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Jak to vidí Arnika…

Druhým rokem pokračovala pandemie COVID-19, která se podepsala nejen na lidském zdraví a životech, ale jak se ukázalo, přispěla také k ničení
životního prostředí i porušování lidských práv. Zveřejnili jsme studii „Ničení životního prostředí v době koronaviru“, která popisuje 15 případů
zneužití zdravotní krize k rabování přírody a omezování demokracie Evropy a Asie. Například tepelná elektrárna v ukrajinském Dnipru provozovala
dva bloky bez elektrofiltrů, čímž porušila svůj závazek daný úřadům i veřejnosti, na řece Bjelava v Bosně a Hercegovině začaly výstavby vodních
elektráren bez jakéhokoliv povolení. V Moldavsku, které už tak trpí malým zalesněním, se během nouzového stavu rozšířila nelegální těžba stromů,
v Arménii nový zákon omezil poskytování informací o životním prostředí a v Řecku byl přijat zákon, který oslabil environmentální standardy. Také
vláda České republiky zneužila pandemii, která odvedla pozornost veřejnosti, k prosazení kontroverzního stavebního zákona. Tato klíčová novela
nám mohla pomoci čelit prohlubující se klimatické změně, avšak vláda jeho přípravu svěřila Hospodářské komoře složené z podnikatelů, včetně
největších developerů, kteří tak dostali prostor napsat právní normu ve svůj prospěch a na úkor ochrany životního prostředí, městských částí,
vlastníků nemovitostí a drtivé většiny obyvatel Prahy.
Sestavení nové vlády jsme nicméně vnímali jako příležitost k lepší ochraně životního prostředí a spolu s Asociací nevládních organizací Zelený kruh
jsme nové ministry a ministryně vyzvali, aby jako prioritu začali vnímat zejména změny klimatu.
Náročnými analýzami jsme dokázali přítomnost perfluorovaných látek (PFAS), jež znečišťují pitnou vodu, v potravinových obalech a jednorázovém
nádobí. Protože tyto láky poškozují hormony, způsobují neplodnost a ohrožují zdraví zejména dětí, na evropské úrovni jsme prosazovali jejich
zákaz. Zahájili jsme kampaň pro spotřebitele, aby nám pomohli odhalovat výrobky, které obsahují nebezpečné látky. Z 60 vzorků, které jsme
zkoumali v laboratořích, obsahovalo 13 výrobků zakázané chemikálie.
Obyvatele jsme pomáhali chránit před znečištěním také v Arménii, kdy lidi ohrožují odkaliště z těžby kovů. V Thajsku jsme se snažili zastavit import
plastového a elektronického odpadu a tzv. špinavé recyklace. Na Ukrajině jsme podporovali rozšiřování sítě občanského monitoringu ovzduší a
pomáhali vyvíjet tlak na nejšpinavější průmyslové podniky.
Podporovali jsme ekologické aktivisty v Bělarusi. Kvůli pokračujícím represím režimu prezidenta Lukašenka musela řada lidí ze země uprchnout;
kolegům jsme pomáhali například s obhajobou u soudů, kde byli obžalováni z vymyšlených přečinů, nebo s novou registrací jejich nevládních
organizací v zahraničí.
Vydali jsme přehled argumentů, proč by Česká republika neměla vylévat miliardy na betonování megalomanského kanálu Dunaj-Odra-Labe, o němž
začal znovu mluvit například prezident republiky. Řeky jsme chránili i jinde v Evropě. Obyvatelům vesnic v Bosně a Hercegovině jsme pomáhali čelit
ničení vzácných horských řek. V Moldavsku jsme vysadili tisíce stromů a pomohli tak chránit řeky ohrožené intenzivním zemědělstvím.
S pomocí dobrovolníků jsme v Poodří vysázeli 750 stromů a ošetřili 800 hlavatých vrb, staletých dubů a lip. Pomáháme tím chránit biodiverzitu
a biotopy ohrožených druhů živočichů.
Již tradičně jsme vyhlašovali Alej roku – tentokrát se jí stala ohrožená Svárovská alej na jižní Moravě. Zveřejnili jsme statistiky kácení a výsadeb
stromů podél krajských komunikací. Nejhůře jsou na tom stromořadí podél silnic v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji.
Zájmy veřejnosti jsme hájili ve velkých pražských kauzách, jako je transformace brownfieldů v Bubnech nebo na Nákladovém nádraží Žižkov, kde
nás podpořily svými podpisy tisíce lidí, podávali jsme připomínky a účastnili se jednání s vedením města.
V Plánu odpadového hospodářství České republiky jsme prosazovali předcházení vzniku odpadů a vyšší míru recyklace. Obcím a místním spolkům
jsme pomáhali čelit plánům na stavbu devíti spaloven odpadů, které by naopak zvýšily plýtvání a způsobily znečištění.
Zveřejnili jsme také žebříčky největších znečišťovatelů životního prostředí a předali Odpadového Oskara – konkrétně městu Fulnek – a pořádali
Tour de Aleje.
Úplný výčet našich snah o lepší životní prostředí doma i ve světě by byl ještě delší.
Přestože řada z nich končí nezdarem, každý dílčí úspěch nás o to více těší. Úspěchy by nebyly možné bez podpory Vás – našich příznivců,
dobrovolníků, dárců a partnerů. Věříme, že nám i v obtížných časech zachováte přízeň a budete nadále podporovat naši nelehkou práci.

Martin Skalský
předseda

O CO JSME LONI USILOVALI
Praha- Město pro
život

Praha není nafukovací hračka

Brownfieldy jsou cenné, hlavně pro lidi
Dalším rokem jsme se věnovali úmornému boji
za udržitelnější transformaci brownfieldů, což jsou velice
cenná rozvojová území metropole, ve kterých by mohly
vzniknout skvělé čtvrtě plné zeleně, dostupného bydlení a
vybavenosti pro všechny. Realita však vypadá jinak, plány a
dohody mezi městem a developery nahrávají spíše
maximalizaci komerční zástavby; ignorují zhoršující se klima
města a potřeby obyvatel, nemluvě o naprosté absenci
dostupného bydlení. Vydali jsme publikaci „Divočina, peníze,
beton: Proměna Rohanského ostrova v Praze“, ve které jsme
na konkrétním případu názorně popsali nešvary města při
plánování nových čtvrtí. Poukázali jsme na principy, proti
kterým je v zájmu udržitelnosti zapotřebí se postavit.
Vyjadřujeme se, vzděláváme a zapojujeme veřejnost,
připomínkujeme plány na územích Florence, Nákladového
nádraží na Žižkově, Bubnů a dalších, v případě Masarykova
nádraží jsme zájmy veřejnosti hájili dokonce u soudu, v čemž
nás podpořil také ombudsman.

Bydlení o lidech… a pro lidi
Udržitelný urbanismus je pro hlavní město klíčový. Bez ustání
komunikujeme s místními politiky, uspořádali jsme řadu setkání
s veřejností, aby lidé věděli, jak se nejlépe zapojit, vysadili jsme
v metropoli stromy a učili aktivní občany či spolky, jak své zájmy
hájit, vstupovat do procesů a veřejných jednání, a formovat Prahu
v duchu dobré praxe, kterou známe ze zahraničí. V neposlední
řadě se podílíme na výzkumném projektu participativního bydlení,
které by mělo vést k dostupnému bydlení s prvky sousedské
komunitní výpomoci.

Podcast „Město pro život“
dráždí developery (i uši)
Spustili jsme nový podcast „Město pro život“,
ve kterém se jednotlivé epizody věnovaly
rozvoji hlavního města, územnímu plánování
a participaci v kontextu probíhající klimatické
krize. Krom faktů a názorů z řad odborníků si
posluchači mohli „užít“ autentické ruchy
z daných lokalit i domovů Pražanů, kteří jsou
už dnes vystaveni negativům příliš husté
zástavby a s ní spjaté dopravy. Existuje
přitom řada studií dokazujících přímou
spojitost hluku s výskytem srdečně cévních
onemocnění, poruchami spánku, a dokonce
zpožděním vývoje u dětí.

Sledovali (a hlídali) jsme přípravu nového pražského územního
plánu, tzv. Metropolitního plánu, což je nejdůležitější rozvojový
dokument, který určí pravidla výstavby na další desetiletí. Snažili
jsme se především dostat k informacím, protože téměř žádné
během procesu přípravy, ani o podobě nového návrhu, nebyly
veřejné. Mnohokrát jsme se zúčastnili jednání s Magistrátem
hlavního města Prahy, ale výsledek nás nikdy neuspokojil. Před
čtyřmi lety jsme pomohli veřejnosti sestavit připomínky, které
jasně poukázaly na nedostatky, které nový územní plán má.
Bohužel se ukázalo, že i přes některé pozitivní změny většina
z těch zásadních nedostatků v novém návrhu zůstala. Proto i letos
na tématu pracujeme a prosazujeme pro budoucnost Prahy
ochranu zeleně, dostatek škol, školek nebo zdravotnických
zařízení, a chceme jasný a kvalitní plán, podle kterého bude
možné odpovědně o rozvoji Prahy rozhodovat. Podíleli jsme se
také na projektu Zeleného kruhu „Měníme klima v legislativě“,
kde participujeme na aktivitách věnujících se novému
stavebnímu zákonu, ochraně zeleně, a vztahu klimatických
opatření a právních předpisů.

foto: archiv Arniky

Česko bez jedů
Zjišťovali jsme, kdo nás nejvíce „otravuje“
Až příliš rychlé občerstvení
Vydali jsme studii o kontaminaci potravinových obalů perfluorovanými látkami (PFAS),
které znečišťují pitnou vodu. Ze 42 laboratorně testovaných vzorků bylo 32 záměrně
ošetřeno PFAS, což vypovídá o širokém použití věčných chemikálií při výrobě
jednorázových obalů rychlého občerstvení a jednorázového nádobí na evropském trhu.
Jedná se přitom o nebezpečné tzv. endokrinní disruptory, které negativně působí na
hormony štítné žlázy, čímž ovlivňují zdravý vývoj dětí. Zvyšují také riziko rakoviny ledvin
a varlat, způsobují neplodnost u žen a snižují účinnost očkování u dětí. Závěry studie a
nutnost omezit tyto látky v potravinových obalech i dalším zboží jsme diskutovali jak na
evropské úrovni se zástupci Evropské komise, členských států EU včetně Německa,
Holandska, Švédska či Dánska, tak s českými experty a politiky v Senátu ČR a na
Ministerstvu životního prostředí.

Už 19. rokem jsme na základě dat z Integrovaného registru znečišťování (IRZ) dali
dohromady přehledy největších průmyslových znečišťovatelů. Dominovaly mezi
nimi velké průmyslové podniky z Moravskoslezského, Středočeského, Ústeckého
kraje
a Vysočiny. Za ohlašovací rok 2020 data poskytlo celkem 1 257 provozů, což je
o 116 méně oproti roku 2019. Kvůli technologickým změnám průmysl vypouští
celou řadu nových škodlivin, jako jsou PFAS nebo bromované dioxiny, které nikdo
nemonitoruje. Proto jsme vyzvali k aktualizaci legislativy a rozšíření seznamu
sledovaných látek. Znečištění v okolí svého bydliště si lidé mohou tradičně ověřit
na našem webu :

www.znecistovatele.cz.

Bečvu jsme v tom nenechali
Na základě naší žádosti Česká inspekce životního prostředí zahájila řízení o uložení
nápravných opatření na řece Bečvě. Cílem řízení bylo, aby inspekce podnikla
kroky k obnově a ozdravení řeky, a zajištění technických opatření u potenciálních
pachatelů, dokud se skutečný viník nenajde. Naši výzvu „Řeky bez jedů“
podepsalo téměř 7 tisíc lidí. K otravě řeky stačí několik desítek kilogramů kyanidů.
Připomínáme, že koncem září 2020 otrávil únik kyanidů zhruba 40 km řeky Bečvy,
uhynulo nejméně 40 tun ryb.

.

Nakupujte bezpečně a bez jedů
Pokračovali jsme v kampani pro spotřebitele, aby nám prostřednictvím aplikace
Scan4Chem pomohli zasílat dotazy výrobcům a prodejcům, zda výrobky obsahují
nebezpečné látky, které mají ze zákona povinnost sledovat. Opět jsme totiž
testovali namátkově zakoupené spotřební zboží a zase se potvrdilo, že svět kolem
nás skýtá skrytá nebezpečí. 13 ze 60 vzorků obsahovalo nadlimitní množství
chemikálií, některé jsou přitom již roky zakázané. Mezi „jedovatými“ předměty
byl držák na mobilní telefon, který obsahoval „koktejl“ jak zakázaných PBDE, tak
největší množství nových zpomalovačů hoření; následoval na první pohled
roztomile vypadající vějíř.
foto: archiv Arniky

NESPALUJ, RECYKLUJ!
Obce potřebují naši podporu
V listopadu se i díky naší kritice a tlaku cementárna v Prachovicích (prozatím) vzdala dvojnásobného
navýšení limitu pro vypouštění organických látek, které jsou jednou
z možných příčin zápachu, se kterým obyvatelé v jejím okolí už řadu let bojují. Vydali jsme infolist
pro starosty a zastupitele, který jim umožní lépe se zorientovat v tom, jaká negativa může stavba a
provoz spalovny v jejich obci mít. Opakovaně jsme poukazovali na to, že kapacita spaloven odpadů
v České republice může v budoucnu překročit únosnou mez, jejich další výstavba může zablokovat
recyklaci odpadů a dostat do oběhu řadu toxických látek, které zůstávají ve zbytcích po spalování
odpadu.

Zbytky ze spaloven nemizí ve vzduchoprázdnu

Prevence jako lék
Nejjednodušším, nejlevnějším a nejbezpečnějším řešením
odpadové krize 21. století je prevence předcházení vzniku
odpadu. Vydali jsme proto novou příručku zaměřenou na
možnosti snižování produkce směsného odpadu. Detailně jsme
v ní popsali současný stav a vývoj nakládání s komunálními
odpady v ČR a EU. Radíme v ní obcím, jak by měly vést osvětu a
motivaci obyvatel, popsali jsme řadu nápadů a definovali správné
třídění konkrétních surovin. Začali jsme také pracovat na příručce
určené pro hlavní město. Praha má totiž zhoršené podmínky
k recyklaci, dané rozlohou a hustotou osídlení.

Odborně a procesně jsme v rámci kampaně Nespaluj, recykluj! opět pomáhali spolkům, které se
v rámci koalice Pro 3R snaží o podporu předcházení vzniku odpadů či recyklace namísto jejich
spalování. Monitorovali jsme záměry na výstavbu zařízení na spalování odpadů v České republice.
Podali jsme oficiální připomínky k 9 takovým záměrům, ve kterých jsme poukázali na jejich
nedostatky a možné negativní vlivy na životní prostředí a zdraví lidí. Připomínkovali jsme mimo jiné
také aktualizaci Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Práce, která nevoní
Prozkoumali jsme také obsah černého kontejneru na směsný odpad v Českých Budějovicích, což
není voňavá práce, zato jde ale o cenný zdroj informací, který dokázal, že po vytřídění
recyklovatelných složek by na rozsáhlém sídlišti Máj mohla stát (místo velkého kontejneru) pouze
malá popelnice. S podobnými průzkumy pomáháme i dalším menším spolkům a obcím

.

Oskar není jen jeden
Již posedmé jsme vyhlásili Odpadové Oskary. Ocenění letos získal Fulnek.
V kategorii měst nad 5 000 obyvatel vyprodukují místní nejméně směsných odpadů
a navíc vytřídí 50 % odpadů, což je opět výjimečný výsledek. Příkladem dobré praxe se v letošním
ročníku stal městys Okříšky; obec již dnes splňuje požadavek nové legislativy Evropské unie pro
obce, který vejde v účinnost v roce 2025.

foto: archiv Arniky

Voda a Biodiverzita

MĚNÍME KLIMA V LEGISLATIVĚ
Výstavba ano, ale s rozvahou

Vodu jim prostě neobětujeme
Naše aktivity v ochraně řek se musely rozšířit, neboť se rozšiřovaly i zájmy lobbistů
a některých politiků, kteří neberou ohled na nebezpečné zásahy do přirozených říčních koryt na
našem či sousedním území. Vymizení některých živočišných a rostlinných druhů, včetně u nás
vzácných lososovitých ryb, zabírání území obcí
v okolí plánovaných staveb, hrozba sucha kvůli dodávání vody pro požadovanou plavební hloubku
nebo naopak lokální povodně kvůli prudkému odvedení vody atd. To jsou jedny z mnoha důvodů,
proč jsme se rozhodli aktivity týkající se řek navázat na zahraniční říční spolupráci, a kampaň „Za
živé Labe“ jsme pak nově rozšířili o téma boje proti kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Sliby nové vlády pohlídáme
Reagovali jsme na nově nastupující vládu a chystali podklady pro první schůzky
s dotčenými resorty. Chceme pohlídat naplnění slibů například na obnovení přirozeného vodního
režimu v krajině, obnovu pramenišť, mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, zpomalení vodních
toků a jejich zprůchodnění pro migraci ryb. Novému předsedovi vlády Petru Fialovi, ministryni
životního prostředí Anně Hubáčkové a ministru dopravy Martinu Kupkovi jsme spolu s nevládními
organizacemi sdruženými v Zeleném kruhu poslali otevřený dopis, aby zastavili ratifikaci
Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji
mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty. Připomněli jsme, že na neúspěšné pokusy
o prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče byla za čtvrt století promarněna téměř miliarda
korun z peněz daňových poplatníků.

Společně s asociací nevládních ekologických organizací Zelený kruh jsme byli
aktivní v kontextu tzv. rekodifikace stavebního práva, která měla kompletně
transformovat český systém povolování staveb a plánování, a to způsobem, který
razantně ohrožoval životní prostředí i ochranu památek. Pořádali jsme semináře
k návrhu nového stavebního zákona, upozorňovali jsme poslance a senátory na
jeho slabiny a podařilo se nám poslance přesvědčit, aby odmítli návrh, který měl
umožnit kácení dřevin rostoucích v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací bez
povolení úřadu.

Volby rozhodují
Před sněmovními volbami jsme vyzvali kandidáty, aby věnovali zvýšenou
pozornost adaptaci na změnu klimatu. Lídrům pěti vítězných politických uskupení
jsme ihned poslali výzvu k uvážlivému postupu při revizi nového stavebního
zákona, a na základě Koaliční smlouvy jsme sestavili požadavky a doporučení pro
nově vznikající lídry dotčených resortů. Stavební právo je totiž klíčovým hráčem
pro zvládání klimatické změny. Naší prioritou pro nadcházející období je
plnohodnotná ochrana veřejných zájmů v oblasti životního prostředí při
povolování staveb. Požadujeme, aby bylo možné bez zbytečné byrokracie chránit
životní prostředí odborně a transparentně.

Gigantická betonová stavba do řeky nepatří
Vydali jsme přehlednou publikaci „Dunaj-Odra-Labe: Křižovatka tří moří, nebo
trojnásobná katastrofa?“, ve které jsme ukázali, proč je nesmyslné zalévat Labe
betonem, vyhazovat miliardy a nenávratně poškozovat naše nejcennější přírodní
bohatství. Vypočítali jsme, že pouhé dva vlaky v hodinovém taktu (tam a zpět) by
na stávající trati z Břeclavi přes Přerov do Bohumína nahradily plánovanou lodní
dopravu. Mimo jiné jsme spočítali, že vodní doprava na kanálu D-O-L spotřebuje
3,5x více energie v porovnání s dopravou železniční, vyprodukuje 9x více emisí a
zabere 5x více území. Uspořádali jsme konferenci, na které se proti plánům hrstky
zájmových skupin vyslovila odborná veřejnost z pohledu ekologického
či ekonomického.

Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe (arnika.org)
foto: archiv Arniky

Hledali jsme jedenáctou Alej roku

Zachraňme stromy
Oslavili jsme alej, kterou místní chrání před
kácením
Ke Svárovské aleji (dlouhé 600 m, vysázené zřejmě již v roce 1920)
v Jihomoravském kraji přibyla pamětní deska – stala se nejkrásnější
alejí ankety Alej roku 2020, což více než polovinu stařičkých lip
zachránilo od nabroušených řetězů motorových pil. Její vítězství
v naší anketě totiž přitáhlo pozornost médií, petici proti kácení díky
tomu podepsaly další stovky signatářů a také se našlo velké
množství dárců, kteří finančně podpořili práci ochránců aleje.
Nominující Alici Hrbkové jsme předali dárkový koš a hlavní cenu,
kterou byl let balonem. Ocenili jsme také nejkrásnější snímky alejí,
které vybírali patroni. Porota udělila první místo fotografii jasanové
aleje vedoucí ze Žďáru do Příhraz na Mladoboleslavsku.

Do ankety Alej roku 2021 lidé nominovali 93 stromořadí ze všech krajů
republiky. Poprvé v historii soutěže jsme na krátký čas odtajnili průběh
hlasování, což zaznamenalo velký úspěch a počty hlasujících rostly závratným
tempem. Naším cílem je přitáhnout pozornost veřejnosti k alejím, které patří
ke zdravé a fungující krajině, nehledáme „jen“ nejkrásnější vznosná
stromořadí, ale dáváme prostor veřejnosti, aby upozornila na ta, kterým hrozí
zánik, a představila nám nové aleje, které lidé sami vysadili a budou o ně
pečovat i v příštích letech.

Hlídáme stromy lemující krajské silnice
Už od roku 2009 jako jediní v zemi zpracováváme statistiky o kácení a výsadbě alejí podél
krajských silnic. Z těch za loňský rok vyplynulo, že kácení stále převažuje nad výsadbami a
stromů podél silnic ubývá; tři vykácené stromy nahradily jen dvě sazenice a většinou se sázelo
na jiných místech, než tam, kde kácením došlo k ekologické újmě. Stromy jsou přitom nejen
krajinotvorným prvkem, ale jsou také tou nejpřirozenější a nejlevnější ochranou před
extrémními teplotami, suchem, prachem a hlukem.

Sázíme, pečujeme o stromy a vzděláváme veřejnost
Na jaře i na podzim jsme v Poodří opět sázeli se žáky základních škol, skauty, myslivci
či zahrádkáři. Vysadili jsme více než 750 mladých stromků, ošetřili jsme navíc 220 hlavatých
vrb, staletých dubů a lip. Prodlužujeme tak životnost významným biotopům nejen pro brouka
páchníka. Pro veřejnost jsme pořádali výlety za broukem páchníkem, workshopy a výstavy.
Naši práci v evropsky významné lokalitě Poodří jsme prezentovali i v zahraničí – na
mezinárodní konferenci v Litvě věnované živočichům vázaným na staré stromy.

Také Tour de aleje online
Rok 2021 byl skutečně online. Také naše benefiční jízda se musela přesunout do virtuálního
světa, ale nikterak jí to na kráse neubralo, proměnila se na prázdninovou hru 17 týmů z celé
České republiky. Zájemci o cyklojízdu Poodřím se zaregistrovali na našem webu, stáhli si herní
plán „průvodce Poodřím“, podívali se na naučná a motivační videa a sami si zvolili
nejvhodnější termín a trasu k projetí na kole či pěším procházkám. Mohli navštívit třeba
Bartošovický zámek s jedinečným platanem, Pasečný most ve Studénce se stromořadím
hlavatých vrb, Bernartice, Jeseník nebo Suchdol nad Odrou, kde jsme sázeli stromy. Zápisným
do hry lidé přispěli i na nákup sazenic dubů a starých odrůd hrušní, nebo podpořili naše další
aktivity na ochranu stromů.
foto: archiv Arniky

Arnika a projekty v zahraničí
Bosna a Hercegovina
V Bosně a Hercegovině se v rámci naší iniciativy „Obce bez přehrad“ už 10 starostů a zastupitelstev
zavázalo nevydávat žádný souhlas, povolení nebo doporučující stanovisko k výstavbě jakékoliv nové
malé vodní elektrárny na svém území bez konzultace s občany. Proběhly také tradiční akce spojené
s úklidy řek při příležitosti Dne Země a prameny řeky Sany byly i díky naší dlouhodobé snaze
konečně prohlášeny přírodní památkou.
V září jsme v Bosně uspořádali také letní školu pro aktivisty ze zemí západního Balkánu „Osvoboďte
řeky!“, kde jsme sdíleli zkušenosti a know-how s vedením veřejných kampaní na ochranu řek.

Moldávie

Arménie
Pokračovali jsme v mapování znečištění v Arménii, v oblastech zasažených
průmyslovým znečištěním především těžkými kovy, které potvrzuje a shrnuje
naše nejnovější studie.
Ta byla (jako završení naší čtyřleté činnosti a našich zjištění) představena 8.
prosince na konferenci společně s filmem, který o našich aktivitách v Arménii
vznikl, a také novou interaktivní mapou znečištění, která bude sloužit široké
veřejnosti pro získání přehledu o provedených výzkumech. Asi 70 obyvatel
arménského regionu Tumanyan použilo výsledky analýz zprostředkovaných
Arnikou k podání žaloby proti těžební a zpracovatelské společnosti v Akhtale,
která je významným původcem zdraví nebezpečného znečištění.

Thajsko
Společně s místní partnerskou organizací Eco-TIRAS se nám podařilo přispět ke změně právního
prostředí v Moldavsku – připomínkovali jsme legislativu a zapojili se do 4 pracovních skupin.
Nejvýznamnější je ukrajinsko-moldavská Komise pro povodí řeky Dněstr. Předložili jsme připomínky
k 6 právním předpisům. Odhalili jsme nelegální prodej ohrožených druhů ryb z Červeného seznamu
a navrhli posílení inspekce životního prostředí. Náš návrh novely rybářského zákona si osvojil Výbor
pro životní prostředí Parlamentu ČR. Největším úspěchem je prodloužení zákazu dovozu
syntetických rybářských sítí, jež používají pytláci, do roku 2030.

V Thajsku jsme se i dále věnovali boji proti importu plastového a elektronického
odpadu – společně s našimi partnery jsme vydali výzvu k celosvětovému ukončení
exportů nebezpečného odpadu a tzv. špinavé recyklace, jíž trpí místní komunity
a životní prostředí, a dále jsme informovali o důležitosti zavedení povinného
a funkčního systému pro sledování emisí škodlivých látek z průmyslových závodů
a továren.

I díky dopadu našich kampaní (např. za vyčlenění prostředků ke správě přírodních rezervací v rámci
státního rozpočtu a za zastavení využívání zasolené podzemní vody pro zavlažování) moldavská
vláda vydá na ochranu přírody zhruba 1 mil. eur, v parlamentu je podán legislativní návrh na
prosazení lepší ochrany vzácných druhů ryb před pytláctvím, vláda se dále zavázala vyhlásit nový
národní park Dolní Dněstr (byl vyhlášen v březnu 2022) a velký znečišťovatel Dněstru byl i po naší
intervenci potrestán pokutou 11 tisíc eur.
Vydali jsme 4 publikace: Zprávu o naplňování Aarhuské úmluvy, Doporučení k implementaci
Rámcové směrnice EU o vodách, Ekologicky šetrné zemědělství pro ochranu vod a Poškozování
životního prostředí v době coronaviru.

Moldavsko patří mezi země nejvíce ohrožené klimatickými změnami. Abychom pomohli odvrátit
jejich negativní dopady, vysazujeme stromy podél vodních toků. To napomáhá obnovovat krajinu a
vracet rovnováhu přírodě trpící extrémy počasí, a zároveň chránit místní komunity. Naše bohaté
zkušenosti
s výsadbou předáváme moldavsko-ukrajinské síti občanských hnutí na ochranu řek Eco-TIRAS,
s jejímiž členy jsme vysadili 1720 stromů a keřů ve více lokalitách na obou březích Dněstru.

foto: archiv Arniky

Čistý vzduch jako právo
Ukrajina
I přes probíhající pandemii se podařilo uskutečnit 3 projektové výjezdy na Ukrajinu, během kterých
jsme navštívili 7 měst převážně na východě země. Uspořádali jsme několik kulatých stolů a
panelových diskuzí, setkali se s místními aktivisty, instalovali jsme 189 stanic občanského
monitoringu a na konci roku 2021 provozoval náš partner EcoCity již 279 stanic z celkem 620 stanic
v rámci celé Ukrajiny. Abychom podpořili udržitelnost sítě, zahájili jsme technickou podporu
zahrnující konzultace a údržbu stanic.
Představili jsme unikátní experiment, srovnávající data veřejného a státního monitoringu kvality
ovzduší, který byl proveden na jaře ve Spojených státech a teď vůbec poprvé na Ukrajině, ve městě
Dnipro. Prostřednictvím referenčních zařízení Střediska monitorování životního prostředí bylo
zjištěno, že úrovně měřené našimi stanicemi jsou dostatečně přesné a spolehlivé, aby je bylo možné
považovat za relevantní a důležitý zdroj dat o znečištění ovzduší na Ukrajině.
V rámci projektu podporujeme i místní kampaně a iniciativy. V Dněpropetrovské oblasti jsme
pomohli zabránit pokusu o likvidaci regionálního monitoringu znečištění ovzduší a v Charkově jsme
podpořili snahu občanských iniciativ o uzavření koksovny, protiprávně provozované v obytné čtvrti.
V rámci Programu malých grantů jsme obdrželi 100 projektových záměrů; 20 z nich žadatelé
rozpracovali do podrobných projektů a 4 nejlepší kampaně za čistý vzduch jsme podpořili.

foto: Stanislav Krupar

Bělarus
Podpořili jsme občanské iniciativy, jež hájí životní prostředí ve svém okolí i za cenu hrozícího zatčení a
trestu. Například obyvatele Brestu, kteří demonstrují proti stavbě továrny na akumulátory. Nebo
hnutí proti výstavbě jaderné elektrárny Astravets – největší občanské protesty svého druhu před
demokratickou revolucí v Bělarusi. Publikovali jsme zprávu o environmentální demokracii v Bělarusi.
Vyvinuli jsme AirMQ – občanský monitoring ovzduší, publikovali jsme několik analýz o znečištění
životního prostředí a přispěli k identifikaci hlavních „horkých míst“. Obyvatelé hlavního města získali
Zelenou mapu Minsku; a pro všechny obyvatele byl vytvořen Průvodce chemickou bezpečností pro
domácnosti.

Banner "Nás se neptali" před konstrukcí továrny (Astravec, Bělarus)

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
ROZVAHA (BILANCE)
k 31. 12. 2021
(v celých tis. Kč)

Arnika - program Toxické látky a
odpady

Arnika, z.s.

Arnika - Centrum pro podporu
občanů

Stav k prvnímu Stav k poslednímu Stav k prvnímu
dni účetního
dni účetního
dni účetního
období
období
období

Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
dni účetního
dni účetního období
období

Stav k
poslednímu dni
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Hmotné movité věci a jejich soubory

1
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0

1
0
0
105
0
105

2
0
0
105
0
105

1
184
0
415
0
415

2
92
0
415
0
415

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

0

-105

-105

-231

-323

A.IV.7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
movitých věcí

0

0

-105

-105

-231

-323

B.
B.I.
B.II.
B.II.1.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.9.

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní přímé daně

2 299
0
52
0
52
0
0
0

2 624
0
66
0
58
0
0
8

3 858
0
417
417
0
0
0

5 291
0
516
433
83
0
0

2 875
0
54
0
20
0
0

6 991
0
347
12
310
0
0

B.II.12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

0

0

0

0

0

0

B.II.13.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných
celků

B.II.17.
B.II.18.

Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní

0

0

0

0

34

25

B.II.19.
B.III.
B.III.1.
B.III.3.
B.III.7.
B.III.8.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.

Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

2 246
6
2 240

2 549
3
2 546

3 434
19
3 416

4 770
24
4 747

2 661
31
2 630

6 338
19
6 319

1
1
0
2 299

9
9
0
2 624

7
3
4
3 858

5
5
0
5 291

160
10
150
3 059

306
0
306
7 083

AKTIVA
a
A.
A.I.
A.II.
A.II.4.
A.II.4.

ROZVAHA (BILANCE)

Arnika - program Toxické látky a
odpady

Arnika, z.s.

Arnika - Centrum pro podporu
občanů

k 31. 12. 2021
(v celých tis. Kč)

PASIVA
c
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
B.
B.I.
B.II.
B.II.6.
B.II.7.
B.III.
B.III.1.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.7.

B.III.9.
B.III.12.
B.III.13.
B.III.17.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění
Ostatní přímé daně
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků
Jiné závazky
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Stav k
Stav k prvnímu Stav k
Stav k prvnímu Stav k poslednímu Stav k prvnímu
poslednímu dni
dni účetního poslednímu dni dni účetního
dni účetního
dni účetního
účetního
období
účetního období období
období
období
období
3
4
3
4
3
4
2 193
2 304
255
338
2 236
3 104
1 626
1 739
112
112
2 171
3 044
421
421
112
112
270
270
1 205
1 318
0
0
1 901
2 774
567
565
143
226
65
60
X
-2
0
83
X
-5
-4
X
66
0
-4
X
571
567
77
143
69
65
106
320
3 603
4 953
823
3 979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
29

80
38

1 738
404

2 723
185

379
80

461
6

0
33

1
28

0
150

0
289

3
200

6
259

0

7

54

101

71

95

0
0
0
10
34
34
0
2 299

0
0
0
6
240
60
180
2 624

13
394
548
175
1 865
0
1 865
3 858

20
1 790
338
0
2 229
0
2 229
5 291

20
0
0
5
444
81
363
3 059

19
0
0
76
3 518
307
3 211
7 083

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2021
(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Číslo řádku

Název položky

Arnika, z.s.

Arnika - program Toxické látky a odpady

Arnika - Centrum pro podporu občanů

A.

Náklady

x

x

x

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem

1 561

6 466

4 774

A.I.1

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných
dodávek

A.I.2

Prodané zboží

A.I.3

Opravy a udržování

A.I.4

Náklady na cestovné

A.I.5

Náklady na reprezentaci

A.I.6

Ostatní služby

1 418

6 087

3 644

A.II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu,
zboží, vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku

0

0

0

A.III.

Osobní náklady celkem

472

3 889

3 541

A.III.10

Mzdové náklady

401

3 079

2 869

92

332
226

25
1
2
23

0
0
150
3

71

44
0
738
16

672

A.III.11

Zákonné sociální pojištění

800

A.III.13

Zákonné sociální náklady

0

10

0

A.IV.

Daně a poplatky celkem

0

1

25

A.V.

Ostatní náklady celkem

102

215

169

A.V.16

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 0

0

3

A.V.17

Odpis nedobytné pohledávky

0

0

0

A.V.19
A.V.20
A.V.21

Kursové ztráty
Dary
Manka a škody

202
4
0

A.V.22

Jiné ostatní náklady

0
0
0
0

111
0
0
55

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravných položek celkem

0

0

92

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

A.VIII.

Daň z příjmů celkem

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

2 135

10 571

8 601

9

Název položky

Arnika, z.s.

Arnika - program Toxické látky Arnika - Centrum pro podporu
a odpady
občanů

B.

Výnosy

x

x

x

B.I.

Provozní dotace

0

4 058

7 385

B.I.1

Provozní dotace

0

4 058

B.II.

Přijaté příspěvky celkem

1 608

6 121

B.II.3

Přijaté příspěvky (dary)

B.II.4

Přijaté členské příspěvky

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

B.IV.7

Výnosové úroky

B.IV.8

Kursovné zisky

0

4

B.IV.10

Jiné ostatní výnosy

0

0

1

B.V.

Tržby z prodeje majetku celkem

0

0

0

VÝNOSY CELKEM

2 133

10 654

8 596

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

-2

83

-5

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

-2

83

-5

Číslo řádku

1 598
10

6 121

7 385
1 170
1 170

0

0

525

472

31

0

4

10

0

0

0

10

PŘEHLED DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Arnika - program Toxické látky a odpady
název projektu
Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Osvěta v oblasti chemických látek ve spotřebním zboží – poradenství pro
obyvatele hlavního města

částka

91 000 Kč

Stop škodlivým látkám: Scan4Chem aplikace do mobilních telefonů pro
pražské spotřebitele

163 000 Kč

Z Prahy až na konec světa – cesty elektroodpadu

293 542 Kč

Prevence odpadů v Praze
Ochrana nejmladších Pražanů před jedovatými látkami

11 446 Kč
390 Kč

Ministerstvo životního prostředí

Odpadové hospodářství obcí – příklady dobré praxe

250 000 Kč

Ministerstvo životního prostředí

Zapojení domácností do prevence vzniku odpadu na území obce

232 500 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí

Zvýšení informovanosti o znečištění v oblasti Tumanyan

739 200 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí

Transparentní kontrola znečištění v Indonésii

289 500 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí

Účast veřejnosti prostřednictvím vylepšení občanské vědy a vylepšení
systému EIA

299 900 Kč

Evropská komise - EU Aid

Public Participation through Citizen Science and EIA System Enhancement

895 172 Kč

Evropská komise - EU Aid

Transparent Pollution Control In Indonesia

444 718 Kč

Evropská komise - přes partnera GEA

Enabling REACH consumer information rights on chemicals in articles by ITtools

307 087 Kč

BUND

AskREACH – Increasing the Transparency Enabled by REACH with Regard to
Substances of Very High Concern in Consumer Products

40 340 Kč

Arnika - Centrum pro podporu občanů
název projektu
Hlavní město Praha

částka

Možnosti implementace adaptačních opatření
130 494 Kč

Hlavní město Praha

Komunikační laboratoř zelených měst
250 000 Kč

Hlavní město Praha

Napříč Prahou adaptovanou - příklady dobré praxe
66 800 Kč

Hlavní město Praha

Za Prahu udržitelnou a sousedskou
182 997 Kč

Evropská komise

LIFE projekt „Záchrana páchníka hnědého v CHKO Poodří“

2 454 601 Kč

Ministerstvo životního prostředí

V Poodří to žije – dobrovolníci sázejí stromy pro páchníka

177 200 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí

Obce bez přehrad: Posílení občanské společnosti v Bosně a Hercegovině

882 101 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí

Zelená alternativa pro Bělorusko

566 972 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí

Adopce moldavských řek:Podpora komunit na obou březích Dněstru

684 600 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí

Smog alarm Ukrajina: Odbornost a právo v občanských kampaních na ochranu ovzduší

Moravskoslezský kraj

dotace na akci Tour de Aleje

127 600 Kč

Ministerstvo životního prostředí

LIFE Alneta – přípravná fáze projektu

440 000 Kč

Technologická agentura ČR

Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR

403 736 Kč

1 006 634 Kč

Zdroje financování činnosti Arniky v roce 2021
Dotace z Evropské unie

4 141 927 Kč

20%

Dotace ze státní správy a samosprávy

7 289 612 Kč

36%

Granty od českých nadací

99 800 Kč

0%

Granty od zahraničních nadací

6 715 886 Kč

33%

Individuální dárci

2 083 612 Kč

10%

Podíl finančních zdrojů na jednotlivé oblasti činnosti Arniky
Zahraniční rozvojová pomoc
6 640 481 Kč
Omezení toxického znečištění v ČR a ve světě
6 275 720 Kč
Výsadba a péče o stromy v Poodří
3 071 801 Kč
Obecná podpora činnosti Arniky
1 597 979 Kč
Ochrana spotřebitelů před toxickými látkami
740 166 Kč
Adaptace měst na klimatickou změnu
743 195 Kč
Odpadové hospodářství měst ČR
493 946 Kč
Ochrana vod
71 384 Kč
Sociální a ekologické bydlení
403 736 Kč
Ochrana stromů a alejí
292 429 Kč

33%
31%
15%
8%
4%
4%
2%
0%
2%
1%

7000 000 Kč

6000 000 Kč

5000 000 Kč

4000 000 Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI ARNIKY
V ROCE 2020
Individuální
dárci

Dotace z
Evropské unie

3000 000 Kč

2000 000 Kč

1000 000 Kč

Granty od
zahraničních
nadací

0 Kč

Granty od
českých nadací

Dotace ze
státní správy a
samosprávy

DĚKUJEME ZA DOTACE, GRANTY, FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY
AOPK regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří,
BUND, Central European Initiative (CEI), Deutsche
Bundesstiftung Umwelt, Evropská Komise – program EU Aid a
program EU LIFE, Fondy EHP a Norska, Global Greengrants
Fund, Hlavní město Praha, International Pollutants Elimination
Network (IPEN), Ministerstvo zahraničních věcí – Program
transformační spolupráce, Ministerstvo životního prostředí,
Moravskoslezský kraj, Nadace Open Society Fund, program
Active Citizens Fund, Skautský institut, Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové, Nadace Partnerství, Nadace VIA, Nadace
Ivana Dejmala, Nadační fond rodiny Orlických, National
Endowment for Democracy (USA), SIDA (Švédsko), Sigrid
Rausing Trust, Technologická agentura ČR, The Tides
Foundation

4EVER, Audit daně – Ing. Jana Moučková, Advantage Solutions,
Bezajťáka.cz, Boio, Canon, České jablko, Čisté dřevo, FotoŠkoda,
Koudelkova včelí farma, KPMG, Ha Balon, Marmelády
z Pošumaví, Nakladatelství Kazda, Nakladatelství MH,
Ovocnářská farma Kareš Ostroměř, Perfectly Delicious, Pivovar
Dejf, Rodinné včelařství Klinkovští, Sonnentor, Trask Solutions,
spolek yo-yo, Včelí farma Skalička
…a stovkám individuálních dárců a dobrovolníků. Bez vás by byl
seznam našich úspěchů mnohem kratší!
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY
EU, MŽP , MZV , IPEN , Transition , MHMP, Global Greengrants fund, MHMP,
LIFE, Natura 2000, Swedish Environmental Protection Agency, Ńadační fond
Orlických, Nadaca Ivana Dejmala, Moravskoslezský kraj, TIDES Foundation,
CEI, NED TAČR, Active Citiziens Fund, het Actiefonds

DĚKUJEME
ALHem (Srbsko), AOPK ČR – regionálnímu pracovišti Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří, Arboretu Mendelovy
Univerzity, spolku Architekti bez hranic, Ateliéru Lusinda, spolku AutoMat, AWWHE (Arménie), Bjornu Beelerovi
(Berkeley, USA), Peteru Behnischovi a BioDetection Systems, Lee Bellovi (Perth, Austrálie), Michalu Bernardovi, Tomáši
Bistřickému, Janu Malému Blažkovi, Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Botanické zahradě
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Botanické zahradě Teplice, Botanické zahradě v Bečově nad Teplou, Miroslavu
Brabcovi – BNS, Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združeniu (BROZ), Café Campus, Janu Cágovi, Centre for
Community Mobilization and Support – CCMS (Arménie), CEE Bankwatch Network, Center for Environment (Bosna a
Hercegovina), Centru aktivního stáří, Cyklotoulkám, České společnosti na ochranu netopýrů, ČSOP Studénka, Martině
Čurdové, DK-Cyklosport, Martinu Dolskému, Vilému Dubničkovi, Ondřeji Duškovi, Alici Dvorské, Dzyga (Ukrajina), Center
for Environmental Initiatives Ecoaction (Ukrajina), Ecological Alert and Recovery Thailand – EARTH (Thajsko), EcoCity
(Ukrajina), Ecolur (Arménie), International Environmental Association of River Keepers Eco-TIRAS (Moldavsko), Ecoton
(Indonésie), Ekodom (Bělorusko), Eko forum Zenica (Bosna a Hercegovina), centru Elpida, European Environmental
Bureau, Fundacji Ekorozwóju (Polsko), Simonu Gillovi, Markovi Gottdienerovi, Marii Holečkové, Martinu Holzknechtovi,
Jakubu Hrabovi, Marii Hruškové, Petře Humlíčkové, Renatě Chmelové, IBA ResearchLab (Universität Wien, Rakousko),
Pavlu Jaloševskému, Radimu Jaroškovi, Marii Jelínkové, Miroslavu Jurčákovi, Klubu Za starou Prahu, Koalici na ochranu
řek Bosny a Hercegoviny, Ladislavu Kosovi, Ladě Kozlíkové-Usnulové, spolku Krásné Kobylisy, Petru Kučerovi, Petru
Kušnírikovi, Lence Kužvartové, Václavu Láskovi, LMC s.r.o. za bezplatnou inzerci na portálech Jobs.cz a Práce.cz, Václavu
Machovi, Karlu Maierovi, MAS Regionu Poodří, MAS – laboratoři v Münsteru – oddělení Stephana Hamma, Muzeu Karla
Zemana, Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově, René a Tomášovi Mydlarčíkovým, Nexus3 (Indonésie), Jakubu
Nakládalovi, Jakubu Němečkovi, Tomáši Němečkovi, Monice Pavlovičové a Momo Animate, Paměti města, Petře
Peškové, Pop-stu, Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a jejím studentům, The Prague Concert Co., organizaci Reset, Sboru dobrovolných hasičů v Petřvaldě a Kopytově, Majdě Slámové, Sociologickému ústavu AV ČR, Společnosti pro
zahradní a krajinářskou tvorbu, organizaci Spolka, Státnímu veterinárnímu ústavu v Praze – oddělení chemie vedenému
Ing. Janem Rosmusem, Petru Svobodovi, Ireně Swiecicki, Luďku Sýkorovi, Markétě Šedivé, Techsoup za poskytování
zlevněného softwaru, Ondřeji Tošnerovi, Vladimíru Turnerovi, Týmu silniční bezpečnosti, Terezii Unzeitigové, Ústavu
analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze – pod vedením prof. Ing. Jany Pulkrabové, Ph.D., Ústavu chemie ochrany
prostředí VŠCHT v Praze – Ing. Marku Šírovi, Ph.D., Václavu Větvičkovi, Kateřině Vídenové, Lucii Vidovićové, Martinu
Vimrovi, Petře Vojtkové, Petru Zewlakkovi Vrabcovi, Výstavišti Černá louka v Ostravě, Výstavišti Flora Olomouc, World
from Space s. r. o., Táně Zabloudilové, Zámku Studénka – Vagonářskému muzeu, Zelenému domu Chrudim, Zelenému
kruhu, institutu Život 90, Hnutí DUHA, Ivui Kropáčkovi, Janu Losenickému, Marku Jehličkovi, Tomáši Hakrovi, Jaromíru
Chvostkovi - místostarostovi Staré Vsi nad Ondřejnicí, Jarmile Burešové, Františku Satkemu a Ondrovi Dovalovi za práci se
stromy, Evě Glosové Hekelové za běh pro páchníka.

Kontakty
Arnika, z.s.
IČO: 265 432 81
Dělnická 13
170 00 Praha 7 tel.: 774 406 825
www.arnika.org, arnika@arnika.org

Arnika – Centrum pro podporu občanů
IČO: 709 472 61
Martin Skalský, vedoucí programu
cepo@arnika.org
Arnika – Program Toxické látky a
odpady
IČO: 709 478 05
RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí
programu
toxic@arnika.org

© ilustrace freepik

Vrcholným orgánem Arniky je členská schůze,
která se schází jednou za rok.
V období mezi členskými schůzemi řídí činnost
Arniky výkonná rada. Za Arniku jednají podle
stanov spolku členové výkonné rady, a to i
samostatně.
Předseda: Martin Skalský
Výkonná rada: Martin Skalský, Jindřich Petrlík,
Václav Orcígr, Lucie Kerbachová, Karolína
Brabcová.
Arnika je členem Asociace nevládních
organizací Zelený kruh, Českého fóra pro
rozvojovou spolupráci (FoRS), Klimatické
koalice, Sítě ekologických poraden STEP,
mezinárodních sítí International Pollutants
Elimination Network (IPEN), Global Alliance 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.

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.

Účet pro dary a příspěvky:
290 011 7959 / 2010

