace je připravit metodické materiály 
pro sjednocení činnosti strážců přírody na celém území ČR, případně koncepci strážní služby v celé 
ČR, což již bylo provedeno vydáním řady školících brožur. 
Asociace je od roku 1999 členem IRF. 
 
Uctění památky zesnulých strážců za období od 1.6.2020 do 30.6.2021 (původně od 1.8. do 31.7.): 

 celosvětově dle oficiálního seznamu IRF (ve službě) 
https://www.internationalrangers.org/meet-our-rangers/ 

 z ČR (ve službě i mimo službu) dle oznámení na ASP ČR 

                 
 


