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V rámci technologií ustájení koní se můžeme setkat s řadou typů. Na ústupu je využívání vazného ustájení 
koní. Od 1. února 2021 vstoupila v platnost novela zákona na ochranu zvířat, na základě které bude ve všech 
stájích pro zvířata postavených, rekonstruovaných či poprvé do provozu uvedených po 1. únoru 2021 
zakázáno chovat zvířata celoročně ve vazném ustájení. Tyto podmínky budou do roku 2030 muset splnit také 
všechny starší stavby sloužící k chovu koní. Výjimku ze zákona i po roce 2030 budou mít například chráněné 
historické budovy hřebčinců v Kladrubech nad Labem a v Písku, kde je jiné než vazné ustájení koní bez 
rekonstrukce objektů nemožné. Související vyhláška o minimálních standardech pro hospodářská zvířata bude 
na základě změny definice v zákoně platit nově též pro koně chované jako zájmová zvířata, až dosud se 
vztahovala na koně chované pouze coby zvířata hospodářská.  
Pravděpodobně nejběžnější formou ustájení používanou v Evropě je boxové ustájení, protože každému zvířeti 
dovoluje mít vlastní prostor a individuální režim řízený podle přání jednotlivých majitelů. Boxy se většinou 
liší v rozměrech od 3 x 3 m pro menší koně a 4 x 4 m u větších koní. Boxy mohou být samostatně v řadě vedle 
sebe, někdy mohou mít malý samostatný výběh za boxem anebo mohou být součástí uzavřeného objektu. Za 
prospěšné koním se obecně považují méně měnitelné teploty a suché podmínky. Z hygienického hlediska ale 
nelze opomenout škodlivé emise vznikající rozkladem hnoje, které jdou obtížně větrat. Účinný systém větrání 
je tedy velice důležitý. Společnou nevýhodou vazného a boxového ustájení je pak ztráta přirozeného pohybu, 
kontaktu s ostatními koňmi a časové omezování, a tím zasahování do fyziologických hodin. Jedna z definic 
koně popisuje jako velkého býložravce, adaptovaného na rychlý běh a dlouhé přesuny v otevřené krajině, 
spásání porostů a život ve stádě. Denní režim koní je z 60 až 80 % naplněn pastvou (ve dne i v noci), kterou 
prokládají odpočinkem. Tím tráví koně 5 až 30 % dne, ale záleží na věku, podmínkách a sezóně. Další 
aktivitou jsou přesuny za potravou a za vodou. Pokud je kůň volně ustájen ve skupině, může vykazovat 
sociální chování, rodičovské chování, komfortní chování, do kterého zahrnujeme drbání, válení a hry. Když 
chovatel koni odepře možnost přirozeně se projevovat, dochází k nepohodě (diskomfortu), který může vyústit 
až k poruchám chování a zdravotním problémům. Další běžnou variantou je skupinové pastevní ustájení. 
V žádném případě to ale nelze chápat tak, že se koně vypustí na oplocenou louku, a tak se ponechají. Je 
nezbytně nutné jim zajistit přístřešek, ideálně s osvětlením a zdrojem elektrického proudu, např. pro případ 
akutního ošetření veterinářem v noci. Samozřejmostí by měla být i zpevněná plocha pro nezbytnou manipulaci 
s koněm, jako je např. ošetření kopyt. V posledních letech se začíná v Evropě objevovat aktivní ustájení koní, 
které je v České republice zatím spíše raritou. 
Areál vybavený systémem aktivního ustájení je maximálně přizpůsoben komfortu koní s důrazem na welfare. 
Toto moderní ustájení přispívá ke zdraví koní, snižuje rizika respiratorních chorob a prospívá trávení. 
Naplňuje jejich přirozené potřeby a zároveň usnadňuje práci chovateli, a zároveň zvyšuje jeho produktivitu 
práce. Aktivní stáj pro koně zahrnuje několik funkčních oblastí: klidový prostor (obrázek 1), napájení (obrázek 
2), krmení, integraci a výběh. Koně ustájeni v tomto režimu jsou opatření snadno snímatelným lehkým 
náramkem s čipem na dolní části přední končetiny. Systém krmení zahrnuje individuální dávkování jak 
objemných (obrázek 3), tak jadrných krmiv. V případě jadrných krmiv je stanice vybavena žlabem, který je 
umístěný blízko podlahy. Koně tak mají přirozenou pozici hlavy při příjmu potravy. Hlavní výhodou je 
individuální dávkování a zajištění klidu. Díky tomu mají možnost se plnohodnotně nakrmit i nejslabší či 
nejstarší jedinci ve stádě. Podobný princip je i v případě dávkování objemných krmiv. Seno je koni 
předkládáno opět v blízkosti podlahy a v menších dávkách. Dochází tak k minimálnímu znehodnocení a 
ztrátám. Vedle dávkovaného sena jsou k dispozici i stanice s adlibitním přísunem (obrázek 4). Další výhodou 
krmných automatů je, že pomocí nich lze selektovat směr pohybu koní. Ty automaticky řídí koně podle 



individuálních požadavků chovatele a pouští je do příslušné zóny – odpočinku, krmení, pasení nebo lze takto 
koně rozdělovat do skupin např. podle věku. Systém zajišťuje vysokou úroveň zoohygieny ustájení. Povrchy, 
po kterých se koně pohybují, jsou zpevněné a všechny krmné boxy a další zařízení, jako jsou napajedla, jsou 
snadno omyvatelná. Aktivní ustájení se stálým pohybem zlepšuje celkový zdravotní stav zvířat a přispívá k 
jejich dobré pracovní i sportovní kondici.  Koním je dopřán trvale přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, což 
výrazně snižuje riziko úrazů při sportu, neboť pravidelně zatěžují svalstvo a šlachy. Aktivního ustájení 
zajišťuje optimální pohodu zvířat a splňuje všechny požadavky welfare koní. Nemělo by zde docházet ke 
stresu, bolesti, hladu, strachu, úzkosti ani frustraci. 
Rodinná stáj v Mažicích zahájila v roce 2019 rekonstrukci a přeměnu boxového ustájená na aktivní stáj, jejíž 
plánek lze vidět na obrázku 6. Na tento záměr byla schválena dotace v rámci Programu rozvoje venkova na 
období 2014-2020, 16.2.1. Podpora vývoje nových postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě. Ta je 
zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo 
významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené 
užití. Nová technologie musí být zavedena ve spolupráci s výzkumným subjektem. Inovativnost projektu 
posuzuje odborná komise před schválením projektu. V tomto případě byla navázána spolupráce se 
Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity, konkrétně s katedrou speciální zootechniky. V rámci projektu je 
hodnoceno welfare a zdraví koní v boxovém a inovativním aktivním ustájení. Byl sledován přechod koní 
z boxového ustájení do aktivního, který proběhl v srpnu 2020. Výzkumný projekt svým tématem navazuje na 
dlouhodobě řešenou otázku techniky chovu a pohody zvířat v rámci grantu GAJU 019/2016/Z Výživa a 
technika chovu jako cesta k pohodě zvířat a kvalitě produktů. Cílem řešení projektu je popsat a porovnat 
životní pohodu a zdraví koní v boxovém a inovativním aktivním ustájení. Výzkum je zaměřen na dvě hlavní 
oblasti: výskyt vnitřních parazitů koní a hodnocení welfare, které zahrnuje etologická pozorování, sledování 
adaptace hříbat na aktivní ustájení, hodnocení zdraví a reprodukce. Součástí projektu bude účast na 
technických řešeních vedoucích k maximální funkčnosti systému. Koprologická vyšetření výkalů jsou 
prováděna u 15 – 20 koní z farmy Mažice v měsíčním intervalu mezi odběry vzorků. Etologická pozorování 
jsou zaměřena na změny v chování, vývoj preferencí v průběhu roku, včetně sledování vlivu faktorů, jako je 
například mikroklima stáje. K hodnocení jsou využívána data z centrálního počítače, který zaznamenává denní 
příjem potravy (množství i frekvenci), mikroklimatické dataloggery, GPS lokátory a záznamy z kamer.  
V současné době je na tato témata zadána řada bakalářských a diplomových prací. 
V závěru bychom Vás rádi pozvali na otevření provozu aktivní stáje, který se bude konat 18.6.2021, kde bude 
možnost se seznámit s fungováním aktivní stáje, jejím projektováním a výstavbou. Aktuální informace jsou 
dostupné na webových stránkách www.kone-mazice.cz. 



Obrázek 1: Odpočívárna pro koně. 

 

Obrázek 2: Nezámrzná hladinová napáječka 

 

Obrázek 3: Krmný automat na seno 

 



Obrázek 4: Adlibitní krmení senem 

 

Obrázek 5: Plánek paddocku aktivní stáje v Mažicích 

 

 


