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Se SRAZem napříč časem 
 

Výroční zpráva 2016 mě přivádí k ohlédnutí za rokem minulým i k pohledu na uplynulých 20 let 
života naší organizace. 

Na jaře v roce 1995 se scházíme poprvé nad myšlenkou založení neziskové organizace spolu s Ing. 
Arch. Milanem Brzákem a Monikou Míčkovou. Rodí se její název: Sdružení SRAZ - Společně za 
radostí a zdravím a logo, které v sobě obsahuje naši vizi. Sdružení je oficiálně zaregistrováno 
29. července 1996. Z dlouholetých přátel se stávají zakladatelé SRAZu. 

Připravujeme projekt, jehož cílem je vybudování bezbariérového centra jezdectví a hiporehabilitace 
v propojení s programovou nabídkou, kterou tvoří zooterapie, výchova a vzdělávání, volnočasové 
aktivity, integrace aj. Centrum má zahrnovat stáje, zázemí pro zvířata, klubovnu a jízdárnu. Součástí 
záměru je vytvoření výukové farmy s původními českými plemeny hospodářských zvířat. 

Na jaře 1997 vzniká sekce zooterapie a členem týmu se stává Mgr. Štěpánka Straková. K dalším 
aktivitám organizace přibývá osvěta zaměřená na ochranu zvířat a podpora rozvoje zooterapie s cílem 
vytvářet podmínky ke znovu oživení přirozeného vztahu člověka a zvířete. 

S příchodem na Toulcův dvůr v roce 1998 a zahájením dlouhodobé spolupráce s Mgr. Emilkou 
Strejčkovou začínají mít naše plány i sny konkrétní podobu. Dalšími členy správní rady i týmu se 
stávají Jakub Moravec a Ing. Lenka Skoupá. 

 
1999  rekonstrukce prostor skladů na stáje, stodolu a klubovnu, zakoupení prvních huculských klisen 
Lesněnky a Horny, první jezdecké kroužky, vznik sekce canisterapie v Chomutově 

2000 členství v Asociaci chovu huculských koní, České hiporehabilitační společnosti (ČHS), 
v Zájmovém sdružení Toulcův dvůr, první prázdninový pobyt koní na Vápně, venkovní jízdárna 

2001 ekologické výukové programy s tématikou zvířat, „Noemova archa“, výuková farma 
s expozicí původních českých plemen hospodářských zvířat, první dětský jezdecký tábor v Zakšíně 
na Dubové Hoře a první pobyt pro dospělé v prázdninovém středisku Vápno 

2002 SRAZ přebírá správu ubytovny, první hříbě od klisny Finty, první putování Praha - Vápno 

2003  spolupráce s VÚŽV Uhříněves, program Národní síť, první letní dětský tábor na Vápně 

2004  rozšíření stájí, spolupráce s Jedličkovým ústavem, spolupráce s Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze a s ozdravovnou pro děti Javorník 

2005  stavba jižního hospodářského křídla, první velká akce pro veřejnost - Mezinárodní den zvířat 
na Toulcově dvoře 

2006  členství ve správní radě Toulcova dvora, první ročník výtvarné soutěže pro děti a mládež 
„Pomáháme zvířatům“ 

  



 

2007  kolaudace nových prostor jižního křídla – stáje, stodola, zázemí pro pracovníky a členy, 
spolupráce se Zámkem Skalice (odchov hříbat a relaxace koní), uspořádání prvního příměstského 
tábora 

2008  otevření první veřejné sbírky, máme hipoterapeuta, zahajujeme pracovní terapie a projekty 
ESF 

2009  členství v Pavučině, máme celkem 12 koní, realizace kurzů s tématikou komunikace se zvířaty 
a etologie 

2010 rekonstrukce pracovny, první 
vodácký tábor, první dobrovolnické dny 

2011  vychází klubový Zpravodaj, první 
strategický plán, metodiky v programech 
s koňmi 

2012 čtyři víkendové akce pro členy 
Klubu (vodácká cyklistická, lyžařská a jarní 
brigáda), první Putování Rájem 

2013  narozeno tele Fidorka, zůstává na 
farmě, stáváme se akreditovaným 
Střediskem praktické výuky 
hiporehabilitace pod ČHS, kladrubský 
vraník Euclido 

2014  postaveny nové venkovní stáje, 
začíná vycházet týdeník “Co týden”, narození 
dvou telat - Horymír a Horalka, pořádáme 
jubilejní 10. Den zvířat 

2015 založení facebooku, Certifikace 
poskytovatelů environmentální výchovy 

 počet členů 
          příjmy organizace 

Sdružení SRAZ oslavilo 20 let své existence a činnosti. Byl to rok akcí a setkávání, které byly spojeny 
s kulatými narozeninami a současně významné období pro hodnocení a plánování. Vyvrcholením 
oslav byla červnová Zahradní slavnost, na kterou přijeli naši bývalí členové i zaměstnanci z celé 
republiky, přišli současní spolupracovníci, členové a přátelé. Byla to oslava výročí a výsledků úspěšné 
práce celého SRAZu. 

 Většina našich programů prošla inovacemi. Používáme interaktivní formy a metody, 
preferujeme kontakt s přírodou a výchovu prožitkem, reagujeme na aktuální témata. Prostřednictvím 
praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči 
přírodě a Zemi i mezi lidmi. Programy jsou vedeny zkušenými a odborně vzdělanými lektory. 



 

 V roce 2016 jsme pokračovali v projektu zaměřeném na programy hiporehabilitace. Terapiím 
s koňmi se věnujeme od roku 1999.  
 

 Prezentovali jsme výsledky naší práce na konferenci ČHS v Brně. Stali jsme se „Doporučeným 
střediskem hiporehabilitace“. Činnost sdružení jsme představili i v televizním vysílání. 
 

 Po dvou letech projektových příprav „se podařilo“ a v listopadu jsme zahájili stavbu nové 
moderní jízdárny. Je to náš další splněný sen. Její kvalitní a pružný povrch je příjemný koním 
i jezdcům. 
 
 

 „Toulcův dvůr se vším, co k němu patří, umožňuje realizaci našich pracovních i osobních cílů a snů. 
Cítím silné sepětí s tímto překrásným místem, které mám velice ráda a o které chceme společně 
moudře pečovat.  

Poděkování za to, že dvě desetiletí působení Sdružení SRAZ byly úspěšné a pestré, patří všem mým 
kolegům, kteří ke své práci přistupují nadmíru zodpovědně a profesionálně, všem zvířecím členům 
týmu, i vám všem – přátelům, účastníkům, členům, blízkým, kteří k nám přicházíte, abychom mohli 
společně být, prožívat a tvořit.“  

 

Naším cílem bylo a je jít společně za radostí a zdravím. 

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

                
    

 
 

   
 

Ing. Marie Dvořáčková 
předsedkyně Sdružení SRAZ, z.s. 



 

 

Se SRAZem napříč časem…   



 

Kdo jsme 
 

 Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím je organizace spokojených kreativních lidí, Vize -
inspirující svou činností k zodpovědnému přístupu k lidem,  přírodě a sobě samému. 
 
Poslání - Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím vytváří prostor pro vzájemné setkávání. 
Připravujeme zážitkové, výchovně-vzdělávací a terapeutické programy se zvířaty v souladu s welfare. 
Vedeme k zodpovědnému jednání k lidem a k přírodě. 
 
Hodnoty 

 Welfare – životní pohoda zvířat 
 Zážitková pedagogika 
 Vysoká kvalita služeb 
 Tým 

 
 
Náš 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 kvalitní. Máme zaveden systém 
celoživotního vzdělávání lidí. Snažíme se o propojení lidského a zvířecího týmu metodami přirozené 
komunikace. Věnujeme se výcviku a výchově zvířat s důrazem na dosavadní etologické poznatky.  
 
 
V roce 2016 bylo ve SRAZu zaměstnáno 
v pracovním poměru celkem 17 osob 
(celkem 12,5 přepočtených úvazků), z toho 
4 kolegyně byly na mateřské dovolené. 
Dále s námi spolupracovalo 15 osob na 
DPP (jde o 1,8 přepočtených úvazků). 
Na farmě a v jezdeckých provozech jste se 
potkávali s osobami se zdravotním 
postižením. Tito lidé nám pomáhali 
s každodenní péčí o prostory i zvířata. 
 
 

 
 ekologické výukové programy 
 chovatelské a přírodovědné kroužky 
 jezdecká škola 
 odborné semináře 
 akce pro veřejnost 
 vzdělávání studentů - praxe a semináře 
 hiporehabilitace 
 aktivity pro zdravotně postižené 
 příměstské tábory 
 prázdninové pobyty pro rodiče a děti 
 letní dětské tábory 
 zimní sportovní pobyty  
 provoz výukové a terapeutické farmy 



 

Akce ve znamení oslav 20. výročí Sdružení Sraz
 

 
Malí i velcí “Srazáci” odjeli v dubnu společně na vzdělávací výlet do pražské zoo. Krásné počasí 
a výborná nálada nás doprovázely po celý den. 

 
  



 

Letní setkání pracovníků, členů, bývalých spolupracovníků a přátel proběhlo 22. června. Po přípitku 
k 20 letům SRAZu jsme zavzpomínali nad fotografickou prezentací zaměřenou na historii organizace. 
Ochutnali jsme narozeninový dort. Užili si vystoupení jízdní policejní skupiny MP Prahy 11, hudbu a 
tanec s kapelou „Kanci paní nadlesní“ a společně jsme roztančili Toulcův dvůr. Na závěr Zahradní 
slavnosti proběhla ohnivá show v našem obsazení. Na akci byla poprvé k zakoupení i naše o:)světová 
trička s tématikou welfare zvířat. Zdobí je nejen naše logo, ale především obrázky Prof. L. Bartoše a 
na fotografii je prezentují členky správní rady Sdružení SRAZ. Trička je možné zakoupit v rámci 
benefičního prodeje na našich akcích a v Infocentru Toulcova dvora. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V říjnu proběhl 12. ročník osvětové akce pro veřejnost s bohatým programem, který jsme věnovali  
nejen tradičním tématům  soužití lidí a zvířat a zároveň jsme zaměřili na výročí Srazu. Tvořila ho řada 
aktivit - tvořivé dílničky, vernisáž celostátní soutěže „Pomáháme zvířatům“, stříhání oveček, dřevěné 
divadlo aj. 
Komponované vystoupení nazvané „Napříč časem“ vtipně spojilo představení historických mezníků 
Sdružení Sraz včetně typů programů spojených s našimi koňmi. Den byl zakončen koncertem kapely 
vybrané s ohledem na naši prioritní skupinu - rodiče a děti. Mateřská.com vykouzlila úsměv, pobavila 
a roztančila malé i velké. 

Retro je obecné označení pro něco minulého. I náš tradiční únorový maškarní ples byl malým 
ohlédnutím se zpět, i když se o něm bude psát až příští rok. 



 

Výuková a socioterapeutická farma aneb Noemova archa  
 
Před patnácti lety jsme vytvořili ojedinělou farmu s původními 
českými plemeny s cílem přispět k uchování a ochraně zvířat, 
která jsou cennými genovými zdroji a národním kulturním 
dědictvím. Zaměřili jsme se na zapojování hospodářských zvířat 
do terapií, výchovy, osvěty i aktivit sociálního začleňování v 
souladu s jejich welfare (životní pohodou). Zvířata se stala 
součástí našeho týmu i programů. Všechna s námi byla na plný 
úvazek . Počet zvířat na farmě se v roce 2016 pohyboval v 
těchto číslech: 10 koní, 10 kusů malých přežvýkavců - ovce a 
kozy, 2 prasata, 2 krávy, 20 zlatých slepic, 3 páry holubů, 3 
české husy, 15 králíků plemen český červený, český 
černopesíkatý a český strakáč. 
 
Zvířata na farmě vypadala v průběhu roku spokojeně, úspěšně se množila a vyhnuly se nám i infekční 
nemoci. Na konci roku předčasně porodila mrtvé tele Fidorka. Bylo nám to líto, ale i podobné smutné 
chvíle, které sebou práce se zvířaty přináší. Telátko od Jitky bylo slavnostně pokřtěno dětmi 
na Chroustalku. Podařilo se nám dobře připravit na bonitaci plemenného berana a úspěšně ho 
licentovat. Dnes již působí v novém stádě na Vysočině. 
 
Jména telátek, která se u nás od roku 2006 v průběhu let narodila: Bivoj, Barborka, Cecilka, 
Doubravka, Eliška, Fidorka, Griotka, Horymír a Horalka, Chroustalka (2016). 

 



 

Vychováváme a vzděláváme v oblast welfare nejen dospělé na seminářích, vysokoškolské studenty 
v rámci výuky a praxí, ale i děti při volnočasových aktivitách a ve výukových programech. 

 

 



 

Projekty 2016 
 

Slovo hiporehabilitace je dnes známé široké veřejnosti jako metoda, kde se setkává kůň a člověk 
s postižením. Věnujeme se především dětem a mládeži, tvoří přes 80 % našich klientů. Naším cílem je 
dlouhodobá spolupráce s klientem a jeho rodinou. Rehabilitační tým tvoří vzdělaný terapeut popř. 
pedagog a specialista pro práci s koněm. Kůň je plnohodnotným členem týmu, každý musí projít 
specializačními zkouškami. Trpělivost, citlivost a kvalitní mechanika pohybu jsou 
u hiporehabilitačního koně důležitými vlastnostmi. U aktivit s využitím koní jde především 
o pedagogickou práci, kde se kůň dostává do role učitele, který dává bezprostřední zpětnou vazbu na 
chování dítěte, učí samostatnosti, zlepšuje motorické vlastnosti, působí na rozvoj osobnosti. 
  

Hiporehabilitační kůň umí na požádání zrychlit i zpomalit v kroku a současně udržet pravidelný 
rytmus. Trpělivě čekat při nasednutí. Zvládat s klidem doteky, nenadálé výkyvy člověka z osy, 

polohování klienta na své zádi, hemžení lidí kolem sebe, kočárky, psy aj. 
 

Sdružení SRAZ splnilo stanovené podmínky a stalo se Střediskem praktické výuky 
a doporučovaným střediskem ČHS. 
Za terapeutickým týmem je celkem zrealizovaných 1677 lekcí, do kterých bylo zapojeno přes 110 
osob, ale především činnost, která je přínosná lidskému tělu i duši. 
 
Uskutečnili jsme třetí, intenzivní hiporehabilitační pobyt v prázdninovém středisku Vápno. Malí 
indiáni trávili půlhodiny dopoledne i odpoledne v sedle, pečovali o koně i tábor, pořádali výpravy, 
scházeli se v tee-pee, naslouchali příběhům a zpívali. Akce se zúčastnilo 12 rodin dětí, které navštěvují 
lekce na Toulcově dvoře během školního roku. Zajistili jsme celkem 120 lekcí tj. 100% z 
plánovaných. 
 
  



 

V roce 2016 jsme zrealizovali celkem 203 výukových programů pro 3775 dětí. Do lektorské 
činnosti se v tomto roce zapojovalo 5 zkušených i mladých lektorů. Z čísel je jasné, že pracovali pilně 
a učilo se naplno. 
Často jste mohli lektory vidět s pastelkami a barvami, s fotoaparátem nebo s klubíčkem vlny. To si 
nehráli, ale připravovali inovaci pracovních listů, vymýšleli aktivity k tématu a vyráběli nové 
pomůcky. Potřebný čas věnovali i evaluaci a dopadům výuky. 
Ze škol se vrací pozitivní ohlasy nejen na obsah výukových programů, ale i na jejich formu 
a lektorskou práci. Za tuto zpětnou vazbu jsme velice rádi. 
  

 
Přejeme si promítat welfare živočichů - zvířat i lidí, do všech aktivit, kterým se věnujeme. 

 

Pokračovali jsme ve spolupráci s Přírodovědnou fakultou UK v mentoringu studentů. V tomto roce 
k nám pravidelně docházely dvě studentky, které se zapojovaly do ekologického vzdělávání 
i volnočasových aktivit v pozicích pomocníků nebo i do jednodušší lektorské práce. 
Zároveň u nás 67 studentů absolvovalo povinnou odbornou nebo učební praxi. Studenti oceňovali 
zejména možnost zapojení se do přímé práce s klienty při hiporehabilitacích i pracovním začleňování 
osob se zdravotním postižením. Věnovali se péči o zvířata i náslechům ekologických programů výuky. 
Od studentů, kteří u nás absolvovali praxi, máme pozitivní zpětné vazby, mnozí k nám chodí 
opakovaně a projevují zájem s námi dál spolupracovat. 
Vedli jsme také širokou škálu seminářů a přednášek pro studenty VŠ. Hlavními tématy byly 
zoorehabilitace, využití zvířat při rozvoji osobnosti, praktická výuka environmentálních témat nebo 
management střediska ekologické výchovy v praxi. Celkem se jich účastnilo 526 studentů. 
 
 



 

 

První seminář s V. Bořánkem proběhl v roce 2009 a od té doby se potkáváme pravidelně několikrát do 
roka v rámci cyklu „Přirozená komunikace s koňmi“. Naši lektoři se společně s účastníky snaží 
proniknout do základů „Mateřské školky“, jak nazval „po svém“ Vašek základní principy – stavební 
kameny přípravy koně v duchu horsemanshipu. Trpělivě předává všem zájemcům filozofii Toma 
Dorance a Raye Hunta, která je cestou vlastní osobní proměny prostřednictvím koní. Přináší nové 
poznatky, cvičení, postupy, ale především učí člověka chápat svět koní a být pro ně srozumitelný. 
Celkem jsme zrealizovali 11 odborných seminářů pro 333 účastníků. 
 

 Lidé jsou často tak posedlí svou prací na koni, že mu ani neumožní věci chápat a učit se.  
Je třeba, aby přestali pracovat na koni a začali pracovat na sobě. Ray Hunt 

                                                                                       

 

Rok 2016 byl ve znamení pořádání výstav. 
Uskutečnil se 11 ročník výstavy obrázků dětí 
„Pomáháme zvířatům“ na Toulcově dvoře. 
Výstavu jsme následně přesunuli do OC Hostivař, 
kde se z ní těšilli celý měsíc tisíce dětí i dospělých. 
V Toulcově dvoře jsme instalovali „Příběhy české 
přírody“ – výstavu českých fotografů, kterou nám 
zapůjčilo Beleco, z.s. 
Netradiční byla i výstava „Poznej svoje boty“ 
zaměřená na fair trade (spravedlivý obchod). 
Umístili jsme ji na ovocných stromech v sadu 
Toulcova dvora, kde si získala u návštěvníků 
zaslouženou pozornost. 



 

V loňském roce jsme se věnovali realizaci akcí pro děti a jejich rodiče. Připravili jsme 11 odpoledních 
akcí pro 264 účastníků, každá z nich byla zaměřená na jeden druh zvířete např. Kozí skotačení, Bob 
a Bobek aj. Velkou oblíbenost získaly každoroční Křtiny mláďat a Vánoční setkání se zvířaty, kam 
jsme pozvali také adoptivní rodiče našich zvířat. 
Připravili jsme novou akci – Rodinné farmaření, při které se mohly celé rodiny o víkendu zapojit do 
běžné práce na farmě. Jedna se uskutečnila na jaře, druhá v září. Ta byla určena zaměstnancům ČEZu

 

V loňském roce jsme společně s organizací Botič, o.p.s. připravili akci ke Dni Země „Jídlo a svět“. 
Dopolední část byla určená pro školy, odpolední pro rodiny a širokou veřejnost. Zaměřili jsme se na 
dopad zemědělské produkce na Zemi a omezení plýtvání potravinami. Akce byla dobře přijata dětmi 
i dospělými a rádi bychom s podobnými tématy pokračovali i v dalších letech. 
Spolupracovali jsme celkem na 6 velkých akcích pro veřejnost pro celkem 6000 osob. 
  



 

 
V roce 2016 jsme vedli 20 zájmových kroužků (jezdecké, chovatelské, přírodovědné, aj.) pro 186 
osob. Uskutečnili 20 prázdninových akcí pro 437 osob. 
 

Vyučovali jsme jízdu na koni v praxi s ohledem na individualitu jezdce, osobnost lektora a současně 
s maximálním ohledem na koně. Koně vnímáme jako člena týmu se specifickým charakterem, 
temperamentem a potřebami. Praktická výuka byla doplněna o témata z etologie, chovatelství, z oblasti 
učení koní, welfare a přirozené komunikace s koňmi. Věnovali jsme se základům jezdectví s aplikací 
v jezdecké turistice a v rekreačním sportu s ohleduplným přístupem k přírodě. Naši učitelé - koně i 
lektoři se sebevzdělávali prostřednictvím vybraných seminářů. 
S našimi členy pracujeme dlouhodobě na úrovni zájmového jezdectví a chovatelství. Děti, mládež 
i dospělí k nám přicházejí většinou proto, že mají rádi koně, cítí se v jejich společnosti šťastně, plní si 
svůj sen. Přejí si více porozumět koním. Baví je se o koně starat, jezdit na nich a zajímají se o jejich 
život. Většinou nemají vysoké sportovní ambice, ale chtějí jezdit v harmonii a pro radost. 
 
Jezdecké kroužky probíhaly pravidelně šest dní v týdnu a docházelo na ně 129 dětí a 25 dospělých. Pro 
rodiny s malými dětmi jsme připravili program kontaktního ježdění. Děti se v doprovodu rodičů v roli 
vodičů koní učí při procházkách v terénu a při výuce na jízdárně základům ježdění. 
  

Historie Vápenských pobytů započala v roce 2000. Tehdy se uskutečnil první, určený k relaxaci našich 
koní. Postupně se program rozvinul do dnešní podoby. V roce 2016 huculky putovaly pět dnů se svými 
jezdci z Prahy na základnu Vápno. Tam na malé zemědělské usedlosti s přilehlým stanovým táborem 
v překrásné přírodní oblasti pak probíhaly pobytové akce pro rodiče s dětmi, letní tábory pro děti 
a mládež, intenzivní hiporehabilitační pobyt a putování Rájem. Místní terén je jako stvořený pro 
vyjížďky na koních - hluboká údolí s  potoky, květnaté louky, monumentální pískovcové skály, lesy. 
Na konci prázdnin se koně vraceli „po kopytě“ zpět na Toulcův dvůr. 
„Vápenské léto“ se těší velké oblibě malých i velkých účastníků. Z čeho máme největší radost my? Že 
jsou účastníci u nás spokojení a opakovaně se vrací. V loňském roce připravili celkem 10 akcí pro 188 
osob. 
 

 
  



 



 

K pravidelné činnosti Sdružení SRAZ patří i chovatelské kroužky, kde se účastníci věnují zvířatům na 
farmě a v zookoutku. Lektoři připravují týden co týden pestrou činnost pro čtyři skupinky dětí. Na 
schůzkách probíhá kromě probrání všech pikantních novinek z farmy i pravidelná péče o zvířata 
a zábavný herní program. Díky tomu si 76 dětí odnášelo domů v roce 2016 týden co týden slámu ve 
vlasech, bláto na kalhotách, ale také velké nadšení pro své zvířecí i lidské kamarády. 
 
V roce 2016 jsme připravili pro děti celkem 9 příměstských táborů. V době letních prázdnin jich bylo 
7, které trvaly 5dnů. Na Velikonoční a podzimní prázdniny jsme připravili jednodenní nebo dvoudenní 
tábory. Tento typ programů je velmi oblíben a kapacita je vždy plně využita. Děti se učí pečovat 
o zvířata z farmy i zookoutku, hrají hry, věnují se drobným řemeslným dílničkám. Máme pozitivní 
ohlasy nejen od rodičů, ale především od dětí samotných a mnohé z nich jsou s námi o prázdninách již 
třetí nebo čtvrtý rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rok 2016 v číslech počet akcí ročně počet účastníků 
environmentální výukové programy pro školy 203 3775 
akce pro veřejnost 15 2444 
semináře pro pedagogy, studenty VŠ, veřejnost 27 897 
firemní dobrovolnické dny 3 24 
příměstské tábory na Toulcově dvoře 9 248 
studenti VŠ, VOŠ na odborné 1 - 3 týdenní praxi  49 67 
studenti SŠ na odborné praxi 0 0 
počet členů klubu - 368 
pravidelné kroužky pro děti 1x týdně 20 186 
lekce hiporehabilitace 778 84 
intenzivní hiporehabilitační pobyt Vápno 1 38 
pobytové akce pro rodiny, tábory a letní akce Vápno 9 151 
zimní lyžařský pobyt pro děti 1 51 
koordinace osob s postižením - 5 



 

 



 

Zpráva o hospodaření 
v roce 2016 

 
 
 
 
 
Příjmy celkem za rok 2016 (v tisících Kč)                                                8.237 

 
Účelové dotace a granty 1 659 
Tržby za služby 3 513  
Přijaté dary (dary, adopce, veřejná sbírka) 163  
Členské příspěvky 2 876  
Změna stavu zvířat 3 
Zúčtování fondů  -46 
Úroky 33 
Ostatní výnosy 33 
Prodané zboží 3 

 

 
 

Výdaje celkem za rok 2016 (zaokrouhlené v tisících Kč)                        8.302 
 

Mzdové náklady 3 108 
Zákonné odvody za zaměstnance 787 
Spotřeba plynu a vody 132 
Spotřeba energie 81 
Spotřeba materiálu 1 056 
Opravy a udržování 250 
Ostatní služby 2 791 
Odpisy dlouhodobého majetku 25 
Poskytnuté členské příspěvky 6 
Ostatní náklady 61 
Náklady na reprezentaci 5 

 
 

Příjmy 2016 

dotace, granty

služby

členské příspěvky

ostatní výnosy



 

Účetní rozvaha za rok 
2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvaha v celých tisících Kč Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k poslednímu dni 

účetního období 

AKTIVA 
Dlouhodobý majetek celkem 1 400 705 
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 595 604 
Dlouhodobý finanční majetek 1296 626 
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 490 - 523 
Krátkodobý majetek celkem 5 106 5 924 
Zásoby celkem 331 321 
Změna stavu zvířat 330  
Pohledávky celkem 208 188 
Krátkodobý finanční majetek celkem 4 431 5 331 
Jiná aktiva  135 84 
AKTIVA CELKEM 6 507 6 629 

 
PASIVA 
Vlastní zdroje celkem 4 916 4 897 
Jmění celkem 533 579 
Vlastní jmění - zvířata 309 320 
Výsledek hospodaření celkem 4 383 4 318 
Cizí zdroje celkem 1 563 1 732 
Krátkodobé závazky celkem 533 530 
IV.  Jiná pasiva celkem 1 030 1 202 
PASIVA CELKEM 6 479 6 629 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Granty, zakázky a dary   
 
 
 
 

Dárce Projekt Účel daru Získaná 
suma 

HMP odbor 
ochrany 
prostředí  

Kooperace člověk a kůň - 
hiporehabilitační programy pro děti a 
mládež se zdravotním postižením 

příprava a zajištění lekcí HPR, na péči o 
koně, na péči o vnitřní a vnější prostory 

200.000 

HMP odbor 
ochrany 
prostředí 

Environmentální vzdělávání studentů VŠ a 
VOŠ v Toulcově dvoře 

mzdy lektorů, ŽL lektorů za semináře a 
praxe pro VŠ  

170.000 

HMP odbor 
ochrany 
prostředí 

Environmentální výukové programy na 
farmě a v zookoutku Toulcova dvora 

příspěvek na mzdy, ŽL lektorů EVP 
programů, zajištění pomůcek na 
programy, tisk pracovních listů, částečné 
pokrytí provozních nákladů učeben 

400.000 

HMP odbor 
ochrany 
prostředí 

Osvěta a vzdělávání v oblasti ochrany 
zvířat a welfare na Toulcově dvoře 

příspěvek na mzdy, DPP, ŽL lektorů 
programů: vzdělávací akce pro širokou 
veřejnost, výtvarná soutěž, celodenní 
osvětová akce aj. 

180.000 

HMP odbor 
zdravotnictví 

Zajištění lekcí hiporahabilitace v SEV 
hl.m. Prahy Toulcův dvůr  

příspěvek na část mzdy terapeuta se 
specializací pro hiporehabilitaci a 
asistenty hiporehabilitace, DPP, ŽL 

250.000 

HMP odbor 
zdravotnictví 

Intenzivní hiporehabilitační pobyt příspěvek na část mzdy terapeuta se 
specializací pro hiporehabilitaci a 
asistenty hiporehabilitace, DPP, ŽL 

 18.000 

HMP  odbor 
sportu a 
volného času 

Naplňování Koncepce podpory mládeže 
na krajské úrovni  

příspěvek na drobný materiál na dílny, 
nářadí pro děti, DPP lektorů programů 

 64.200 

HMP  odbor 
sportu a 
volného času 

Celoměstské programy podpory využití 
volného času dětí a mládeže na území hl. 
m. Prahy 

příspěvek na zajištění prostor pro 
volnočas. aktivity pro děti, potřeby na 
příměstské, letní a zimní tábory, zajištění 
výtvarné soutěže a Dne zvířat- potřeby, 
realizace DPP, ŽL  

155.400 

Nadace 
Agrofert 

Zajištění pravidelných lekcí 
hiporehabilitace pro děti se zdravotním 
postižením 

mzdy specialistů pro práci s koněm, 
krmivo pro koně, veterinární péče o koně, 
sedlo 

150.000 

Nadace 
Jedličkova 
ústavu 

Stavba dřevěné nasedací rampy pro 
klienty hiporehabilitace v Toulcově dvoře 

truhlářské práce, úpravy terénu, materiál  18.000 

Nadace 
Charty 77 

Dar na dřevěnou nasedací rampu na koně 
pro klienty hiporehabilitace 

truhlářské práce, úpravy terénu, materiál  40.500 

MČ Praha 15 Dar na zajištění akce Den zvířat úhrada divadelního představení, zvučení 
celé akce, koncert skupiny Mateřská.com, 
střihač ovcí, sklář 

 15.000 

Zadavatel Zakázka Účel zakázky Získaná 
suma 

NPU a 
VGZpZ při 
VÚŽV 

Výchovné a vzdělávací aktivity v oblasti 
genových zdrojů pro děti a mládež 

výukové akce pro děti na farmě, 
farmářská odpoledne, prohlídky farmy, 
semináře a programy na téma genové 
zdroje, propagace genových zdrojů 

 85.000 

HMP – 
zajištění 
provozu 
SEV 

Zajištění provozu Střediska 
ekologické výchovy Toulcův dvůr 

každodenní ošetřovatelská a 
zootechnická péče o zvířata na farmě, 
veterinární péče o zvířata z farmy, 
zajištění odvozu hnoje, nákup 
chovatelských potřeb, nákup krmiv 

900.000 

 
 
 



 

Poděkování 
 
 
 
 
 
 

 
Toulcův Dvůr, z. s. 
Botič o.p.s. 
Envira o.p.s. 
MŠ Semínko, o.p.s. 
Radek a Tereza Liznovi 
Hanka Mochov, s.r.o. 
Jana Domanská 
Jana Kottová 
Martina Beranová 
Martin Dvořáček 
Jitka a Luděk Bartošovi 
Jaroslav Skoupý 
Karel Elbrs 

Nakladatelství Brázda s.r.o. 
Komora veterinárních lékařů ČR 
Biofaktory s.r.o. 
Byznys pro společnost  
Active, s.r.o. 
Tekro, spol. s r. o. 
Tectra a.s. 
Butterfies & Hurricanes, s.r.o. 
House services, s.r.o. 
Bydlení na doporučení, s.r.o. 
Lucie Rücklová 
Iva Kulhanová 

 

Hlavní město Praha 
Městská část Praha 15 
VÚŽV Uhříněves 
Nadace Agrofert 
Nadace CHARTY 77 
Nadace Jedličkova ústavu 
 

Toulcův dvůr, z. s. 
Sdružení středisek ekologické výchovy 
Pavučina 
Česká hiporehabilitační společnost 
Česká jezdecká federace 
Asociace chovatelů huculských koní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
20 let Sdružení SRAZ 

Společně za radostí a zdravím 
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