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Máme za sebou další rok zvratů, nenadálých situací, 
ovlivněný pandemií covidu-19. Rok 2021 zůstane  
v naší paměti zapsán i prožitím přírodní katastrofy  
v podobě červnového tornáda, nejsilnějšího v novo-
dobé historii země. Na vnitřní úrovni nás uplynulý 
rok vedl k soucitnosti, empatii, k solidaritě, přispění 
a pomoci lidem i obcím, k hlubšímu uvědomění, jak 
významná jsou řešení situací ve prospěch přírody. Jak 
důležité je se environmentálně vzdělávat a konat ve 
prospěch udržitelného života na planetě Zemi. 

Byl to rok plný výzev osobních i týmových. Hodně 
nás učil, dával prostor pro sebevzdělávání, promýšle-
ní, zlepšování. Pracovali jsme naplno. Dokončili jsme 
množství úkolů. Zvládli jsme zrealizovat řadu projektů 
do jejich zdárného konce. 
Ocenila jsem kreativitu spolupracovníků při řešení no-
vých situací a jejich vstřícnost, vzájemnou spolupráci, 
multifunkčnost. 

Podporovali jsme učitele na dálku formou materiálů 
do výuky, které jsme poskytli přes webové stránky 
Učitelnice.cz a Učiteléučitelům.cz.  Organizovali jsme 
odborné webináře. Od května se rozbíhaly výukové 
programy, zájmové kroužky a semináře. Lekce hipo-
rehabilitace jsme zařadili na dva měsíce i do víkendů. 
Prázdninové programy s příměstskými tábory i pobyty 

už probíhaly naplno po celé dva měsíce bez omezení. 
Evropská konference hiporehabilitace, které jsme se 
na podzim aktivně účastnili, překonala naše očeká-
vání jak v počtu zapojených zemí, tak svojí přátelskou 
atmosférou a zajímavými tématy.

V roce 2021 oslavilo Sdružení SRAZ své 25. narozeniny 
na společenském setkání v prostorách Toulcova dvora.

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2021  
Mezinárodním  rokem míru a důvěry a  Mezinárodním 
rokem kreativní ekonomiky pro udržitelný rozvoj. Je 
paradoxní a neočekávané, že v únoru 2022 začal vo-
jenský konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Současná 
válečná situace mění vývoj dění kolem nás. Čekají nás 
náročná období. 

Budu ráda, když je zvládneme se vzájemným respek-
tem, trpělivostí, nebojácností, ochotou pomáhat.  
S radostí z drobností, které nás potěší, když si jich do-
kážeme všimnout i z toho, co se nám povedlo.

Děkuji vám všem, kteří tvoříte svět kolem sebe přátel-
ský, laskavý a bezpečný.

Marie Dvořáčková, předsedkyně  z. s.

ÚVODNÍ SLOVO
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Sdružení SRAZ vzniklo v roce 1996 a od roku 1999 
působí ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr.
V lednu 2000 se stává členem Zájmového sdružení 
Toulcův dvůr a aktivně se podílí s ostatními členskými 
organizacemi na správě areálu a zajištění bohaté celo-
roční nabídky programů. 

V témže roce vstupuje do Asociace chovu huculských 
koní a České hiporehabilitační společnosti (ČHS). O dva 
roky později se zapojuje do České jezdecké federace.

Aktivně spolupracujeme více než 15 let s Českou ze-
mědělskou univerzitou v Praze. Významná je podpo-
ra spolupracujících odborníků, kteří se profesionálně 
věnují našim tématům - etologii, welfare, přirozené 
komunikaci s koňmi a lektorským dovednostem.

Od roku 2003 jsme dlouhodobě zapojení v Národním 
programu uchování genových zdrojů ČR, který koor-
dinuje VÚŽV, v.v.i., Uhříněves. V rámci tohoto projektu 
jsme se věnovali vzdělávání a osvětě s tématikou pů-
vodních českých plemen (odpolední akce, Mezinárod-
ní den zvířat, exkurze, pořady pro TV, odborné články 
aj.). Za období spolupráce jsme vydali omalovánky, 
pohlednice, kalendář a pexeso s touto tématikou z fo-
tografií pořízených na naší farmě.

Od roku 2003 jsme členy Sdružení středisek ekologické 
výchovy Pavučina, z.s. Členství nám umožňuje sdílet 
zkušenosti a spolupracovat s řadou organizací, společ-

ně pracovat nad koncepcí EVVO aj.
Sdružení SRAZ je od roku 2015 držitelem osvědčení 
„Certifikovaný poskytovatel environmentální výcho-
vy“, kterému předcházel náročný audit. Úspěšné ob-
novení certifikátu proběhlo v roce 2018. Místopřed-
sedkyně Sdružení SRAZ je zapojena do sítě auditorů 
středisek EVVO.

V roce 2017 jsme získali status „Středisko doporučené 
hiporehabilitace“ ČHS. V roce 2018 jsme splnili poža-
davky pro získání statusu „Středisko praktické výuky“  
v oblasti hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii  
a v přípravě koní pro hiporehabilitaci. Předsedkyně 
Sdružení SRAZ je součástí týmu komisařů pro speci-
alizační zkoušky hiporehabilitačních koní v rámci ČR. 
Terapeutka Sdružení SRAZ je od listopadu 2021 před-
sedkyní ČHS.

Hlavním tématem našich programů a projektů je 
využití aktivit a kontaktu se zvířaty nejen k terapeu-
tickému působení, rozvoji osobnosti, podpoře zdraví, 
obohacení života a integraci, ale především k rozvíjení 
pozitivního vztahu mezi člověkem a zvířetem.

Naše motto: 
„Přejeme si propojovat svět lidí, zvířat a přírody 
do harmonického celku.“

KDO JSME
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Vize 
Jsme organizace inspirující svou činností k zodpověd-
nému přístupu k lidem, zvířatům, přírodě a sobě sa-
mému.

Poslání
Vytváříme prostor pro vzájemná setkávání. Připravu-
jeme 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.

Pro naši organizaci je důležitý stálý pracovní tým, 
který tvoří vzdělaní, odborně zdatní a výjimeční lidé. 
Naším cílem, který se nám daří naplňovat, je dlouho-
dobá spolupráce s členy Sdružení SRAZ a celoživotní 
vzdělávání.  
Všichni společně se podílíme na vytváření komplex-
ních a kvalitně vedených služeb. Spolupracujeme  
s řadou dalších odborníků. Všechny programy připra-
vujeme s velkým důrazem na odbornost, lektorské 
dovednosti a kvalitu. 
Těší nás opakovaný zájem o naše služby, programy  
i aktivity, přicházejí k nám zpětné pozitivní vazby na 
lektory, obsah programů, zázemí aj.

Používáme interaktivní formy a metody práce. Prefe-
rujeme kontakt s přírodou a výchovu prožitkem, rea-
gujeme na aktuální témata. Prostřednictvím praktické 
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usilujeme  
o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě  

a zemi i mezi lidmi. 
Před dvaceti lety jsme založili Klub SRAZ, který se po-
stupně rozrostl v silnou členskou základnu čítající 
380 osob zapojených do našich aktivit. Pro naše členy 
připravujeme každoročně širokou nabídku zájmových 
kroužků a prázdninových programů. Je určena dětem  
i dospělým, daří se nám zapojovat i celé rodiny.

Čemu se věnujeme 
•  provoz výukové a terapeutické farmy
•  ekologické výukové programy
•  vzdělávání pro studenty – praxe, stáže a semináře
•  semináře a webináře pro odbornou veřejnost
•  chovatelské a přírodovědné kroužky
•  příměstské tábory Školy malých farmářů 
•  osvětové akce pro širokou veřejnost
•  hiporehabilitace
•  jezdecká škola
•  aktivity pro osoby se zdravotním postižením
•  prázdninové programy a pobyty 
•  letní dětské tábory
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Zaměstnanci Sdružení SRAZ v roce 2021 byli: Ing. Len-
ka Skoupá, Ing. Marie Dvořáčková, Bc. Monika Šťastná 
Kohoutová, Tereza Zahradníčková, Markéta Crawley, 
Bc. Zuzana Petržílková, Alena Rmoutilová, Bc. Vít 
Marx, Jan Síbek, David Kabzan, Ing. Jana Hrdličková, 
Mgr. Veronika Janovská, Martina Reiselová, Ing. Petra 
Dandová, Monika Machovčáková, Mgr. Markéta Pokor-
ná, Zuzana Reiselová, Bc. Kristýna Munzarová. 
V roce 2021 mělo Sdružení SRAZ 23 stálých zaměst-
nanců, někteří z nich pracovali na částečný úvazek. 
Šest kolegyní čerpalo rodičovskou dovolenou  -  Bc. Zu-
zana Petržílková, Mgr. Lucie Síbková, Ing. Jana Javor-
ská, Mgr. Veronika Janovská, Mgr. Barbora Perglová, 
Mgr. Nikola Siegelmannová.  
Přepočet zaměstnanců na plné úvazky ke kon-
ci roku 2021 činil 13,4. S řadou pracovníků byly 
uzavírány dohody o provedení práce (15 osob).

Čtyřčlenná správní rada se schází nejméně 2x ročně, 
schvaluje rozpočet a účetní závěrku, plán činnosti, vý-
roční zprávu. Má neustále aktuální informace o dění 
v organizaci prostřednictvím interního týdeníku. Před-
seda se správní radě zodpovídá za řádné vedení zapsa-
ného spolku. Dvoučlenná revizní komise je kontrolním 
orgánem spolku. Řádné vedení účetnictví kontroluje 
nezávislý daňový poradce.
Složení správní rady i revizní komise zůstávalo v roce 
2021 stejné jako v předešlých letech.

Složení správní rady 
Ing. Marie Dvořáčková (předsedkyně)
Ing. Lenka Skoupá (místopředsedkyně)
Ing. Martina Beranová
doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. 

LIDÉ ZE SRAZU
Složení revizní komise
Jana Kottová
Jana Domanská 
Kontrola vedení účetnictví
Ing. Dalibor Baštýř
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Toulcův dvůr je nazýván oázou mezi paneláky. Mís-
to, které vás okouzlí svou jedinečností i kontrastem  
s okolním světem. Starobylý statek, který se rozkládá 
na území pražské Hostivaře, je neobvyklý nejen díky 
farmě a přírodnímu areálu, ale také památkově chrá-
něnému souboru budov, jejichž historie sahá až do 
středověku. 
Areál o rozloze více jak 10 ha tvoří sad, pole, louky, 
pastviny, lužní les a mokřad. Je součástí přírodního 
parku Záběhlice – Hostivař a ročně sem zavítá kolem 

100 tisíc návštěvníků.  Jejich oblíbeným cílem je vý-
uková a socioterapeutická farma s šesti desítkami vel-
kých i malých hospodářských zvířat našich národních 
plemen. Toulcův dvůr dále nabízí pestrou a širokou 
škálu programů a aktivit pro děti a mládež, seniory, 
žáky, studenty, širokou i odbornou veřejnost.
Toulcův dvůr, z.s., je zastřešující neziskovou organiza-
cí, která má 4 členy. Členskými organizacemi je naše 
Sdružení SRAZ, z.s., Mateřská škola Semínko, o.p.s., 
ENVIRA, o. p. s., Botič, o.p.s.

KDE NÁS NAJDETE
Posláním Toulcova dvora, z.s., k jehož 
naplnění Sdružení SRAZ spolu s ostat-
ními přispívá, je vytvářet otevřený 
prostor k prožitkům, které rozvíjejí 
pozitivní vztah k přírodě a společnosti.
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Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 
se prolíná napříč všemi našimi programy a aktivi-
tami. Je zakotveno především v tématu životní po-
hody zvířat, která patří k našim hlavním hodnotám. 
Environmentální témata zahrnujeme do výukových 
programů pro školy, do seminářů i praxí studentů.  
K šetrnému chování k životnímu prostředí vedeme 
děti ze zájmových kroužků, účastníky našich programů  
i klienty hostelu.  
A především, sami se snažíme jít vzorem v celém pro-
vozu, protože věříme, že pozitivní příklad má velkou 
sílu.

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Školy a školky si mohly vybrat z osmnácti typů eko-
logických výukových programů, které probíhají ob-
vykle přímo v prostoru naší farmy. Účastníci rozvíjejí 
svou empatii ke zvířatům, chovatelské znalosti i do-
vednosti zodpovědného spotřebitele. Rok 2021 byl  
v této oblasti opět silně zasažen pandemií covid-19.  
V některých obdobích byla výuka zcela zastavena. 
Nové situace ale vedou i k novým zkušenostem a my 
jsme v době omezení programů na Toulcově dvoře 
podnikli několik výjezdů do škol. Podporovali jsme 
učitele také na dálku formou zpracování materiálů 
do výuky, které jsme poskytli přes webové stránky  
Učitelnice.cz a Učiteléučitelům.cz. 
Lektoři se stále vzdělávají a rozšiřují své metody. Letos 
se zdokonalovali v badatelské výuce na stáži ve vzdě-
lávacím centru Tereza.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA
Celkem jsme zrealizovali 176 programů,  
které absolvovalo 3 189 účastníků. Celkem bylo 
odučeno 6 890,5 účastníkohodin. 

Zpětné vazby
„Dnes jsme byli u vás na programu Stateček se zvířátky. 
Moc bychom chtěli poděkovat paní lektorce za moc pří-
jemné dopoledne a empatický přístup k našim žákům.“ 

„Vše do sebe krásně zapadalo, všichni byli spokojeni  
a jako bonus jsme měli pohádkové počasí. Opravdu 
děkujeme za skvělý zážitek a již nyní se těšíme na další 
program u Vás.“

„Za mě celý program perfektní a lektorka dokáže děti 
skvěle zaujmout. Super!“

CHOVATELSKÉ KROUŽKY
Chovatelské kroužky poskytují dětem z okolí pravidel-
ný kontakt se zvířaty, dlouhodobé zdokonalování cho-
vatelských dovedností i možnost setkávat se celoročně 
s vrstevníky se stejnými zájmy. 
Na jaře jsme byli nuceni kvůli pandemii kroužky opět 
na čas přerušit. Kromě zasílání našich vzdělávacích 
videí a dalších online materiálů jsme připravili hru po 
Toulcově dvoře, kterou si děti s rodiči mohli individu-
álně projít. 
V září 2021 jsme otevřeli nový kroužek s přírodověd-
ně-chovatelským zaměřením. Nyní se tak schází každý 
týden pět skupin dětí, se kterými můžeme dlouhodo-
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bě pracovat. 
Proběhla odborná externí evaluace dopadu chovatel-
ských kroužků na členy, která navázala na naši pilotní 
evaluaci z předchozího roku. Na jejím základě budeme 
i nadále zvyšovat kvalitu naší činnosti. 
Chovatelských kroužků se v roce 2021 účastnilo 
celkem 108 dětí. 

Zpětné vazby
„Moc děkujeme, ta videa o zvířatech jsou stejně ze všeho 
nejlepší a zkoukneme si je vždycky celá rodina :-).“

„Děkujeme za krásnou hru. Dnes jsem ji se syny absolvo-
vala, kluky to moc bavilo. Přeji hezký večer a ještě jednou 
díky za vaše aktivity v této době.“

„Moc se nám líbily zejména úkoly ukryté pod stromem  
a pařezem :-).“
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JEZDECKO–CHOVATELSKÉ KROUŽKY, JEZDECKÁ 
ŠKOLA SRAZ
Naše jezdecká škola má dlouholetou tradici. Její počát-
ky sahají do roku 1999. Učíme podle vlastní metodiky 
„Komunikačně-jezdeckého programu s koňmi“, která 
se neustále vyvíjí a rozšiřuje. Pracujeme s individuál-
ním přístupem v malých skupinách. Při výuce je pro 
nás důležitá životní pohoda člověka i koně, práce s 
tělem a myslí, vzájemný rozvoj důvěry a respektu, 
ohleduplnost i radost.

Vycházíme ze základů české jezdecké školy s využitím
zásad ježdění centered riding (výukových metod podle 
Sally Swift) a z principů horsemanshipu, které propo-
jujeme s tématy environmentální výchovy a vzdělává-
ní.

Součástí programu kroužků jsou čtyřhodinové bloky,
ve kterých se děti věnují péči o koně, výuce teorie
i praxe z oblasti práce ze země, pod sedlem i hipologie.
Žáci mají možnost se zapojit do víkendových praxí.

Učíme co nejvíce venku. Do náplně kroužků zařazuje-
me enviromentální témata, učíme děti, jak se chovat 
šetrně a odpovědně k životnímu prostředí. Vedeme je 
k samostatnosti, spolupráci, zodpovědnosti, vzájem-
nému respektu a přátelským vztahům. Učíme je šetrně 
pobývat v přírodě i zapojit se aktivně do její ochrany. 
Využívali jsme k výuce moderní jízdárnu i přírodní te-
rén blízkého okolí a Hostivařského lesoparku, zázemí 
stájí i klubovny, které máme pro tyto účely vybaveny. 

Součástí „učitelského“ týmu jsou huculští koně,  kteří
se společně s lektory zapojují do výuky. Prezentujeme
toto plemeno jako nositele cenného genotypu pri-

mitivního plemene, které je od roku 1993 vyhláše-
no genovým zdrojem ČR. Ukazujeme přímo v praxi 
všestrannost huculského koně a jeho využitelnost  
v současné době.
V roce 2021 jsme měli k dispozici 9 huculských 
koní.

Naším záměrem je přispět k rozvoji chovu huculů  
a k propagaci tohoto plemene mezi širokou veřejností 
jako živou a vzácnou kulturní památku, která si zaslou-
ží pozornost a podporu. 

Naším přáním je pracovat s dětmi a mládeží dlouho-
době, inspirovat je a vést k ochraně přírody. Učit je, 
jak zacházet s koňmi v harmonii vzájemné důvěry  
a respektu, a naplňovat jejich přirozené životní potře-
by. 

V roce 2021 jsme vedli pro děti a mládež 6 pra-
videlných jezdecko – chovatelských kroužků  
a 3 jezdecké výcviky pro celkem 75 účastníků.
Pro dospělé jsme připravili 4 kroužky pro celkem
20 osob.

AKCE PRO VEŘEJNOST
Pro návštěvníky Toulcova dvora připravujeme každý 
měsíc tematické akce, na nichž se věnujeme přede-
vším správné péči jak o domácí mazlíčky, tak o hospo-
dářská zvířata.
Akce byly omezeny pandemií covid-19 a mohly probí-
hat až od května. Navýšili jsme jejich počet.

Celkem jsme připravili 12 akcí, které navštívilo
318 účastníků.
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SEMINÁŘE A WEBINÁŘE PRO ODBORNOU 
VEŘEJNOST
Vzhledem k omezením, která s sebou přinesla covi-
dová situace, jsme část odborného vzdělávání pře-
vedli do online formy. Realizovali jsme ve spolupráci  
s MVDr. D. Švehlovou 8 vzdělávacích webinářů.  
Podzimní seminář byl věnován chovatelství. MVDr. D. 
Švehlová jej zacílila na veterinární minimum pro cho-
vatele koní.  
Pokračovali jsme i v tomto roce ve spolupráci s V. Bo-
řánkem, který pro nás připravil nový typ semináře  
s názvem Teorie jízdy pro jezdeckou praxi. Byl zaměřen 
na přípravu a výcvik koně pod sedlem. Dále jsme zre-
alizovali pod jeho vedením 2 kurzy  Horsemanshipu s 
tématikou výcvik a výchova mladého koně s využitím 
práce na kruhovce. 
Nabídli jsme odborné veřejnosti další novinky.  MVDr. 
V. Benešová přednášela a vedla praktické cvičení na 
téma respirační onemocnění koní.  Ing. K. Kumble se 
věnovala na semináři „Dotkni se svého koně“ znalos-
tem z anatomie a praktickému ošetření jemnými ma-
nuálními technikami. 
Celkem proběhlo 16 vzdělávacích akcí pro 506 
účastníků.

STUDENTSKÉ STÁŽE, PRAXE, SEMINÁŘE
Naše spolupráce s oborovými středními a vysokými 
školami pokračovala i v roce 2021. 
Museli jsme se rychle přizpůsobovat konkrétní epide-
mické situaci a průběžně jsme střídali on-line, hybrid-
ní i prezenční výuku. Navázali jsme na naše předchozí 
zkušenosti s webináři, přesto připravit tříhodinovou 
on-line přednášku zajímavou a interaktivní formou 
byla výzva.
Na seminářích a přednáškách  se vzdělávalo 

1160 studentů. Zrealizovali jsme celkem 10 
akcí, z toho 8 v on-line formě. 

Studenti oborových škol k nám od roku 2006 přicházejí 
na učební a odborné praxe. Jejich náplní jsou kromě 
péče o zvířata rovněž náslechy výukových programů, 
přímá práce s klienty na farmě, náslechy hiporehabili-
tačních lekcí a další aktivity.
Studenti u nás oceňují výborný přístup ke zvířatům  
i lidem, možnost vyzkoušet si „něco nového“, pestrost 
plemen i činností na farmě, pozitivní a veselé naladění 
pracovního týmu.
Sdružení SRAZ je významným poskytovatelem 
odborných a učebních praxí, které v roce 2021 
absolvovalo 54  studentů.

Se školami a jejich studenty spolupracujeme jako kon-
zultanti rovněž při zpracovávání odborných prací stu-
dentů. V tomto roce jsme spolupracovali s 5 studenty, 
kteří zpracovávali témata související s environmentál-
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ním vzděláváním, chovem koní a sociálním zeměděl-
stvím.

DEN ZVÍŘAT A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Den zvířat je akce s dlouhou tradicí. Ročník 2021 prová-
zelo téma „Z divočiny do stáje“. Pro akci jsme připravili 
celkem 7 stanovišť, na kterých se účastníci dozvěděli  
a mohli si vyzkoušet specifika domestikace jednot-
livých druhů zvířat s ohledem na jejich welfare. Pro 
odpolední blok jsme zajistili doprovodný program 
– ukázky výcviku záchranářských psů, představení 
specifických požadavků mláďat drůbeže a Dřevěné 
divadlo. 
Den zvířat letos navštívilo 156 účastníků. 

I v tomto roce jsme pořádali výtvarnou soutěž „Žije-
me spolu - pomáháme zvířatům“. Soutěž obesla-
lo 261 dětí. Z došlých prací jsme uspořádali výstavu  
v Toulcově dvoře, která byla slavnostně otevřena  
7. 10. 2021, vítězům jednotlivých kategorií byly předá-
ny ceny a diplomy. Výstava byla přístupná do poloviny 
října, následně byla přemístěna do Městské knihovny 
v Praze 11 – Opatov, kde si ji mohli návštěvníci pro-
hlédnout celý měsíc.

Zpětné vazby učitelek na Den zvířat
„Výborné – názorné fotky, praktické úkoly, zkoumání  
a přiblížení toho, s čím se běžně setkáváme a často si věci 
neuvědomujeme. Díky.“

„Program splnil očekávání na 100 %. Odbornost, atrak-
tivnost, aktuální využití, vciťování do potřeb zvířat.“

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - Školy malých farmářů
Příměstské tábory s farmářským zaměřením jsou pro 
mnoho dětí nejoblíbenější prázdninovou akcí. Zájem 

dětí o příměstské tábory s farmářským zaměřením je 
v posledních letech veliký, zvláště o pětidenní akce 
během hlavních prázdnin. Děti zde zažívají táborové 
hry, výtvarné aktivity, ale především přímý kontakt se 
zvířaty. Krmení králíků a odvádění koz na pastvu patří 
k několika oblíbeným činnostem, kterých se děti na 
farmě mohou zúčastnit. Nabízíme programy pro tři vě-
kové kategorie v různých termínech a zúčastnit se tak 
mohou děti od 6ti do 12ti let. Někteří odrostlí účastníci 
se stávají našimi pomocnými lektory. 
V roce 2021 proběhlo 7 pětidenních příměst-
ských táborů, 1 dvoudenní a 1 jednodenní. Cel-
kem je absolvovalo 209 účastníků. 

PRÁZDNINOVÉ POBYTOVÉ AKCE S HUCULSKÝMI 
KOŇMI
Na letošní léto jsme se s koňmi přesouvali na nové 
prázdninové středisko v Chotiněvsi na Litoměřicku. 
Větší část koní jela tradičně „po kopytě“, formou pě-
tidenního putování. Byla to pro nás velká neznámá. 
Posledních 20 let trávili léto na Vápně, kde už bylo 
vše zaběhlé.  Rozhodli jsme se tedy začít pozvolna  
a pořádali jsme pouze menší pobyty – „Putování  
s huculy“, „Relax pobyt pro dospělé“ a nově i pro děti  
z JCHK. Největší akcí byl „Letní dětský tábor“, kde bylo 
tento rok 14 účastníků. Vše proběhlo nad očekávání 
dobře, v Chotiněvsi jsme se postupně zabydleli.  Bě-
hem „Putování s huculy“ jsme objevovali nové trasy, 
které jsme potom mohli využít na ostatních akcích.
Všichni byli spokojeni, proto jsme se rozhodli, že do 
Chotiněvsi budeme jezdit i v dalších letech. Majitel 
plánuje rozsáhlou rekonstrukci objektu a vylepšení 
táborového zázemí. Už teď se těšíme, jaké novinky nás 
čekají v roce 2022.
Proběhlo celkem 9 akcí, do kterých bylo zapoje-
no 53 účastníků, především dětí a mládeže.
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Sdružení SRAZ je aktivním střediskem České hipore-
habilitační společnosti, z.s. (ČHS), která má více než 
30letou tradici. Jsme držiteli statusů „Středisko do-
poručené hiporehabilitace“ ČHS a „Středisko praktické 
výuky“. Řadíme se tím mezi 11 takto oceněných stře-
disek v ČR. 

Programům terapií s koňmi se věnujeme již od 
roku 1999. Zaměřujeme se primárně na oblast „hipo-
terapie ve fyzioterapii a ergoterapii“ (HTFE), okrajově 
i na oblast „hiporehabilitace v pedagogické a sociální 
praxi“ (HPSP). Po celý školní rok (s výjimkou zákazu 
činnosti v rámci opatření covid-19) probíhaly lekce 
HR pět dní v týdnu. V měsících duben – červen 2021 
jsme přidávali navíc víkendové lekce, abychom dohna-
li ztrátu způsobenou tříměsíční uzávěrou. Bylo to pro 
realizační tým náročné, ale z ekonomického hlediska 
nezbytné.
Vytvořili jsme potřebné zázemí a vybavení pro reali-
zaci lekcí, máme profesionální, stabilní tým odborníků 
i koní. Většina našich koní má složenou specializační 
zkoušku pro hiporehabilitační koně pod ČHS. 

Zaměřujeme se stále více na oblast rané péče, 
což jsou děti od miminek do věku 7 let. U nich je efekt 
prováděné hipoterapie (HTFE) nejvyšší. Abychom se 
mohli věnovat této náročné a specifické klientele, 
doplnila si naše terapeutka v předchozích letech spe-
cializaci i pro tuto oblast. Realizovali jsme inten-
zivní tříměsíční bloky rané péče, jejichž cílem je 

HIPOREHABILITACE

aktivizovat klienta (nejčastěji miminko) pro jeho další 
fyzický rozvoj. 
V srpnu jsme realizovali na Toulcově dvoře intenzivní 
hiporehabilitační týden pro 18 dětí. Každý klient ab-
solvuje v průběhu 5 dní 10 lekcí hipoterapie. Díky in-
tenzitě lekcí jsou na klientech viditelné velké pokroky.

Pro naše klienty a jejich rodiny jsme připravili společné 
setkání u ohně a zorganizovali jsme dva vodácké ví-
kendy.

Celoročně k nám do lekcí docházeli studenti na 
praxe a stáže, byli jsme konzultanty jejich baka-
lářských a diplomových prací.

Dokončili jsme naše zapojení v mezinárodním 
projektu Erasmus+ v oblasti hiporehabilitace. 
Projekt pod patronací České hiporehabilitační společ-
nosti byl  zaměřený na podporu inovace s výměnou 
zkušeností a dobré praxe a byl věnovaný rozšíření 
kompetencí lektorů kurzů hiporehabilitace. Naše tera-
peutka byla členkou týmu, který školil turecký tým z 
univerzity Nevsehir Haci Bektas Veli a bulharský tým  
z Bulgarian Equine Therapy Association. 
V září 2021 jsme se aktivně účastnili Evropské 
hiporehabilitační konference organizovanou 
ČHS v Praze. Naše terapeutka měla aktivní příspě-
vek (prezentace – kazuistika klienta), klisna Sára byla 
předváděna jako ukázka hiporehabilitačního koně  
a huculského plemene. Prezentovali jsme se odbor-
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ným posterem o hiporehabilitaci s huculskými koňmi 
v našem Spolku. 
V rámci konference se propojilo téměř 400 
účastníků z 37 zemí, z toho se sešlo prezenčně 
více než 250. Byla to skvělá příležitost pro PR, 
vzdělávání, sdílení, vytváření kontaktů aj. 

Naše specialistka pro hiporehabilitaci je odbor-
nou lektorkou kurzů HTFE pod ČHS a v roce 2021 
byla zvolena předsedkyní ČHS. 
Předsedkyně Sdružení SRAZ je zkušební komisařkou 
pro specializační zkoušky koní pro hiporehabilitaci pod 
ČHS.

V roce 2021 jsme zajistili celkem 1567 lekcí.  
Docházelo k nám 66 klientů, z toho 60 klientů  
z kategorie děti a mládež. 
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V roce 2001 jsme vytvořili ojedinělou výukovou 
a socioterapeutickou farmu s expozicí původ-
ních českých plemen hospodářských zvířat, kte-
rá je vedena v duchu welfare. Celoročně zajišťuje-
me její provoz. 
Farma slouží k realizaci ekologických výukových pro-
gramů pro děti od MŠ až po středoškoláky. Je místem 
pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. 
Na farmě probíhají terapeutické programy. Je využívá-
na v rámci seminářů pro odbornou i širokou veřejnost, 
praxí studentů VŠ i programů volnočasových aktivit. 
Do celoroční péče o zvířata se zapojují děti v rámci 
zájmových kroužků a příměstských táborů. V průběhu 
školního roku realizujeme odpolední osvětové akce 
pro veřejnost s tematikou chovu hospodářských zvířat.
V roce 2021 jsme pokračovali ve vzdělávání a osvětě  
o vzniku a významu českých plemen. 

Na výukové a socioterapeutické farmě jsou zástupci 
české červinky, české bílé kozy, ovce valašky, hucul-
ského koně, české zlaté kropenky, přeštická prasata a 
české husy. Zajímavá je i expozice králíků, do které je 
zařazen český strakáč, český černopesíkatý a červený 
králík.

Protože situace prvních čtyř měsíců roku omezova-
la návštěvy na farmě, natáčeli jsme osvětová videa, 
která jsme postupně uveřejňovali on-line. Připra-
vili a uveřejnili jsme celkem 5 videí o chovu zvířat  
s ohledem na welfare.

Národní plemena jsou cennou genovou rezervou pro 
zachování agrobiodiverzity - plemenné pestrosti hos-

podářských zvířat. Každoročně úspěšně odcho-
váme řadu mláďat, která jsou zařazována do 
dalšího chovu. Náš kozlík byl po předvedení na aukci 
zařazen do plemenitby. Bohužel v roce poznamena-
ném pandemií se pořádalo minimum výstav drobných 
hospodářských zvířat.
Všechna zvířata z farmy chováme s maximálním 
ohledem na kvalitu jejich života. Zajišťujeme jim 
dostatek prostoru, pobyt ve skupině (stádě, hejnu), 
dostatek vhodné potravy, pohybu, odborné péče. Při-
spět na péči o zvířata mohou i návštěvníci, například 
formou adopce.
Farma je místem, kde potkáte všechny věkové katego-
rie návštěvníků. Především období jara s sebou přináší 
radost z nových přírůstků a pozorování života zvířecích 
rodin, které se těší velké oblibě dětí i dospělých.

Odhadovaná návštěvnost Toulcova dvora byla  
v roce 2021 okolo 90.000 osob, z toho 80 %  
si prohlédlo farmu. 

Zookoutek
Zookoutek s domácími mazlíčky slouží k vzdělávací  
a výchovné činnosti. Navštěvují ho děti školních ko-
lektivů v rámci výukových programů i členové cho-
vatelských kroužků. Zodpovědný přístup při pořízení 
zvířete a vhodná každodenní péče je stále aktuální 
téma, které zde můžeme zprostředkovat. Kromě za-
krslých králíků a oblíbených druhů hlodavců chováme 
užovku červenou, želvu stepní a několik netradičních 
bezobratlých živočichů. Pořádáme zde také osvětové 
akce pro veřejnost a s tématem mazlíčků jsou spjaty  
i tři naše výukové programy pro školy a školky.

NOEMOVA ARCHA, ZOOKOUTEK
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V roce 2021 pokračovala omezení v důsledku pande-
mie covid-19  a ubytovací služby byly více než třetinu 
roku zavřené. 
Počet ubytovaných činil pouze 1261 osob a 2575 
noclehů.

UBYTOVÁNÍ NA STATKU
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ČINNOST ZA ROK 2021 V ČÍSLECH

 

Ak�vity a programy Počet akcí ročně Počet účastníků 
Environmentální výukové programy pro školy 176 3189 
Akce pro veřejnost 14 638 
Celostátní výtvarná soutěž  1 261 
Výstavy výtvarných prací 2 12000 
Semináře studenty VŠ, pedagogy 
Z toho on-line 

10 
8 

1 160 
1 116 

Příměstské tábory na Toulcově dvoře 9 209 
Studen� SŠ, VŠ, VOŠ na odborné 1 - 3 týdenní praxi  54 54 
Koordinace osob se zdravotním pos�žením - 3 
Počet členů klubu  - 380 
Pravidelné kroužky pro dě� a mládež 14 170 
Lekce hiporehabilitace 1 567 66 
Odborné semináře 
z toho on-line 

16 
8 

506 
294 

Pobyty pro rodiny, tábory, pobytové akce 
Cho�něves 

9 53 

Pravidelné kroužky pro dospělé 4 21 
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V roce 2021 jsme se intenzivně věnovali získávání fi-
nančních prostředků na zajištění aktivit a programů 
v souladu s naším posláním. Získali jsme celkem 10 
grantů a 2 veřejné zakázky, další 3 grantové žádos-
ti jsme podali. Ty úspěšné budeme realizovat v roce 
2022.
Další finance jsme získali formou darů nebo přes ve-
řejnou sbírku.

Veřejná sbírka
Od roku 2014 pořádáme veřejnou sbírku. Sbírka se 
koná za účelem získání finančních prostředků na roz-
voj a zajištění zooterapie, zejména hiporehabilitace  
a provozu výukové a socioterapeutické farmy. 
V roce 2021 byl hrubý výnos sbírky 546.251,07 Kč,  
z kterého jsme čerpali 429.455,60 Kč a to zejména na 
zajištění ošetřování zvířat, nákup krmiv pro zvířata, 
kování koní a veterinární služby.

FUNDRAISING
2021

 

Granty a zakázky    Částka v Kč 

HMP odbor ochrany prostředí 
Kooperace člověk a kůň - lekce hiporehabilitace 
na Toulcově dvoře pro dě� a mládež se 
zdravotním pos�žením  

300 000 

HMP odbor ochrany prostředí Environmentální výukové programy na farmě a v 
zookoutku Toulcova dvora 

450 000 

HMP odbor ochrany prostředí Osvěta a vzdělávání v oblas� ochrany zvířat a 
welfare zvířat na Toulcově dvoře 300 000 

HMP odbor ochrany prostředí 
Environmentální vzdělávání studentů VŠ a VOŠ a 
dospělých v rámci celoživotního vzdělávání v 
Toulcově dvoře 

170 000 

HMP odbor sportu a volného 
času 

Podpora využi� volného času dě� a mládeže na 
území hl. m. Prahy (Výtvarná soutěž a Den zvířat 
na Toulcově dvoře) 

72 000 

Ministerstvo zemědělství Začleňování osob s pos�žením v Toulcově dvoře 
v souladu s principy sociálního zemědělství 790 149 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Celoroční zajištění volnočasových ak�vit pro dě� 
a mládež podporujících pobyt v přírodě a zdravý 
životní styl 

239 108 

Nadace ČEZ Sedlo pro hiporehabilitaci 30 000 
Nadace ČEPS, a. s. Sedlo pro hiporehabilitaci dě� 40 000 

ČSOB dar (Fórum dárců) Kůň pro hipoterapii v rámci programu „ČSOB 
pomáhá regionům 2021 – jarní výzva“ 183 588 

Zakázka NPU a VGZpZ při 
VÚŽV 

Výchovné a vzdělávací ak�vity v oblas� genových 
zdrojů pro dě� a mládež 90 000 

Zakázka HMP – zajištění 
provozu SEV Toulcův dvůr 

Zajištění provozu Střediska ekologické výchovy 
(SEV) Toulcův dvůr 1 250 000 
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Protože rok 2021 příliš nepřál osobnímu setkání, více
jsme se věnovali psaní článků, komunikaci s novináři
a natáčení videí. Výstupy jsme pak publikovali v tisku,
na sociálních sítích i v televizních vysíláních.
Celkem vyšlo 11 čísel SRAZového Zpravodaje s pozván-
kami, osvětovými články i hodnocením.

Natočili a sestříhali jsme celkem 9 videí, která jsme
uveřejnili na sociálních sítích a využívali při on-line 
výuce.
Na farmě natočila 3 reportáže související s chovem
hospodářských zvířat TV Nova.

PUBLIC RELATIONS
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v roce 2021 oslavila 30 let od svého založení. Hlavním 
cílem ČHS  je podporovat kvalitní a bezpečnou hipore-
habilitační praxi se zaměřením na zlepšení kvality ži-
vota dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním, 
jejich rodinných příslušníků a pečovatelů.

Střediska doporučené hipo-
rehabilitace jsou členská stře-
diska ČHS, která splňují nároky 
na provádění kvalitních služeb 
pro klienty a uživatele v jednot-

livých oborech hiporehabilitace a to z hlediska zázemí, 
vzdělání pracovníků a připravenosti koní.

Střediska praktické výuky 
splňují vysoké nároky na za-
jištění a provádění odborných 
praxí ve všech oborech hipore-

habilitace včetně přípravy koní a to z hlediska zázemí, 
vzdělání pracovníků a připravenosti koní. Tato stře-
diska jsou doporučována k odborným praxím v rámci 
vzdělávacího systému ČHS, ostatních vzdělávacích in-
stitucí a také jako střediska kvalitní hiporehabilitační 
praxe.

Zapojení v organizacích s celorepublikovou 
působností, získané certifikace 

Sdružení SRAZ je dlouholetým členem Sítě stře-
disek ekologické výchovy (SSEV) Pavučina, z.s., 
která sdružuje organizace, které se v Česku věnují en-
vironmentální výchově. Pavučina byla založena v roce 
1996, stejně jako náš spolek. Jejím cílem je podporo-
vat a prohlubovat vzájemnou spolupráci a inspiraci  
v oblasti EVVO.

Sdružení SRAZ je certifikova-
ným poskytovatelem EVVO, 
které uděluje SSEV Pavučina, 
z.s.
Cílem certifikace je podpořit 
organizace působící v oblasti en-

vironmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
v růstu kvality jejich služeb. Kritéria certifikace pojme-
novávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce 
kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj or-
ganizací a jejich činnosti. Ty organizace, které splňují 
stanovená kritéria, mohou získat certifikát svědčící  
o vysoké úrovni kvality jejich činnosti.

Sdružení SRAZ je certifikovaným střediskem 
praktické výuky a doporučené hiporehabilitace 
České hiporehabilitační společnosti, z.s. (ČHS), která  
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

Rok 2021 byl velmi náročný z hlediska finančního ří-
zení. Byl poznamenaný snížením příjmů z důvodů epi-
demie covid-19 a následným restriktivním opatřením 
vlády ČR.  Přesto se nám podařilo mít pozitivní hospo-
dářský výsledek.
Finanční zdroje Sdružení SRAZ byly i v tomto roce růz-
norodé. Dotační žádosti organizace podpořily: Hlavní 
město Praha, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, Státní fond životního 
prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále 

Nadace ČEZ, Nadace ČSOB a Nadace ČEPS, a.s. Celkem 
tyto příjmy dosáhly 36,66 % z celkových příjmů orga-
nizace.

Příjmy z vlastní činnosti tvořily 32,87 %  a členské pří-
spěvky  23,55 %. 
V roce 2021 tvořily mzdové náklady včetně pojistného 
55,92 % nákladů organizace. Další finanční prostředky 
byly použity na pokrytí nákladů za služby, za režijní  
a materiální zajištění aktivit a programů.

PŘÍJMY ZA ROK 2021



25

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
 

Výkaz zisku a ztrát ve zkrácené podobě   

 

 Název položky Činnost 
hlavní 

Činnost 
hospodářská Celkem 

Náklady    
Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek 1 218 66 1 284 

Opravy a udržování 29  - 29 
Ostatní služby 2 516 314 2 830 
Mzdové náklady 3 827 376 4 203 
Zákonné sociální pojištění 1 163 125 1 288 
Daně a poplatky 9 -1 8 
Jiné ostatní náklady 32 57 89 
Poskytnuté členské příspěvky 89  - 89 
Náklady celkem 8 883 937 9 820 
    
Výnosy    
Provozní dotace 3 333 289 3 622 
Přijaté členské příspěvky 2 327  - 2 327 
Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 230 1 018 3 248 
Výnosové úroky 46 -  46 
Jiné ostatní výnosy 586 52 638 
Výnosy celkem 8 522 1 359 9 881 
Výsledek hospodaření před daněním -361 422 61 
Výsledek hospodaření po zdanění -361 422 61 
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme organizacím, jednotlivcům i firmám 
za spolupráci, pomoc a finanční příspěvky:
Botič, o.p.s.
Envira, o.p.s.
MŠ Semínko, o.p.s.
Hanka Mochov, s.r.o.
Komora veterinárních lékařů ČR
BPS - Byznys pro společnost, z.s.
House services, s.r.o.
Bydlení na doporučení, s.r.o.
Okna.eu, s.r.o.
Stone house, s.r.o.
Šumavská stavební společnost Volary, s. r. o.
MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Jaroslav Skoupý
Rodina Pavlíčkových
Roman Martínek 
Jakub Glanc
Pavla Marešová 
Jan Vrbík
Marta Hrdličková

Děkujeme za podporu našich projektů:
Hlavní město Praha
VÚŽV Uhříněves, v.v.i.
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nadace ČEZ
Nadace ČEPS
Nadace ČSOB
Státní fond životního prostředí
Děkujeme za pomoc a spolupráci organizacím, 
jejichž jsme členy:
Toulcův dvůr, z.s.
Česká hiporehabilitační společnost, z.s.
Asociace chovatelů huculských koní
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, z.s.
Česká jezdecká federace

Děkujeme adoptivním rodičům zvířat za finanční 
dary na jejich chov. 

Děkujeme všem našim pracovníkům, členům, 
účastníkům akcí a návštěvníkům za jejich podporu 
a přízeň. 
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Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s.

Kubatova 32/1
102 00  Praha - Hostivař

http://www.toulcuvdvur.cz/sdruzeni-sraz
e-mail: sdruzenisraz@centrum.cz

            Sdružení SRAZ - Toulcův dvůr


