
ISG Eurochmpionat Shagya arabů 2016 Stadl Paura 

 Ve dnech 15 – 17. 7. 2016 se v rakouském centru chovu koní ve Stadl Paura konala 

mezinárodní výstava koní plemene Shagya arab.  V sobotu byly na programu kategorie koní 

do 6-ti let, starší koně a finále jednotlivých kategorii probíhaly v neděli. V polední přestávce 

byl na programu divácky atraktivní „Showprogram“. Krátké video je k vidění na http://isg-

shagya-araber.de  Do nedělního finále postupovali z každé kategorie první dva koně.  

Českou republiku zastupovali 4 koně: do  kategorie  3-letých klisen přihlášena  Galaxy 

(Jussuf IV-CZ Jogaz, Gina), pro zranění se však nemohla předvést a nebyla hodnocena. 

V nepočetnější  kategorii klisen 4-6 letých bylo předvedeno celkem 13 klisen, z toho dvě české. 

Jako první se startovním číslem 47 nejmladší  čtyřletá klisna Kasiopea (Saklavi I-CZ Galán, Kassi)  

z chovu Jany Pichíkové. Získala průměr 7,14 bodu a umístila  se na 11 místě. Majitelem klisny 

je pan Václav Kindl.  Ve stejné kategorii s číslem 53 byla svým majitelem Adamem Zagórou  

předvedena klisna Dhabi CZ-Sh-A-415 (Shamir Ibn Ansata SInan, Draha). Klisna získala průměr 

7,75 bodů a potěšila tak svého majitele pěkným druhým místem v početné konkurenci a 

postoupila také do nedělního šampionátu plemenných klisen. Posledním reprezentantem 

české republiky byla klisna Láska CZ-Sh-A-301 v kategorii 11leté a starší klisny chovatelky Jany 

Pichlíkové v majetku Pavlíny Ratajové. Byla ohodnocena průměrem 7,28 bodů a obsadila páté 

místo. 

Šampionkou mladých klisen se stala 3-letá klisna Gazal-309 Saba po Gazal XXI Bab. 

Z matky Soraya, chovatelem i majitelem je Rudolf Meindl z Rakouska. Reservešampionkou 

byla zvolena 2-letá bábolenská klisna Koheilan XIV-5 po plnokrevném hřebci Koheilan XIV Bab. 

El Vis, který zde byl zapůjčen z polského chovu, kde vynikl dlouhým a úspěšným působením na 

dostihové dráze i ve vytrvalostním sportu.  

Šampionem mladých hřebců byl zvolen 2-letý polobratr klisny Saba 31, hřebec Gazal 
XXI-2 z matky O’Bajan XVII-3 Bab. V majetku Bábolenského hřebčína. 2.místo obsadil Jussuf-
311 (Javino) po Jussuf-911 (Jelzin) z matky Alien v majetku rodiny Hoppenberger z Rakouska. 

 Šampionát plemenných klisen byl popravdě ukázkou Shagya arabské krásy. Zaslouženě 
se šampionkou stala velmi typická klisna maďarského hřebčína Pelsonius Stud Koheilan Oranzs 
P po otci 4142 Koheilan XIII (Koheilan XXXIII-39) z matky  1495 Koheilan XXXXVI-3. 
Reservešampionkou porota zvolila klisnu v majetku rodiny Al Samaraie Saiide Al Samarra  po 
Komet z Shagyra. 

 Nejkrásnějším starším hřebcem přehlídky byl pak zvolen pětiletý  pohybově nadaný 
vnuk nám známého hřebce O’Bajan Basco O’Bajan XXVI-1 po O’Bajan XXVI Bab. z matky 258 
O’Bajan XVIII.  Titul Reservešampion pak připadl  hřebci Koheilan Fadd P po Koheilan XIII 
z matky Siglavy Bagdady XVI-1 v majetku maďarského hřebčína Pelsonius. Tento hřebec 
obdržel zaslouženě nejvyšší známky za předvedení v klusu.  

  

      Zapsal: Adam Zagóra  
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