
Ekoporadna sdružení Arnika 
nedávné úspěchy  

Arnika 

březen 2013 

 



• Bezplatná ekoporadna Arniky slouží lidem 11 let 

• V roce 2012 celkem 798 konzultací 

• V roce 2011 celkem 765 konzultací 

• 5 poboček (Praha, Ostrava, Děčín, Havířov, České 
Budějovice) 

• 10 odborně školených poradců (= celkem 1 plný pracovní 

úvazek) 

• další podrobnosti na webu ekoporadny 

Základní informace 

http://arnika.org/o-poradne-arniky


• Spor o osud aleje tří set zdravých, stoletých lip 

• Obec plánovala kácení kvůli rozšíření vozovky, místní občané 
usilovali o zachování 
historické aleje lemující 
turistickou a cyklistickou 
stezku k mohyle Jana Žižky. 

• radili jsme sdružení Mezník 

• další podrobnosti o kauze 

 

Alej u Žižkovy mohyly u Přibyslavi zachráněna 

http://arnika.org/alej-u-zizkovy-mohyly-na-vysocine


• Společnost A.S.A. hodlala rozšířit skládku komunálního odpadu. 

• Místním občanům došla trpělivost. Problémy se zápachem, 
nepořádkem a skládkovými vodami vytékajícími do lesa byly 
na denním pořádku. 

• radili jsme sdružení Zvony 2007; další podrobnosti o kauze 

 

Nepořádná skládka u Vyskytné skončila 

http://arnika.org/neporadna-skladka-skoncila


• Občanské sdružení Nové Úvaly prokázalo, že rozšiřování 
lisovny plechu je v rozporu s územním plánem. 

• Hygienik konstatoval 
překračování limitů 
pro hluk a nařídil stavební 
 úpravy haly. 

• další podrobnosti o kauze 

Úvaly u Prahy – bydlení ve stínu továrny 

http://arnika.org/uvaly-bydleni-ve-stinu-tovarny


• Testování hraček, školních pomůcek či zdravotnického 
materiálu na obsah toxických látek se věnujeme dlouhodobě. 

• Lidé měli možnost nechat si 
otestovat (ne)závadnost  
předmětů denního 
užívání i osobně na ulici. 

• další podrobnosti o testech 

Testy vybavení domácností na obsah těžkých kovů 

http://arnika.org/v-hrackach-ci-nadobi-mohou-byt-nebezpecne-latky-nenechte-se-otravit-a-otestujte-svou-domacnost-vyzyva-arnika


• Společnost Plus plánovala zástavbu zeleně supermarketem. 

• Místní občané nesouhlasili s kácením stromů vedle svých 
domovů. Supermarket byl 
nakonec postaven 
na vhodnějším místě. 

• radili jsme sdružení 
Za zelenou Skuteč 

• další podrobnosti o kauze 

Skuteč – Park nebo supermarket? 

http://arnika.org/skutec-park-nebo-supermarket


• Kauza skládky, ze které unikala např. kyselina sírová, trvala 
dlouhých deset let. 

• Na odstranění skládky se nakonec podílelo i Ministerstvo 
životního prostředí a lokalitu navštívil ministr Bursík. 

• radili jsme sdružení Pozďátky bez jedů; podrobnosti o kauze 

Havarovaná skládka nebezpečných odpadů v 
Pozďátkách je minulostí 

Ing. Jiří Válal, starosta obce Slavičky, kraj Vysočina 

http://arnika.org/skladka-nebezpecnych-odpadu-v-pozdatkach


Praha 6 – Záchrana zeleně před zástavbou 

• Společnost ING Real Estate Development porušila územní 
rozhodnutí a vykácela desítky stromů bez povolení.  

• Občané zabránili dalšímu 
kácení a ochránili zeleň 
s výskytem chráněných 
živočichů. 

• radili jsme sdružení 
Pro Hanspaulku 

• další podrobnosti o kauze 

http://arnika.org/okraj-parku-zabraly-soukrome-zahrady


• Pan Václav Rychtařík získal v restituci budovy zamořené DDT. 

• Provedli jsme rozbory, na jejichž základě nechal Plzeňský kraj 
zpracovat rizikovou analýzu, kterou bylo podmíněno získání 
dotace na dekontaminaci budov z evropských fondů. 

• další podrobnosti o kauze 

Vyčištění pesticidy zamořených budov v Klatovech 

Václav Rychtařík, majitel budov zamořených pesticidy 

http://arnika.org/sklad-pesticidu-v-klatovech-lubech


• Občané Olešnice se ohradili proti plánovanému povrchovému 
dobývání granátů na dohled od svých domovů. 

• Ochrana krajiny a rozvoj 
turistického ruchu dostaly 
přednost  před zájmy 
soukromého investora. 

• radili jsme sdružení 
Pod Rovněmi 

• další podrobnosti o kauze 

Podkrkonošské obce proti těžbě granátů 

http://arnika.org/podhorske-obce-celi-granatum


Náklady na provoz ekoporadny v  roce 2013 

ročně měsíčně 

osobní náklady 264 000 22 000 10 poradců = 1 úvazek celkem 

nájem prostor 18 000 1 500 

internet, energie,… 4 800 400 

telefon 3 600 300 

cestovné 2 600 

vzdělávání 4 000 

odborné externí konzultace 3 000 

provoz ekoporadny 300 000 

Snažíme se pracovat co nejefektivněji a minimalizovat naše náklady.  
Jsme však otevřeni i dalším doporučením z Vaší strany. 



 

Děkuji za Váš čas a za zvážení podpory bezplatné 
ekoporadny pro veřejnost. 

Těšíme se na případnou spolupráci. 

Za Arniku zdraví Eva Staňková, ředitelka 

606 708 825, eva.stankova@arnika.org 

mailto:%20eva.stankova@arnika.org

