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V ý r o č n í  z p r á v a  2 0 1 6



Vážení, 

 

přijměte pozvání na malou exkurzi do roku 2016, který pro Arniku jako tradičně 

znamenal několik nových kampaní, zavedené i zcela nové projekty u nás i v 

zahraničí, ale především dva velké milníky v životě organizace samotné:

 

Na jaře jsme našli nový domov v pražských Holešovicích, kam se Arnika 

přestěhovala ze Žižkova. A především na podzim jsme oslavili 15 let existence 

organizace a na oslavu toho zasadili dva duby na Letné. 

 

Věříme, že tu Arnika bude ještě minimálně tak dlouho jako porostou oba mladé 

stromy, kterým jsme dali jméno Benedikt I a Benedikt II. 

 

Podívejte se s námi, jak se nám v roce 2016 dařilo a komu za to můžeme mimo jiné 

poděkovat. 



Arnika v roce 2016 oslavila 15 let své existence a na připomenutí tohoto 

výročí zasadila dva mladé duby. Oslava se konala v listopadu na Letné, kde se 

podařilo ve spolupráci s Městskou částí Praha 7 nalézt místo, kam by bylo 

vhodné stromy umístit. 

Samotné akce se zúčastnili nejen současní zaměstnanci Arniky, ale také naši 

bývalí kolegové, přispěvatelé a mnozí dobrovolníci. I přes chladné počasí, 

které v ten den přišlo, jsme strávili pěkné dopoledne ve společnosti milých lidí 

i dobrého jídla a pití. Příchozí si také měli možnost změřit své nádobí 

rentgenovým spektrometrem na obsah těžkých kovů. 

O zasazené duby pečuje MČ Praha 7 a věříme, že tu oba stromy budou ještě 

hodně dlouho! 

Arnika oslavila 15 let



Jezme bez jedů je nová kampaň Arniky zaměřená na  eliminaci těžkých kovů v 

potiscích nádobí. Těžké kovy často bývají součástí pigmentu a protože neexistují 

limity na jejich absolutní obsah, bývají jimi zatíženi především ti, kteří s barvami 

pracují ve výrobě, a také ti, kteří jej následně užívají. Pokud se takové nádobí 

stane odpadem, těžké kovy se uvolňují do životního prostředí spolu s ním. 

 

Arnika oslovila několik výrobců keramiky s potiskem a podařilo se jí navázat 

spolupráci s firmou Thun 1794 a.s., která přestoupila zatím v části výroby na 

alternativy potisků, které těžké kovy neobsahují, a přesto zůstávají zachovány 

standardy kvality, které firma sleduje. Thun 1794 a.s. je důkazem, že zodpovědné 

firmy na sebe mohou být přísnější v zájmu ochrany nás všech, než jim nakazuje 

zákon. Arnika však i nadále usiluje o zpřísnění limitů pro těžké kovy ve výrobcích. 

Jezme bez jedů



Arnika a její tým z Centra pro podporu občanů, který se zabývá územním plánem 

Prahy a jeho změnami, vyhlásila v roce 2016 výsledky hlasování o nejlepší 

pražskou novodobou stavbu, kterou se stala Národní technická knihovna v 

Dejvicích. Stavba, kterou Pražané považují za nejhorší a která získala titul 

Skleněné peklo, je budova Crystal na Vinohradech (Vinohradské ulici). 

 

Samotné anketě a jejímu vyhlášení předcházelo několik parodických zájezdů s 

agenturou Corrupt tour, která zavedla návštěvníky na některá ze zajímavých 

pražských míst a poodhalila zákulisí místní výstavby.  

Skleněné peklo



I v roce 2016 se ”stromová sekce “ Arniky starala o stromy v české krajině. 

Podporovali jsme  občany ve snaze zabránit jejich zbytečnému kácení a 

odpověděli jim  v ekoporadně  na více než  150 dotazů.  Na kontě máme další alej 

podél silnice označenou bílými bezpečnostními pruhy, tentokrát ve Švábově na 

Vysočině a společně s občany malých Hoštic jsme u Opavy vysadili nové lipové 

stromořadí.  Ve spolupráci s Mendelovou univerzitu v Brně jsme naplno rozjeli 

mapování alejí v posledním z moravských krajů -  Jihomoravském. 

 

V tradiční a oblíbené anketě Alej roku loni hlasovalo  přes osm tisíc lidí, aby za 

vítězku roku 2016 vybrali Kaštanku z Hradce Králové. 

Zachraňme stromy



Arnika oceňuje také obce, které se snaží předcházet vzniku odpadu a produkují 

ho tak co nejméně.  V rámci osvěty spolupracuje Arnika nejen s občany, ale 

především s vedením obcí. Snaží se porozumět jejich specifickým podmínkám, 

věnuje se plánům odpadového hospodářství a současně jim pomáhá a radí, jaká 

nastavit pravidla a praxi pro ještě větší efektivitu. 

 

Mezi obcemi, které v roce 2016 obdržely ve svých kategoriích Oskara za 

prevenci vzniku odpadů, jsou Modrava, Štítná nad Vláří - Popov a Kdyně. Věříme, 

že tato jejich dobrá praxe může být příkladem i pro ostatní obce.  

Odpadový oskar



Přestože je Arnika česká nezisková organizace, působí od svého vzniku také 

 v zahraničí. V roce 2016 probíhaly projekty především v Thajsku, 

Kazachstánu, Bosně a Hercegovině, ale také v Číně a zemích Visegradské 

čtyřky. 

Snažíme se ve spolupráci s místními kolegy podpořit dotčené komunity v 

prosazování práva na informace a práva na čisté životní prostředí. 

Zahraniční projekty



Sajga tatarská je kriticky ohrožená antilopa. Úředníci a těžaři přesto chtějí v 

jednom z důležitých míst, kde žije, v přírodní rezervaci Usťjurt v západním 

Kazachstánu, povolit dobývání zemního plynu. Jde o náhorní plošinu s jejími 

skalními výchozy, stepní přírodou, neobvyklými horami, ale i unikátními 

historickými památkami a archeologickými nalezišti, včetně unikátních 

podzemních mešit. Usťjurt obývá řada živočichů ohrožených vyhynutím, mezi nimi 

antilopy sajga tatarská a gazela perská. Vážnou překážkou pro nominaci plošiny 

Usťjurt na seznam UNESCO jsou plány ropných společností na těžbu zemního plynu 

v nalezišti Chansu, které leží přímo v zimovištích antilop. 

 

Snaha zachránit sajgu tatarsknou ale není jedinou aktivitou Arniky v 

Kazachstánu. V roce 2016 jsme odebrali v několika průmyslem zatížených místech 

vzorky sedimentů, půdy, vajec  a velbloudího mléka, které byly následně 

analyzovanány a o jejichž kontaminaci Arnika vydala studie v několika jazycích. 

Zachraňme sajgu a projekt v kazachstánu



I v roce 2016 pokračovala rozsáhlá spolupráce Arniky a thajské organizace 

EARTH. Obě organizace se spojují, aby pomohli tamním komunitám shromáždit 

vědecké důkazy o stavu míst, kde žijí, a rozšířili povědomí o vzrůstajících škodách 

na životním prostředí a zdraví v důsledku neregulovaného průmyslového rozvoje 

v Thajsku. 

 

Soustředíme se na venkovské komunity, jejichž tradiční způsob obživy trpí 

zvyšováním průmyslové aktivity. Ty se často obávají vystoupit proti 

znečišťovatelům, především kvůli fungující korupci nebo vyhrožování. Pomáháme 

při vymáhání práva na informace o životním prostředí za použití nástrojů 

známých v České republice a Evropské unii, především pomocí iniciativní účasti 

veřejnosti na rozhodování. V roce 2016 jsme společně s místními kolegy z 

organizace EARTH odebrali a nechali v chemických laboratořích analyzovat více 

než 70 vzorků sedimentů, půdy, vajec a vodních živočichů, abychom zmapovali 

znečištění ve vytipovaných průmyslových oblastech. 

 

Arnika v thajsku



přehled hospodaření organizace



přehled hospodaření organizace



Evropská Komise - Program EU Aid, Ministerstvo zahraničních věcí - Program Transition, Ministerstvo životního prostředí ČR, 

Ministerstvo vnitra ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA, Nadační fond rodiny 

Orlických, Nadace Partnerství, Global Greengrants Fund, IPEN, SIDA, Visegrad Fund, Asienhaus Stiftung 

 

 

Audit daně - Ing. Jana Moučková, Trask Solutions, a.s.., D.D.D. Servis, Avio s.r.o., ign.cz internet, s.r.o., IBM Česká republika, spol. s r. o 

 

 

Pro-Bio, Kitl, Foto Škoda, Epson, Flora Olomouc, Habalon, Botanická zahrada Praha, Botanická zahrada PFUK, Výstaviště Černá 

louka, Nakladatelství Marie Hrušková, Nakladatelství Mladá Fronta, Sonnentor 

 

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

finančně a věcnými dary nás podpořili



Děkujeme blízkým spolupracovníkům, přátelům a partnerům z ČR: 

 

Pavel Poc, Thun 1794 a.s., MČ Praha 7, Petr Beran, Tomáš Havránek, manželé Petrovičovi, 

Martin Jiřička, Petr Dvořáček, Richard Vaniš, manželé Vavrdovi, Vojtěch Staněk, Irena 

Swiecicki, Ondřej Tošner, Ondřej Petrlík, Pavel Jaloševský, Jakub Němeček, Marek Šír, Marek 

Martinec, Jana Pulkrabová, Jana Hajšlová, Martin Bystrianský, Václav Mach, Petr Válek, 

Ondřej Prcín, Petr Šourek, Adriana Skálová, Majda Slámová, Tomáš Hus, kreativní studio 

Družina, Václav Větvička, Jan Cága, Hana Librová, Jan Losenický, Ellen Giessmann, Wolfram 

Kalenba, Jens Weber, Gabriela Babulíková, Tomáš Pác, Eva Volfová, Zuzana Roithová, Tibor 

Schwarz, Dan Urbánek, Lenka Vokasová, Pavel Vrána, firma HUKOS, Café Campus, OP Tiger, 

Čoromoro CZ, Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze, Marie Holečková, Aleš 

Hopfinger, Rádio Impuls a firma LMC s.r.o. za bezplatnou inzerci na portálech Jobs.cz a 

Práce.cz 

 

 

 

Děkujeme zahraničním partnerům: 

 

Ecological Alert and Recovery Thailand - EARTH (Thajsko), Ecomuseum Karaganda 

(Kazachstán), Center for Introduction of New Environmentally Safe Technologies - CINEST 

(Kazachstán), Eco Mangystau (Kazachstán), Eko forum Zenica (Bosna a Hercegovina),Center 

for Environment (Bosna a Hercegovina), Center for Environmental solutions - CES 

(Bělorusko), European Eco Forum - Brusel 



Arnika - Centrum pro podporu občanů 

IČO: 709 472 61 

Martin Skalský, vedoucí centra 

cepo@arnika.org  

Arnika - program Ochrana přírody 

IČO: 703 520 27  

Jana Vitnerová, vedoucí programu 

priroda@arnika.org 

Arnika - program Toxické látky a 

odpady 

IČO: 709 478 05 

Jindřich Petrlík, vedoucí programu 

toxic@arnika.org 

 

Arnika, z.s. 

IČO: 265 432 81 

Dělnická 13, 170 00 Praha 7 

GSM: 774 406 825 

www.arnika.org 

arnika@arnika.org  



Vrcholným orgánem Arniky je členská schůze, která se koná jednou za rok. V 

období mezi členskými schůzemi řídí činnost Arniky výkonná rada, která má pět 

členů. V roce 2016 jimi byli Jindřich Petrlík (předseda), Martin Skalský, Vlastimil 

Karlík, Lucie Kerbachová a Jiří Nahodil. 

 

 

Arnika je členem Asociace nevládních organizací Zelený kruh, Sítě ekologických 

poraden STEP, mezinárodních sítí International POPs Elimination Network (IPEN), 

Global Aliance for Incineration Alternatives (GAIA), Health Care Without Harm 

(HCWH), European Environmental Bureau (EEB), MKOL (Mezinárodní komise pro 

ochranu Labe) a Koalice pro řeky. Hlásíme se k Etickému kodexu ekologických 

organizací a k Pravidlům transparentnosti nevládních neziskových organizací. 

 



Účet pro dary a příspěvky: 

290 011 7959 / 2010 (Fio banka) 

   

Arnika nejen v kauzách a kampaních roku 2016 dokázala ochránit životní 

prostředí a pohnout s věcmi k lepšímu. Pomozte nám a podpořte naši práci. Jsme 

jednou z posledních organizací, které se u nás nebojí stát v opozici vůči 

nesmyslné devastaci naší přírody. 

Děkujeme. 


