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Slovo úvodem
Příprava výroční zprávy je pro mne nejen ohlédnutím za uplynulým rokem, kvantifikací výstupů 
a hodnocením kvality, ale především uvědoměním si, kolik jsme toho společně zvládli.  Vážím 
si toho, že mohu spolupracovat, být a potkávat se s lidmi ze svého týmu, z členských organizací, 
s našimi členy, příznivci, přáteli i návštěvníky. Dávají činnosti Sdružení SRAZ náplň a smysl. 

Uplynulý „Rok koně“ přinesl, jak se předpokládalo, řadu změn na úrovni celosvětového dění, 
jednotlivců i naší organizace. SRAZ prošel transformací na zapsaný spolek, ale zůstal sdružením 
ve svém názvu i podstatě. V rámci jeho plánovaných aktivit jsme připravovali řadu programů, 
realizovali projekty, starali se o farmu, věnovali velkou energii řízení a chodu Toulcova dvora.

Náš život je neustálým procesem uskutečňování vědomých i podvědomých záměrů a cílů. 
Každý člověk si tím formuje svůj život.Tvoříme si svět z vlastních myšlenek, emocí a skutků. 
Můžeme ho proto měnit a dělat šťastnější třeba při společné cestě za radostí a zdravím .

Kdo jsme
Sdružení SRAZ je organizace spokojených a kreativních lidí, inspirující svým programem 
k zodpovědnému přístupu k lidem, k přírodě a sobě samému. Jsme stabilní organizací 
s profesionálním týmem zaměstnanců.

SRAZ vznikl v roce 1996, od roku 1999 aktivně působí v Toulcově dvoře. Od roku 2001 
se naše sdružení spolupodílí jako člen Zapsaného spolku Toulcův dvůr na správě areálu a zajištění 
pestré celoroční nabídky programů.

Posláním organizace je vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a porozumění. Nosným 
programem našeho sdružení je využití aktivit a kontaktu se zvířaty k terapeutickému působení, 
podpoře zdraví, obohacení života, integraci a rozvíjení pozitivního vztahu mezi člověkem 
a zvířetem.

V roce 2014 měl SRAZ 15 stálých zaměstnanců. Pracovní tým tvoří nejen výjimeční lidé, 
ale jeho důležitou součástí jsou i zvířata. Všichni společně se podílejí na tom, že je naše práce 
komplexní a kvalitně vedená.

Máme zaveden systém celoživotního vzdělávání lidí. Věnujeme se pravidelnému výcviku 
a výchově zvířat s důrazem na biologické a etologické zákonitosti. Velmi se snažíme o propojení 
lidského a zvířecího týmu metodami přirozené komunikace.

SRAZ je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, České hiporehabilitační 
společnosti, České jezdecké federace, Asociace chovatelů huculských koní. Aktivně spolupracuje 
se ČZU, s VÚŽV Uhříněves, s řadou externistů, firemních i individuálních dobrovolníků. 
Významná byla podpora spolupracujících odborníků, kteří se profesionálně věnují našim 
tématům - etologii, přirozené komunikaci s koňmi a lektorským dovednostem.

Naši klubovou základnu tvoří přes 300 členů zapojených do našich aktivit.

Welfare zvířat i lidí, integrace a celoživotní učení patří k hodnotám organizace.



Čemu se věnujeme
Hiporehabilitace přináší jedinečný způsob terapie prostřednictvím koně se silným motivačním 
nábojem. Jsme akreditovaným střediskem praktické výuky České hiporehabiliční společnosti. 
Terapeuti i koně prošli specializačními zkouškami, s našimi klienty pracujeme dlouhodobě.

Vzdělávání v oblasti ekologie a welfare nabízíme celoročně dospělým i dětem na výuko-
vých programech, seminářích, osvětových akcích i studentských praxích.

Prázdninové mimopražské programy jsou určené pro děti, dospělé i celé rodiny. Dlouho-
leté zkušenosti se zúročily do programu s atmosférou, pro kterou se k nám účastníci opakovaně 
a rádi vracejí.

Kroužky a příměstské tábory na farmě i v zookoutku jsou zdrojem nových zážitků, zkuše-
ností a setkání s kamarády.

Sociální začleňování v teorii i praxi. Lidé se zdravotním postižením jsou stejně jedineční 
a dokonalí jako každý z nás. S touto myšlenkou pro ně připravujeme naše programy i zázemí.

Jezdecká škola učí s úsměvem podle vlastní metodiky „Komunikačně-jezdeckého programu 
s koňmi“. Při výuce je důležitá životní pohoda člověka i koně, práce s tělem a myslí, vzájemný 
rozvoj důvěry a respektu.

Zajištění chodu ubytovny a farmy 365 dní v roce.

Rok 2014 v číslech počet akcí počet účastníků

environmentální výukové programy pro školy 176 2.848

akce pro veřejnost 16 1.675

semináře pro pedagogy, studenty VŠ, veřejnost 10 296

firemní dobrovolnické dny 4 77

dobrovolníci 45 473

pravidelné kroužky pro děti 22 189

pobytové akce pro rodiny, tábory a letní akce Vápno 8 163

příměstské tábory na Toulcově dvoře 9 217

členové klubu - 292

studenti VŠ, VOŠ na odborné praxi 21 33

studenti SŠ na odborné praxi 19 23

koordinace osob s postižením - 9

klienti hiporehabilitace - 92

intenzivní hiporehabilitační pobyt Vápno 1 30

Přejeme si našimi programy propojovat svět lidí, zvířat a přírody 
do harmonického celku.







Novinky roku 2014
Dokončená…
Máme nový prostor pro ustájení, jehož základní myšlenkou bylo další přispění ke zlep-
šení pohody zvířat a multifunkční využití celého prostoru. Naši koně zde mohou trá-
vit svůj volný čas ve stádě, v pohybu na čerstvém vzduchu, vybrat si místo k odpo-
činku či spánku pod střechou nebo pod širým nebem. Mají možnost udržovat sociální 
kontakty, podrbat se/si:) vzájemně se svou oblíbenou kámoškou ze stáda. Výhodou umístění 
stavby je větší klid koní především v jejich mimopracovním čase. Zpevněné plochy umož-
ňují bezbariérový přístup. Prostorná zastřešená plocha zvýšila komfort pro sedlání a čištění. 
Snížila se prašnost a spotřeba slámy. Ještě, že jsme se vzdělávali v přirozené komunikaci - horse-
manshipu. Zvládnout „úředního šimla“ vyžadovalo trpělivost, důslednost i odhodlanost. Trochu 
vázlo i správné načasování. Spokojení koně, pěkný a zajímavý vzhled dřevěné stavby, přínos 
pro zdraví koní, větší pohodlí pro lidi i zvířecí obyvatele stály za starosti i nemalé úsilí spojené 
s touto stavbou. Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k jejímu zdaru.

Přírůstky z Dubové Hory
Do koňského týmu přibyly dvě huculské dámy. Klisna Anina a Jozefka byly zakoupené ze stád 
chovaných na Dubové Hoře. Starší a zkušenější Anina se zařadila postupně do jezdeckých pro-
vozů a složila specializační zkoušky koní pro aktivity s využitím koní. Jozefku, krásnou šedou 
plavku, čeká jezdecká příprava koňského vzdělávání od mateřské školy horsemanshipu až po 
všestranný výcvik pod sedlem. Je osobitá a velmi zvědavá.

Příběh o Horymírovi a Horalce
Vánoce 2014 byly úplně první, kdy mohli návštěvníci farmy 
vidět hrající si telátka. V listopadu se narodil Horymír a měsíc 
po něm Horalka, oba velmi životaschopní a zdraví, jak se na 
správnou českou červinku sluší. 

Obě matky, Jitka a Fidorka, se o svá telátka skvěle staraly, pro-
to obě rostla „jako z mléka“. Celý prosinec byla před ohradou 
vyšlapaná cestička od dětí i dospělých, kteří bez ohledu na 
mráz a sníh vydrželi dlouhé minuty pozorovat naše čtyřčlenné 
stádečko. 

Pohled na skotačení i roztomilost telátek vyvolával úsměv na 
tváři u všech přihlížejících bez rozdílu věku. 

Užili jsme si s nimi moc krásných chvil, věnovali jim hodně péče a vybrali pro ně nový domov, 
kam v příštím roce odjedou.



Nové propagační materiály
Vytvořili jsme po téměř 20 letech činnosti organizace nové propagační materiály, které shrnu-
jí svým obsahem současnou činnost Sdružení SRAZ. Rozšířili jsme série pohlednic a nálepek 
s původními českými plemeny z naší farmy. Založili jsme facebookové stránky, které slouží pro 
prezentaci našeho aktuálního dění a činnosti na farmě. K přispěvatelům se zapojily děti a mlá-
dež z našeho klubu. Každý měsíc vydáváme Zpravodaj, který nejen informuje o proběhlých 
a plánovaných akcích, ale zároveň přináší zajímavosti a vzdělávací témata z oblasti ekologie. Je 
rozesílán přibližně na 1200 e-mailových adres.

Vzhledem k pestrosti aktivit, kterým se SRAZ věnuje, vychází každý týden pro naše pracovníky 
interní e-mailový „Co týden dal a vzal a ten nový přinese“.

Zvířata z naší farmy jsou cennými genovými zdroji a národním kulturním dědictvím.



Hlavní témata v roce 2014
Noemova archa
Dlouhodobým prioritním projektem sdružení SRAZ je využití hospodářských zvířat pro terapii, 
výchovu a osvětu. V roce 2001 jsme vytvořili ojedinělou výukovou a socioterapeutickou farmu 
s expozicí původních českých plemen hospodářských zvířat, která je vedena v duchu „welfare“. 
Zajišťujeme celoročně její provoz. Farma slouží především k realizaci ekologických výukových 
programů pro děti a mládež od MŠ až po vysokoškoláky. Dále se využívá pro terapeutické pro-
gramy určené klientům se zdravotním postižením např. hiporehabilitaci a canisterapii. Farma je 
prostorem pro chráněná pracovní místa. Je využívána v rámci seminářů pro odbornou i širokou 
veřejnost. Probíhají zde odborné praxe studentů VŠ a programy volnočasových aktivit - zájmo-
vé kroužky, příměstské tábory aj. Každoročně pořádáme benefiční akci pro veřejnost s názvem 
„Mezinárodní den zvířat“ a celorepublikovou výtvarnou soutěž „Pomáháme zvířatům“. V prů-
běhu roku realizujeme řadu odpoledních akcí s tématikou chovu hospodářských zvířat. Postupně 
jsme vytvořili naučnou stezku se zajímavými informacemi z oblasti chovu a etologie. Původní 
česká plemena jsou nejen „živou“ kulturní památkou, ale současně cennou genovou rezervou 
pro zachování biodiverzity - druhové pestrosti hospodářských zvířat. Návštěvníci se mohou stát 
jejich adoptivními rodiči. Welfare - životní pohoda se promítá do všech aktivit, kterým se vě-
nujeme. Patří k našim důležitým tématům. Živáčky, o které se staráme, chováme s maximálním 
ohledem na kvalitu jejich života. Zajišťujeme jim dostatek prostoru, komfortu, pobyt ve skupině 
(stádě, hejnu), dostatek vhodné potravy, pohybu, odborné péče. Roční návštěvnost farmy od-
hadujeme na 40.000 osob.

Sociální začleňování
Klientům se věnujeme na všech pracovištích – na farmě, na ubytovně, v jezdeckých provozech. 
Osoby se zdravotním postižením u nás pracují na chráněných a tréninkových místech, dochází 
na lekce hipoterapie, účastní se kontaktních programů se zvířaty.

Celoživotní vzdělávání – podpora odbornosti naší i ostatních
Jednou z hodnot organizace je odbornost, kterou chceme dále prohlubovat nejen u nás samých, 
ale dát možnost posouvat se ve znalostech a dovednostech dalším lidem. Začínáme se vzdělá-
váním dětí a předáváme jim nejen znalosti - hodně pracujeme na jejich postojích a hodnotách. 
Dětem se věnujeme při environmentálních výukových programech, akcentujeme ale především 
dlouhodobou práci s dětmi v rámci kroužků a táborů. Ty nám dávají jedinečnou možnost působit 
na děti celoročně a tyto aktivity také mají největší dopad. Velká část našich aktivit je zaměřená 
na studenty vysokých škol. Vedeme přednášky, praktická cvičení, hodně se věnujeme odborným 
a učebním praxím. Tuto činnost považujeme za důležitou, neboť máme co studentům předávat. 
Ve výuce mnohých VŠ chybí přímé napojení na praxi. Odborníci z praxe nebývají do výuky zvá-
ni, studenti však o tyto lidi zájem mají, protože škola předává informace, ale know-how nikoli. 
Cíleně pracujeme na dalším vzdělávání pracovního týmu. To považujeme za základ úspěšnosti 
celé organizace. Pro zaměstnance připravujeme semináře zaměřené na odbornost, ale také na 
lektorské a manažerské dovednosti.





Den zvířat na Toulcově dvoře

„To nejlepší“ z komponovaných tematických programů byla 
hlavní myšlenka výběru vystoupení v rámci akce pro veřej-
nost „Mezinárodní den zvířat na Toulcově dvoře“. Důvodem 
bylo jeho kulaté 10 výročí. Za svoji historii program postupně 
nabyl na propracovanosti, protože nové nápady a zkušenosti 
jsme využili pro následný ročník. Ukázky jezdeckých doved-
ností koní i dětí se propojily s příběhem, hudbou, kostýmy, 
líčením, pohybovými či tanečními vstupy, konferováním.

Vystoupení bylo vyvrcholením všech uplynulých ročníků. Celkem se na scéně vystřídalo 121 
kostýmů. Nádherně nalíčené Avatarky, 22 akčních hrdinů, taneční vystoupení 23 dětí v Šakalích 
létech se během chvíle proměnilo ve skřítky a postavy z pohádky Ať žijí duchové. I 12 Skotů 
v sukních bylo rekordním číslem. Nechyběl Frodo, Černý jezdec a moudrý Gandalf v procesí 
elfů a bytostí z Pána prstenů. Temperamentní jízdy Mongolů a čtverylka cikánek v podání našich 
lektorek vyvolaly bouřlivý potlesk.

Celek, který vznikl, se líbil divákům a účinkujícím, všichni jsme si ho moc užili. Přinesl zajíma-
vý, nevšední a pro některé aktéry i přihlížející nezapomenutelný zážitek.

Koně nám dávají inspiraci, vzbuzují v nás úctu a obdiv, vyvolávají 
v nás představu síly, krásy, svobody a volnosti…



Prázdninový SRAZ

Školy malých farmářů
Příměstské tábory jsme začali pořádat v roce 2007. Od té doby se „školy malých farmářů“ těší 
velké oblibě a zájem o ně u dětí a jejich rodičů stále roste. V loňském roce jsme připravili cel-
kem 7 akcí, z toho 5 týdenních se uskutečnilo o letních prázdninách, ostatní proběhly v období 
Velikonočních a podzimních prázdnin. Naši lektoři účastníkům předávali svoje zkušenosti, prak-
tické dovednosti a informace týkající se chovu zvířat. Děti se učily o zvířata z farmy i zookoutku 
nejen pečovat, ale dozvěděly se řadu novinek z oblasti jejich životních potřeb a etologie. A tak 
v průběhu týdne vodily ovce a kozy na pastvu, staraly se o prasátka, drůbež i užovku Žofku. Uči-
ly se dojit, upéci si chleba a k tomu vyrobit domácí máslo či sýr. Součástí celodenního programu 
byly hry, drobné řemeslné nebo výtvarné dílny a pohybové aktivity. Z čeho máme největší radost 
my? Že jsou děti u nás spokojené a opakovaně se na tábory vrací. Ty, už „velké“ litují, že se 
nemohou účastnit dalších ročníků. Uvažujeme proto do budoucna o tom, že bychom připravili 
speciální tábor právě pro „odrostlé“ účastníky, kteří s námi už něco zažili .

Nejezděte na Maltu, pojeďte s námi na Vápno
Vápenské léto a Putování v sedlech huculských koní jsou názvy programů, které jsme připravili 
na období prázdnin. Na Vápně je krásná příroda, která je jako stvořená pro vyjížďky na koních - 
hluboká údolí s potoky, květnaté louky, monumentální pískovcové skály, lesy. Za jasného počasí 
je z Vápna vidět Ralsko, Bezděz i Ještěd. Na malé zemědělské usedlosti a stanovém tábořišti 
probíhají pobytové akce pro rodiče s dětmi, letní tábory pro děti a mládež a putování Rájem. 
Koníci přejíždějí z Prahy na Vápno „po kopytě“. Pět dní putují s jezdci v sedlech po připravené 
trase. Po prázdninách se stejným způsobem přemisťují zpět na Toulcův dvůr.

Program je pestrý, odpovídá táborovému dění a koncipován tak, aby účastníci strávili co nejvíce 
času venku v přírodě, v dobré náladě a v pohybu. Jezdí na koních, hrají hry, chodí na procházky, 
po ránu nechybí rozcvička. Tvoří pod vedením lektora ve výtvarných dílnách. Do programu 
je zařazeno farmaření - péče o stádo. Je myšleno i na osvětu v podobě „koňovědy“ či diskus-
ních dílen na vybrané téma, polední klid, posezení u táboráku, společenské hry či muzicírování. 
Program zajišťuje vzdělaný tým lidí s dlouholetou praxí, do role pomocníků zapojujeme členy 
z Klubu, kteří mají vztah k dětem a ke koním.





Granty, zakázky a dary v roce 2014

Dárce Projekt Získaná suma

HMP odbor rozvoje veřejného 
prostoru

Terapeutické možnosti kooperace člověka a zvířete - hipore-
habilitační programy s huculskými koňmi pro děti a mládež se 
zdravotním postižením

180.000 Kč

HMP odbor rozvoje veřejného 
prostoru

Environmentální vzdělávání studentů VŠ a pedagogických 
pracovníků 130.000 Kč

HMP odbor městské zeleně 
a odpadového hospodářství

„Noemova archa“ - zkvalitnění podmínek pro aktivity ekologic-
ké výchovy na výukové farmě s původními českými plemeny na 
Toulcově dvoře

210.000 Kč

HMP odbor sportu mládeže 
a tělovýchovy

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí 
a mládeže na území hl. m. Prahy
Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež

77.860 Kč

HMP odbor zdravotnictví Zajištění lekcí hiporehabilitace v SEV hl. m. Prahy Toulcův 
dvůr 163.000 Kč

MZe
Využití hospodářských zvířat k terapii, vzdělávání a osvětě 
v oblastech zemědělství, welfare zvířat, jezdectví a přirozené 
komunikace s koňmi

398.000 Kč

Nadace Charty 77 Zajištění bezbariérové přístupové cesty k prostoru pro obsluhu 
koní a nasedání vozíčkářů 52.000 Kč

Nadace Divoké husy Získání financí na vybudování zastřešené plochy pro obsluhu 
koní z invalidního vozíku 60.000 Kč

MHMP – realizace EVP Zajištění Ekologických výukových programů 235.124 Kč

Zadavatel Zakázka

NPU a VGZpZ při VÚŽV Propagace národních plemen hospodářských zvířat 82.000 Kč

MHMP – zajištění provozu 
SEV Zajištění provozu Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr 663.027 Kč



Zpráva o hospodaření v roce 2014

Příjmy celkem (v tisících Kč) 9.140

Účelové dotace a granty 1.280

Tržby za služby 4.354

Přijaté dary (dary, adopce, veřejná sbírka) 875

Členské příspěvky 2.247

Změna stavu zvířat 18

Úroky 40

Ostatní výnosy 98

Příspěvky z ÚP 202

Prodané zboží 26

Výdaje celkem (zaokrouhlené v tisících Kč) 8.859

Mzdové náklady 2.968

Zákonné odvody za zaměstnance 850

Spotřeba plynu a vody 183

Spotřeba energie 64

Spotřeba materiálu 1.330

Opravy a udržování 137

Ostatní služby 3.123

Odpisy dlouhodobého majetku 158

Poskytnuté členské příspěvky 6

Ostatní náklady 33

Cestovné 1

Náklady na reprezentaci 6



Účetní rozvaha za rok 2014

Rozvaha v celých tisících Kč Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

AKTIVA

Dlouhodobý majetek celkem 927 664

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 573 573

Dlouhodobý finanční majetek 709 558

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -355 -467

Krátkodobý majetek celkem 5.673 5.522

Zásoby celkem 297 330

Změna stavu zvířat 297 330

Pohledávky celkem 157 418

Krátkodobý finanční majetek celkem 4.965 4.585

Jiná aktiva 254 189

AKTIVA CELKEM 6.600 6.186

PASIVA

Vlastní zdroje celkem 4.602 4.847

Jmění celkem 597 562

Výsledek hospodaření celkem 4.005 4.286

Cizí zdroje celkem 1.998 1.339

Krátkodobé závazky celkem 554 510

IV. Jiná pasiva celkem 1.444 829

PASIVA CELKEM 6.600 6.186

Výroční zpráva byla schválena Správní radou Sdružení SRAZ dne 17. 6. 2014



Závěrem
První písemná zmínka o Toulcově dvoře pochází už z roku 1364. Během následujících staletí se 
zde vystřídalo mnoho majitelů. Po první světové válce se nájemcem stal pan František Toulec, 
jehož jméno nese dvůr dodnes. Po velkých rekonstrukcích zchátralých objektů zde bylo v roce 
1994 slavnostně otevřeno Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy. 

Součástí Toulcova dvora je krásný a zajímavý, dnes už téměř desetihektarový, přírodní areál 
s loukami, pastvinami, sadem, mokřadem, naučnou stezkou a historické budovy zařazené mezi 
památky chráněné státem.

V prostorách Toulcova dvora se při jeho návštěvě, ať už za účelem pracovním, prohlídky, účasti 
na programech, akcích či dobrovolnických dnech, setkávají lidé různého věku, vzdělání, osoby 
zdravé i se zdravotním postižením. Toulcův dvůr je místo, které přispívá k vzájemnému pozná-
vání a sdílení.
 

Toulcův dvůr vnímáme jako nádherné místo s osobitou atmosférou - 
oázu mezi paneláky 



Poděkování

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2014 věnovali svůj čas, 
finanční prostředky, energii nebo dobrou myšlenku.

Děkujeme za podporu těmto zastřešujících organizacím, jejichž jsme členy:
Česká hiporehabilitační společnost   Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Děkujeme za finanční granty na realizované projekty, které podpořili:
Hlavní město Praha

Ministerstvo zemědělství

VÚŽV Uhříněves

Nadace Charty 77

Nadace Divoké husy

Úřad práce ČR

Evropská unie

Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič
Zájmové sdružení Toulcův Dvůr
MŠ Semínko
Radek a Tereza Liznovi
Hanka Mochov s.r.o.
Jana Domanská
Jana Kottová
Martina Beranová
Jitka a Luděk Bartošovi

Nakladatelství Brázda
Jaroslav Skoupý
Tekro s.r.o.
Komora veterinárních lékařů ČR
Karel Elbrs
Biofaktory s.r.o.
Deloitte Advisory s.r.o.
Stone house studio



Děkujeme všem členům, adoptivním rodičům zvířat, příznivcům a přátelům. 

Kde nás najdete
Sdružení SRAZ

SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr,
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Kontakty:
Tel.: +420 739 562 258 

Facebook: facebook.com/sdruzenisraz
www.toulcuvdvur.cz, www.sdruzenisraz.cz, sdruzenisraz@centrum.cz

IČ: 62697617



Životní pohoda je to, k čemu směrujeme sebe i ostatní.


