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Výroční zpráva spolku Přátelé přírody z. s. 

za rok 2017 
 

 

Postavení spolku a charakteristika jeho činnosti 

Spolek Přátelé přírody z. s., založený roku 1994, je národní nestátní nezisková organizace, jejíž 

místní skupiny a přidružení členové působí v několika krajích Česka. Zabývá se přírodou, 

kulturou a historií Českých zemí, poznáváním jiných krajů a kultur a aktivně spolupracuje s 

podobně naladěnými kolektivy v Česku i jinde ve světě. Dává příležitost seberealizace, 

aktivního trávení volného času, prostor pro dobrovolnictví a mezilidský kontakt. 

 

Náš spolek je součástí mezinárodního hnutí Přátel přírody (Naturefriends International, 

Naturfreunde Internationale). V Česku k hnutí Přátel přírody patří asi 500 členů působících v 

několika krajích. 

 

Místní skupiny a přidružení členové spolku Přátelé přírody z. s. propagují zdravé vztahy mezi 

lidmi a přírodou, poznávají přírodní a kulturní zajímavosti Českých zemí a připomínají jejich 

bohatou historii, nebojí se vyjet i jinam do světa, aktivně se podílejí na řešení aktuálních 

společenských témat a rádi se setkávají a spolupracují s jinými podobně naladěnými lidmi a 
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pomáhají tak překračovat různé hranice, které nás rozdělují. Udržují partnerství v rámci Česka i 

s Přátel přírody v jiných státech, a to jak na ústřední, tak především na lokální úrovni a jsou 

otevření novým trendům a kontaktům. I vám. 

Spolek Přátelé přírody z. s. je přidruženým členem Zeleného kruhu – asociace ekologických 

organizací, členem Klimatické koalice a dalších oborových platforem a organizací. 

 

 

Členská základna v roce 2017 

V roce 2017 spolek Přátelé přírody z. s. zastřešoval na území Česka celkem 6 místních skupin 

(pobočných spolků) a jednu přidruženou členskou organizaci, v nichž se sdružovalo o něco více 

než 500 individuálních členů. Jednotlivé organizační složky spolku sdružují od 3 až po více než 

300 členů. Naši členové jsou aktivní na následujících místech: Jablonec nad Nisou, Krnov, 

Liberec, Nové Město na Moravě, Olomouc, Pardubice a Praha. Na podobné výši jako 

v předchozích letech zůstal i počet individuálních členů spolku, kteří nejsou registrováni v žádné 

z jeho skupin. 

 

Ke dni 31. 12. 2017 to bylo konkrétně 510 členů, z nichž je většina (460) starších 18 let. 

 

 
 

Vedení spolku 

Ve sledovaném období pracovaly oba orgány zvolené v říjnu roku 2015 na tři roky první valnou 

hromadou konanou v Novém Městě na Moravě ve složení: 

 

● rada spolku:  

○ předseda: JUDr. Hynek Pečinka (skupina Malá liška, Olomouc) 

○ místopředsedové: Zdenek Chroboczek (skupina Společenství Severských pánů, 

Krnov), Ing. Drahomíra Jotovová (Přátelé přírody Jablonec nad Nisou, z. s.), 

Mgr. Marie Mertlíková (skupina Javory, Nové Město na Moravě) a RNDr. 

Miroslav Prokeš (skupina Praha) 

● kontrolní komise: 

○ členky: Ing. Hana Plavcová (skupina Koala, Pardubice), Mgr. Sylvie Staňková 

(Přátelé přírody Jablonec nad Nisou, z. s.) 
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Rada spolku se prezenčně sešla v roce 2017 dvakrát, a to 19. 2. 2017 v Pardubicích a 19. 5. 

2017 v Olomouci, v průběhu roku byli její členové ve styku prostřednictvím elektronické 

konference v rámci vytvořené Google skupiny. Výstupy z jednání rady a všechna elektronická 

komunikace byla k dispozici všem předsedům místních skupin spolku a předsedkyni 

přidruženého člena. 

 

 

Hospodaření spolku 

V roce 2017 spolek hospodařil s kladným výsledkem, kdy při nákladech 99 tis. Kč měl výnosy 

ve výši 118 tis. Kč. Na podporu své činnosti uspořádal dobrovolnickou brigádu v Orlických 

horách, jejíž výtěžek byl příjmem spolku, a dále nechal vyrobit propagační trička, jejichž 

prodejem také získal určitou částku do svého rozpočtu. Ve výsledku hospodaření spolku se 

také odrazilo pořádání dalších společných akcí pro účastníky z různých skupin spolku. 

 

Spolek v roce 2017 neměl žádné zaměstnance, všechny činnosti byly zajišťovány 

dobrovolnicky. 

 

Podrobnější informace k hospodaření v roce 2017 jsou obsaženy v příloze této zprávy. 

 

 

 

Významné aktivity roku 2017 

Společné aktivity spolku 

 

● První ročník dobrovolnické Lesní brigády se konal v květnu za účasti více než 20 Přátel 

přírody z několika skupin spolku. V Orlických horách jsme pomohli vyčistit kus lesa, 

utužili vzájemné vazby a společně poznali zdejší kraj. Vydělali jsme našemu spolku také 

hezkých 8.000 korun. 
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● V červnu byl uspořádán druhý ročník oslav Dne pro přírodu, do kterých se zapojila 

většina místních skupin spolku i Přátelé přírody Jablonec nad Nisou, z. s. jako 

přidružený člen spolku. 

● V červenci proběhla týdenní česko-německá akce - společné splutí jihočeské řeky 

Otavy, a to za účasti 10 českých a 10 německých členů Přátel přírody; na české straně 

z pražské a olomoucké skupiny, na německé to byli Naturfreunde Schriesheim. 

● Čtyřicet členů spolku z různých koutů Česka a několik zatím neorganizovaných 

příznivců se zúčastnilo šestého výročního srazu. Čtyřdenní Setkání Přátel přírody 

proběhlo na Rýchorské boudě u Žacléře a v přilehlém okolí. Tamtéž proběhla i výroční 

valná hromada spolku. 

● Spolek byl především díky pražské skupině aktivní v Platformě pro udržitelný rozvoj, 

platformě environmentálních nevládních organizací Zelený kruh a v Klimatické koalici. 

Místní skupiny spolku jsou také zhusta zapojeny do regionálních struktur nestátních 

neziskových organizací podle místa svého působiště. 

 

 
  

Významné aktivity místních skupin 

 

● Přátelé přírody, z. s. - skupina Javory, Nové Město na Moravě - konstatovány problémy 

po organizační stránce, není možné nadále zajistit akce pro děti; pro rok 2018 zůstává 

organizace v 9 dospělých členech, větší akce: expedice Španělsko (nikoliv přes 

účetnictví skupiny), spoluúčast na Dni pro přírodu 
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● Přátelé přírody, z. s. - skupina Liberec: kulturní návštěvy Prahy, týdenní poznávací 

zájezd na Litoměřicko, zájezd na rakouský Dachstein ve spolupráci s JEKA CS. 

● Přátelé přírody, z. s. - skupina Společenství Severských pánů, Krnov: větší akce: 

Lukostřelecký turnaj (účast cca 1000 návštěvníků) a zajištění programu pro Mezinárodní 

setkání dětí a mládeže  

● Přátelé přírody, z. s. - skupina Koala, Pardubice: 2017 činnost v útlumu 

● Přátelé přírody, z. s. - skupina Praha: 3 - 4 atraktivní akce ročně, cyklistické a vodácké, 

stabilní spolupráce s německými Přáteli přírody (akce napříč skupinami) 

● Přátelé přírody, z. s. - skupina Malá liška, Olomouc: více než 50 akcí, cca 900 

účastníků, zavádění nových typů akcí (kombinace cyklo/pěší, běžky/pěší), větší akce - 

vlastní: Polské Krkonoše, mezinárodní spolupráce: PP Wien-Penzing (Rakousko) - 

Velikonoce + týden v srpnu, týden v Lombardii s místními PP, podzimní výjezd za PP 

Metzingen (Německo) 

 

 

Spolupráce v rámci světového hnutí Naturefriends International 

 

Na počátku dnes celosvětového hnutí Přátel přírody stál v roce 1895 vídeňský svépomocný 

dělnický turistický spolek, jehož spoluzakladatelem byl i G. Schmiedl z Prostějova. Postupně se 

myšlenky hnutí, které oslovovaly stále více lidí, rozšířily na všechny obydlené světadíly. Hnutí 

Přátel přírody propaguje harmonické soužití člověka s přírodou, trvale udržitelný rozvoj a 

sociální spravedlnost. V současnosti se k hnutí hlásí více než 500 000 lidí v padesátce států 

Evropy, Afriky, Asie, obou Amerik i Austrálie. Tématy, která spojují Přátele přírody napříč 

kontinenty, jsou příroda a životní prostředí, úcta k vlastní historii, kvalita života, udržitelný rozvoj 

planety Země, zdravá společnost, ochrana klimatu, mezilidská solidarita a spolupráce. 

 

Součásti našeho spolku při svých zahraničních aktivitách i v roce 2017 využívaly možnost 

ubytování v síti cca 1000 základen - tzv. Domů Přátel přírody. Přátelé přírody z Prahy a 

Olomouce uspořádali několik společných akcí s rakouskými, německými a italskými Přáteli 
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přírody. Sdílíme a šíříme informace ze zahraničních svazů Přátel přírody, které mohou být 

inspirací i pro naši členskou základnu, a sami aktivně informujeme zahraniční partnery v rámci 

hnutí o tom, co se děje u nás. 

Předseda spolku se v říjnu 2017 zúčastnil výroční konference Mezinárodních Přátel přírody 

(Naturefriends International) v nizozemském Laage Vuursche. 

 

 

Medializace aktivit spolku 

Pro členy spolku, jeho příznivce, ale i pro širokou veřejnost provozuje spolek několik 

informačních kanálů - webové stránky, profil na síti Facebook.com, e-mailovou konferenci a 

elektronický bulletin. Rok 2017 navázal v této oblasti na několik změn provedených 

v předchozím roce: 

 

● Průběžně byly aktualizovány webové stránky www.pratele-prirody.cz informující nejen o 

činnosti našeho spolku. Šíříme jimi i informace ze spřátelených kruhů a další zelená 

témata. 

● Vyšlo 9 čísel elektronického newsletteru, který má kolem 300 odběratelů. 

● Na jaře 2017 spolek poprvé vyrobil společná propagační trička v pěti barvách. 

● Průběžně aktualizujeme svůj facebookový profil, další profil máme na platformě 

Google+ a také máme veřejný profil s fotoalby na Zoneramě. 

 

 
 

Naše údaje 

Název: Přátelé přírody z. s. / Friends of Nature Czechia 

Sídlo: Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha, Česko 

IČO: 75139413     

E: info@prateleprirody.cz Facebook: www.facebook.com/prateleprirodycr           

DS: i9jbp6i   T: +420 602 431 149         

Bankovní spojení: Fio Banka 2400489043/2010 

Registrace: Spolkový rejstřík, Sp. zn. L 5789 vedená u Městského soudu v Praze 
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