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Krásné prostředí i kvalitní zázemí pro milovníky koní jsme objevili ve sportovní a dostihové 
stáji v obci Kolesa, nedaleko od Kladrub nad Labem.
Text a foto: Margherita Hlavová

V Kolesách si Koně  
užíVají speciální péči

Vasury Kolesa
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Mateřskou stájí je zde sportovní stáj   
VASURY KOLESA.  Stáj byla založena 

v  roce 1994 panem Václavem Sůrou, který 
koupil objekt a  dostihovou stáj od  hraběte 
Norberta Kinského. Během několika let vy-
budoval ze starých objektů moderní středis-
ko se stájemi, penzionem a restaurací.

Dnes se o  chod stájí a  zejména o  trénink 
koní stará jeho dcera Pavlína Sůrová, která 
byla naší ochotnou průvodkyní po rozlehlém 
areálu, jehož součástí je i překrásné sportovi-
ště, kde se konají nejen dostihy, ale i soutěže 
všestrannosti, skokové a drezurní závody. 

Vyrůstala jste v Kladrubech, kdy jste se zača-
la o koně zajímat?

Na koni jsem seděla poprvé ve čtyřech le-
tech. Na základní škole mi pak rodiče koupili 
jedenáctiletou  klisnu, se kterou jsem začala 
získávat první závodní zkušenosti.

Odmala mě okouzlovala práce  veterinářů.  
Často jsem pozorovala umění veterináře, 
který se staral o koně  v Kladrubském hřeb-
číně a tak má volba budoucího povolání byla 
jasná. Vystudovala jsem střední zeměděl-
skou školu a zároveň se plně začala věnovat 
sportovní dráze s našimi koňmi. 

Kde jste pokračovala po škole?
Od  roku 1994 jsem absolvovala několik 

stáží v  Anglii, Francii a  Polsku což bylo 
pro mě něco úžasného. Byla jsem ve stá-
jích, kde byli koně a  jezdci, kteří ab-
solvovali ty nejtěžší soutěže a  měla 
jsem tak příležitost načerpat spoustu 
cenných rad i  zkušeností. Po  návra-

EQULTRASOUND pomáhá s rychlejším 
návratem na dráhu
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tu do  Čech jsem vyhrála MČR-Y na  bílém  
Valibukovi.

Nyní se již několik let věnuji  mimo tré-
ninku a  přípravě mladých talentů i  tré-
ninku dostihových koní pro překážkové 
dostihy. 

Trénováním ale vaše aktivity nekončí, vě-
nujete se i péči o zdraví vašich svěřenců...

Poslední roky se začínám věnovat i  ve-
terinární praxi zootechnika v  oblasti ne-
invazivního ošetření koní a psů. Začínám 
si tak plnit jeden z dětských snů. Nejdříve 
jsem si pořídila magnetickou terapii pro 
buněčnou regeneraci a  v  loňském roce 
nízkofrekvenční ultrazvuk EQultrasound.

EQultrasound používáme v  našich stá-
jích skutečně denně. Nejdříve jsem ošet-
řovala jen vlastní koně, teď, ale postupně 
přibývají i koně z jiných stájí.

Pro koně, kteří k  nám přijedou, aby ab-
solvovali terapii je samozřejmě připrave-
na veškerá péče včetně ustájení.

Neodmyslitelnou součástí terapie je zku-
šenost a  spolupráce s  veterinářem,  který 
zajišťuje u  závažnějších problematik dia-
gnostiku a případné kontroly.

Velkou výhodou je možnost ošetření 
koní přímo v  jejich boxu, kde se koně cítí 
v  bezpečí a  jsou klidnější. Koně terapii 
snášejí velmi dobře a  svalová ošetření si 
doslova užívají.

Proč by měli majitelé koní využít možnosti 
ošetření u vás v Kolesách?

Jeden z  případů za  všechny: Nedávno 
k  nám přivezli koně s  čerstvým úrazem 
v  oblasti kohoutku a  plecí. Kůň měl po-
praskaná svalová vlákna, krevní sraženinu 
a  skutečně rozsáhlý otok, kvůli kterému 
nebylo možno provést přesnou diagnózu 
rozsahu poranění. Koně jsem ošetřova-

la  první tři dny denně a následně obden 
v kombinací s magnetoterapií. 

Po osmi dnech kdy byl otok minimalizo-
ván bylo možno konečně udělat vyšetření, 
které stanovilo přesnou diagnózu. Velmi 
důležitý byl pro koně i  analgetický efekt 
ošetření, který výrazně přispěl k jeho kom-
fortu.

Za svou kariéru jsem se setkala s mnoha 
případy koní, u kterých by se tato terapie 
mohla úspěšně využít, a  to nejen pro je-
jich léčbu, ale i pro zlepšení kvality jejich 
života. Věřím proto, že budu mít příležitost 
takovým koním pomáhat i do budoucna.

Služby v oboru neinvazivních terapií pro 
koně bych ráda postupně rozšiřovala. Dal-
ším krokem by mohl být napří-
klad bazén pro koně. 

EQultrasound  je v České  
republice stále ještě novinkou.  

Jedná se o  neinvazivní zcela bezbo-
lestnou terapii, která se používá jak 
na  měkké tkáně (šlachy, vazy, svaly), 
tak i  na  klouby či kalcifikace. Stále po-
pulárnějším se stává ošetření svalů před 
výkonem zejména u  sportovních koní. 
Absolutní novinkou je pak jeho využití 
ve fyzioterapii psů, zejména u pacientů 
po úrazech, ortopedických operacích či 
u pejsků trpících chronickými problémy 
spojenými s degenerativní artrózou.

V  čem vidíte hlavní přínos EQultrasound 
terapie u koní?

Kromě léčby závažnějších problémů  jako 
jsou chronické déle trvající patologie mezi-
kostního svalu, či problémy šlach a úponů 
je i celá řada relativně drobných problémů, 
kdy pouhých několik ošetření  přináší úlevu 
koním při akutních traumatech či naopak 
chronických svalových patologiích.

K  nejčastějším patří čerstvé hematomy, 
bolesti zad, otlaky od  sedla nebo otoky 
kloubů po zátěži.

Při terapii mohu použít  dle potřeby až tři 
efekty současně: drenáž, hloubkové teplo 
a rázovou vlnu.

V  některých případech, jako jsou bolesti 
zad po zátěži se mi velmi osvědčila kombi-
nace magnetoterapie a  nízkofrekvenčního 
ultrazvuku.

Koním je ošetření většinou příjemné

Vrstva gelu umožní lepší pronikání 
ultrazvukových vln do tkáně

Základem je pravidelné 
opakování terapie


