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Výroční zpráva 2011



V  roce 2011 zastihla Arniku řada výzev. Na následujících stránkách se 
můžete podívat, jak jsme se s nimi dokázali vypořádat. 

A jaké byly ty největší? Již po několikáté jsme se museli zabývat právní 
ochranou silničních stromořadí. Ministerstvo dopravy se totiž znovu poku-
silo zavést výjimku pro silničáře a umožnit jim kácení stromů podél cest bez 
povolení. Hrozbu se naštěstí podařilo odvrátit.

Usilovně jsme bránili Integrovaný registr znečišťování (IRZ), jehož účin-
nost se pokusila omezit průmyslová lobby. Právě veřejně přístupný registr 
nám přitom umožňuje odhalit největší znečišťovatele životního prostředí. 

V kampani Živé Labe jsme se naplno pustili do ochrany jednoho z nej-
bohatších ekosystémů Evropy, který je ohrožen plánovanou výstavbou 
zbytečného jezu u Děčína. 

V roce 2011 jsme se hodně zabývali i zahraničními aktivitami. Pomohli 
jsme zlepšit chemickou bezpečnost v Arménii – konkrétně jsme mapovali 
sklady starých pesticidů a hledali cesty k jejich bezpečné likvidaci. Ke konci 
roku jsme začali pracovat na identifikaci zdrojů toxických látek v Bělorusku.

V říjnu Arnika oslavila deset let výročí své existence. Za tu poměrně krát-
kou dobu jsme se stihli zabývat velkým množství kauz, případů a kampaní, 
z nichž mnohé byly úspěšné. Děkujeme všem lidem, kteří s námi byli při 
tom. 

 Martin Skalský, předseda Arniky v roce 2011 

Rok 2011 očima Arniky

Motto Arniky: „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.)

Happenig Arniky proti zbytečnému kácení stromů v parku 
v Thákurově ulici. Jedna z knih filosofa Thákura nese název
Hlas háje a jde o sbírku básní o stromech, keřích a květinách. 



V  roce 2011 nám hodně starostí i radostí dělala kampaň Zachraňme 
stromy. Hned na začátku roku jsme slavili malý úspěch, když dal krajský 

soud Arnice za pravdu v kauze plánovaného kácení alejí v Ostravě-Porubě. 
V ulici Kopeckého případ nakonec dospěl ke kompromisnímu řešení. Finální 
verze projektu počítá s plochou pro parkovací místa i vzrostlé stromy. Ra-
dost nám naopak nedělaly snahy Ministerstva dopravy a silničářů omezit 
ochranu stromů podél cest a opět umožnit plošné kácení silničních stromo-
řadí. Díky podpoře více než třiceti tisíc signatářů petice a řady odborníků se 
nám podařilo hrozbu dalšího velkého kácení alejí odvrátit. Představili jsme 
také novou studii z Francie, která ukazuje, že riziko dopravních nehod nemá 
souvislost s množstvím nebo hustotou alejí podél silnic. Ve spolupráci s Uni-
verzitou Palackého jsme vytvořili databázi alejí v Olomouckém kraji. 

Přes padesát alejí z celé České republiky nominovali lidé do prvního roční-
ku ankety Alej roku. Nejvíce hlasů a první místo získala novodvorská lipová 
alej z Vavřince v Moravském krasu. Zvláštní cenu Arniky a současně celkové 
druhé místo v anketě pak obdržela zbytečně vykácená lipová alej podél řeky 
Moravy v Uherském Hradišti. 

Aktivně jsme se účastnili dění kolem územního plánu Prahy včetně dů-
ležitých jednání magistrátu. Obyvatelé Pankrácké pláně s naší podporou 
vyhráli soud a dosáhli zrušení povolení k výstavbě plánovaných mrakodra-
pů. Zástupci Arniky se účastnili důležitých jednání magistrátu. V podobě 
Stavební mapy Prahy jsme sestavili přehled podezřelých změn územního 
plánu. Na pozvání Arniky přijely do naší metropole dva studentské týmy 
z nizozemské University of Wageningens s cílem prozkoumat problematiku 

suburbanizace a sídelní kaše. Výzkum potvrdil, že lidé mají zájem se na roz-
hodování o svém bydlišti podílet, ale zapojení veřejnosti do rozhodovacích 
procesů je velmi nízké.

Naše zkušenosti a kontakty na další nevládní organizace jsme zúročili při 
pořádání nevšedního workshopu Watchdogový inkubátor. Čtyřdenní série 
seminářů a exkurzí v Praze, Brně, Bratislavě a ve Vídni přinesla zajímavé 
srovnání toho, jak se tato města rozvíjejí a jak při schvalování plánů a pro-
jektů komunikují politikové a úředníci s občany.

V červnu jsme zahájili kampaň „Nenechme se vybagrovat!“, která rea-
govala na plán Ministerstva pro místní rozvoj úplně vyloučit veřejnost ze 
stavebních řízení. Lidé by tak ztratili možnost vyjadřovat se například 
ke stavbám supermarketů, otvírce lomů či skládek nebo dopadů továren 
a chemiček na životní prostředí. Spojili jsme síly s dalšími nevládními eko-
logickými organizacemi, přesvědčovali politiky, vysvětlovali hrozící rizika 
starostům obcí a připravovali vlastní právní návrhy. V prosinci nakonec plán 
na omezení demokratických práv odmítla vláda.

Arnika – Centrum pro podporu občanů
Pomáháme hájit právo na zdravé životní prostředí.

Rok 2011 v číslech:

 5288 hlasujících v anketě Alej roku
 28 popsaných kauz ve Stavební mapě Prahy
 71 účastníků Watchdogového inkubátoru
 28 tiskových zpráv



Na začátku roku 2011 se zástupce Arniky Vlastimil Karlík zúčastnil 
jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí k soustavě chrá-

něných území Natura 2000. Komise dala zapravdu nevládním organizacím 
a nařídila přidat k chráněným lokalitám dvě desítky dalších míst včetně Lab-
ského údolí a Slavíkových ostrovů. Z rozhodnutí máme radost, i kvůli tomu, 
že poslední průzkumy evropské přírody sice prokázaly další úbytek druhů, 
ale v oblastech chráněných Naturou 2000 tomu bylo právě naopak.

Tradičně jsme se věnovali problematice měkkých povodňových opat-
ření a revitalizaci řek. S kolegy z polské organizace Fundacija ekorozvoju 
jsme uspořádali sérii seminářů a návazných exkurzí konaných u nás i v Pol-
sku. Hovořili jsme o bleskových povodních na česko-polské hranici v roce 
2010. Chyby v péči o vodní toky, vedoucí k rychlým a ničivým povodním, 
jsme mohli poznat přímo v krajině. V rámci Koalice pro řeky jsme kritizova-
li Koncepci vodohospodářské politiky. Dokument bohužel upřednostňuje 
technická řešení a ignoruje přirozený potenciál krajiny. 

Po celý rok 2011 nás hodně zaměstnávala kampaň Živé Labe. V části mezi 
Litoměřicemi a Děčínem má řeka unikátní přírodní dynamiku, vytváří štěr-
kopískové náplavy a ojedinělé ekosystémy. Místo ale ohrožuje dlouhodobě 
prosazovaný projekt plavebního stupně u Děčína. Ve spolupráci s Českým 
rybářským svazem Arnika akcí „Na jez vám pečeme – ryby“ poukázala na 
skutečnost, že stavba jezu a vodní elektrárny by znamenala výrazné po-
škození populace ryb v řece. Spolu s dálkovými plavci z německé iniciativy 
Flussschwimmen jsme s mottem „Labe nás spojuje, jez rozděluje“ za dva 
dny Labem doplavali z Děčína do Drážďan. 

V červenci Arnika opět koordinovala koupací den. Big Jump 2011 ozdo-
bily různé doprovodné akce. V Praze v Braníku se konal koncert, v Děčíně 
módní performace a bodypainting. Koupací dny proběhly i v Lysé nad La-
bem, Mělníce, Křešicích u Litoměřic, Třeboni, Brně a v Přímělkově na 
Jihlavsku. 

K Arnice od jejího počátku patří Tým Bořena. Dobrovolnice a dobrovol-
níci na jeho víkendovém táboře v Českém středohoří kosili louky a odstranili 
náletové dřeviny, aby na zdejších bílých stráních mohly dál růst chráněné 
rostliny. V době květu orchidejí a dalších vzácných rostlin uspořádal Tým 
Bořena na vybrané lokality výlet pro veřejnost s výkladem botanika. 

Zabývali jsme se i ekovýchovou. Kromě už zmíněných seminářů Arnika 
uspořádala sérii přednášek Ochrana evropsky významných lokalit. Vyhlásili 
jsme nejpilnější školní družstva v soutěžích Arniky „Labské příběhy“ a „Spo-
lečně za řekou“.

Arnika – Ochrana přírody
Snažíme se zachovat rozmanitost přírody a hodnotu našich řek.

Rok 2011 v číslech:

 8 koupacích dnů (ve spolupráci s místními iniciativami)
 97 účastníků a účastnic na seminářích
 10 let úspěšně oponujeme výstavbu jezu u Děčína
 32 dobrovolnic a dobrovolníků pečovalo o bílé stráně 



Hned na začátku roku jsme poprvé v historii Arniky zveřejnili největší 
znečišťovatele řeky Labe. Využili jsme k tomu data z Integrovaného 

registru znečišťování. Registr jsme pak museli bránit před úsilím Minister-
stva průmyslu a obchodu a Svazu chemického průmyslu, které chtěly omezit 
jeho účinnost. Hrozilo, že z něj vypadne až polovina hlášení včetně infor-
mací o podnicích, na něž si lidé stěžují. Výzvu Arniky za zachování rozsahu 
IRZ podpořilo 130 starostů a zastupitelů českých obcí. Během happeningů 
Arniky nechal kouzelník Kocourek mizet čoudící fabriky před Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a pekelná delegace přišla varovat Svaz chemického 
průmyslu, že omezení IRZ je cestou do pekel. Ke konci roku jsme pomocí 
dat z IRZ už posedmé sestavili krajské žebříčky největších znečišťovatelů. 

V červnu jsme zveřejnili výsledky ročního výzkumu Arniky a Vysoké 
školy chemicko-technologické na přítomnost vybraných perzistentních or-
ganických látek. Perfluorované látky a bromované zpomalovače hoření 
se bohužel vyskytovaly ve většině vzorků ryb i sedimentů. Pro některé látky 
a mnoho lokalit to byl vůbec první údaj o koncentracích těchto látek v sedi-
mentech či rybách. Na několika místech hodnoty dosáhly varovné úrovně. 

Ve městě Zliv jsme uskutečnili zajímavý projekt na redukci odpadu. Nej-
dříve jsme zpracovali dotazníkové šetření a studii zaměřenou na nakládání 
s odpadem. Následně jsme prezentovali možnosti pro další zlepšení, které 
město Zliv využije při dalším nakládání s odpady. 

Kvůli nelepšící se situaci s ovzduším na severní Moravě jsme pokračovali 
v naší kampani Čistější ovzduší pro Ostravsko. V rámci projektu Topíme 

ohleduplně jsme v Kopřivnici provedli dotazníkový průzkum k různým způ-
sobům vytápění rodinných domů a jejich efektivnosti. Třetina dotázaných 
uvedla, že zvažují přechod na ekologičtější způsob vytápění. 

Ke konci roku jsme přímo v ulicích několika měst uspořádali testová-
ní předmětů na přítomnost nebezpečných látek pomocí rentgenového 
analyzátoru. Lidé se tak mohli jednoduše dozvědět, zda předměty v jejich 
domácnosti neobsahují brom nebo těžké kovy.

 

„Děkuji moc za vaši aktivitu v otázce kvality ovzduší v Morav-
skoslezském kraji (i dalších, samozřejmě). Jako jednotlivec bych 
neměla mnoho šancí něco změnit a skončilo by to jen u ‚nadá-
vání‘ a nespokojenosti. Jsem si vědoma, že děláte práci za mě, 
a jsem za to moc ráda.“  — Petra Kořená

Arnika – Toxické látky a odpady
Omezujeme výskyt toxických látek a zlepšujeme nakládání s odpady.

Rok 2011 v číslech:

 130 starostů a zastupitelů podpořilo výzvu k IRZ
 104 analyzovaných vzorků ryb a sedimentů
 1651 podniků zpracovaných v žebříčcích znečišťovatelů
 20 tiskových zpráv



Arnika a svět
Pomáháme lidem i za naším dvorkem.

Některé problémy se na národní úrovni vyřešit nedají. Arnika je proto už 
od svého vzniku zapojena do řady mezinárodních projektů. Současně 

vnímáme, že naše země je natolik vyspělá, že může a podle nás by i měla 
pomáhat státům, které se nacházejí v obtížnější situaci. 

V roce 2011 jsme v Arménii úspěšně ukončili společný projekt s organiza-
cí „Arménské ženy pro zdraví a zdravé životní prostředí“ (AWHHE). Na jeho 
začátku Arnika vytipovala v arménských regionech Ararat a Armavir lokality, 
kde se mohou vyskytovat staré chemické zátěže. Arnikou odebrané vzor-
ky z bývalých skladů pesticidů skutečně odhalily přítomnost nebezpečných 
látek, například DDT. V květnu 2011 s námi proto organizace uspořádala 
v Jerevanu kulatý stůl za účasti tisku a odpovědných zástupců arménských 
úřadů. Na akci naši odborníci navrhli možné způsoby dekontaminace sta-
rých skladů pesticidů a nezabezpečených úložišť nebezpečných odpadů 
i snížení rizika znehodnocení pitné vody a kontaminace pěstované zeleniny 
a doma chovaných zvířat v jejich okolí.

Rtuť je příkladem toxického těžkého kovu, který působí problémy v glo-
bálním měřítku. Setrvalým a vážným problémem je hlavně přítomnost 
organických sloučenin rtuti v tělech ryb. Skrze potravní řetězec se pak může 
dostat do lidského organismu. Arnika a její partnerské organizace v mezi-
národní síti IPEN (International POPs Elimination Network) proto vedou 
kampaň za zavedení globální úmluvy o jejím omezení. Naši zástupci Jindřich 
Petrlík a Jan Šamánek se v listopadu 2011 v Nairobi účastnili z pozice koor-
dinačního centra „Pracovní skupiny sítě IPEN pro těžké kovy“ třetího jednání 

k úmluvě. Připojili jsme se také k celosvětové solidární akci s oběťmi chemic-
ké havárie v Minamatské zátoce. 

I v roce 2011 navázala Arnika na úspěšnou spolupráci s Univerzitou 
Wageningen. Tým 26 studentů a studentek nizozemské univerzity provedl 
během 4 týdnů v našem hlavním městě výzkum zaměřený na otázky územ-
ního plánování a suburbanizace. 

V polovině roku 2011 jsme zahájili nový mezinárodní projekt Arniky 
v Bělorusku. Jeho cílem je sdílet odborné zkušenosti, zázemí i kontakty 
Arniky s místní nevládní organizací „Centrum pro environmentální řeše-
ní“ (CES). Projekt jsme odstartovali seminářem pro nevládní organizace 
v Minsku. V prosinci následovalo otevření informačního centra v sídle naší 
partnerské organizace CES, které je zaměřeno na problematiku odpadů 
a toxických látek. 

„Úřadům jsme doporučily okamžité zabezpečení kontamino-
vaných míst, aby už nedocházelo k dalším únikům pesticidů do 
okolí. Bez analýz zorganizovaných Arnikou bychom neznaly ani 
rozsah problému.“  — Emma Anakchasian, AWHHE 

Rok 2011 v číslech:

 7 mezinárodních sítí, kde Arnika působí
 57 vzorků z Arménie analyzovaných na rezidua 251 pesticidů
 26členný tým studentů zkoumajících Prahu
 2 roky do přijetí úmluvy o rtuti



Ekoporadna Arniky
Poskytujeme bezplatnou pomoc obcím, občanským sdružením a jednotlivcům. Když bude potřeba, pomůžeme i vám.

L idem, kteří se chtějí zapojit do rozhodování o životním prostředí, po-
máháme vyznat se v zákonech, založit sdružení, sepsat připomínky. 

Poskytujeme i odborné konzultace, například o možných vlivech staveb na 
okolí, o toxických látkách, ochraně dřevin apod. Dokážeme vám pomoci 
s publicitou vašich kauz nebo s vytvořením informačních materiálů pro ve-
řejnost. 

V roce 2011 poskytl náš ekoporadenský tým 765 bezplatných konzultací. 
K tomuto číslu je ještě nutné přičíst několik stovek konzultací na informač-
ních stáncích. Celkem jsme se zabývali 183 různými případy poškozování 
životního prostředí a ohrožení lidského zdraví. 

Nejčastěji se na ekoporadnu Arniky lidé obraceli kvůli případům zbyteč-
ného kácení dřevin. Příklady řešených kauz: ohrožené parky v Praze na 
Střeleckém ostrově a v Thákurově ulici, v Lysé nad Labem, ve Skutči, ohro-
žené aleje v Ostravě-Porubě, u řeky Moravy v Uherském Hradišti apod.

Druhý nejčastější typ dotazů směřoval k územnímu plánování. V Praze 
jsme řešili hrozící zástavbu Trojmezí, Roztyl, břehu Vltavy u Sedlce, pozem-
ků nádraží Praha-Bubny, bývalého Strnadova zahradnictví nebo rozšíření 
skládky v Ďáblicích. Uplatnit připomínky k územnímu plánu s podporou 
naší ekoporadny dokázali lidé v Lysé nad Labem, Mikulovicích nebo v Jab-
lonci nad Nisou.

Nově se objevila řada dotazů souvisejících s plánovanou výstavbou spalo-
ven odpadů – ať již v Chotíkově, Rybitví u Pardubic, Jihlavě nebo v Karviné. 
Zabývali jsme se také zvažovaným spalováním kalů z ostravského podniku 
Ostramo v čížkovické cementárně. 

Tradičně se na naši ekoporadnu obraceli lidé kvůli problémům se zne-
čišťováním životního prostředí průmyslovými provozy. Šlo například 
o Lovochemii v Lovosicích, Orsil Saint Gobain v Krupce nebo hliníkárnu 
v Napajedlech. Různé obce znepokojily projekty na stavbu obaloven živič-
ných směsí – například Březín a Skelnou Huť na Plzeňsku. 

Poslední skupina dotazů měla spotřebitelský charakter – lidi především 
zajímalo, jak se při nákupech vyhnout výrobkům obsahujícím nebezpečné 
toxické látky. 

 
„Arnika pomohla obci Slavičky s asanací skládky nebez-

pečných odpadů v Pozďátkách. Neocenitelná byla především 
odborná pomoc při posuzování záměrů tehdejšího majitele 
skládky. V tomto roce bylo vyčištění skládky konečně dokonče-
no a na jejím místě je dnes louka a les.“  

 — Ing. Jiří Válal, starosta obce 

Rok 2011 v číslech:

 14 odborně školených poradců
 765 bezplatných konzultací
 183 řešených kauz
 11 workshopů a seminářů



NÁKLADY (VÝDAJE) 10 956 774,02
Osobní náklady 4 251 539,00
Konzultační a odborné služby 1 287 985,36
Komunikační náklady  
(telefon, internet) 263 132,40
Publikační náklady 309 686,00
Spotřební materiál 383 909,00
Jízdné a přepravné 753 002,51
Nájmy 751 073,00
Per diem a reprezentace 67 633,28
Propagace 329 192,00
Ostatní náklady (opravy  
a udržování, zpracování  
účetnictví, služby partnerských 
organizací, poštovné,  
bankovní poplatky) 2 102 599,09
Kurzové ztráty 63 579,00
Chemické rozbory, vzorkování,  
analýzy, odběry a přípravy vzorků 393 443,38

VÝNOSY (PŘÍJMY) 10 930 342,17
Dary jednotlivců 692 912,25
Dary od právnických osob 113 132,40
Dotace a granty ze státních zdrojů 5 462 971,91
Granty z EU 3 166 955,00
Granty z českých nadací 912 000,00
Granty od zahraničních nadací 1 156 330,00
Úroky bank 332,65
Vlastní činnost 1 336 941,20
Výnosy roku 2011 0,00
Kurzové zisky 33 791,76
Časové rozlišení výnosů -160 402,00
Přímá úhrada podílu  
partnerským organizacím  
na EU projektech -1 784 623,00

Hospodářský výsledek -26 431,85

Přehled hospodaření subjektů Arniky v roce 2011

A rnika dle svého statutu zřídila tři programy, které mají vlastní právní subjektivitu a tematickou působnost. Všechny programy se řídí stejným statutem, 
registrovaným 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.

Největší dárci v roce 2011 
Evropská unie / Státní fond životního prostředí / Ministerstvo životního prostředí ČR / IPEN / Česká rozvojová agentura * / Magistrát hlavního města 
Prahy / Nadace OSF / Global Greengrants Fund – Marisla / Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Nadace partnerství / STEP – síť ekologických poraden
Člověk v tísni / Nadace Via / Environmental Health Fund / 

 * Z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Arnika 
Náklady 2 016 256,70
Výnosy 2 145 249,91
Hospodářský výsledek roku 2011 128 993,21

Arnika – Centrum pro podporu občanů 
Náklady 1 136 316,34
Výnosy 1 328 868,07
Hospodářský výsledek roku 2011 192 551,73

Arnika – Program Ochrana přírody 
Náklady 1 458 454,72
Výnosy 1 173 893,38
Hospodářský výsledek roku 2011 -284 561,34

Arnika – Program Toxické látky a odpady 
Náklady 6 345 746,26
Výnosy 6 282 330,81
Hospodářský výsledek roku 2011 -63 415,45
 

Celkový rozpočet



a 789 individuálních dárců. Děkujeme, 
bez vás by byl seznam našich úspěchů mnohem 
kratší!

Za pomoc, podporu a spolupráci děkujeme: 

Simoně Albrechtové, Renatě Běčákové, Iris Bru-
nar, Janě Cenkové, Romaně Cermanové, Aleně 
Dodokové, Marku Čaňkovi, Jiřímu Doškovi, Janu 
Duškovi, Tereze Dvořákové, Chantal Pradines, 
Haně Felzmannové, Karen Fortuin, Anně Frajtové, 
Václavu Fryčkovi, Michaele Gomolové, Werneru 
Hentschelovi, Oldřichu Zozmanovi, Magdaléně 
Hrubé, Marii Hruškové, Janu Hovorkovi, Evě Chvoj-
kové, Marii Jelínkové, Miroslavě Jopkové, Jiřímu 

Karneckému, Gisele Kalenbach, Torsten Kettritz, 
Andree Klátilové, Františku Krausovi, Aleši Lé-
talovi, Haně Librové, Daně Losenické, Michalu 
Manovi, Lence Petrlíkové-Maškové, Vladimíře 
Mauleové, Marii Medunové, Janu Míkovi, Vlado 
Miluničovi, Davidu Pithartovi, Jakubu Němečko-
vi, Miroslavu Ottomanskému, Lukáši Pelikánovi, 
Adéle Petrákové, Přemku Podlahovi, Ondřeji Kob-
zovi, Ondřeji Prcínovi, Jitce Repešové, Ondřeji 
Rešlovi, Aleně Rybníčkové, Ivanu Ryndovi, Jitce 
Saniové, Evě Schallerové, Jindřišce Skalské, Jose-
fu Sklenářovi, Liboru Štěrbovi, Václavu Sojkovi, 
Kateřině Sůvové, Ireně Swiecicki, Heleně Šímové, 
Radimu Šrámovi, Ivě Švajcarové Voigtsové, Kate-
řině Trnkové, Ondřeji Tošnerovi, Adéle Turkové, 
Janu Vackovi, Jiřímu Válalovi, Michaele Valento-

vé, Heleně Váňové, Čestmíru Vitnerovi, Basu van 
Vletovi, Lence Vokasové, Pavlu Vránovi, Davidu 
Waliczekovi, Christiane Weitzel, Grietje Zeeman 
a Denise Žůrkové a také Green Step, Zelenému 
kruhu, University of Wageningen, Velvyslanectví 
Nizozemského království v České republice, firmě
HUKOS za zapůjčení rentgenového analyzátoru, 
Unijazzu a Krásným ztrátám. 

Firemní dárci: 

 OLMEX-KAL, s. r. o.
 PROFITERM MORAVA, s. r. o.
 Valdemar Grešík – Natura, s. r. o.
 FotoŠkoda (ceny do ankety Alej roku)

Poděkování
V roce 2011 práci Arniky významně podpořili: 



Arnika, občanské sdružení  
(založeno r. 2001)

Arnika
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
Martin Skalský, vedoucí Centra
cepo@arnika.org

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

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

Vrcholným orgánem Arniky je val-
ná hromada, která se schází jednou 
za rok (8. 10. 2011). V období mezi 
členskými schůzemi řídí činnost 
Arniky výkonná rada, která má pět 
členů. V roce 2011 byli jejími čle-
ny Lukáš Matějka, Jindřich Petrlík, 
Kamil Repeš, Martin Skalský a Jana 
Vitnerová. 

Sdružení Arnika je členem Zelené-
ho kruhu, sítě ekologických poraden 
STEP a European Environmental Bu-
reau. Hlásíme se k Etickému kodexu 
ekologických organizací a k Pravi-

dlům transparentnosti nevládních 
neziskových organizací.

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

Jen díky dárcům se můžeme věno-
vat ochraně stromů, prevenci před 
toxickými látkami, záchraně ohro-
žených živočichů a rostlin a dalším 
kampaním dlouhodobě a nezávisle. 
Děkujeme.

Kontakty, které se vám mohou hodit Pobočky Arniky: 

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

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

Arnika Havířov
Jan Nezhyba
Selská 1329/43, Havířov město
tel.: 739 593 364
jan.nezhyba@arnika.org

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

Arnika Ostrava
Mgr. Vendula Krčmářová
Jiráskovo náměstí 4 
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 596 244 314
ostrava@arnika.org
  
Arnika Uherské Hradiště
tel.: 739 593 364
uherskehradiste@arnika.org

Autorem všech fotografií je Jan Losenický, Arnika.
Vysázel Jakub Němeček.


