
Výroční zpráva ZO ČSOP Armillaria  
za rok 2006

        ZO CSOP ARMILLARIA existuje od srpna roku 1996 a je otevrena novým zájemcum o clenství a práci v CSOP ci o dobrovolnou pomoc v ochrane 
prírody a životního prostredí. Naším posláním je prispívat k ochrane a ozdravení prírody - tedy krajiny a životního prostredí jako celku.   

Péci o prírodu pojímáme komplexne. Na pocátku této cinnosti stojí ekologická výchova a osveta. Chceme, aby si lidé uvedomili energetickou  
i surovinovou zátež i stav naší spolecnosti v souvislostech, aby se na základe tohoto poznání sami a dobrovolne rozhodli postupne snižovat svou spotrebu, aby 
dávali prednost zboží a zejména potravinám ve vratných nebo alespon  recyklovatelných obalech, separovali znovu využitelné složky domácího odpadu, pecovali 
o cistotu svého okolí a všímali si problému okolo sebe.

Mapujeme krajinu i prírodne hodnotná území a sekáme louky. Mapujeme invazní druhy a zajištujeme jejich likvidaci. Porádáme semináre, konference, 
prednášky, výstavy, besedy pro školy i verejnost. Publikujeme významnejší poznatky a informace, pracujeme s médii, úcastníme se správních rízení. 
Poskytujeme konzultacní služby obcanum, mestu, obcím i dalším neziskovým organizacím.

Tuto činnost v celé šíři můžeme realizovat díky finanční, mediální  
i materiální podpoře ze strany našich partnerů, díky morální podpoře široké veřejnosti i významných představitelů veřejného života a v neposlední řadě i 
díky rostoucímu podílu členů i zaměstnanců na řešených úkolech. 
Predevším se však snažíme prispet ke vzájemnému pochopení mezi ruznými organizacemi, institucemi a verejností.       

V roce 2006 došlo k poklesu poctu odborných zamestnancu, snažili jsme se maximum bežných cinností vykonávat profesionálne, s výpomocí brigádníku 
pri sezónních pracích, stále ale velký objem prací a aktivit realizují i clenové nebo  dobrovolníci. 

Témata, kterým se venujeme

1) Pozemkový spolek „Mokrady a louky Liberecka“

Tento pozemkový spolek jsme založili v polovině roku 1999 v rámci projektu „ Místo pro přírodu“, abychom tak přispěli k záchraně přírodního bohatství 
našeho regionu.

Pozemkový spolek fungující pod ZO ČSOP Armillaria sdružuje vlastníky, hospodáře a nájemce ekologicky cenných pozemků. Zajišťuje péči o pozemky nebo 



objekty způsobem šetrným k přírodě, zejména o území s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů.

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. Usilujeme o zajištění ochrany některých dosud nechráněných území. V současné době máme ve 
vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu 12 ha pozemků a o dalších 8 ha jednáme s jejich vlastníky nebo správci.Celkem pečujeme o 21 ha luk a mokřadů 
v regionu. Zajímáme se o lokality Veseckého údolí, kde usilujeme o vyhlášení  přírodní rezervace, Prosečského hřebene, přírodní rezervace Meandry Smědé a 
přírodní památky Lukášov s proslulou krokusovou loučkou, ale i v dalším území v okolí Ještědu či na Jablonecku. V roce 2006 došlo k vykoupení 3,84 ha 
pozemků a pronájmu 6,2 ha pozemků v ZCHÚ Libereckého kraje a k dalším jednáním s několika významnými i drobnými vlastníky, v nejpokročilejší fázi jsou 
jednání s ÚZSVM a obcemi ( Zásada, Nová Ves nad Nisou a Raspenava). Dále jsme věnovali velkou pozornost  lokalitě Lesík u letiště  Opičák, kde došlo ke 
koupi 3,84 ha pozemků,v tomto roce jsme také  jednali s vlastníky dalších pozemků v PP Zásada pod školkou, kde byla podepsána smlouva o výpůjčce části PP 
Zásada pod školkou a dále smlouva o výpůjčce na část PR Slunečný dvůr.

V roce 2007 plánujeme v rámci programu „ Místo pro přírodu“ pronájem či odprodej vybraných pozemků v lokalitě Radčický potok ( Radčice-Krásná 
Studánka), pronájem dalších pozemků v PP Zásada pod školkou a v lokalitě Opičák. Dále budeme věnovat pozornost spolupráci  s AOPK, která je vlastníkem 
řady našich prioritních území.

2) Příroda není na jedno použití.

Pokračovali jsme ve sběru recyklovatelných složek komunálního odpadu z celkem cca 70 míst( mateřské, základní i některé střední školy, vysokoškolské koleje, 
mládežnické oddíly). Sebrané odpady jsme dále zpracovávali ve skladu ZO v Liberci- Růžodole. Zde se lisovaly všechny druhy PET lahví, třídily a následně drtily 
plastové kelímky PP a PS. Takto upravené materiály si odváželi jednotliví zpracovatelé surovin.
V říjnu se uskutečnilo setkání koordinátorů sběru z řad kantorů i dětí z jednotlivých škol v rámci akce „Místo pro přírodu“ v Centru občanských iniciativ 
v Liberci. Byly zde předány drobné motivační ceny školám i školkám za celoroční sběr materiálu.
I v roce 2006 jsme se snažili zachovat rozpětí cca 14 komodit, čímž jsme byli opět jedinou alternativou pro občany, kteří chtějí třídit důkladněji než na pouhé 4 
komodity ( sklo, PET a papír, plasty+ kartony). Jsme rádi, že liberecká radnice začala rozmisťovat v roce 2006 také kontejnery na nápojové kartony. Ale i 
přesto doufáme, že občanů, kteří chtějí rozlišovat i mezi jednotlivými druhy plastů, bude přibývat.
Součástí snahy o obecnou informovanost je naše ekologická poradna, která se osvědčila u občanů i podnikatelů.

3) Likvidace invazních druhů rostlin

Invazní druhy jako křídlatka, netýkavka žláznatá a třapatka jsou v povodí Fojtky, Lomnice a Smědé mapovány a likvidovány již řadu let. 



V roce 2006 jsme provedli ošetření porostů křídlatky herbicidem Roundup-Biaktiv v povodí potoku Fojtka, v Hajništi, Ludvíkově, Hejnicích,ve Višňové,na 
Andělské hoře u Chrastavy,v Kateřinkách, Jitravském sedle a okolí Ještědu.
Místem dalšího zásahu byly i lokality křídlatky v intravilánu  Kokonína a na území horní části povodí Nisy na Jablonecku.Použit byl osvědčený herbicid Roundup-
Biaktiv, vzniklá biomasa byla na části lokalit  odstraněna a zkompostována nebo spálena.
Vzhledem k tempu rozšiřování těchto nepůvodní rostlin se snažíme o popularizaci této tématiky jednak mezi veřejností (jakožto vlastníky pozemků), tak i mezi 
veřejnou správou. 
Také v roce 2006 naši aktivitu podpořil Liberecký kraj, město Jablonec nad Nisou, město Raspenava, program Péče o krajinu MŽP i pozemkový spolek ČSOP 
z financí MŽP ČR . Doufáme, že i v dalším roce se nám podaří navázat dalšími finančními zdroji na zdroje využité v roce 2006.
V letech 2007- 2010 plánujeme v rámci programu „Ochrana biodiverzity“ vymapovat křídlatku, netýkavku a třapatku na území města Frýdlant v povodí 
Smědé. 

4) Management chráněných území

ZO ČSOP Armillaria se zabývá sečí vybraných lučních a mokřadních porostů v okrese Liberec a Jablonec nad Nisou již od roku 1997. Ve spolupráci s ŽP OÚ 
Liberec, Jablonec nad Nisou a odborem ŽP MML se našim odborným pracovníkům podařilo v minulých letech shromáždit informace o cenných lokalitách 
okresu Liberec a Jablonec nad Nisou, které jsou bezprostředně ohroženy absencí tradičního extenzivního managementu (sečí 1  2krát ročně).

Vybrané lokality obhospodařujeme tak, aby nedocházelo k dalšímu ochuzování jejich druhového složení a přispíváme tím i k posílení populací druhů chráněných 
a ohrožených.
V roce 2006 jsme prováděli sekání v lokalitách Vesec u Liberce, Lukášov, Horní Černá Studnice, Raspenava,Zásada, Maršovice u Jablonce nad Nisou, Pláně 
pod Ještědem, Světlá pod Ještědem, Vápenice a Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Biomasu buď sušíme a využíváme pro koně či k podestýlce, častěji ji ale likvidujeme lokálním kompostováním, případně odvozem mimo území nebo výjimečně ji 
pálíme.  
Tyto sezónní práce provádíme s pomocí našich stálých pracovníků, spolupracovníků a doplňujeme je brigádníky z řad studentů.

5) Clean up the World

Na podzim roku 2006 ve dnech 22.9.2006  30.10.2006 a na jaře ve dnech 21.4.2006  15.5.2006 jsme zorganizovali úklidovou akci Clean up the World. Je to 
celosvětová kampaň a ZO ČSOP Armillaria je již od roku 1999 pravidelným organizátorem této akce na Liberecku.

V roce 2006 bylo uspořádáno celkem 25 úklidových akcí ( 12 na jaře a 13 na podzim) pro NNO i pro veřejnost, proto aby uklidila (i za pomoci dalších 



subjektů)významná prostranství či ostrůvky zeleně uvnitř města.
Poskytli jsme k úklidu celkem 400 pytlů, z nichž bylo využito cca 300, firma A.S.A. dodala velkoobjemové kontejnery a zajistila spolu s námi odvoz pytlovaných 
odpadů ze stanovišť do sběru komunálních odpadů.
Do kampaně se přihlásila řada dalších organizací. Účastnilo se celkem 1490 osob, z toho cca 1312 dětí a cca 178 dospělých. Nasbíralo se celkem cca 6 960 kg 
odpadů.  
V roce 2007 plánujeme tuto akci na jaro od  24.4.2007 do 31.5.2007 a na podzim od 24.9.2007 do 31.10.2007. 

6) Ekologická výchova

V rámci projektu „Děti přírodě, příroda dětem“ doplňujeme dosud neustále deficitní ekologickou výchovu na školách Libereckého kraje. A to formou 
dvoudenních seminářů na chatě Hubertka v Jizerských horách nebo na chatě v Oldřichově. Děti jsou seznamovány se základy ochrany přírody, s prací na 
ochranu a obnovu lesů Jizerských hor a s nakládáním s domácím odpadem a jeho recyklací. V rámci ekoseminářů instalujeme a čistíme ptačí budky pro hnízdící 
ptactvo v Jizerských horách. Dále provádíme na základních a středních školách přednášky o recyklaci separovatelného odpadu.
V roce 2006 jsme uskutečnili 24 dvoudenních seminářů,kterých se zúčastnilo celkem 522 dětí a mládeže a 12 přednášek, které se zúčastnilo 288 dětí a mládeže.  

7) Ekologická poradna

Poradna si klade za cíl zpřístupňovat občanům a organizacím bezplatné objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a 
jejich řešení, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí. S touto činností souvisí i provoz internetové poradny a elektronického poradenství, půjčování a 
prodej knih, CD, videokazet s tématikou zaměřenou na získáván znalostí o přírodě a její ochraně, osvětová publikační činnost v místním, regionálním tisku i 
v rozhlase, pořádání akcí pro širokou veřejnost.Získat věrohodné údaje o ekologickém chování je stále velký problém, proto se naše Ekocentrum snaží 
odpovídat na všechny otázky a dotazy zejména v oblastech týkajících se třídění a nakládání s odpady, likvidace invazních druhů rostlin, péče o pozemky a zeleň, 
ekologicky šetrných výrobků, péče o živočichy a rostliny, odborných programů ČSOP a poskytujeme i řadu dalších informací.
V roce 2006 využilo naší poradny celkem 96 občanů, z toho 58 telefonicky, 26 prostřednictvím e-mailu a 12 nás jich navštívilo osobně.

8) Péče o cenná zvláště chráněná území

PR Sluneční Dvůr
Posekaná byla část plochy s popelivkou  jednotlivé rostliny obsekávány, likvidovány byly expanzivní a další nežádoucí druhy hlavně ostružník, kopřivy a celík 
kanadský.



PP Vápenice
V roce 2006 proběhla letní seč a úklid sena na lokalitě, při okrajích lokality byly prořezány hlohy a šípkové keře, v sousedním lesním porostu pak uschlé smrky.

PP Lukášov
Byly instalovány zábrany proti krokusům ještě před vykvetením rostlin, celá lokalita byla sečena a uklizena  v rámci projektu záchrany a obnovy luk

Připravovaná PR Vesecké údolí
V nivě Mlýnského a Lučního potoka provozujeme od r. 2002 naučnou stezku se 7 naučnými tabulemi. NS měří 2,7 km a vede po pěšinách a místních 
komunikacích.
Opravili jsme a rozšířili úseky s povalovými chodníky a mostky, posekali jsme 2,5 ha květnatých luk a na jaře i na podzim uklidili území od odpadků

9) Záchrany ropuch obecných z komunikací při jarních tazích na Liberecku

Jako každý rok byla hlavním úkolem záchrana migrujících žab ( zejména ropuch a skokanů) a dalších obojživelníků ( např. čolků) v lokalitách Vesec  hráz 
rybníka a Dlouhomostecká ulice, Liberec Doubí  nákupní centrum Hypernova) a Šolcův rybník u Raspenavy. K záchraně byla požita tradiční metoda 
natažených plastových pásů, pod kterými byly v pěti až osmimetrových rozestupech zakopány kbelíky pro odchyt.
Také jsme obojživelníky odchytávali na silnici a přenášeli je v kbelíku na bezpečné místo k vodě.    
Díky podpoře dobrovolníků, dobré koordinaci a materiální pomoci byla v loňském roce záchrana poměrně úspěšná.

10) Ochrana biodiverzity v lesích

Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva

Cílem projektu, který trvá již od roku 1999 bylo zvýšit početnost a druhovou pestrost ptáků ve vybraných porostech revíru Rádlo  v okolí Císařského kamene, 
na Prosečském hřebeni, na Černostudničním hřebeni, v revírech Harcov a Hraničná a v porostech Fojtka  Oldřichov v Hájích, Zátiší a Hubertka.
Během podzimu 2006 by vyčištěno 797 budek (757sýkorníků, 20 šoupálkovníkú a 20 sýcovníků)
Celková průměrná obsazenost všech budek činila v roce 2006 70 % , což je více než v roce 2005.



11) Akce pro veřejnost, kterých jsme se účastnili

Velikonoce a Vánoce v galerii  techto akcí jsme se tradicne opet zúcastnili. Pripravili jsme si pro deti tvurcí dílnu. Vytváret si prišly predevším deti 
s maminkami. Návštevníci zde mohli také získat informace v podobe informacních letáku(napr. invazní rostliny) a zakoupit si zde publikace a knihy s prírodní 
tématikou.

Pout sv. Josefa na Krásné  tuto akci navštívila cca 1000 osob z celého regionu. Lidé se mohli tešit z ukázek tradicních ceských remesel, kulturního programu, 
tvurcích dílen, domácího obcerstvení atd.

Bambiriáda  je to spolecná akce s RADAMLK v Lidových sadech, úcastnilo se okolo 5000 osob behem dvou dnu. Byl pripraven pro deti bohatý program, napr. 
hry a kvízy nebo tvurcí dílny.

Príroda cloveku  clovek prírode  V rámci tohoto projektu jsme zorganizovali setkání príznivcu s nejlepšími sberaci a koordinátory sberu trídeného odpadu v COI 
v Liberc

Hospodarení ZO CSOP v roce 2006

Rozvaha
(v celých tisících Kč)

AKTIVA 1.1. 2006 31.12. 2006

Dlouhodobý majetek celkem 53 30

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 135 135

Samostatné movité veci a soubory mov. vecí 135 135   

Oprávky k dlouhodobému hmotnému 
majetku - 82 -105

Krátkodobý majetek celkem 598 267



Pohledávky celkem 159 101

Odberatelé 67 91

Poskytnuté provozní zálohy 34 10

Nároky na dotace a ostatní zúctování se 
státním rozpoctem 52 0

Jiné pohledávky 4 0

Krátkodobý financní majetek celkem 380 102

Pokladna 295 1

Úcty v bankách 85 101

Jiná aktiva celkem 59 64

Náklady príštích období 23 7

Príjmy príštích období 36 57

AKTIVA CELKEM 651 297

PASIVA 1.1. 2006 31.12. 2006

Vlastní zdroje celkem 139 - 76

Výsledek hospodarení celkem 139 - 76

Úcet výsledku hospodarení xxxxxxxx - 214

Výsledek hospodarení ve schvalovacím rízení
- 211 xxxxxxxxx

Nerozdelený zisk, neuhrazená ztráta minulých 
let 350 138

Cizí zdroje celkem 512 373

Krátkodobé závazky celkem 509 371

Dodavatelé 19 8

Prijaté zálohy 0 5

Zamestnanci 74 50

Závazky k instit. soc. zabezp. a ver. zdr. poj. 50 34

Ostatní prímé dane 7 2

Závazky ve vztahu k státnímu rozpoctu - 4 0



Jiné závazky 337 272

Dohadné úcty pasivní 26 0

Jiná pasiva celkem 3 2

PASIVA CELKEM 651 297

Výkaz zisku a ztrát
(v celých Kč)

Náklady 2 142 363

Spotreba materiálu 231 816

Spotreba energie 29 568

Spotreba ostat.nesklad.dodávek 9 507

Prodané zboží 30 640

Opravy a udržování 35 748

Cestovné  56 121

Náklady na reprezentaci            11 
518

Ostatní služby 617 689

Mzdové náklady   773 795

Zákonné sociální pojištení 260 181

Ostatní dane a poplatky   200

Smluvní pokuty a úroky z prodlení      7 498

Kurzové ztráty 1 700

Jiné ostatní náklady 40 482

Odpisy dlouhodobého majetku 23 500

Poskytnuté príspevky 12 400

Výnosy 1 928 824

tržby z prodeje služeb   579 873

tržby z prodeje zboží 198 599

úroky    61

jiné ostatní výnosy 33 498



tržby z prodeje majetku      0

prijaté príspevky zúctované mezi org. složkami 2 400

prijaté príspevky - dary 696 832

provozní dotace 417 561

Hospodárský výsledek po zdanení -213 539

ZO CSOP Armillaria v roce 2006 vedla podvojné úcetnictví a dosáhla ztráty 213 539,- Kc.

Tato ztráta byla hrazena z výtežku minulých období. Jedná se o ztrátu danou povinnými vlastními podíly ve velkých projektech, které byly 
realizovány behem tohoto roku, na které se nepodarilo získat další prostredky a byly kryty osobními pujckami. V roce 2007 se tuto bilanci budeme snažit 
srovnat a dosáhnout vyrovnaného rozpoctu intenzívnejší prací se sponzory a poptáním grantu u regionálních nadací, které jsme v roce 2006 príliš 
nevyužívali.

            K nejvýznamnejším zdrojum patrily dotace ÚVR CSOP Praha 
( 182 256,-Kc), Ministerstvo životního prostredí Praha 
( 309 295,-Kc), Krajský úrad Libereckého kraje ( 166 000,-Kc),
Statutární mesto Liberec ( 169 000,- Kc), MÚ Jablonec
 nad Nisou ( 109 318,- Kc), Úrad práce Liberec ( 345 115,-Kc),
prijaté príspevky  a dary (Lesy CR nadace, obce, osoby, SSEV,...)  88 634,-Kc), prodej služeb (ÚVR CSOP, MŽP, SML již uvedeny výše), infomateriálu a rec. 
materiálu - dle stanov ( 525 647,-), ostatní príjmy (cl. príspevky, úroky aj.  33 559,-Kc)

Kontakty: ZO CSOP Armillaria, www.armillaria.cz, www.reynoutria.cz
                        sídlo : Rychtárská 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

V roce 2006 cinnost ZO financne nebo materiálne podporili:

Ústrední výkonná rada Ceského svazu ochráncu prírody
 Ministerstvo životního prostredí CR
 Ekofond Statutárního mesta Liberec

 Krajský úrad Libereckého kraje
NSSEV Pavucina

 STEP
A.S.A. Liberec, a.s.

 Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Lesy CR

Nadace škola hrou
 Úrad práce Liberec

 Mesto Jablonec nad Nisou
Mestský úrad Raspenava

 manželé Maríkovi

Dekujeme jim i všem dalším príznivcum
a dobrovolníkum


