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„Nedostatek lidí v  zeměděl-
ství postupně nahrazují technika 
a  moderní technologie. A  zdejší 
komplexní volné ustájení koní je 
toho příkladem,“ zdůraznil Mi-
chal Karmazín, který celým dnem 
provázel. „Rodina Čoudkových 
zde vybudovala krásné a  plně 
funkční zařízení, aniž by potřebo-
vala desítky milionů korun. Vyna-
ložené prostředky každého určitě 
příjemně překvapí. Stálo to něja-
ké peníze, jejich větší část pokryly 
dotace, ale nutná byla především 
odvaha, nadšení a velké nasazení 
celé rodiny a  jejích přátel. Mám 
velkou radost, že po roce čekání 
máme možnost si prohlédnout 
tak hezký koutek naší země. Vě-
řím, že obdobná zařízení u  nás 
postupně porostou.“

Od diplomové práce 
po funkční areál

Na první pohled je vidět, že 
nový areál v  Mažicích zabírající 
asi jeden hektar se skutečně po-
vedl. Na konci vsi nenápadně 
zapadá do krajiny a  nenarušuje 
vesnický ráz, k čemuž přispívají 
nejen střechy přístřešků z červe-
ných tašek, ale i  ovocné stromy 
uvnitř areálu. Počet stromů se 
bude postupně zvyšovat, takže 

koně budou mít v  parném létě 
k dispozici dostatek stínu. V tom-
to přirozeném prostředí by mělo 
být na třicet koní, které budou 
využívat i okolní pastviny. 

„Na realizaci tohoto projektu 
se podílela celá naše rodina 
s  mnoha kamarády,“ řekla pří-
tomným Mgr. Veronika Čoudko-
vá, která mimo jiné učí chov koní 
na nedaleké katedře zootechnic-
kých věd Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. „I s tře-
mi malými dětmi a řadou vlád-
ních omezení za zády jsme ak-
tivní ustájení vybudovali a  za 
to bych chtěla moc poděkovat 
celé rodině, všem přátelům, 
a  především firmám AGRICO 
a SCHAUER. Na začátku tohoto 
projektu v roce 2017 bylo zadání 
diplomové práce docentem Mi-
roslavem Maršálkem z Jihočeské 
univerzity, následovaly prohlídky 
aktivních ustájení v  Rakousku, 
které zprostředkovala firma AG-
RICO, kde jsme viděli, jak celý 
systém funguje. Vůbec nás tehdy 
nenapadlo, že bychom obdobné 

ustájení koní mohli mít doma. 
Nicméně za čas jsme zažádali 
o grant z programu Inovace, byli 
jsme úspěšní a  začali jsme ob-
dobný projekt realizovat i u nás. 
Navázali jsme spolupráci s Jiho-

českou univerzitou, která se stala 
odborným garantem tohoto pro-
jektu. V  rámci praxe či různých 
exkurzí a odborných stáží k nám 
jezdí její studenti, z nichž někteří 
letos obhajují bakalářské a diplo-
mové práce vycházející z činnos-
ti této aktivní stáje.“

Pohled z univerzity i praxe
Odbornou záštitu nad oficiál-

ním zahájením provozu aktivní-
ho ustájení koní v Mažicích pře-
vzal děkan Zemědělské fakulty 
Jihočeské univerzity doc. RNDr. 
Petr Bartoš, Ph.D. „Jsem rád, že 
se Zemědělská fakulta mohla 
v  roli odborného garanta na 
tomto projektu podílet,“ připo-
mněl děkan. „Líbí se mi na něm 
především to, co je v zemědělství 
čím dál více patrné: propojuje 
světy, které jsou na první pohled 
zcela odlišné. Na jedné straně 
koně, krásná, majestátná zvířa-
ta, na druhé straně moderní 

technologie, které nás čím dál 
více obklopují a pronikají do na-
šich životů. A tyto dvě na první 
pohled nesourodé oblasti se 
v  tomto projektu podařilo pro-
pojit. Je to směr, s nímž se bude-
me v zemědělství čím dál častěji 
potkávat, neboť revoluce 4.0, 
kdy moderní systémy řídí lid-
skou činnost, probíhá nejen 
v průmyslu, ale i na venkově. Na 
tento trend reaguje také naše 
fakulta a studentům chceme na-
bídnout nový program Země-
dělství 4.0. 

Do Mažic přijel i herec Václav 
Vydra, který dílčí technologii 
Schauer využívá u svých koní již 
deset let. „Jsem z  ní naprosto 
nadšený, co je ale mnohem důle-
žitější, ještě více nadšeni jsou 
moji koně. A o to by mělo jít všem 
chovatelům především,“ zdůraz-
nil Václav Vydra. „Žádná investi-
ce, kterou do takového systému 
vložíme, není dost velká. Koně si 
to zaslouží a my od nich zpětně 
dostaneme nádherný dárek: jsou 
spokojenější, klidnější a vyrovna-

nější. Protože v době, kdy se jim 
nemůžeme věnovat, si žijí svůj 
normální koňský život ve stádě, 
kde mají na rozdíl od divokých 
koní zajištěn veškerý komfort. 
Ale způsob života je podobný. 

Sice na menším prostoru, než by 
měli v divočině. Alespoň takovou 
svobodu bychom měli koním do-
přát. Věřím, že najdeme další 
následovníky tohoto systému 
a  společně vytvoříme několika 
koním šťastnější život.“

To nejlepší pro koně 
i ošetřovatele

Koně označení snímatelnými 
čipy si v  daném prostoru sami 
určují vlastní aktivitu. Na zdra-
vém vzduchu jsou neustále v po-
hybu, neboť si vychutnávají vol-
nost a nenuceně obcházejí řadu 
stanovišť. Například krmné sta-
nice s  jadrným či objemným kr-
mivem, místo s  napáječkami, 
zónu oddychu, kruhový výběh, 
kaliště, případně pastvinu. Proto 
je tolik důležitý koncept, jak jed-
notlivá zařízení v areálu přiroze-
ně a  citlivě rozmístit. A  to má 
u  firmy SCHAUER na starosti 
Carola Brandtová. 

„V Evropě již funguje na pět set 
takových ustájení koní, nejvíce 
ve Francii, zejména v  jezdec-
kých školách, dále ve Finsku, 
Švédsku, Nizozemsku, Belgii, 
Lucembursku, a  nechybějí ani 
v  Rakousku či v  Německu,“ 
upřesňuje Carola Brandtová. 
„Když jsem přijela na farmu do 
Mažic poprvé a pak si doma sed-
la k  projektu, věděla jsem, že 
musím pro zdejší koně a  jejich 
ošetřovatele vytvořit to nejlepší 
zázemí. A to se povedlo. Přede-
vším díky tomu, že v  Mažicích 
jsou mladí a progresivní chova-
telé s  jasnou vizí a  velkým roz-
hledem a  všichni, počínaje in-
vestorem a konče posledním ře-
meslníkem, táhli za jeden pro-
vaz. Ani sebelepší technologie 
nepomůže, když provozovatel 
není přesvědčen o  správnosti 
projektu. Pokud porovnám zdej-
ší areál s některými obdobnými 
zařízeními, třeba ve Švýcarsku, 
tak tam se všude šetří místem. 
Tady byl dostatek prostoru pro 
všechna zařízení i  nové stáje, 
které se nechaly přirozeně roz-
místit. Což ocení nejen chovate-
lé, ale především koně. A  to je 
pro mě největší odměnou.“ 

Komfortní stáj za rozumné peníze

Vladislav Fuka

„Vypadá to jako komfort a je to komfort! Pro koně i pro lidi a za rozumné peníze,“ řekl Ing. Michal Karmazín ze společnosti AGRICO Třeboň během 
slavnostního otevření první aktivní stáje koní v České republice. Stejný názor měla i řada jejich chovatelů, kteří v polovině června přijeli do Mažic 
nedaleko Veselí nad Lužnicí. Za krásného slunečného počasí si mohli prohlédnout celý areál a během komentovaných prohlídek se seznámit s touto 
perspektivní technologií. Volné ustájení koní vybudovali manželé Čoudkovi se svými přáteli, generálním dodavatelem technologie rakouské firmy 
SCHAUER byla třeboňská společnost AGRICO. 

Veronika Čoudková poděkovala 
za pomoc celé rodině, všem 
přátelům a firmám AGRICO 
a SCHAUER Foto Vladislav Fuka

Projekt celého areálu 
v Mažicích měla na starosti 
Carola Brandtová z firmy 
SCHAUER Foto Vladislav Fuka

Areál v Mažicích pokřtil mokem z pivovaru Jihočeské univerzity děkan Zemědělské fakulty 
doc. Petr Bartoš (vlevo) Foto Vladislav Fuka

Ing. Dušan Svědík z firmy AGRICO předal Veronice Čoudkové 
upomínkový dar. Třeboňská firma i společnost SCHAUER se budou 
finančně podílet na závodech jezdeckého oddílu Blaťák Mažice, 
jehož jsou Čoudkovi členem Foto Vladislav Fuka

Během oficiálního zahájení si 
vzal slovo i herec Václav Vydra, 
který má s technologií Schauer 
zkušenosti Foto Vladislav Fuka

Slavnostního otevření aktivní stáje koní se ujali (zleva) doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., Mgr. Veronika Čoudková, Ing. Michal Karmazín 
a Carola Brandtová Foto Vladislav Fuka


