
Zápis z jednání členů ISG ve Stadl Paura 15.7.2016 

 

 U příležitosti mezinárodní výstavy koní plemene Shagya arab pořádané tohoto roku 

v rakouském centru chovu koní ve Stadl Paura se v předvečer přehlídky konala schůze ISG. Za 

český svaz zde byli vysláni 2 delegáti – Petr Hájek a Adam Zagóra. Pan Hájek je současně 

členem  předsednictva ISG. Jednání se účastnil i pan Robert Blíženec. 

 Všechny přítomné na úvod přivítal president Ahmed Al Samarraie a hospodář Franz 

Hoppenberger. Byli představení přítomní delegáti jednotlivých zemí a vyjmenovány  jednotlivé 

členské státy ISG – pro připomenutí Rakousko, Švýcarsko, Německo, Česká rep., Slovenská rep. 

Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Norsko, Švédsko, USA, Venezuela, Izrael.  

 Ahmed Al Samarraie na úvod zdůraznil nutnost mezinárodní spolupráce pro udržení 

stejného plemenného typu Shagya arabů. Dále prohlásil, že teplokrevná sportovní plemena se 

úzce specializují již od stáří 2,5 let a že pokud se i Shagya arab bude specializovat na výkonnost, 

nebude problém s prodejem mladých koní. Zdůraznil taky nutnost probudit zájem o toto 

plemeno u mladých lidí a začínajících chovatelů, neboť jenom tak si zajistíme pokračování 

chovu. Dále dal prostor k diskuzi. 

 S nutností orientace na nové mladé chovatelé souhlasil  Florian Adensamer i jiní 

přítomní delegáti. 

Franz Hoppenberger dodal,  že mladé chovatelé je třeba naučit lásce k původům, 

historii, že Shagya není jenom krása pro přehlídky, ale že je to tradice, historie. 

Mladší z bratru Adensamer položil rétorickou otázku: „Proč a  za jakým účelem 

chováme Shagya araby, co je Shagya?“    Tvrdí, že by to ISG měla přesně vymezovat. Uvádí, že 

víme co je Norik, Lipicán a jiná plemena, ale že se mladým lidem těžko vysvětluje co je Shagya 

arab a v čem je jeho hodnota. 

Karl Hemmer zdůraznil, že lidé chtějí výsledky ve sportu, nezajímá je na jakém plemeni 

jezdí. ISG by měla víc informovat jezdeckou veřejnost, proč k jezdeckému sportu využívat 

právě Shagya araby.  

T. Rombauer promluvil o tom, že současný trh s koňmi se mění, vyzval chovatelé 

k tomu, aby než připouští klisnu měli jasno v tom proč a pro koho se hříbě narodí, kdo má být 

cílovým kupcem. Je třeba naslouchat mladé generací jezdců – na čem chtějí sportovat, Shagya 

arab musí být uplatnitelný na trhu. Ptá se: „ dnes to dotujeme částkou 500 Euro/ klisnu/rok, 

ale kdo to bude dotovat po nás?“ 

Francouzská chovatelka připomněla už jednou vznesený návrh, že by se rada ISG měla 

vyjádřit a vytvořit podmínky pro využití embryotransferu v chovu Shagya araba. Předsednictvo 

slíbilo, že se tímto bude zabývat.  

 Na konci diskuze vyzval president ISG k zasílání návrhů na zlepšení práce ISG ve 

prospěch Shagya arabských koní do kanceláře ISG : http://isg-shagya-araber.de  

 



 Po této diskuzi představil Franz Hoppenberger finanční bilanci ISG, po dotazu 

vzneseném z české strany přislíbil, že do konce srpna  2016 nám pošle podklady pro zaplacení 

členských příspěvků 2014, 2015. 

 

Na konci jednání ISG byla česká delegace vyzvána k uspořádání příští konference ISG 

v červenci 2017 v České republice, Adam Zagóra přislíbil tento návrh projednat s výkonnými 

orgány svazu. 

 

     Zapsal: Adam Zagóra  

 

 

 


