Seminář s Doc. Ing. Miroslavem Maršálkem, CSc.
23.10.2021, Jízdárna Proruby
V sobotu 23. 10. 2021 proběhl na jízdárně v Brzicích-Prorubech vzdělávácí seminář pro
členy Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice. Lektorem byl pan Doc. Ing.
Miroslav Maršálek, CSc.
Hlavním tématem bylo posuzování a hodnocení stavby těla a mechaniky pohybu koní
plemene Shagya arab a dále správný způsob předvádění těchto koní na přehlídce.
Dopolední blok byl zaměřen na teorii, odpoledne bylo věnováno praktickému “tréninku oka
i nohou”. Navíc pan docent celý den neúnavně odpovídal na všetečné dotazy účastníků
a svá vyprávění protkal řadou příběhů a zkušeností z vlastní letité praxe.
Horkého čaje byl v tento chladný den dostatek a ve skupině vládla přátelská nálada, lze tedy
říct, že se akce vydařila, a doufat, že se podobné akce budou konat i nadále.
za účastníky Kateřina Beňová

Stručné shrnutí požadovaného způsobu předvádění Shagya arabských koní na přehlídce:
- Základem je kůň vychovaný, na přehlídku připravený.
- Před předváděním je vhodné koně rozpohybovat - kůň by měl být uvolněný,
ale zároveň vyzařovat určitou energičnost.
- Kůň by měl být samozřejmě čistý, s upravenými kopyty.
- Předvádějící by měl být samozřejmě čistý, v předepsaném oděvu.
Postup předvedení koně:
- “První dojem podruhé neuděláš” aneb již s příchodem na předvadiště je vhodné
nastolit určitou “štábní kulturu”.
- Před komisí zastavit, předstoupit před koně, zaujmout zootechnický postoj.
Zootechnický postoj
- je lepší do něj koně uvést krokem vpřed než couváním
- kůň stojí rovnoměrně na všech 4 nohách
- hlava koně je v přiměřené výšce (aby se neprohýbal hřbet)
- kůň stojí v klidu
- Při povelu k předvedení koně v kroku nejdříve přikročit zpět vedle koně, poté
společně vyjít. Důležitý v chodu je rytmus.
- Pro předvádění v klusu je nutno býti dobrým běžcem - kůň nesmí být bržděn, ale ani
předvaděče předbíhat. Vodítko je volné, aby kůň mohl natáhnout hlavu.
- Při předvádění okolo trojúhelníku je důležité držet se konstantně v určité vzdálenosti
od břeven (cca 1-2 m), do rohů trojúhelníku zpomalit, na delších stranách opět
zrychlit. Nevytvářet oblouky a kruhy - komise posuzuje koně na základě chodu
na rovných linií (zezadu, z boku a zepředu).

