
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2015 

Sdružení SRAZ  

Společně za radostí a zdravím, z. s. 
 

Slovo 

úvodem 

 

 

 

Uplynulý rok 2015 patřil ke krásným, tvořivým, ale velmi náročným obdobím.  

Personální změny s sebou přinesly zátěž pro pracovní tým. Přesto jsme zvládli naplnit naše stanovené 

cíle.  

Sdružení SRAZ prošlo úspěšně systémem certifikace poskytovatelů environmentální výchovy. Získali 

jsme a zrealizovali 10 projektů. Zajišťovali jsme po celý rok chod farmy a ubytovny. Vedli jsme výukové 

a volnočasové programy, prázdninové pobyty, lekce hiporehabilitace, studentské praxe aj. Věnovali 

jsme hodně energie řízení a chodu Toulcova dvora.  

Toulcův dvůr je pro naši organizaci výjimečným a krásným místem, které vytváří prostor pro realizaci 

našich vizí.  

Chtěla bych poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům, členům, přátelům i klientům - vy 

všichni přispíváte k tomu, abychom se vzájemně učili, obohacovali a vědomě prožívali.   

 

  

Hodně vzájemných úsměvů vám všem ☺   

 

Marie Dvořáčková 
předsedkyně Sdružení SRAZ  

 



 

Sdružení SRAZ vytváří prostor 

pro vzájemné setkávání 

a porozumění. 

 

Sdružení SRAZ je organizace spokojených kreativních 

lidí, inspirující svým programem k zodpovědnému 

přístupu k lidem, k přírodě a sobě samému. 

 

Welfare = životní 

pohoda 
Celoživotní 

učení 

Integrace 

 

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

Svými aktivitami přispíváme k našemu POSLÁNÍ 

 

Každodenní prací naplňujeme 

naše VIZE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovili jsme si tyto HODNOTY ORGANIZACE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo jsme 

 

 

Naše 

motto: 

 

Sdružení SRAZ vzniklo v roce 1996 a od roku 1999 působí ve Středisku 

ekologické výchovy Toulcův dvůr. Začátkem roku 2001 se naše sdružení stalo 

členem spolku Toulcův dvůr a podílí se na správě areálu a zajištění pestré 

celoroční nabídky programů. 

Nosným programem organizace 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 2015 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. 

• Věnujeme se pravidelnému výcviku a výchově zvířat s důrazem na biologické a etologické 

zákonitosti. 

• Učíme se propojovat členy lidského a zvířecího týmu metodami přirozené komunikace. 

 

Sdružení SRAZ je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, České hiporehabilitační 

společnosti, České jezdecké federace, Asociace chovatelů huculských koní. 

 

Aktivně spolupracujeme s ČZU, s VÚŽV, v.v.i., Uhříněves, s řadou externistů, firemních i individuálních 

dobrovolníků. Významná je i podpora spolupracujících odborníků, kteří se profesionálně věnují našim 

tématům - etologii, přirozené komunikaci s koňmi a lektorským dovednostem. 

 

Získali jsme osvědčení Certifikovaný poskytovatel environmentální výchovy SSEV Pavučina. 

Jsme certifikovaným Střediskem praktické výuky České hiporehabilitační společnosti. 

 

Naši klubovou základnu tvoří 338 členů zapojených do našich aktivit. 

 

 

Propojujeme svět lidí, zvířat a přírody do harmonického celku 

 

 

 

 

 

 

 



Čemu se 

věnujeme  

 

• Hiporehabilitace přináší jedinečný způsob terapie prostřednictvím koně se silným motivačním 

nábojem.  

• Vzdělávání v oblasti ekologie a welfare nabízíme celoročně dospělým i dětem na výukových 

programech, seminářích, kroužcích, osvětových akcích i studentských praxích. 

• Prázdninové mimopražské programy jsou určené pro děti, dospělé i celé rodiny. Dlouholeté 

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, zkušeností 

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 2015 v číslech 

počet akcí 

ročně počet účastníků 

environmentální výukové programy pro školy 204 3701 

akce pro veřejnost 15 1387 

semináře pro pedagogy, studenty VŠ, veřejnost 25 608 

firemní dobrovolnické dny 12 82 

příměstské tábory na Toulcově dvoře 11 241 

studenti VŠ, VOŠ na odborné 1 - 3 týdenní praxi  39 67 

studenti SŠ na odborné praxi 5 9 

počet členů klubu - 338 

pravidelné kroužky pro děti 1x týdně 20 185 

lekce hiporehabilitace 1000 77 

intenzivní hiporehabilitační pobyt Vápno 1 32 

pobytové akce pro rodiny, tábory a letní akce Vápno 8 140 

koordinace osob s postižením - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobyty Vápno 

Semináře pro odbornou veřejnost 

Integrační programy 

Socioterapeutická  

a výuková farma 

Hipoterapie 

Chovatelské kroužky 

Studentské 

praxe 

Jezdecká škola 
Akce pro veřejnost 

Výukové programy pro školy Příměstské tábory 



Hlavní témata 
Celoživotní učení 

Začínáme se vzděláváním u dětí.  Předáváme jim znalosti, pracujeme na postojích a hodnotách.  

Dětem se věnujeme při environmentálních výukových programech pro školní a předškolní děti. 

Zavítat k nám můžou děti od tří let až po střední školy. V široké škále výukových programů se 

seznamují s naší farmou i s domácími mazlíčky. Nejmenším dětem se u nás podaří udělat první krůčky 

k citlivému zacházení s živými tvory, jako je třeba jejich šetrné pohlazení. Účastníci z nejstarších 

ročníků čekají diskuze o zodpovědnosti člověka vůči hospodářským zvířatům v současných chovech. 

Programy jsou postaveny především na přímých zážitcích v prostředí farmy a pestrých výukových 

metodách, které směřují k vytváření dlouhodobých hodnot. 

Věnujeme se cíleně dlouhodobé práci s dětmi v rámci pravidelných kroužků a táborů. 

 

Část našich programů je zaměřená na studenty středních a vysokých škol. Vedeme přednášky, 

semináře, praktická cvičení. Vzhledem k zázemí v podobě farmy a programů se dlouhodobě 

věnujeme odborným a učebním praxím studentů, především z ČZU a pedagogických škol. 

Připravujeme semináře pro odbornou i širokou veřejnost z oblasti etologie, výcviku a chovu koní, 

welfare aj. 

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. 

 

Horsemanship a přirozená komunikace s koňmi je dlouhodobým vzdělávacím programem. Uvolněné soustředění, 

správné načasování, příprava situace, pocit bezpečí, rytmus, důvěra a vzájemný respekt jsou klíčová slova této 

jezdecké i životní filosofie. 



Welfare 

Welfare je anglické slovo, které se dá přeložit jako pohoda, blaho či prosperita. Ve spojitosti s chovem 

zvířat se dá hovořit o vytvoření podmínek chovu i výcviku, které vycházejí z poznatků etologie 

a respektují životní potřeby a biologii zvířat. Zajišťují jedinci psychickou i fyzickou pohodu a umožňují 

mu přirozené chování. 

Životní pohoda se promítá do všech aktivit, kterým se věnujeme. Patří k našim důležitým tématům 

výchovným, vzdělávacím i praktickým. 

Naše zvířata jsme ustájili v Praze. Připravili jsme si tak nelehký úkol, který se pro nás stal současně 

výzvou: Zajistit jim welfare v podmínkách, které máme k dispozici, tj. v prostředí velkoměsta. 

 

 

 

 

Integrace 

V Toulcově dvoře se setkávají lidé různého věku, vzdělání, osoby zdravé i se zdravotním postižením.  

Přicházejí do práce, na prohlídku, program, odpolední akci či dobrovolnický den nebo praxi. 

 

Klientům se věnujeme především na farmě a v jezdeckých provozech. Pracují na chráněných 

a tréninkových místech, docházejí na lekce hipoterapie, účastní se kontaktních programů se zvířaty 

a společných setkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mláďata  

z Noemovy archy 
 aneb příběh o Horymírovi a Horalce pokračuje 

 

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 programy 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 - 

zájmové kroužky, příměstské tábory aj. 

V průběhu roku realizujeme řadu odpoledních akcí pro veřejnost s tématikou chovu hospodářských 

zvířat. Postupně jsme vytvořili naučnou stezku se zajímavými informacemi z oblasti chovu a etologie. 

Každoročně pořádáme benefiční akci pro veřejnost „Den zvířat“ a celorepublikovou výtvarnou soutěž 

„Pomáháme zvířatům“. 

Původní česká plemena jsou cennou genovou rezervou pro zachování biodiverzity - druhové pestrosti. 

Každoročně úspěšně odchováme řadu mláďat. Jsou součástí programů na téma života zvířecích rodin, 

mateřské i otcovské péče, příkladem radosti ze života a bezprostřednosti. Rok byl chovatelsky velmi 

úspěšný - už v lednu se rodila jehňata valašek, v březnu přibyla kůzlata od bílých českých koz. 

V roce 2015 mohli návštěvníci farmy vidět poprvé dvě hrající si telátka české červinky - Horymíra 

a Horalku. Obě matky, Jitka a její dcera Fidorka, se o svá telátka svědomitě staraly. Pohled na 

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

jsme jim příjemný domov. Jalovička žije v rodině zemědělce ve Vyskeři, býček odjel do odchovny býků 

a doufáme, že se stane do budoucna významným plemeníkem. 

Původně nechtěnou součástí expozice se stali holubi – moravští pštrosi. Kde se vzali, tu se vzali, 

přiletěli a už u nás zůstali ☺. 

Odchovali jsme české červené, strakaté i černopesíkaté králíky. Naše slepičky hedvábničky vychovaly 

kuřátka zlatých kropenek. Jejich genetické matky neustále někde pobíhají a nemají na péči náladu 

(nekvokají) a věnují se plně svým aktivitám - pohybu po výběhu, hrabání, kdákání aj. 

Všechna zvířata z farmy chováme s maximálním ohledem na kvalitu jejich života. Zajišťujeme jim 

dostatek prostoru, pobyt ve skupině (stádě, hejnu), vhodnou potravu, pohyb, odbornou péči. 

Finančně mohou přispět i návštěvníci, kteří se stanou jejich adoptivními rodiči. 

Roční návštěvnost farmy odhadujeme na 60.000 osob. 

 

 



Pracovní tým 
Rok 2015 byl pro celý pracovní SRAZový tým přelomovým rokem 

– značné množství dívek a dam se rozhodlo rozšířit počet 

obyvatel na planetě a tím zmnožit počet SRAZáčků. ☺  

Rozrostli jsme se o Marjánku (M. Němcová), Matěje (M. Kohoutová Šťastná) a Lukáška (M. Crawley). 

Další tři kolegyně očekávají návštěvu čápa nebo vrány v roce 2016. Takovou úrodu jsme ani nečekali.☺  

 

Je jasné, že se tato situace odrazila na fungování celého týmu. Gravidní ženy nemohou pracovat 

u zvířat a jejich aktivity přebírají ostatní. Již tak nadprůměrné pracovní výkony se tím posunuly za 

hranici neuvěřitelných až zázračných. Jenom díky tomu jsme rok 2015 zvládli se ctí a dostáli jsme všem 

našim závazkům. A nebylo jich málo. 

Při práci s týmem se řídíme hodnotami SRAZu, poskytujeme prostor pro osobnost a vedeme 

zaměstnance ke zvyšování odbornosti. V tomto roce pracovníci absolvovali semináře zaměřené na 

práci s koňmi, environmentální vzdělávání a lektorské dovednosti. Získané znalosti a dovednosti 

budeme následně využívat v každodenní práci a aktivitách. 

 

 

 



Novinky 2015 

Propagační materiály 

Založili jsme facebookový profil Sdružení SRAZ a Farma Toulcův dvůr. Slouží pro prezentaci aktuálního 

dění a činnosti. Každý měsíc vydáváme Zpravodaj, který nejen informuje o proběhlých a plánovaných 

akcích, ale zároveň přináší zajímavosti a vzdělávací témata z oblasti ekologie. Je rozesílán na 1980 

emailových adres. 

Vzhledem k pestrosti aktivit, kterým se SRAZ věnuje, vychází pro naše pracovníky pravidelně interní 

emailový „Co týden dal a vzal a ten nový přinese“. 

V roce 2016 oslaví SRAZ své 20. narozeniny. Plánujeme vydání kalendáře a pohlednic, tisk triček 

s welfare osvětou, výrobu bannerů, aj. 

 

Sdružení SRAZ prošlo úspěšně systémem certifikace poskytovatelů environmentální výchovy 

V prosinci jsme zúročili dlouholetou snahu o vysokou kvalitu osvětových, 

výchovných a vzdělávacích aktivit v environmentální oblasti. Tým nezávislých 

auditorů prošel podklady a materiály ke vzdělávacím a volnočasovým aktivitám. 

Následně v rámci kontroly přímo na místě důkladně „proklepl“ lektorský tým 

a vyzpovídal vedoucí pracovníky. 

Komise Sdružení SRAZ následně schválila jako organizaci, která splňuje předpoklady pro 

poskytování kvalitních služeb v oblasti environmentální výchovy. 

Budeme dělat všechno pro to, abychom vysokou laťku udrželi i v dalších letech. 

 

Ubytovna  

Jedním z našich provozů je ubytovna vytvořená v prostorách bývalé stodoly. Rok 2015 byl ze strany 

úprav klidnější. Do čela vstupní haly jsme nechali vyrobit vestavěné skříně, kam ukládáme pomůcky 

na výukové programy. Vestibul ubytovny nabízíme kolektivům jako prostor pro setkávání a výuku. 

Vybavili jsme ho novým osvětlením, židlemi a stoly. Oproti loňskému roku došlo ke zvýšení příjmů 

ubytovny o 5%. 

Jezdecká škola 

V naší klubové jezdecké škole se věnujeme komunikačně – jezdeckému programu se zaměřením na 

welfare koní. Jeho cílem je bezpečná a radostná práce s koněm s ohledem na jeho životní pohodu. Se 

členy pracujeme na úrovni zájmového jezdectví a chovatelství. 

 

 

Děti, mládež i dospělí k nám přicházejí 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.  

Výuková metodika vznikla z myšlenky vyučovat jízdu na koni s přihlédnutím na individualitu jezdce 

i osobnost lektora a s maximálním ohledem na koně. Koně vnímáme jako člena týmu s jeho 

specifickým charakterem a temperamentem. Učíme se mu porozumět, respektovat jeho potřeby 

i jedinečnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 i jejich rodičů stále roste. 

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 i kozy na pastvu, staraly se o prasátka, 

drůbež i užovku Žofku. Učily se dojit, upéci si chleba a k tomu vyrobit domácí máslo či sýr. Součástí 

programu byly hry, drobné řemeslné nebo výtvarné dílny a pohybové aktivity. 

 

Vápenské léto 

„Vápenské léto“ a „Putování v sedlech huculských koní“ jsou názvy programů, které jsme připravili na 

období prázdnin. Na Vápně je nádherná příroda, která je jako stvořená pro vyjížďky na koních - 

hluboká údolí s  potoky, květnaté louky, monumentální pískovcové skály, lesy. 

Na malé zemědělské usedlosti a stanovém tábořišti probíhají pobytové akce pro rodiče s dětmi, letní 

tábory pro děti a mládež, Intenzivní hiporehabilitační pobyt a putování Rájem. 

Huculky putují se svými jezdci z Prahy na základnu Vápno pět dnů, po prázdninách se vracejí „po 

kopytě“ zpět na Toulcův dvůr. 

 

 

 

Životní pohoda je to, k čemu směřujeme sebe i ostatní 

Granty, zakázky a dary v 

roce 2015 
 

 

Dárce Projekt Získaná 

suma 

HMP odbor městské 

zeleně a odpadového 

hospodářství 

EVP na farmě a v zookoutku Toulcova dvora 

 

480 000 

HMP odbor městské 

zeleně a odpadového 

hospodářství 

Terapeutické možnosti kooperace člověka a zvířete - 

hiporehabilitační programy s koňmi pro děti a 

mládež se zdravotním postižením 

 

200 000 

HMP odbor sportu a 

volného času 

Zajištění prostor pro volnočasové aktivity dětí a 

mládeže 

35 000 

HMP odbor zdravotnictví Zajištění lekcí hiporehabilitace v SEV hl. m. Prahy TD 165 000 

HMP odbor zdravotnictví Intenzivní HR pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 18 000 

Ministerstvo zemědělství Využití hospodářských zvířat pro terapii, vzdělávání a 

osvětu v oblasti zemědělství, welfare zvířat, jezdectví 

a přirozené komunikaci s koňmi 

 

44 000 

Nadace Duha Intenzivní hiporehabilitační pobyt pro děti se 

zdravotním postižením 

12 000 

Nadace Agrofert Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či 

prostředím, ve kterém vyrůstají 

50 000 

Zadavatel Zakázka  

NPU a VGZpZ při VÚŽV Výchovné a vzdělávací aktivity v oblasti genových 

zdrojů pro děti a mládež 

85 000 

HMP – zajištění provozu 

SEV 

Zajištění provozu Střediska ekologické výchovy 

Toulcův dvůr  

777 600 

 



Zpráva o hospodaření 

v roce 2015 
 

Příjmy celkem (v tisících Kč)   8 167 

 

Účelové dotace a granty 1 065  

 

 

Tržby za služby 

3 819  

Přijaté dary (dary, adopce, veřejná sbírka) 27  

Členské příspěvky 2 977  

Změna stavu zvířat 1,9 

Úroky 39 

Ostatní výnosy 36  

Příspěvky z ÚP 126  

Prodané zboží 0,1 

 

 

 

 

 

 

Výdaje celkem (zaokrouhlené v tisících Kč)   8 073 

 

Mzdové náklady 2 924 

Zákonné odvody za zaměstnance 818 

Spotřeba plynu a vody 227 

Spotřeba energie 111 

Spotřeba materiálu 969 

Opravy a udržování 316 

Ostatní služby 2 631 

Odpisy dlouhodobého majetku 44 

Poskytnuté členské příspěvky 4 

Ostatní náklady 21 

Dopravné 39 

Náklady na reprezentaci 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účetní rozvaha za rok 2015 

 

Rozvaha v celých tisících Kč Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni 

účetního období 

AKTIVA   

Dlouhodobý majetek celkem 664 1 400 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 573 595 

Dlouhodobý finanční majetek 558 1295 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -467 - 490 

Krátkodobý majetek celkem 5 522 5 105 

Zásoby celkem 330 331 

Změna stavu zvířat 329 330 

Pohledávky celkem 418 208 

Krátkodobý finanční majetek celkem 4 585 4 431 

Jiná aktiva  189 135 

AKTIVA CELKEM 6 186 6 505 

PASIVA   

Vlastní zdroje celkem 4 847 4 934 

Jmění celkem 561 551 

Výsledek hospodaření celkem 4 286 4 383 

Cizí zdroje celkem 1 339 1 571 

Krátkodobé závazky celkem 510 541 

IV.  Jiná pasiva celkem 829 1030 

PASIVA CELKEM 6 186 6 505 

 

 

 

 

 



Poděkování 
 

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2015 věnovali svůj čas, finanční prostředky, věcné dary, energii 

nebo dobrou myšlenku. Děkujeme i autorům fotografií a obrázků, které využíváme. 

 

Botič o.p.s. 

Toulcův Dvůr, z.s. 

Envira o.p.s. 

MŠ Semínko 

Radek a Tereza Liznovi 

Hanka Mochov, s.r.o. 

Jana Domanská 

Jana Kottová 

Martin Dvořáček 

Martina Beranová 

Jitka a Luděk Bartošovi 

Jaroslav Skoupý 

Nakladatelství Brázda 

Nakladatelství Vašut 

Tekro s.r.o. 

Komora veterinárních lékařů ČR 

Karel Elbrs 

Biofaktory s.r.o. 

Deloitte Advisory s.r.o. 

Byznys pro společnost 

Active, s.r.o. 

Butterfies and hurricanes, s.r.o. 

House services, s.r.o. 

Společnost Duha 

Nadace CHARTY 77 

Nadace Agrofert

 

Děkujeme za finanční granty na realizované projekty, které podpořili: 

Hlavní město Praha 

Ministerstvo zemědělství 

VÚŽV Uhříněves 

Úřad práce ČR 

Evropská unie 

 

Děkujeme za podporu těmto zastřešujících organizacím, jejichž jsme členy: 

Česká hiporehabilitační společnost 

Česká jezdecká federace 

Asociace chovatelů huculských koní 

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina 
 

Děkujeme všem adoptivním rodičům zvířat, příznivcům a přátelům koní.  

Výroční zpráva byla schválena Správní radou Sdružení SRAZ dne 20. 6. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


