
Výroční zpráva ZO ČSOP 
Armillaria 
za rok 2005

        ZO ČSOP ARMILLARIA existuje od srpna roku 1996 a je otevřena novým 
zájemcům o členství a práci v ČSOP či o dobrovolnou pomoc v ochraně přírody.  
Naším posláním je ochrana krajiny a životního prostředí  jako celku. V našich  
aktivitách  dochází  k  propojování  praktické  ochrany  přírody  s  ekovýchovnou 
funkcí – vychováváme mladou generaci k šetrnějšímu vztahu k přírodě a planetě.  

V roce 2005 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců, snažili jsme se maximum 
běžných  činností  vykonávat  profesionálně,  s  výpomocí  brigádníků  při  sezónních 
pracích, stále ale velký objem prací a aktivit realizují i členové nebo  dobrovolníci. 

V roce 2005 jsme se věnovali těmto hlavním tématům:

1 ) Příroda není na jedno použití.
Pokračovali jsme ve sběru recyklovatelných 
složek komunálního odpadu z celkem cca 70 
míst  (školy,  koleje,  mládežnické  oddíly).  
Tento  odpad  je  dále  předáván  k  recyklaci  
zpracovatelským firmám. 

Spolu  s  odpadem,  který  uvědomělí  
obyvatelé  Liberce  odložili  na  jednom  z 
našich  dvou  sběrných  dvorečků,  činilo  
množství  vyseparovaných33  497  kg, 

nápojových kartonů 8 610 kg, vybitých baterií  1 430 kg a  278 kg hliníku a 466 kg 
železa.

Snažili jsme se i v roce 2005 zachovat rozpětí ca 14 komodit, čímž  jsme byli  
opět jedinou alternativou pro občany, kteří chtějí třídit důkladněji než na pouhé 3 
komodity (sklo, PET a papír). Jsme rádi že od roku 2006 začne liberecká radnice  
rozmisťovat kontejnery také na nápojové kartony,  přesto doufáme, že občanů, kteří  
se učí rozlišovat i mezi jednotlivými druhy plastů, bude přibývat a rádi bychom v  
roce 2006 vytvořili nové sběrné stanoviště na recyklovatelné odpady v jižní části  
Liberce.

2) Likvidace invazních druhů rostlin. 

Provedli  jsme  ošetření  porostů  křídlatky  herbicidem  Roundup-Biaktiv  v  
nejvíce  zasažených  místech  toků  řek  Smědé  
a Fojtky  o celkové ploše ca 4,12 ha.  Místem 
dalšího  zásahu  byly  lokality  křídlatky  v  
intravilánu Kokonína a na území horní  části  
povodí  Nisy  na  Jablonecku  (celkem 2,4  ha).  
Současně  jsme  se  podíleli  na  monitorování  
výskytu  invazních  druhů  pro  databázi  
Krajského úřadu Libereckého kraje.

Vzhledem k  tempu  rozšiřování  těchto  
nepůvodních rostlin se snažíme o popularizaci  
této tématiky jednak mezi veřejností (jakožto vlastníky pozemků), tak i mezi veřejnou 
správou. Doufáme, že se podaří navázat dalšími finančními zdroji na zdroje využité  
v  roce 2005 – program PHARE CBC,  rozpočtové prostředky Libereckého kraje,  
města Jablonec a programu Péče o krajinu MŽP i drobných financí na podporu 
aktivit  pozemkového  spolku  ČSOP  z  financí  MŽP  ČR.  Pomáhali  jsme  např  s  
přípravou velkého regionálního projektu  financovatelného v letech 2006 - 2008 z 
programu  INTERREG  IIIA   -   potlačení  invazních  druhů  v  povodí  Nisy.  Jsme 
připraveni nabídnout své dosavadní zkušenosti s mapováním, praktickou likvidací a  
zejména při práci s veřejností.

3) Management chráněných území. 
Prováděli  jsme  sekání  vzácných 
mokřadních  biotopů  jako  jsou  VKP 
Horní  Černá  Studnice,  PP  Peklo  u  
Raspenavy, PP Zásada či Vesecké údolí.  
V  rámci  Programu  péče  o  krajinu,  
financovaného  ze  zdrojů  MŽP,  tím 
přispíváme  k  zachování  druhové 
pestrosti  mokřadních  luk  a  stabilitě  
vzácných  ekosystémů.  Biomasu  buď 
sušíme  a  využíváme  pro  koně  či  k  
podestýlce,  častěji  ji  ale  likvidujeme 

lokálním kompostováním, případně odvozem mimo území nbebo výjimečně pálením. 
Tyto  sezónní  práce  zajišťujeme  pomocí  našich  stálých  pracovníků,  

doplněných brigádníky z řad student a spolupracovníků. Hledáme sponzory pro tuto 
činnost,  zejména  za  účelem  obměny  techniky,  která  má  v  těchto  náročným 
podmínkách zkrácenou dobu životnosti.



4) Clean up the World - kampaň za čistší  
svět. Od roku 1999 jsme organizátory a 
garanty této akce na Liberecku, v rámci  
níž  uklízíme  vytipované  lokality  v  
Libereckém  kraji  a  vyzýváme  veřejnost  
včetně škol k vlastní iniciativě.

V  roce  2005  proběhla  tradičně 
jarní  a  podzimní  část  –  mezi  uklízené 
lokality patřily: lesík Opičák u letiště, NS 
Vesecké údolí, lesík nad teplárnou a PR 
Meandry Smědé,  kde na pořádání  akce  

spolupracujeme s Jizersko-ještědským horským spolkem.

5) Pozemkový spolek „Mokřady a louky Liberecka“
Naším cílem je postupné získávání právních vazeb 

k cenným  územím  (dlouhodobé  pronájmy,  vkládání  
věcného břemene ve prospěch ochrany přírody, dohody 
s vlastníky či  odkoupení  pozemků)  a pravidelná péče o 
ně.  Dále  usilujeme  o  zajištění  ochrany  některých  dosud 
nechráněných  území.  V současné  době  máme  v dlouhodobém  pronájmu  2,5  ha 
pozemků, o dalších 25 ha jednáme s jejich vlastníky a správci. Celkem pečujeme o  
45 ha luk a mokřadů v regionu. Do oblasti našeho zájmu spadají zejména lokality  
Veseckého údolí, kde usilujeme o vyhlášení přírodního rezervace, Prosečský hřeben,  
kde usilujeme o vyhlášení přírodního parku, přírodní rezervace Meandry Smědé a  
přírodní  památka  Lukášov  s proslulou 
krokusovou  loučko,  ale  i  další  území  v  okolí  
Ještědu  či  na  Jablonecku.  V  roce  2005  jsme 
největší pozornost věnovali lokalitám libereckým 
– Opičák u letiště a Vesecké údolí, jednáním se 
soukromými vlastníky na Smědé a spolupráci s  
AOPK,  která  je  vlastníkem  řady  našich 
prioritních území 

6) Ekologická výchova, poradna pro veřejnost - 
Některou z našich tématických přednášek (zaměřených převážně na odpady, šetrnou 
spotřebu a domácí ekologii) využilo 16 škol. Tyto programy jsme prezentovali také v  
rámci dalších akcí pro veřejnost: 

Velikonoce  v  Galerii -  akci  spojenou  s  celostátní  sbírkou  „Místo  pro  
přírodu“ navštívilo přibližně 3000 osob
Pouť  sv.  Josefa  na  Krásné -  návštěvnost  okolo  1000  osob  z  celého  
regionu.  Tradiční  řemesla,  kulturní  program,  tvůrčí  dílnička,  domácí  
občerstvení atd.

Bambiriáda - společná akce s RADAMLK v Lidových sadech, účast 
okolo 5000 osob za oba dny, hry a kvizy pro děti, tvůrčí dílny
„Příroda člověku – člověk přírodě“ - setkání spříznivci a nejlepšími sběrači 

             a koordinátory sběru tříděného odpadu v COI v Liberci

Připravili jsme stanoviska k 216 správním řízením, která projednával odbor 
životního prostředí magistrátu Liberce, odbor životního prostředí Krajského úřadu 
v Liberci, odd. ŽP ÚMO Vratislavice, odbor životního prostředí MÚ Frýdlant, MÚ 
Jablonec n.N., MÚ Česká Lípa a Ministerstvo ŽP. S krajským úřadem jsme zahájili  
spolupráci  na  projektu  "Partnerství",  financovaného  ze  SF  v  SROP  3.3  (jako  
členové Asociace NNO LK).

Poskytujeme konzultace občanům i organizacím v oblasti ochrany životního 
prostředí  -  zejména  v  nakládání  s odpady,  likvidaci  invazních  rostlin  a  péči  o  
pozemky. Celkem jsme během roku poskytli 178 různě rozsáhlých konzultací.

7)  Přednášky a semináře pro odbornou veřejnost  – V roce 2005  jsme 
uspořádali  seminář  na  téma  likvidace  invazních  druhů  rostlin  a  seminář  o  
problematice naklání s odpady.

8) Zahraniční spolupráce – Pokračujeme ve spolupráci s odborem 
životního prostředí Zemského úřadu v Zittau, který se stal i partnerem projektu 
podpořeného z programu Phare CBC,  na problematice invazních rostlin. Polským 
partnerem na dílčím projektu se stalo Muzeum Przyrodnicze z Cieplic u Jelení Gory 
a úspěšně jsme dokončili projekt "Parky pro lidi v Euroregionu Nisa" (za podpory 
Nadace R. Bosche prostřednictvím grantu ICN) , jehož výstupem byla m.j. i úspěšně 
v regionu putující výstava o zajímavých lokalitách v povodí Nisy.

O naší organizaci a rozvoji členské základny ZO

V roce 2005 ZO ČSOP Armillaria čítala 22 řádných členů, během roku fungovalo 
celkem a na různě dlouhou dobu 20 zaměstnanců a 24 brigádníků na sezónní práce.



Hospodaření ZO ČSOP v roce 2005 

Rozvaha
(v celých tisících Kč)
AKTIVA 1.1. 2005 31.12. 2005
Dlouhodobý majetek celkem 40 54
Dl.majetek nehmotný 0 0
Oprávky k DNM 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 226 135
Samostatné movité věci s soubory mov. věcí 226 135
Oprávky k dlouhodobému hmotnému 
majetku celkem - 185 -82
Dl.finanční majetek 0 0
Krátkodobý majetek celkem 457 601
Zásoby 0 0
Pohledávky celkem 150 162
Odběratelé 36 67
Poskytnuté provozní zálohy 76 34
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 
státním rozpočtem 36 56
Jiné pohledávky 2 5
Krátkodobý finanční majetek celkem 265 380
Pokladna 108 295
Účty v bankách 157 85
Peníze na cestě 0 0
Přechodné účty aktivní 42 60

AKTIVA CELKEM 497 655

PASIVA 1.1. 2005 31.12. 2005
Vlastní zdroje celkem 349 138
Výsledek hospodaření celkem 349 138
Účet výsledku hospodaření 100 -211
Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení xxx xxx
Nerozdělený  zisk,  neuhrazená  ztráta 
minulých let 249 350
Cizí zdroje celkem 150 517
Krátkodobé závazky celkem 93 514

Dodavatelé 6 19
Zaměstnanci 48 76
Závazky k instit. soc. zabezp. a veř. zdr. poj. 28 50
Ostatní přímé daně 11 7
Jiné závazky -3 337
Dohadné účty pasivní 0 26
Bankovní výpomoci a půjčky 0 0
Přechodné účty pasivní 57 3

PASIVA CELKEM 497 655

Výkaz zisku a ztrát
(v celých Kč)
Náklady 3 162 127
Spotřeba materiálu 512 223
Spotřeba energie 27 718
Spotřeba ostat.nesklad.dodávek 0
Prodané zboží 38 061
Opravy a udržování 41 069
Cestovné 124 615
Náklady na reprezentaci 3 804
Ostatní služby 831 750
Mzdové náklady 1 164 251
Zákonné sociální pojištění 369 801
Ostatní daně a poplatky 1 300
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 349
Kurzové ztráty 102
Jiné ostatní náklady 29 635
Odpisy dlouhodobého majetku 11 250
Poskytnuté příspěvky 5 200

Výnosy 2 950 725
tržby z prodeje služeb 1 059 725
tržby z prodeje zboží 307 817
úroky 2 155
jiné ostatní výnosy 15 140
tržby z prodeje majetku 13 000
přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 3 150
přijaté příspěvky - dary 657 936



přijaté členské příspěvky 0
provozní dotace 891 803

Hospodářský výsledek po zdanění -211 402

ZO ČSOP Armillaria  v  roce  2005  vedla  podvojné  účetnictví  a 
dosáhla ztráty -211 402,- Kč.

Tato ztráta byla hrazena z výtěžku minulých období. Jedná se o 
ztrátu  dočasnou,  danou  zálohovým  financováním  dvou  projektů 
PHARE,  které  byly  realizovány  od  17.1.  do  16.12.2005  a  od  1.2.  do 
30.1.2006,  jejichž  náklady  byly  realizovány  v  roce  2005,  ale  byly 
zálohovány pouze 60% výše projektů. Doplatek podpory z EU tak bude 
zobrazen teprve  v  roce 2006 a zaúčtován do hospodářského výsledku 
tohoto roku.

V roce 2005 činnost ZO finančně nebo materiálně podpořili:

Ústřední  výkonná  rada  Českého  svazu  ochránců  přírody,  Ministerstvo 
životního prostředí  ČR,  Evropská unie  -  program PHARE CBC, Ekofond 
Statutárního  města  Liberec,  Krajský  úřad  Libereckého  kraje,  NSSEV 
Pavučina,  STEP,  .A.S.A.  Liberec,  a.s.,  Nadace  pro  záchranu  a  obnovu 
Jizerských hor, Nadace škola hrou, Úřad práce Liberec, Město Jablonec nad 
Nisou,  Městský  úřad  Český  Dub,  firma  MATÉ,  manželé  Maříkovi,  Dája 
Spalková

Děkujeme jim i všem dalším příznivcům a dobrovolníkům

Kontakty: ZO ČSOP Armillaria, www.armillaria.cz, www.reynoutria.cz 
sídlo : Rychtářská 926/14, 460 14 Liberec 14

tel./fax: 482 725 277 / 482 725 276, 602 154 091 
e-mail: armillaria@volny.cz, kmoravkova@volny.cz
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