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„Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. 
Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem.“ 
(slova Luthera Stojícího medvěda z kmene Lakotů)

Rok 2010 byl Organizací spojených národů vyhlášen rokem biodiverzity, tedy rokem, kdy jsme si měli připomenout nutnost zachování druhové 
rozmanitosti rostlin i živočichů. Člověk totiž někdy svým jednáním ohrožuje křehkou rovnováhu přírodních dějů a fungování ekosystémů. Ochrana 
biodiverzity je jedním z témat, jimž se Arnika věnuje od svého založení. 

Právě v roce 2010 jsme zahájili novou kampaň: jmenuje se Člověk a voda a spojuje naše aktivity zaměřené na ochranu přírody a omezení toxic-
kých látek v životním prostředí. Společným cílem je dosáhnout lepšího zacházení s vodou, ať už jde o méně toxických látek, které do ní necháme 
vypustit, nebo více přirozeného prostoru pro řeky. 

Udržitelná spotřeba, to bylo další téma, které nás v roce 2010 hodně zaměstnávalo. Praktickými příklady jsme chtěli ukázat možnosti, jak každý 
z nás může svým každodenním jednáním ovlivnit stav životního prostředí i svého zdraví. Zaměřili jsme se zejména na osvětu rodičů malých dětí. 
To, jak se k životnímu prostředí chováme dnes, ovlivní totiž zdraví a život právě našich dětí a dalších generací. 

O tom, že stále je třeba chránit stromy před zbytečným kácením, nás přesvědčuje množství případů, s nimiž se setkáváme při své činnosti. Ekopo-
radci Arniky zodpověděli v roce 2010 stovky dotazů, které se nejčastěji týkaly právě ochrany stromů před kácením. I po loňské novelizaci zákona 
trvá nutnost změnit přístup některých správců silnic k alejím a obcí k zeleni obecně. Proto jsme se zaměřili na prosazování koncepčního přístupu 
– zpracovali jsme mj. koncepci ochrany stromořadí a rozeslali ji silničním správám. A stále usilujeme o větší prostor pro stromy ve městech.

Rok 2010 byl také rokem příchodu nových lidí do Arniky či vzniku nové pobočky v Uherském Hradišti. Také jsme vydali řadu publikací, pořádali 
semináře a veřejné debaty. Připomeňte si dalších 12 měsíců ze života Arniky s námi!

Arnika v roce 2010



3

V České republice není dosud dostatečně chráněno 27 typů přírodních sta-
novišť a 10 evropsky významných druhů rostlin a živočichů. Na jaře jsme 
proto Evropské komisi spolu s dalšími nevládními organizacemi zaslali stíž-
nost na postup českého státu k povinnosti doplnit soustavu Natura 2000. 

O biologickou rozmanitost se stará také Tým Bořena, který je nejstarší 
součástí Arniky. Od loňska pečuje o další vzácnou rostlinu, hořec brvi-
tý, jehož výskyt jsme během pravidelné péče o rostliny tzv. bílých strání 
Českého středohoří objevili. 

Pro program Ochrana přírody byl celý rok především ve znamení vody. 
Ředitelství vodních cest znovu oživilo projekt stavby jezu na dolním 
Labi u Děčína, proto jsme shromáždili celou řadu argumentů, proč je 
tato stavba nesmyslná: zpracovali jsme připomínky v procesu EIA, před-
stavili jsme novou studii, která ukazuje, že investované náklady nepřine-
sou žádné zisky, ukázali jsme, co udělá jez a elektrárna s rybami v řece. 
O bohatství Labského kaňonu se mohli na vlastní oči přesvědčit také 
účastníci plavby po Labi z Děčína do Bad Schandau a zpět, na niž jsme 
pozvali různé odborníky i novináře. 

Užili jsme si také Evropský den koupání v řekách – děčínský Big Jump po-
řádaný Arnikou, Děčínskou koalicí pro pěší a cyklistickou dopravu, CHKO 
Labské Pískovce a půjčovnou lodí Za hranice byl ve znamení společného 
cyklistického výletu, plavby na raftu a koupání v Labi u Dolního Žlebu.

Uspořádali jsme také dvě soutěže. „Společně za řekou“ se vydali žáci a stu-
denti z Prahy a jejího okolí, aby po několik měsíců zkoumali život v okolí řeky 
Rokytky. „Labské příběhy“ zase přilákaly soutěžící ze škol v povodí Labe.

V srpnu jsme v Telči představili novou petici za lepší zacházení s vodou 
nazvanou Člověk a voda. Pokud  se budeme k potokům a říčkám, luhům 
a mokřadům chovat rozumně, odvděčí se nám nejen přírodním bohat-
stvím, ale také skvělou ochranou proti povodním. 

Rok 2010 v číslech:
• 41 účastníků exkurze za nejlepšími příklady revitalizací
• 12 informačních listů o revitalizacích
• 6 Koupacích dnů (ve spolupráci s místními iniciativami)
• 12 tiskových zpráv a 5 tiskových konferencí

Program Ochrana přírody
Chráníme druhovou rozmanitost a hodnotu našich vod a toků

Jak na to se dozvěděli také účastníci semináře, který v Senátu PČR po-
řádala Koalice pro řeky, jejíž zákládající členkou se Arnika v roce 2010 
stala. I nadále chceme ukazovat, že fungující mokřady a říční nivy nás 
před povodněmi mnohdy ochrání lépe, než nákladné betonové stavby, 
které většinou přírodu poškozují.

„Ani sami hydrologové nechtějí někdy uznat, že odvodnění krajiny a odstra-
nění vegetace vede k přehřátí krajiny a k vytváření velkých tepelných rozdílů.  
Následkem toho jsou sucha a prudké místní srážky. Myslím tedy, že Arnika 
jde svou iniciativou správným směrem. Proto jsem se rozhodl petici za lepší 
zacházení s vodou podpořit.“ 

RNDr. Jan Pokorný, CSc.
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S novým rokem naplno pokračoval projekt Zdravá planeta pro zdravé 
děti zaměřený na trvale udržitelnou spotřebu. Hned v lednu jsme zahájili 
cyklus přednášek v mateřských centrech. Provoz jednoho z nich – MC 
Máj v Českých Budějovicích – jsme také pomohli udělat ekologičtějším. 
Před začátkem školního roku jsme nechali otestovat školní potřeby, aby-
chom rodičům usnadnili výběr těch bezpečných. Uspořádali jsme dob-
ročinný bazar pod heslem „nový život pro staré věci“ a výtěžek předali 
Domovu Sue Ryder, který pečuje 
o seniory. Celý projekt jsme uza-
vřeli knihou Jak žít dobře, zdravě 
a ekologicky šetrně. Každý si v ní 
může najít způsob, jak se chovat 
zodpovědněji nejen ke svému zdra-
ví, ale i zdraví budoucích generací.

Začala dekontaminace bývalého 
skladu pesticidů v Klatovech – Lu-
bech. Po téměř 16  letech snahy 
majitele areálu Václava Rychtaříka 
a jeho rodiny a 7 let od doby, kdy do 
případu vstoupilo sdružení Arnika. 
Bývalý sklad je kontaminován pesticidy v míře značně přesahující limity dané 
českým ministerstvem životního prostředí i mezinárodními úmluvami. 

Rok 2010 v číslech:
• 82 družstev se zúčastnilo soutěže Voda živá
• 20 přednášek v mateřských centrech
• 177 hesel v encyklopedii knihy Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně 
• 1507 podniků zpracovaných v žebříčcích znečišťovatelů
• 31 tiskových zpráv a 15 tiskových konferencí

Program Toxické látky a odpady
Omezujeme výskyt toxických látek a prosazujeme lepší informovanost o nich

Kouzlo běžících vod – to byl název prvního kola soutěže Voda živá, zamě-
řené na vztah mezi chemickými látkami a znečištěním povrchových vod. 
Klání školních družstev probíhalo po celý rok. Na podzim nás soutěžící 
zahltili vydařenými fotografi emi, básněmi i obrázky, které vytvořili během 
letní výtvarné etapy. V celé soutěži museli odpovídat na otázky a plnit 
praktické úkoly spojené s pozorováním vybraného vodního toku. Vítěze 
čekal několikadenní pobyt v Tatrách, spojený – jak jinak – s tématem vody.

Právo na informace o toxických lát-
kách musí být zachováno. Tak zněla 
výzva vládě premiéra Jana Fischera, 
aby nezasahovala do práva veřej-
nosti na informace o toxických lát-
kách vypouštěných průmyslovými 
podniky a neomezovala Integro-
vaný registr znečišťování. Téměř 
polovina průmyslových provozů a 
informace od více jak tisíce z nich 
o chemických látkách v odpadech, 
to vše by zmizelo veřejnosti z očí.

Obyvatelé severní Moravy se ani v roce 2010 nemohli nadechnout 
výrazně zdravějšího vzduchu. Pokračovali jsme proto v naší kam-
pani Čistější ovzduší pro Ostravsko. Pomohli jsme vzniku petice, 
která požaduje po politicích a kompetentních úřadech účinné ře-
šení kritické situace. Jen během prvních dvou týdnů ji podepsalo 
15 tisíc lidí. S kvalitou ovzduší úzce souvisí to, jak a hlavně čím vy-
hříváme své domy. Náš projekt Topíme ohleduplně je zaměřen prá-
vě na takové způsoby, které jsou ohleduplné k přírodě i k souse-
dům. A aktivní jsme byli i na mezinárodní scéně – více na 7. straně.

„Bez Arniky by se nám vyčištění skladu asi nepodařilo nikdy dosáhnout. Trvalo to sice déle, než jsem si myslel, ale nakonec se to povedlo.“
Václav Rychtařík, majitel bývalého skladu pesticidů v Klatovech-Lubech
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V roce 2010 začala platit novela zákona o ochraně přírody, jež omezi-
la možnost kácení stromů v alejích podél silnic bez povolení. K tomu, 
aby aleje nejen nemizely, ale prospívaly a přibývaly, je však třeba sys-
tematický přístup. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci 
jsme zmapovali aleje Olomouckého kraje – vůbec první kraj v ČR tak 
získal podrobnou databázi alejí. Uspořádali jsme seminář „Zachování 
alejí jako typického prvku české krajiny“, jehož se zúčastnili krajinní 
architekti, dendrologové, úředníci i správci silnic. Setkali jsme se také 
u kulatých stolů s odborníky, politiky a pracovníky státních úřadů ve 
třech krajích. Doporučení expertů, zkušenosti ze zahraničí a praktické 
rady, jak řešit ochranu alejí, bezpečnost provozu i rekonstrukce silnic, 
jsme shrnuli do Koncepce zachování stromořadí v České republice a 
rozeslali ji odpovědným institucím.

Jedním z opatření, která mohou zlepšit ochranu stromů i bezpečnost 
provozu na silnici, je zvýrazňování kmenů stromů bílými bezpečnostními 
pruhy. S dobrovolníky jsme takto označili tři sta stromů v aleji u obce 
Žižkovo Pole na Vysočině. Stromořadí, které by se mělo stát památným, 
je tak přehlednější. V červnu jsme pak symbolicky předali štafetu krajské 
správě a údržbě silnic kraje Vysočina, jež se jako první silniční správa při-
hlásila k ochraně alejí a také přislíbila, že bezpečnostním nátěrem opatří 
další 4000 stromů. Pozornost potřebují i stromy ve městech a obcích. 
Prosazujeme zpřísnění vyhlášky, jež umožňuje kácet bez povolení stromy 
až do obvodu kmene 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí.

V Praze se zdálo, že mnohé stromy a parky skončí zality v betonu kvů-
li stovkám změn územního plánu, které vycházejí vstříc developerům 
a pozemkovým spekulantům. Snažili jsme se to změnit: podávali jsme 
vlastní připomínky, pomáhali místním občanským sdružením, na pro-
blémy upozorňovali zábavnými happeningy. Známí čeští výtvarníci na-
kreslili pro Arniku unikátní edici komiksových samolepek se společným 
„ufoním“ motivem: Zastavte invazi. Významných osobností jsme se ze-
ptali „Jaká bude Praha?“ a jejich názory zveřejnili na webu. 

Rok 2010 v číslech:
• 12 000 letáků o alejích ve 3 krajích ČR
• 6000 letáků k územnímu plánování v Praze
• 3 220 lidí využilo předvolební kalkulačku
• 99 účastníků semináře o alejích
• 28 tiskových zpráv a 8 tiskových konferencí

Centrum pro podporu občanů
Pomáháme občanům hájit právo na zdravé životní prostředí

Zájem o budoucí podobu metropole se nám podařilo vzbudit u široké 
veřejnosti a otázka územního plánu se stala i předvolebním tématem. 
Podívali jsme se proto detailně na volební programy a vize politiků, 
prostudovali i způsob, jak dosud zástupci kandidujících stran hlasovali 
o rozvoji města v pražském zastupitelstvu. Výsledkem byla předvolební 
kalkulačka, v níž si mohli pražští voliči spočítat, jak která strana přistu-
puje k budoucnosti Prahy, a příručka s doporučeními pro nové komu-
nální politiky vzešlé z podzimních voleb.

„Na první pohled je Arnika jednou z mnoha nevládních organizací v Praze, ale 
na druhý a třetí zjistíte, že její síla je v lidech, kteří žijí svými projekty, práce 
pro ně nezačíná v osm ráno a nekončí v šest večer zavřením dveří kanceláře, 
pro ně je Arnika posláním, posedlostí, životním stylem, dítětem, které potře-
buje a také dostává spoustu péče a lásky.“

Adéla Petráková, studentka University of Wageningen,
v roce 2010 stážistka v Centru pro podporu občanů
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Ekoporadna Arniky poskytla v roce 2010 na 2000 bezplatných konzultací. Nejčastěji se lidé na naše ekopo-
radce obraceli s dotazy týkajícími se kácení stromů a územního plánování. Oproti předchozím letům množ-
ství těchto dotazů o něco pokleslo, nejspíše k tomu přispěla změna zákona, jež více chrání aleje, či přestávka 
v projednávání pražského územního plánu. Stále však zůstávají kácení a nekoncepční výstavba nejčastějšími 
problémy, které klienty naší ekoporadny trápí. Vzrostl počet lidí, kteří se zajímali o to, jaký vliv mohou mít 
plánované stavby na životní prostředí nebo jak lze konkrétní projekty ovlivnit ve stavebním řízení. Čím dál 
více lidí se také samo snaží věci ovlivňovat. 

V Praze jsme například pomáhali chránit evropsky významnou lokalitu v Letňanech. Občanům ze Stráže na Ne-
žárkou, z Jeseníku, Přerova, Třebechovic pod Orebem či ze Svratecka jsme radili, jak bránit tamní aleje. Územní 
plán a jak se zapojit do jeho příprav, to zajímalo nejen Pražany, ale i obyvatele Jičína, Hradce Králové či Miku-
lovic. Ve Važanech na Kroměřížsku jsme se spolu s tamními občany ohradili proti zavážení bývalého hliniště 
toxickým odpadem. Problém znečištění ovzduší jsme řešili s obyvateli Čelákovic, Jihlavy či Klášterce nad Ohří. 
Pomáhali jsme také bránit zástavbě tam, kde škodí, například v parku v Brandýse nad Labem, na Jizerce na Libe-
recku, v Přírodním parku Šárka – Lysolaje, ve středočeských Dřísech a Voticích, na úpatí Blaníka nebo ve Zlíně. 

Celkem jsme řešili 150 různých případů poškozování životního prostředí a lidského zdraví a pomohli jsme za-
ložit další občanská sdružení, která se věnují ochraně životního prostředí. Ekoporadci v pobočkách v Praze, 
Jihlavě, Ostravě, Děčíně a Českých Budějovicích byli k dispozici telefonicky, prostřednictvím e-mailu i osob-
ně. Také jsme poskytli na 1200 konzultací na infostáncích po celé republice. Další lidé našli radu a pomoc na 
ekoporadenských stránkách webu www.arnika.org/ekoporadna. 

Jako člen Sítě ekologických poraden STEP jsme se v roce 2010 podíleli na projektu nazvaném „Poradenství 
– metody, příklady, certifi kace“. Mohli jsme tak porovnat naše úspěchy s ostatními ekoporadnami, podělit se 
s nimi o své zkušenosti a inspirovat se dalšími příklady dobré praxe. V rámci projektu jsme si také vyzkoušeli 
certifi kaci „nanečisto“, což znamenalo, že naši ekoporadci prošli testem znalostí, posuzovalo se jejich další 
vzdělávání i samotné vedení ekoporaden. Naše ekoporadna před odborným konsiliem obstála. V budoucnu by 
certifi káty měly nejen osvědčovat kvalitu poskytovaných služeb, ale být i podkladem pro jejich lepší fi nancování.

S naší činností se mohla veřejnost seznámit díky výstavě nejlepších příkladů ekoporadenství, kterou pořádala 
Síť ekologických poraden STEP. V soutěži, jež byla podkladem pro výstavu a uskutečnila se na valné hromadě 
STEPi v dubnu 2010, byly mezi nejlepšími oceněny aktivity Arniky týkající se skládky v Pozďátkách a provozu jih-
lavského Kronospanu. Výstava putovala po republice a stala se rovněž předlohou pro stejnojmennou publikaci.

Rok 2010 v číslech:
• 15 odborně školených poradců 
• 431 e-mailových konzultací
• 110 osobních konzultací
• 336 telefonních konzultací
• 1200 konzultací na infostáncích  
 (cca 240 hodin)

Ekoporadna
Poskytujeme bezplatnou pomoc občanům, občanským sdružením a obcím

Moc vám děkuji za vaši poradnu 
a podporu pro občany. Dnes jsem 
díky vašim informacím obstála v ne-
lehkém jednání se starostou města 
Holešova. Bohužel právo na informa-
ce je často nejen nerespektováno, ale 
také zpochybňováno. Díky vašim in-
formacím a především brožuře, kde 
je jasně, přehledně a srozumitelně 
uvedeno na co máme právo, jsem se 
tohoto práva nakonec domohla. 

Petra Hanáková, o.s. Ohnica
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Spolupráce se zahraničními nevládními organizacemi a členství v mezi-
národních sítích je součástí naší práce po celou dobu existence Arniky. 
Ani rok 2010 nebyl výjimkou.

V březnu jsme zahájili v hlavním městě Arménie společný projekt s nevlád-
ní organizací Arménské ženy pro zdraví a zdravé životní prostředí (AWHHE). 
Cílem je pomoci odstranit staré zátěže vzniklé nevhodným nakládáním 
s nepoužitými pesticidy a špatným způsobem jejich skladování, a také 
pomoci tamním zemědělcům zavést udržitelné hospodaření a snížit na 
minimum riziko chemického znečištění (zejména pesticidy) v regionech 
Ararat a Armavir. V červenci jsme se sem vrátili odebrat vzorky z ně-
kolika lokalit a v listopadu v Praze představili výsledky analýz. Odhalily 
bohužel významnou kontaminaci mj. nebezpečným DDT a pro AWHHE 
se staly cenným argumentem pro prosazování nápravy.

Zahraniční aktivity
Arnika ve světě, svět v Arnice

(SSNC) provedly test během prvního jednání OSN o nové smlouvě 
o rtuti ve Stockholmu. Rtuť se tak stala osobní záležitostí pro mnoho 
vyjednavačů.

Tým čítající 30 studentů z 20 různých zemí přijel na přelomu května a 
června do Prahy, aby zde zkoumal systém nakládání s vodou. Jednalo se 
již o třetí podobný výzkum univerzity v nizozemském Wageningenu, na 
němž se Arnika podílela. 

Pokračoval projekt Best practice, na němž jsme spolupracovali s ně-
meckou partnerskou organizací Grüne Liga. Zblízka jsme si během ně-
kolika exkurzí spolu s vodohospodáři a lidmi ze státní správy i z občan-
ských sdružení prohlédli dobré příklady hospodaření s vodou v krajině 
v Čechách i v Německu. Ve spolupráci s organizací BUND jsme v Praze 
představili studii německého Institutu pro ekologický hospodářský vý-
zkum dokládající, že náklady investované do staveb ke zlepšení plaveb-
ních podmínek na Labi žádné zisky nepřinesou.

Stejně jako další nevládní organi-
zace v 9 zemích na 4 kontinen-
tech jsme v dubnu odstartovali 
kampaň, jejímž cílem je upozor-
nit na potřebu globální úmluvy 
o omezování rtuti. Pod heslem 
„Mercury-Free: You, Me and Ba-
bies“ chceme apelovat na zástup-

ce vlád, aby vytvořili účinný plán, 
jak zamezit dalšímu používání 
jedovaté rtuti a jejím únikům do 
životního prostředí. „Máte rtuť 
ve vlasech“, dozvěděli se ti, co 
jednali o jejím omezení. Mezi-
národní síť IPEN, jejíž členskou 
organizací je i Arnika, a Švédská 
společnost pro ochranu přírody 
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Pomáhají nám na rů ] Q í FK� IHVWLYDOHFK� � YHOHWU] tFK� D� GDOä tFK� DNFtFK� � NGH� SRWNi WH� $ UQ LNX�D� Q Dä H�LQ IRVWi Q N\ � � 0 Q R] t� GREURYROQ tFL� VH�WDNp� MLæ � WUDGLčně 
účastní podzimních víkendových táborů Týmu Bořena. Pomáhají běKHP � Q LFK� XGUæ RYDW� W] Y� � EtOp� VWUi Q ě v Českém středohořt� � Q D� Q LFKæ � URVWRX� Y] i F�
né rostliny. DůOHæ LWi � MH� SUR� Q i V� WDNp� SRP RF� V� DGP LQ LVWUDWLYRX� � DNWXDOL] DFt� ZHERYí FK� VWUi Q HN� � Sřeklady či s vyhledáváním a zpracováním informací, 
které získáváme od úřadů a dalších institucí. Vítáme občasnou pomoc a účast na našich akcích stejně jako pravidelnou odbornou spolupráci. 
Přidáte se?

Přidejte se

Å -VHP � GREURY ROQ LFt� $ UQ LN\ � � SURWRæ H� Y tP � � æ H� MHMt� činnost opravdu 
SRP i Ki � æ LY RWQ tP X � SURVWředí i lidem, kterým na kvalitě � æ LY RWD�
] i OHæ t� � 9� ORňVNpP � URFH� P Q H� Q HMY tFH� EDY LOR� LQ IRUP RY DW� Y HřHMQ RVW�
o našich aktivitách na rů ] Q í FK� ] DMtP DY í FK� VSROHčHQ VNí FK� DNFtFK� ´

Katka Sůvová, dobrovolnice Arniky

Nedílnou součástí naší činnosti je práce dobrovolníků

„TradičQ t� SUDY LGHOQ p� DNFH� MDNR� )DMQ � GHQ � Q D� å Læ NRY ě � � ( NRIHVWLY DO� Q D� Q i P ěstí Míru nebo Den bez 
aut se loni vydařily díky skvělému OndřHML� 5Hä ORY L� � 1 D� )DMQ � GHQ � VL� Y \ P \ VOHO� ED] DU� � NWHUí � Sřilákal 
řadu zvědavých návštěvníků� � D� Q D� ' HQ � EH] � DX W� �MHQ æ � E\ O� ORQ L� Y H� ] Q DP HQ t� GHä WLY pKR� SRčasí, přitáhl 
velký stan, pod něMæ � VH� VFKRY i Y DOL� SURP U] Ot� F\ NOLVWp� � SřičHP æ � VH� æ LY ě� ] DMtP DOL� R� čLQ Q RVW� $ UQ LN\ � ´

Miroslav Ottomanský, dobrovolník Arniky

Z nabídky e-shopu Arniky v roce 2010:
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Přehled hospodaření jednotlivých subjektů 
sdružení Arnika v roce 2010
Arnika dle svého statutu zřídila tři programy, které mají vlastní právní subjektivitu a tematickou působnost. Všechny programy se řídí stejným statutem, regis-
trovaným u Ministerstva vnitra pod č.: VS/1-1/48279/01-R dne 16. 10. 2001 ve znění posledních změn schválených Valnou hromadou ze dne 6. listopadu 2007.

* Záporný výsledek je dán tím, že v roce 2010 byla naše činnost fi nancována i z prostředků 
získaných v roce 2009.

Největší dárci v roce 2010:
Evropská unie

Státní fond životního prostředí ČR

Norské fondy prostřednictvím NROS

Ministerstvo životního prostředí ČR

International POPs Elimination Network (IPEN)

Global Greengrants Fund - Marisla

Nadace Open Society Fund

Nadace Partnerství

Nadace VIA

Grüne Liga

STEP - Síť ekologických poraden

Arnika - zřizovatel 
Náklady 1 216 674 Kč

Výnosy 1 171 652 Kč

Hospodářský výsledek roku 2010 * -45 022 Kč

Arnika - Centrum pro podporu občanů
Náklady 2 678 011 Kč

Výnosy 2 332 150 Kč

Hospodářský výsledek roku 2010 * -345 861 Kč

Arnika - Program Ochrana přírody 
Náklady 1 208 773 Kč

Výnosy 1 270 233 Kč

Hospodářský výsledek roku 2010 61 460 Kč

Arnika - Program Toxické látky a odpady 
Náklady 5 257 813 Kč

Výnosy 5 952 782 Kč

Hospodářský výsledek roku 2010 694 969 Kč

Náklady celkem 10 361 272 Kč
Osobní náklady 3 170 006 Kč

Konzultační a odborné služby 2 658 939 Kč

Komunikační náklady (telefon, internet) 324 560 Kč

Publikační náklady 598 659 Kč

Spotřební materiál 408 368 Kč

Jízdné a přepravné 691 899 Kč

Nájmy 679 289 Kč

Per diem a reprezentace 95 560 Kč

Propagace 420 831 Kč

Ostatní náklady (opravy a udržování, zpracování účetnictví, služby 
partnerských organizací, poštovné, bankovní poplatky) 696 288 Kč

Kurzové ztráty 36 546 Kč

Chemické rozbory, vzorkování, analýzy, odběry a přípravy vzorků 580 327 Kč

Výnosy celkem 10 726 818 Kč
Dary jednotlivců 805 026 Kč

Dary od právnických osob 185 618 Kč

Dotace a granty ze státních zdrojů 2 232 532 Kč

Granty z EU 2 632 721 Kč

Granty z českých nadací 1 632 108 Kč

Granty od zahraničních nadací 1 635 507 Kč

Úroky bank 49 736 Kč

Vlastní činnost 464 790 Kč

Výnosy roku 2011 44 749 Kč

Kurzové zisky 782 Kč

Výnosy předchozích období (časové rozlišení) 1 043 249 Kč

Hospodářský výsledek 365 546 Kč
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a 739 individuálních dárců � � ' ěNX MHP H�

Za spolupráci, pomoc a podporu děkujeme:
Simoně Albrechtové, Renatě Běčákové, Janě Cenkové, Aleně Dodokové, Tereze Dvořákové, Tomáši Feřtekovi, Karen Fortuin, Anně Frajtové, 
Václavu Fryčkovi, Haně Gabrielové, Michaele Gomolové, Werneru Hentschelovi, Oldřichu Hozmanovi, Magdaléně Hrubé, Marii Hruškové, Janu 
Hovorkovi, Evě Chvojkové, Marii Jelínkové, Miroslavě Jopkové, Jiřímu Karneckému, Andree Klátilové, Ondřeji Kobzovi, Františku Krausovi, Aleši 
Létalovi, MatěML� 0 DQ RYL� � 0 LFKDOX� 0 DQ RYL� � / HQ FH� 3HWUOtNRYp� 0 Dä NRYp� � 9ODGLP tře Mauleové, Marii Medunové, Janu Míkovi, Vlado Milunićovi, Jakubu 
Němečkovi, Miroslavu Ottomanskému, Adéle Petrákové, Přemku Podlahovi, Ondřeji Prcínovi, Ivanu Ryndovi, Bohumilu Rešovi, Ondřeji Rešlovi, 
Jitce Saniové, Evě Schallerové, Jindřišce Skalské, Josefu Sklenářovi, Václavu Sojkovi, Kateřině Sůvové, Ireně� 6ZLHFLFNL� � ( Yě Šimákové, Heleně 
Šímové, Radimu Šrámovi, Ivě Švajcrové, Lucii Tlusté, Kateřině Trnkové, Ondřeji Tošnerovi, Pavlu Trpákovi, Adéle Turkové, Janu Vackovi, Jiřímu 
Válalovi, Michalu Valečíkovi, Michaele Valentové, Čestmíru Vitnerovi, Basu van Vlietovi, Pavlu Vránovi, Davidu Waliczekovi, Christiane Weitzel, 
* ULHWMH�= HHP DQ� D� ' HQ LVH�å ůrkové

a fi remním dárcům:
2 / 0 ( ; � . $ / � V� U� R�
PROFITERM MORAVA s.r.o.
9DOGHP DU� * UHä tN�� � 1 DWXUD� V� � U� � R�
Nakladatelství Academia
fi rmám Mořský svět a Pod hladinou Vltavy
Tiskárně Optys, s. r.o. za bezplatnou propagaci kampaně ZachraňP H� VWURP \ �
dále Magistrátu hlavního města Praha
a ObčDQ VNpP X� VGUXæ HQ t� / · XGLD� D� YRGD

Poděkování
V roce 2010 činnost Arniky významně podpořili:
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Arnika, občanské sdružení (založeno v roce 2001) Pobočky Arniky:

Arnika České Budějovice
Mgr. Jitka Straková, vedoucí pobočky
Fráni Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
tel.: 777 266 386, ceskebudejovice@arnika.org

Arnika Děčín
Kamil Repeš, vedoucí pobočky
Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1
tel.: 777 113 237, decin@arnika.org

Arnika Jihlava
Ing. Jana Vitnerová, vedoucí pobočky
Škrétova 5, 586 01 Jihlava
tel.: 775 315 818, jihlava@arnika.org

Arnika Ostrava
Mgr. Vendula Krčmářová, vedoucí pobočky
Jiráskovo náměstí 4, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: 596 244 314, ostrava@arnika.org

Arnika Uherské Hradiště
Ing. Jana Mikulášková, vedoucí pobočky
tel.: 737 756 597, jana.mikulaskova@arnika.org

Účet pro dary a příspěvky: 
290 011 7959 / 2010 (Fio banka)

Pouze díky dárcům se můžeme věnovat ochraně stromů, prevenci 
před toxickými látkami a dalším kampaním dlouhodobě a nezávisle. 
Děkujeme.

Grafi cká úprava: Adéla Turková • turkova.adela@gmail.com

Kontakty

Arnika
IČO: 265 432 81
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
tel/fax: 222 781 471
www.arnika.org
arnika@arnika.org

Arnika – Centrum pro podporu občanů
IČO: 709 472 61
vedoucí Centra Martin Skalský
cepo@arnika.org

Arnika – program Ochrana přírody
IČO: 703 520 27
vedoucí programu Ing. Jana Vitnerová
priroda@arnika.org

Arnika – program Toxické látky a odpady
IČO: 709 478 05
vedoucí programu RNDr. Jindřich Petrlík
toxic@arnika.org

Vrcholným orgánem Arniky je valná hromada, která se schá-
zí jednou za rok (16. 12. 2010). V období mezi členskými 
schůzemi řídí činnost Arniky výkonná rada, která má pět 
členů. V roce 2010 byli jejími členy Lukáš Matějka, Jindřich 
Petrlík, Kamil Repeš, Martin Skalský a Jana Vitnerová.

Sdružení Arnika je členem Zeleného kruhu, sítě ekologic-
kých poraden STEP a European Environmental Bureau. Hlá-
síme se k Etickému kodexu ekologických organizací a k Pra-
vidlům transparentnosti nevládních neziskových organizací.

Foto na obálce: Matěj Man, Arnika




