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HISTORIE BRANDEJSOVA STATKU V DĚJINNÝCH SOUVISLOSTECH 
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Stálá expozice výtvarných umělců

Vzhledem k historii, kdy statek navštěvovali malíři (M. Aleš, A. Chittussi, V.
Brožík, F. Ženíšek), sochaři (J. V. Myslbek, J. Mauder) a básníci (J. Zeyer, J.
Vrchlický) se může objekt C (zámek) využít pro stálou uměleckou expozici
s depozitářem, víceúčelovým sálem, zázemím pro veřejnost a kancelářemi.
V sousedícím objektu C1 (zahrada) je možné založit park a sezonní občerstvení.

Víceúčelový společenský sál

Zámeček byl vždy centrem kultury a tak by to mělo být i dnes. Proto jako velmi
vhodné je umístění víceúčelového sálu pro potřeby Městské části – Suchdol
(obřadní síň), ČZU a prostor vhodný pro pronájem.

Selský dvůr

Miniaturní ukázkový chov domácích zvířat lze zřídit v objektu B u hlavního
vchodu. V objektu A (sociálně integrační program, kavárna) by bylo umístěno
zázemí.

Výuka

Pro studenty univerzity je v areálu realizována praktická výuka a cvičení předmětů: Jezdectví a vozatajství,
Praktické využití koní v hiporehabilitaci, Chov koní a jezdectví, Etologie zvířat, Chov zvířat. Dále jsou zde
zajišťovány učební a odborné praxe a praktická encyklopedie. Zařízení je využíváno jako vědecko-
výzkumná základna v oblasti chovu koní (parazitologie, etologie, fyziologie zátěže pohybového aparátu,
welfare a stájového prostředí). Pro zabezpečení těchto úkolů je významný objekt G (stáj pro koně, v patře
zázemí, učebna, klubovna), G1 (kancelář, zázemí pro ošetřovatele), I (venkovní jízdárna), F (objekt pro
hiporehabilitaci a výuku), H (krytá jízdárna 20x40m, zděná-v souladu se zástavbou), K (kolotoč pro koně).

Jezdecký klub

Klub sdružuje členy, kteří se věnují základnímu výcviku, rekreačnímu ježdění a hobby sportu. Dále
organizují vyjížďky pro veřejnost do přírody, hipoterapii pro děti z mateřských škol, vedou kroužky péče o
koně a jezdectví pro děti předškolního a raného školního věku. Pořádají a spolupořádají také osvětové a
sportovní akce (Den koní, Suchdolské jezdecké hry, Masopust, Světélkový průvod, oslavy svatého
Martina). Pro realizaci těchto aktivit jsou důležité objekty stejné jako pro výuku (G, G1, H, I) a objekt J
(kruhová jízdárna).

Hiporehabilitační centrum

Hiporehabilitace, léčba pomocí koně, je terapeutická metoda pomáhající lidem s psychickým nebo
fyzickým handicapem zvládat jejich zdravotní problémy (neurologická postižení-doména hipoterapie,
psychiatrické problémy, ortopedické indikace). Hiporehabilitace je mimořádně vhodná pro využití volného
času postižených dětí. Vzhledem k tomuto novému, rozvijícímu se medicínskému oboru a zároveň ke
studijnímu oboru na ČZU (Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty) se nabízí spolupráce lékaře,
terapeuta a speciálně vzdělaného trenéra koně, který by uměl koně pro daný účel vybrat, připravit a
využívat. Hiporehabilitační centrum by mělo sloužit pro výuku a pro širokou veřejnost.
K tomu je zapotřebí objekt F (stáj pro hiporehabilitační a privátní koně, v patře zázemí, klubovna), J
(kruhová jízdárna), I (venkovní jízdárna).

Ustájení privátních koní

Kromě koní pro školní a hiporehabilitační účely bude možné při volné kapacitě boxů ustájit koně
soukromým majitelům, případně koně starokladrubské pro ceremoniální účely Pražského hradu (využití
objektů F, H, I, J, K).
Výše zmíněné možnosti využití ke své realizaci využijí kromě vyjmenovaného také objekty D (stodoly na
uskladnění krmiva a steliva) a E (kočárovna, uskladnění kočárů, překážek).

Centrum volného času

Pro obyvatele Prahy by bylo zřízení nových rekreačně sportovních možností přínosné. Výborně dostupný
z centra, blízko přírody (Tiché údolí, Kozí hřbety, Únětický potok) a bezprostředně sousedící se statkem by
se mohl stát AGROSAD. Jedná se o ukázku unikátního vytváření zemědělské krajiny s různými
alternativami rekreačního využití.
Přilehlé pozemky za statkem se jsou využívány jako výběhy a pastviny pro ustájené koně.

Sixteen je bílá dostihová klisna. Narodila se 27. března 2000 a trénoval ji J. Váňa ve stáji Jaroslava
Boučka Buc-Film. Jejími největšími úspěchy jsou dvě vítězství ve Velké pardubické. V roce 2007
vyhrála s žokejem Dušanem Andrésem 117. ročník závodu (celou trať o délce 6900 m proběhla za
9:18,66 min).
Následující rok s žokejem Josefem Bartošem vítězství obhájila v nejlepším čase historie Velké
pardubické 8:58 min. Doběhla jako druhá, Amant Gris s Markem Stromským, ale byli po doběhu
diskvalifikováni.
Ve 120. Velké pardubické (rok 2010) dojela Sixteen třetí opět v sedle s žokejem Josefem
Bartošem. V ročníku 2011 celý závod Velké pardubické se žokejem Josefem Bartošem odvodila, v
cílové rovince ji však předstihl Tiumen. Majitel Jaroslav Bouček plánoval v roce 2011 ukončit její
kariéru a přesunout ji do chovu, v roce 2012 se ale do závodů naposled vrátila. V srpnu se
kvalifikovala na 122. Velkou Pardubickou, v níž se zpočátku držela v polovině startovního pole,
postupně se však propadala a žokej Josef Bartoš ji před suchým příkopem zadržel.
Po tomto závodě byla převezena na Brandejsův statek České zemědělské univerzity v Praze-
Suchdole, kde je od té doby ustájena ve svém dostihovém důchodu.

Nejcennější přírůstek Brandejsova statku - dvojnásobná vítězka Velké pardubické SIXTEEN

Kruhová jízdárna pro hipoterapii - (objekt J) Kruhový trenažér pro 4 koně – (objekt K)

Krytá hala s tribunami                                                    Využití objektu F (zázemí hipoterapie)

Možnosti využití pro potřeby Městské části Suchdol, případně dalšího partnera Využití a možnosti dalšího využívání pro potřeby ČZU v Praze

(Zdroj: ČZU)
(Zdroj: ČZU)

(Zdroj: ČZU)
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Chceme-li nahlédnout do budoucnosti, musíme se ohlédnout do minulosti. Z průběhu minulých událostí potom dokážeme odhadnout děje budoucí.
Jaká tedy je ta VIZE Brandejsova statku do budoucnosti?
Tak tedy: 
# Určitě tady bude stále více obyvatel. # Prostředí se bude stále více přetvářet. # Životní prostředí by nemělo být zhoršováno. Naopak. # Musí být čisté vody v tocích. # Nesmí vznikat zplodiny, ať již z výroby energií, 
nebo z dopravních prostředků. # Životní prostředí nesmí narušovat hluk, především z dopravních prostředků. # Příroda musí dostat prostor ke svojí existenci. # Zachovávat ekosystémy musí být prioritou. # Udržet 
rovnováhu kulturní vegetace před agresivními nepůvodními druhy. # A v neposlední řadě - dát prostor poznání, aby naše konání bylo vědomé a nikoliv pouze náhodné.

Zeptejme se: Řídíme se těmito poznatky, ke kterým jsme se dopracovali dlouhou historií?
Měli bychom je dodržovat. Udělejme pro to něco. Zformulujme tu VIZI.
Například takto:
„Budeme udržovat a provozovat funkční tradiční hospodářský komplex pro inspiraci dalších generací.“
Zachovejme ukázku kulturního hospodářsky využívaného prostředí, jaké bylo před nešetrnými zásahy extenzivního využívání.
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ZDROJE:
Úvodní text B. Sommer


