
Pro ty, kdo si tohoto rozdílu 
už všimli, jsou tu společnosti 
AGRICO Třeboň a  rakouská 

firma SCHAUER se svým ak-
tivním ustájením koní. Tato 
technologie vychází z  přiroze-
ných potřeb koní, přitom 
usnadňuje práci chovatelům 

a  zvyšuje jejich produktivitu. 
Jako první v  republice, ale 
i  v  rámci všech postsocialistic-
kých zemí, bylo takové zařízení 
zprovozněno na farmě Ing. 
Františka Čoudka v  Mažicích 
na Táborsku. 

Přirozený způsob žití

V  čem spočívá tento systém? 
Koně označení snímatelnými či-
py si ve zpevněném prostoru – 

paddocku sami určují vlastní ak-
tivitu. Na zdravém vzduchu jsou 
neustále v  pohybu, neboť si vy-
chutnávají volnost a  nenuceně 
obcházejí řadu stanovišť. Napří-

klad krmné stanice s jadrným či 
objemným krmivem, místo s na-
páječkami, zónu odpočinku, pí-
sek na válení, brouzdaliště, pří-
padně pastvinu. 

Ve stanici Compident Horse se 
jim postupně v malých dávkách 

předkládá jadrné krmivo, a  to 
podle individuálních potřeb jed-
notlivých zvířat. Prostřednictvím 
počítače lze každému koni na-
programovat řadu různých kom-
binací krmných směsí, ovsa 
a  krmných doplňků. Co je také 
velice důležité, malé krmné dáv-
ky dostávají několikrát za den. 
Přirozená poloha žlabu blízko 
podlahy pak vede k tomu, že ko-
ně přijímají krmivo se sklopenou 
hlavou, pomalu, nehltají, což má 
vliv na přirozenou a  bezproblé-
movou funkci trávicího traktu. 

Individuální a časově řízené je 
i dávkování objemných krmiv, ať 
už volně ložených, či z  balíků, 
doplněné příkrmištěm pro adli-
bitní příjem. Ztráty znehodnoce-
ním jsou minimální, přitom do-
plňování je snadné a  rychlé. 
K dispozici je neustále voda v ne-
zámrzných hladinových napá-
ječkách. Aby se každé zvíře do-
statečně nakrmilo, musí uvede-
ná stanoviště několikrát za den 
obejít, což má vliv na jeho maxi-
mální pohybovou aktivitu, podle 
GPS dataloggerů nachodí za den 
v průměru 12 až 15 km. V systé-
mu aktivního ustájení koní je 
důležitá i selekce směru pohybu, 
která prostřednictvím východů 

z  krmných stanic navádí koně 
podle popžadavků chovatele 
a s ohledem na individuální po-
třeby zvířete do správné zóny. 
Řízení denních aktivit včetně evi-
dence spotřeby krmiv zajišťuje 
počítač.

Výhodné pro zvířata 
i chovatele

Aktivní systém ustájení koní je 
ideální v  kombinaci s  pastvou. 
Lze ho využít pro společné ustá-
jení sportovních nebo hobby ko-
ní všech kategorií a  plemen sa-
mozřejmě s výjimkou hřebců. 

Návrat k přirozenému způsobu 
žití přináší řadu výhod, a  to jak 
pro koně, tak i ošetřovatele. Ko-
ním je dopřán trvale přirozený 
pohyb na čerstvém vzduchu, což 
vede ke snížení rizika respirač-
ních chorob. Uvedený systém 
ustájení se stálým pohybem zlep-
šuje celkový zdravotní stav zvířat 
a přispívá k jejich dobré pracovní 
i  sportovní kondici, pohodu ne-
vyjímaje. Pro koně je důležitý 
i stádový sociální kontakt, navíc 
dlouhodobý příjem krmiva v ma-
lých dávkách snižuje riziko koli-
ky. Koně se ve společenství nenu-
dí, velice rychle si na sebe zvyk-
nou a stále se otužují.

Aktivní ustájení koní je výhod-
né i pro chovatele. Jde především 
o  vysokou úroveň zoohygieny 
ustájení, flexibilní pracovní čas, 
snížení potřeby namáhavé ruční 
práce a  zvýšení produktivity. 
Tím, že se koně z velké části dne 
sami o sebe postarají, není třeba 
tolik ošetřovatelů. K dalším před-
nostem patří přehled o  chování 
jednotlivých zvířat a spotřebě kr-
miv. Protože se krmivo dávkuje 
po malých dávkách, zvířata ho 
lépe využívají a zbytečně se s ním 
neplýtvá. Úspora krmiva a  pro-
vozních nákladů je obrovská. 

O koně se stará počítač
Na farmě rodiny Čoudkových 

jsou všechna zařízení Schauer 
v nově postavených přístřešcích. 
Ať už počítačem řízená dávkova-
cí stanice na seno s  automatic-
kým přisunováním balíků, nebo 
dvě příkrmiště pro adlibitní pří-
jem sena. K nim se dostanou jen 
zvířata, která budou mít podle 
elektronické identifikace na seno 
nárok. Tak trochu unikátní je 
v  Mažicích automatická stanice 
pro krmení jadrným krmivem, 
neboť oproti obdobným zaříze-
ním má selekční branku do tří 
směrů. Buď koně vypustí zpět do 
paddocku, nebo na pastvinu, po-
případě k adlibitní stanici se se-
nem. Smysluplně se v areálu vyu-
žily i  terénní nerovnosti. Nová 
odpočívárna s volným přístupem 
je zapuštěná do terénu, takže 

i  když je velice prostorná, příliš 
nevyčnívá. Její tři stěny jsou kry-
té, přitom je orientovaná tak, aby 
v ní bylo koním dobře. K pohodě 
zvířat přispívá plocha s  pískem 
na válení. Druhá odpočívárna 
vznikla po odstranění boxů z jed-
né původní stáje. 

Zapomenout nelze ani na inte-
grační boxy k  začleňování no-
vých koní do skupiny. V nich se 
nachází zařízení pro automatic-
ké dávkování sena, které se neo-

vládá počítačem, ale časovým 
spínačem. Pouze v určitých cyk-
lech se otevře šíbr a  koně mají 
přístup k  senu. Uvnitř areálu je 
i  volně přístupná venkovní jíz-
dárna, která se využívá pro vý-
cvik koní a jezdců. 

Svobodný způsob chovu

Průměrný počet koní v jednom 
takovém zařízení je přibližně 30 
až 40, takže celkem si tento způ-
sob chovu vychutnává v Evropě 

více než 16 tisíc koní, což před-
stavuje jen asi 3 % jejich celkové-
ho stavu. „Stále se budují boxové 
stáje a přiznám se, že tomu nero-
zumím,“ říká Carola Brandtová 
z  firmy SCHAUER, která kon-
cepty aktivního ustájení tvoří. 
„Koně ustájené v  boxech vyža-
dují hodně práce spojené s  kr-
mením, s jejich pohybem, vyvá-
děním, zaháněním i  úklidem. 
V  aktivním ustájení se o  sebe 
postarají sami, přitom mají tolik 

potřebný přirozený pohyb. Na-
víc u  klasického ustájení v  bo-
xech je nutná určitá pravidel-
nost prací, naopak tady si ošet-
řovatel může přizpůsobit práci 
svému času. Spotřeba pracovní-
ho času během dne na uvedené 

množství koní je podle mých 
zkušeností o  30 až 50 procent 
menší. Aktivní ustájení je výraz-
ně svobodnější způsob chovu, 
a to jak pro koně, tak i pro jejich 
ošetřovatele.“ 
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Koně se starají sami o sebe
Chovatele koní jsou stále velice konzervativní, neberou v úvahu, že se využití těchto zvířat výrazně změnilo. V minulosti byli koně základním pracovním 
a dopravním prostředkem, celý den tvrdě pracovali a teprve večer si šli do boxu po celodenní námaze odpočinout. Dnes se kůň posunul do pozice hobby 
zvířete, spousta lidí ho vlastní (v České republice je více než 97 tisíc koní), ale mají ho ustájeného mimo svůj domov. A to v lepším případě v boxu o ploše 
dvanáct metrů čtverečních, kde tráví často celý den. On však potřebuje přirozený a dlouhodobý pohyb.

Vladislav Fuka

Do příkrmiště pro adlibitní příjem sena se dostanou jen zvířata, která mají podle elektronické 
identifikace na seno nárok Foto archiv

Koně označení snímatelnými čipy si v daném prostoru sami určují 
vlastní aktivitu Foto Vladislav Fuka

Individuální a časově řízené je i dávkování objemných krmiv, ať už volně ložených, či z balíků Foto archiv

Ve stanici Compident Horse se koním postupně v malých dávkách 
předkládá jadrné krmivo, a to podle individuálních potřeb 
jednotlivých zvířat Foto Vladislav Fuka

Přístup do ze třech stran kryté odpočívárny je volný
 Foto Vladislav Fuka 

Aktivní systém ustájení koní je ideální v kombinaci s pastvou Foto Vladislav Fuka


