VLADIMÍRA SŮVOVÁ A JEJÍ JEZDECKY MNOHOSTRANNÍ
MORAVŠTÍ TEPLOKREVNÍCI
Tentokrát jsem si k vyzpovídání vybrala někoho z „mladší“ kategorie chovatelů a
majitelů moravského teplokrevníka. Nespočet otázek mi zodpověděla Vladimíra
Sůvová, majitelka Statku Všechovice, který se zabývá poskytováním služeb
v agroturistice, chovem koní, výcvikem jezdců a koní a nabízí všem zájemcům
širokou škálu možností spojenou s využitím koní. Na Statku Všechovice uslyšíte
řehtat i dva moravské teplokrevníky.
Kde se nachází Váš Statek Všechovice?
„Nacházíme se necelých 20 km SZ od Brna v malé vesničce Všechovice. Je to
asi 9 km od Tišnova a 12 km z Kuřimi. Vesnice má okolo 180 obyvatel a její název se
vykládá tak, že zde bylo všeho dosti, zdejší rolníci měli vždy nadbytek všech polních
plodin, ovoce, dřeva, dobytka, prostě všeho…“
Odkdy se zabýváte koňmi a chovem koní vůbec?
„Kolem koni se motám od svých 15 let, kdy se po Sametové revoluci rozšířila
možnost dostat se ke koním i v soukromém sektoru. Začínala jsem v roce 1990 v
jezdeckém oddíle v Ivanovicích u Brna ve Svazu chovatelů koní Morava ing.
Richtera. Tady jsem se naučila všechny základy, jak přístupu ke koním, péče o
koně, chovu koni, tak i jezdectví. Také jsem se zde setkala s velkým počtem
moravských teplokrevníků.“
Jaké koně moravského teplokrevníka vlastníte. Máte i jiné plemeno (a)?
„Momentálně vlastníme s přítelem 2 klisny MT, 17letou Mery (Furioso XLVIII) a
7letou Sabaneé (Przedswit XVII - 31). Kromě těchto 2 koni máme ještě zástupce
plemen český teplokrevník, slezský norik, ślaszki polski kůň, paint horse a 2 koně
plemene appaloosa. Celkem máme 8 koni.“
Pocházejí koně, které vlastníte, z Vašeho chovu?
„Ne, koně v našem majetku nepocházejí z našeho chovu.“
Proč jste se rozhodli právě pro moravského teplokrevníka?
„Seznámila jsem se s MT již ve svých 15 letech, a protože jsem v oddíle měla
možnost srovnání i s jinými plemeny, dobře jsem si všimla, že zástupci MT byli vždy
výrazně charakternější, klidnější a ochotnější ke spolupráci s člověkem než
např. A1/1 nebo Shagya-arab, kteří se v oddíle také chovali. A protože pro svoji práci
a pro své klienty mám ráda koně spolehlivé, konstitučně silné a hlavně klidné, přišel
mi MT jako vhodné plemeno pro naše účely.“
K jakým účelům koně využíváte?
„Naše koně využíváme pouze k jezdeckým účelům. Většina našich koní funguje
jako provozní rekreační koně pro klienty Statku Všechovice. Část je přiježděna tak,
aby mohli kvalitně sloužit i k jízdárenskému výcviku, část vozí klienty po vyjížďkách v
terénu. Naši koně zvládají povozit úplné začátečníky, a to všech váhových kategorii, i
pokročilé, kteří chtějí vyzkoušet něco nového nebo se zdokonalit ve svém jezdeckém
umění. Např. klisna Sabaneé se projevila jako naprosto všestranně využitelný kůň zvládá zkoušky ZZVJ stejně jako westernové disciplíny s dětmi i s dospělými. Také
jsem se se svými appaloosami začala účastnit sportovních soutěží ve westernovém

ježdění s poměrně dobrými výsledky.“
Jaký úspěch Vás nejvíce potěšil (chovatelský, sportovní, jiný)?
„Nejvíce nás zatím potěšil úspěch s naším appaloosa hřebcem v mezinárodní
Appaloosa show 2009 a jeho zařazení do žebříčku nejúspěšnějších koní tohoto
plemene International Top Ten 2009, kde se jako jeden z mála českých appaloos
dostal na 6. místo na světě v kategorii 2letých hřebců. Také nás potěšily výsledky
Sabaneé na zkouškách ZZVJ v roce 2008 a 2009, kde spolehlivě splnila požadavky
na zkušeného koně pro děti, a všichni adepti na ni složili zkoušky úspěšně. Také
účast Sabaneé na mezinárodní výstavě Furioso v Maďarsku 2009, kde se
předvedla jako vzorný a bezproblemový reprezentant moravského chovu. Také účast
několika našich koní s dětmi a klienty na závodech JUJU, odkud si všichni do
jednoho odvezli stužky za umístění v poměrně silné konkurenci ostatních koni. A také
několik zmínek o naší stáji a zveřejnění fotografií našich koni v časopisech pro
odbornou i laickou veřejnost.“
Na co byste ve svém chovu upozornili ostatní majitele?
„Momentálně je největší poklad v naší stáji 3letý hřebec plemene appaloosa
Double Docs Whiskey, který se právě obsedá a po skončení letošní závodní sezóny
a účasti na Appaloosa Show 2010 začne působit jako plemeník. Jeho výsledky ve
světovém žebříčku a titul Šampion roku APhCCZ 2009 v disciplíně Hunter in Hand
jsou určitě zajímavé i pro ostatní chovatele.“
Jakým směrem plánujete svůj chov rozvíjet do budoucna?
„Náš chov hodláme rozvíjet do budoucnosti směrem k westernovým plemenům,
které jsou stále žádané, a budeme doufat, že máme našlápnuto správným směrem.
Také doufám, že si konečně vyberu z nabídky hřebců pro MT, připustíme Sabaneé a
přidáme tak k populaci MT jednoho (či časem i více) kvalitního koně.“
Je do chovu koní zapojena i rodina? Pokud ano, jakým způsobem.
„Rodina nám drží palce, ale prakticky do chovu koni zapojena není. Jediný
zapojený člen rodiny je můj přítel a partner, který je hlavním sponzorem naší stáje a
za to mu patří moje neskonalá vděčnost a obrovský dík.“
Co přejete chovu moravského teplokrevníka do budoucna? Co sami uděláte
pro naplnění přání?
„Moravskému teplokrevníku přeji do budoucna co největší základnu patriotů,
sponzorů, obětavců, příznivců a přátel, kteří budou ochotni pro plemeno udělat první
poslední, kteří se nebudou bát konkurence ani finančních podmínek, ve kterých
mnohdy koně MT chovají a hlavně spoustu odvahy a elánu toto plemeno zachovat a
rozvíjet pro další generace.“
Pokud Vás povídání Vladimíry Sůvové zaujalo a chtěli by jste se dozvědět více
informací o Vladimíře Sůvové a aktivitách Statku Všechovice, informace najdete na:
http://www.statekvsechovice.cz/
Za rozhovor děkuje Jana Fatěnová
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Klisna MT 57/695 Sabaneé v akci

