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Milí přátelé,

rok 2015 jsem vnímala jako rok propojování osob i organizací. Po hektickém období 
změn roku 2014, kdy se Toulcův dvůr stal zastřešující organizací pro další 4 neziskové 
subjekty, bylo třeba nechat některé věci plynout v sepětí s časem. Mým hlavním 
cílem proto bylo, dovést Toulcův dvůr k jistému zklidnění, usazení v hodnotách, 
k silné provázanosti s posláním a k ujasnění si společného vývoje.

Přesto jsme pracovali i na dalším rozvoji areálu. Dokončili jsme například přestavbu 
bývalé dílny, na jejímž místě vznikl krásný zasedací prostor s romantickým názvem 
Zátiší. V přírodním areálu jsme vysadili nové stromy a máme také nový povalový 
chodník v mokřadu.
 

Všechny členské organizace se zapojily do společného strategického plánování 
Toulcova dvora. To přineslo vyjasnění si některých nedořešených bodů, lepší 
pochopení hodnot, které zastáváme, i přesné naplánovaní nových cílů. 

Shodli jsme se, že společně v dalších letech budeme rozvíjet vzorové středisko 
ekologické výchovy a všechny naše aktivity budou v souladu s hodnotami Toulcova 
dvora.

Přijďte se k nám určitě podívat! Jste srdečně kdykoli zváni!

Ing. Lenka Skoupá
 předsedkyně Toulcova dvora, z.s.

PS: Děkuji také všem zaměstnancům, jež pracují na Toulcově dvoře, za to, že odvádí 
velmi dobrou a profesionální práci! O tom zcela určitě svědčí i skutečnost, že nám 
během roku 2015 přišlo ochotně pomoci na 700 firemních dobrovolníků, kterým 
tímto nesmírně děkujeme také!
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Toulcův dvůr, z.s. je střediskem ekologické výchovy, jehož posláním je vytvářet otevřený prostor 

k prožitkům, které rozvíjí pozitivní vztah k přírodě a společnosti.

Budova, v níž Toulcův dvůr sídlí, je statkem, o němž máme první dochovanou písemnou zmínku 

již z roku 1363, a je evidována ve Státním seznamu kulturních památek. Posledním 

hospodářským nájemcem byl František Toulec, po němž je statek pojmenován.

Co je to Toulcův dvůr, z.s.
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K Toulcovu dvoru náleží téměř 10 hektarů pozemku, na kterém se zachovalo několik zajímavých 

ekosystémů. Především jde o přírodní rezervaci, kterou tvoří přirozené meandry potoka Botiče 

s jedinečnou pobřežní vegetací, dále lužní les, mokřad, step a květnatá louka. 

Součástí Toulcova dvora je i velká farma zvířat. Můžete se zde setkat se zvířaty od drobného kuru, 

přes ovce, kozy, krávy, prasata, až po koně či medonosné včely. Většina těchto zvířat je součástí 

projektu „Noemova archa“, který se snaží o zachování a podporu chovu českých plemen.

krávy 

lužní les 

mokřad  

rybníček 

kozy 

včelí úly 

třešňový 
sad 

koně 

prasátka 

husy 

slepice 
 

ovce 

králíci 
 

lesík 
slovanská 
polozemnice 

altán 

hmyzí 
hotel 

ohniště 

        



6

Činnost Toulcova dvora

Hlavní myšlenkou Toulcova dvora, který v současné době tvoří čtyři neziskové 
organizace, je environmentální výchova. Tuto myšlenku a poslání na statek přinesla 
Emilie Strejčková, česká pedagožka a enviromentalistka, jež byla v roce 1997 
za celoživotní práci v této oblasti odměněna Cenou ministra životního prostředí.

Areál je volně přístupný denně od 8:00 do 18:00, a to po celý rok. Pořádáme zde 
mnoho tematických výukových programů, seminářů, komentovaných setkání se 
zvířaty či nejrůznější akce pro veřejnost.

V budovách statku provozujeme hostel a Zdravou jídelnu, která každý den 
připravuje menu z čerstvých surovin, dále rukodělnou a keramickou dílnu nebo 
obchůdek se zdravou výživou či dekoracemi. 

Toulcův dvůr má v současnosti pět členských organizací – Botič o.p.s., Sdružení 
SRAZ, z.s., ENVIRA o.p.s.,  MŠ Semínko, o.p.s. a 4. ZO ČSOP. První čtyři jmenované 
v Toulcově dvoře sídlí a provozují tu ekologickou výchovu. 4. ZO ČSOP je naším 
hlasem zvenčí, inspirací nezatíženou každodenní prací v Toulcově dvoře.

V roce 2015 se toho na Toulcově dvoře stalo mnoho. Kromě běžného programu 
a různých úprav v rámci areálu se rovněž zapojili do strategického plánování 
a rozvoje.

Také jsme byli  součástí projektu ČSOB – Akademie Modrého života, díky němuž 
jsme získali vzdělání v oblasti Public Relations a vytvořili PR plán, jenž se snažíme 
naplňovat. Připravovali jsme také nové webové stránky.

A na co se budeme zaměřovat dále? I nadále se na Toulcově dvoře budeme snažit 
o plnění našich předsevzetí a to: 

• vychovávat k odpovědnosti vůči životnímu prostředí,

• vytvářet prostor pro všestranný rozvoj osobnosti,

• zastávat pravidla nepolitičnosti a svobody rozhodování,

• zlepšovat kvalitu služeb,

• vést k sociálnímu cítění,

• a otevřeně komunikovat a udržovat dobré vztahy mezi členskými organizacemi.
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Do výchovy a rozvoje na Toulcově dvoře se společně zapojují 4 organizace:

Botič o.p.s. je společností,  jehož 

posláním je pomocí výchovných, 

vzdělávacích, volnočasových a kulturních 

aktivit soustavně a smysluplně působit 

na návštěvníky střediska ekologické 

výchovy Toulcův dvůr, a tím je vést 

k citlivosti a úctě k přírodě i tradicím 

a k environmentálně 

odpovědnému jednání.

Sdružení SRAZ - Společně 

za radostí a zdravím, z.s. je 

společností, jehož posláním je 

propojovat svět lidí, zvířat 

a přírody do harmonického celku.

ENVIRA, o.p.s. je sociální 

podnik, jehož posláním je 

poskytovat práci desítkám

osob se zdravotním postižením 

(OZP) na různých pracovních 

pozicích ve Středisku ekologické 

výchovy Toulcův dvůr.

Mateřská škola Semínko, o.p.s. 

je školkou s ekologickým 

výchovným programem 

a  třídou Lesníček

(formát lesní školky).
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Botič o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Botič nabízí v rámci Toulcova dvora informace a prožitky 
vedoucí k odpovědnějšímu chování  k přírodě, životnímu prostředí  
a úctě k tradicím. 

Konkrétně se tato společnost věnuje: 
• ekologickým výukovým programům pro MŠ, ZŠ a SŠ,

• pořádáním  akcí pro veřejnost,

• programům a akcím Rodinného centra Mateřídouška,

• seminářům pro pedagogy – specializační studium EVVO,

• metodické podpoře učitelů – projekt M.R.K.E.V. a Mrkvička,

• vzdělávacím, odpočinkovým a teambuildingovým akcím na klíč pro firmy a pronájmům 
výukových a společenských prostor na Toulcově dvoře.

V roce 2015 zahájila již 4. ročník specializačního studia pro koordinátory EVVO v mateřských 
školách. Na podzim pak realizovala dva  3denní semináře pro pražské lektory EVP a dvě 
konference pro učitele ZŠ a MŠ v rámci sítě M.R.K.E.V. a Mrkvička. 

Optimalizovala také nabídku výukových programů pro školy. Vznikl nový program pro 
1. stupeň základních škol s názvem Stromy a lidé s využitím metodiky RUR. Ve spolupráci 
s Janem Činčerou byl dále vytvořen program Včela v síti života. 

Mgr. Martina Chvátalová, ředitelka této společnosti, byla v roce 2015 členkou řídícího výboru, 
který spolupracoval na tvorbě krajské koncepce EVVO Hlavního města Prahy na období 
2016–2025.

Slovo ředitelky: 
„Veškerá naše činnost je s Toulcovým dvorem úzce propojena. Venkovní areál využíváme jako 
přírodní učebnu, historické budovy nám zase pomáhají přibližovat tradice a zvyky našich 
předků. Toulcův dvůr je zkrátka a dobře naší „srdeční záležitostí“.

Mgr. Martina Chvátalová
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uspořádali 664 výukových programů pro 12 436 dětí

zrealizovali 46 akcí pro veřejnost s celkovou návštěvností téměř 9 000 lidí

v rámci rodinného centra Mateřidouška,

zorganizovali 378 akcí pro 3 338 účastníků

zrealizovali 9 

pravidelných kroužků pro 

102 dětí

jedno specializační studium 

EVVO pro 20 učitelů

a 10 táborů pro 279 dětí

měli 6 studentů na praxi

uspořádali 5 odborných 

seminářů pro 216 účastníků



10

Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z.s.

Tato organizace se v rámci Toulcova dvora věnuje:

• hiporehabilitaci,

• vzdělávání v oblasti ekologie, 

• prázdninovým mimopražským programům, 

• kroužkům pro děti, 

• příměstským táborům, 

• jezdecké škole, 

• farmě v rámci níž vede projekt „Noemova archa“, jehož cílem je uchování genofondu 

původních českých plemen

• a provozu hostelu v rámci Toulcova dvora.

Rok 2015 pro ně byl rokem zaměřeným především na zkvalitnění všech těchto služeb. 

V tomto roce získali  Certifikaci střediska ekologické výchovy, která je garancí kvalitních 

služeb v oblasti EVVO.  Jsou také  nově akreditovaným střediskem praktické výuky České 

hiporehabilitační společnosti. 

Během roku 2015 intenzivně spolupracovali s Českou zemědělskou univerzitou,  

Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi, a s řadou odborníků, kteří se 

profesionálně věnují tématům etologie, přirozené komunikace s koňmi a lektorským 

dovednostem.

Slovo předsedkyně: 

„Toulcův dvůr je pro nás výjimečným místem, nejen svým přírodním areálem s farmou 

a historickými budovami, ale především lidmi, se kterými se potkáváme ve sféře pracovní 

i osobní.“

Ing. Marie Dvořáčková

Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z.s.

Tato organizace se v rámci Toulcova dvora věnuje:

• hiporehabilitaci,

• vzdělávání v oblasti ekologie, 

• prázdninovým mimopražským programům, 

• kroužkům pro děti, 

• příměstským táborům, 

• jezdecké škole, 

• farmě v rámci níž vede projekt „Noemova archa“, jehož cílem je uchování genofondu 

původních českých plemen

• a provozu hostelu v rámci Toulcova dvora.

Rok 2015 pro ně byl rokem zaměřeným především na zkvalitnění všech těchto služeb. 

V tomto roce získali  Certifikaci střediska ekologické výchovy, která je garancí kvalitních 

služeb v oblasti EVVO.  Jsou také  nově akreditovaným střediskem praktické výuky České 

hiporehabilitační společnosti. 

Během roku 2015 intenzivně spolupracovali s Českou zemědělskou univerzitou,  

Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi, a s řadou odborníků, kteří se 

profesionálně věnují tématům etologie, přirozené komunikace s koňmi a lektorským 

dovednostem.

Slovo předsedkyně: 

„Toulcův dvůr je pro nás výjimečným místem, nejen svým přírodním areálem s farmou 

a historickými budovami, ale především lidmi, se kterými se potkáváme ve sféře pracovní 

i osobní.“

Ing. Marie Dvořáčková
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realizují projekt „Noemova archa“ zaměřený na uchování původních českých plemen

zrealizovali 11 příměstských táborů pro 241 dětí

zorganizovali hipoterapie pro 78 dětí

uspořádali 14 kroužků pro 221 dětí

uskutečnili 15 akcí pro veřejnost 

s  1 414 účastníky

zorganizovali 24 odborných 

seminářů pro 640 účastníků 

a 204 výukových programů 

pro 3 701 účastníků

měli na praxi 67 studentů

a 12 komentovaných prohlídek 

Toulcova dvora pro 99 návštěvníků
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Snahou této společnosti je nalezení dlouhodobého uplatnění na trhu práce pro co možná 

nejvíce osob se zdravotním postižením.

V roce 2015 nabídla tato společnost 69 lidem se zdravotním postižením dočasné zaměstnání 

na Toulcově dvoře v tréninkovém programu na pracovních pozicích: 

• v keramické dílně,

• ve Zdravé jídelně, 

• na Infocentru,

• při údržbě přírodního areálu

• a v administrativním oddělení. 

Dále tato společnost realizovala soubor včelařských aktivit pro děti i dospělé v rámci 

projektu Včelaříme ve velkoměstě. Uspořádali přednáškový cyklus Za duševním zdravím 

na Toulcův dvůr, který zaměřili kromě problematiky zaměstnávání osob s duševním 

onemocněním i na zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako takové. 

Projekt završila konference Sociální podnikání - současná praxe a vyhlídky. V rámci 

konference vystoupili zástupci státní správy i zástupci jednotlivých sociálních podniků. 

Účastníci se tak měli možnost dozvědět něco více o možnostech podpory zaměstnávání OZP, 

chystaných legislativních změnách a poznat a sdílet zkušenosti z praxe. 

Slovo ředitele: 

„Všechny naše aktivity jsou úzce spojeny s Toulcovým dvorem, a proto si velice vážíme, že 

můžeme být součástí tohoto výjimečného místa a zároveň svým provozem sociálního podniku 

naplňovat jedno z jeho poslání.“

Michal Jirsa

ENVIRA, o.p.s.

Snahou této společnosti je nalezení dlouhodobého uplatnění na trhu práce pro co možná 

nejvíce osob se zdravotním postižením.

V roce 2015 nabídla tato společnost 69 lidem se zdravotním postižením dočasné zaměstnání 

na Toulcově dvoře v tréninkovém programu na pracovních pozicích: 

• v keramické dílně,

• ve Zdravé jídelně, 

• na Infocentru,

• při údržbě přírodního areálu

• a v administrativním oddělení. 

Dále tato společnost realizovala soubor včelařských aktivit pro děti i dospělé v rámci 

projektu Včelaříme ve velkoměstě. Uspořádali přednáškový cyklus Za duševním zdravím 

na Toulcův dvůr, který zaměřili kromě problematiky zaměstnávání osob s duševním 

onemocněním i na zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako takové. 

Projekt završila konference Sociální podnikání - současná praxe a vyhlídky. V rámci 

konference vystoupili zástupci státní správy i zástupci jednotlivých sociálních podniků. 

Účastníci se tak měli možnost dozvědět něco více o možnostech podpory zaměstnávání OZP, 

chystaných legislativních změnách a poznat a sdílet zkušenosti z praxe. 

Slovo ředitele: 

„Všechny naše aktivity jsou úzce spojeny s Toulcovým dvorem, a proto si velice vážíme, že 

můžeme být součástí tohoto výjimečného místa a zároveň svým provozem sociálního podniku 

naplňovat jedno z jeho poslání.“

Michal Jirsa

ENVIRA, o.p.s.

ENVIRA, o.p.s.
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zaměstnávali 69 osob se zdravotním postižením

zorganizovali 17 odborných 

seminářů pro 278 účastníků

pořádali 2 pravidelné 

kroužky pro 11 dětí

uskutečnili 

57 komentovaných prohlídek 

Toulcova dvora 

pro 668 návštěvníků

uspořádali 

19 dobrovolnických akcí 

pro 302 účastníků
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Mateřská školka  Semínko je předškolní vzdělávací zařízení, ve kterém je hluboce zakořeněna 

úcta k přírodě, druhým i k sobě samému.  Doteky dětí s přírodou jsou v ní naprostou 

samozřejmostí.

V roce 2015 se této školce podařilo získat pro svou zahradu certifikát Přírodní zahrada, který 

uděluje Ekologický institut Veronica. Zahrada školky, jež je umístěná v areálu Toulcova dvora, 

tak byla zanesena do ekomapy. Školka také získala značku „Rodiče vítáni“, a to za vstřícnou 

komunikaci a spolupráci s rodiči.

Mgr. Magdalena Kapuciánová, ředitelka MŠ Semínko, byla v tomto roce členkou poradní 

skupiny, která vytvářela Státní program EVVO a environmentálního poradenství na léta 

2016-2025. Podílela se také na přípravě celorepublikového Festivalu inovativních škol –

InoEduFest. 

Školka během roku 2015 rozšířila také spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy 

a zahájila jednání o získání partnerství jako fakultní školka. Nově do ní  dochází studenti 

na náslechové pedagogické praxe v předmětech předškolní výchovy. Současně školka 

spolupracovala na vzdělávání v oboru Chůva společně s organizací Prostor pro rodinu.

Mateřská škola Semínko prošla v roce 2015 i procesem reakreditace v programu Erasmus+, 

díky kterému od roku 2015 hostí po dobu jednoho roku 3 zahraniční dobrovolníky Evropské 

dobrovolné služby.

Mateřská škola Semínko, o.p.s.

Slovo ředitelky:

„Díky tomu, že se naše školka specializuje na environmentální vzdělávání, vnímáme 

Mateřskou školu Semínko jako nedílnou součást služeb Toulcova dvora. Jsme proto 

velmi rádi, že můžeme děti vést k úctě k přírodě právě zde.“

Mgr. Magdaléna Kapuciánová

Mateřská školka  Semínko je předškolní vzdělávací zařízení, ve kterém je hluboce zakořeněna 

úcta k přírodě, druhým i k sobě samému.  Doteky dětí s přírodou jsou v ní naprostou 

samozřejmostí.

V roce 2015 se této školce podařilo získat pro svou zahradu certifikát Přírodní zahrada, který 

uděluje Ekologický institut Veronica. Zahrada školky, jež je umístěná v areálu Toulcova dvora, 

tak byla zanesena do ekomapy. Školka také získala značku „Rodiče vítáni“, a to za vstřícnou 

komunikaci a spolupráci s rodiči.

Mgr. Magdalena Kapuciánová, ředitelka MŠ Semínko, byla v tomto roce členkou poradní 

skupiny, která vytvářela Státní program EVVO a environmentálního poradenství na léta 

2016-2025. Podílela se také na přípravě celorepublikového Festivalu inovativních škol –

InoEduFest. 

Školka během roku 2015 rozšířila také spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy 

a zahájila jednání o získání partnerství jako fakultní školka. Nově do ní  dochází studenti 

na náslechové pedagogické praxe v předmětech předškolní výchovy. Současně školka 

spolupracovala na vzdělávání v oboru Chůva společně s organizací Prostor pro rodinu.

Mateřská škola Semínko prošla v roce 2015 i procesem reakreditace v programu Erasmus+, 

díky kterému od roku 2015 hostí po dobu jednoho roku 3 zahraniční dobrovolníky Evropské 

dobrovolné služby.

Mateřská škola Semínko, o.p.s.

Slovo ředitelky:

„Díky tomu, že se naše školka specializuje na environmentální vzdělávání, vnímáme 

Mateřskou školu Semínko jako nedílnou součást služeb Toulcova dvora. Jsme proto 

velmi rádi, že můžeme děti vést k úctě k přírodě právě zde.“

Mgr. Magdaléna Kapuciánová
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zorganizovali 6 příměstských táborů 

pro 150 dětí ve věku 5 až 12 let 

a 20 exkurzí a 3 odborné exkurze 

pro instituce z Jižní Korey a Norska

uskutečnili 8 tematických seminářů 

pro 100 účastníků

měli 36 studentů na praxi

uspořádali 6 pravidelných kroužků pro 45 dětí

MŠ Semínko navštěvovalo průměrně 46 dětí denně, 

lesní třídu Lesníček průměrně 15 dětí

získali certifikát Přírodní zahrada  

za ekologické hospodaření 
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počet akcí účastníků počet akcí účastníků počet akcí účastníků

environmentální výukové programy pro školy 664 12436 204 3701

akce pro veřejnost 46 8538 15 1414

semináře + přednášky (pedagogové, studenti VŠ, odborná veřejnost) 5 216 24 640 17 278

specializační studia pro pedagogy 1 20

Rodinné centrum Mateřídouška 378 3338

dobrovolnické akce 11 78 19 302

pravidelné kroužky pro děti 9 102 14 221 2 11

pobytové tábory a letní akce mimo Toulcův dvůr 2 98 9 172

příměstské tábory na Toulcově dvoře 8 181 11 241

výstavy  - delší než 5 dnů 1 1433 1 362

členové  klubu 312

studenti VŠ, VOŠ na odborné praxi 6 58

studenti SŠ na odborné praxi 9 1

dlouhodobí dobrovolníci -

klienti hiporehabilitace 1263 78

počet zaměstnaných OZP 69

počet dětí ve výuce MŠ 
návštěvníci areálu mimo akce
počet návštěv v Infocentru 6784

počet prohlídek TD
12 99 57 668

CELKEM 1114 26368 1564 7385 95 8113

Envira, o.p.s.SRAZ, z.s.Botič o.p.s

Celkový přehled činností na Toulcově dvoře

50 000 návštěvníků navštívilo areál Toulcova dvora mimo veřejné akce

dalších 9 952 návštěvníků v rámci veřejných akcí
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50000 50000

6784
767

29 625 1 50032 92523

MŠ Semínko, o.p.s. TD,z.s

16 137 dětí absolvovalo

ekologické výukové programy 

842 dětí se zúčastnilo

našich příměstských táborů

1 266  účastníků navštívilo různé naše

semináře a přednášky
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Co o nás říkají …

Za veškerou podporu děkujeme …

Děkujeme všem  našim firemním dobrovolníkům, jež nám 

pomáhali naplňovat naše cíle, a doufáme, že práce pro naši 

organizaci jim přináší radost a zpestření běžného života! 

Moc se těšíme, že se s nimi potkáme i v dalších letech!

A samozřejmě děkujeme všem těm, jež nás  v naší práci podporují, a to dary, granty 

či dobrým slovem. Dodáváte nám sílu a energii naplňovat naše poslání! 

Velké poděkování patří také všem zaměstnancům, 

jež se snaží v rámci Toulcova dvora odvádět skvělou 

práci, i když to mnohdy není úplně lehké!
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Granty získané v roce 2015, za které mockrát děkujeme!

Grant  Nadace VINCI

Na přestavbu bývalé dílny na školící a zasedací místnost.

Poskytnuto: 110.000,-

Grant STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Na vybavení výukového a přírodního areálu Toulcova dvora a učebny dřevěnka – výroba nového 

povalového chodníku v mokřadu, výroba pódia, pořízení laviček do areálu a vybavení učebny.

Poskytnuto: 393.351,-
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Veřejná zakázka Magistrátu hlavního města Prahy

Použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí – na podporu EVVO.

Poskytnuto: 30.000,-

Grant ČSOB – Akademie modrého života

Na podporu interního rozvoje a profesionalizace neziskové organizace.

Poskytnuto 50.000,-



Areál Toulcova dvora 

je volně přístupný po celý rok

od pondělí do neděle

od 8:00 do 18:00 hodin.

Toulcův dvůr, z.s.

Středisko ekologické výchovy

Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10

www.toulcuvdvur.cz

Email: info@toulcuvdvur.cz

Tel: +420 272 660 500

Prosíme, omluvte kvalitu papíru. Tato výroční zpráva je tištěna na recyklovaný papír.Tato výroční zpráva je tištěna na recyklovaný papír.


