Dvanáctiletý plemenný hřebec 2000 Gazal IV-CZ/Sawil
(o: 2945 Gazal II-CZ, m: Sára CZ-Sh-A-200) chovatel
a zároveň majitel Musil Jan, Tetětice, Morkovice

XXVIII. Národní
přehlídka koní
plemene Shagya arab
Text Ing. Blanka Kytlicová
Foto Martina Burianová

XXVIII. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab se uskutečnila 1. srpna
ve sportovním areálu Chuchle Arena
Praha – TMM, s. r. o. Organizátorem
akce byl Svaz chovatelů koní Shagya
Araba v České republice, z. s., úlohy
moderátora se ujal pan Petr Hájek,
ozvučení a výsledkový servis zajistil
pan Tomáš Sládek a hodnotící komise
pracovala ve složení Doc. Ing. Miroslav
Maršálek, Irena Sládková a Ing. Aleš
Musil. Dekorování, upomínkové
předměty a ceny od sponzorů předali
členové předsednictva.

Hodnocení koní
Pořádáním každoročních národních
přehlídek je možné zhodnotit větší počet koní různých věkových kategorií,
a tak vzniká možnost věrohodně posoudit výsledky plemenitby. Hodnotící
komise posuzuje body exteriér a chody
předváděného jedince, který dle tohoto
ohodnocení získává umístění v jednotlivých kategoriích. Pro chovatele tu
vzniká možnost srovnání jedinců v jednotlivých kategoriích z pohledu rodin
(původ ze strany matky) a linií (původu ze strany otce). Zajímavé je srovnávat vystavovaného jedince napříč jednotlivými přehlídkami, a to od hříběte
až do dospělosti. Nabízí se též možnost
srovnání chovů přítomných chovatelů
a zhlédnutí předvedených plemenných

hřebců. Zároveň je přehlídka důležitou
prezentací plemene koní Shagya arab
i pro širokou veřejnost a jedinečnou
možností komunikace majitelů, chovatelů a milovníků koní tohoto plemene.

Průběh soutěže
Přihlášení koně na přehlídku jsou rozděleni dle věku a pohlaví do jednotlivých skupin – kategorií, v kterých jsou
předvedeni a komisí ohodnoceni.
Tradičně dopolední program zaplňují mladí koně – letos hřebci 1 až 3letí
(skupina 1 a 2), starší nelicentovaní
hřebci (skupina 3) a mladé klisny 2 až
4leté (skupina 4, 5 a 6).
Po předvedení těchto skupin následuje polední pauza, která byla letos vyplněna doprovodným programem
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Lidé, koně, styl

Vítězka skupiny mladé klisny tříleté: O’Bajan VIII-1 SK, výsledná známka 51,33, chovatel: MVDr.Kiss Atila, Velký Meder / majitel: Vohradská Petra, Mnichovice

Koheilan XI-3 Kordula CZ-Sh-A-491 s letošní klisničkou Koheilan XIII-3 Kira. Chovatel: Kavka
Radomír, Ostrožská Nová Ves / majitel: Niederlová Martina, Lány na Důlku

s praktickými ukázkami využití koní
tohoto plemene.
Jako první byl předveden plnokrevný arabský hřebec 1184 Latif Ghazal
CZ (chovatel: Wood service, s. r. o.,
České Budějovice / majitel: JK Wood
Service Team z. s., České Budějovice).
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Vítěz přehlídky „Starší hřebec“ sedmnáctiletý plemenný hřebec 2945 Gazal II-CZ/ Wizard
(o: 2744 Gazal I-CZ, m: Koheilan Watana CZ-Sh-A-165), chovatel SCHK Morava a majitel
Nosková Michaela, Trněný Újezd, Zákolany

Tento hřebec byl pro svoje vynikající
sportovní výsledky v disciplíně vytrvalosti akceptován pro chov plemene
Shagya arab. Temperamentní hnědák
byl předveden v kroku a klusu a ukázal
i výstavní pozici pro hodnocení arabských plnokrevníků. Zároveň byly zmí-

něny jeho dosažené sportovní výsledky
a další sportovní plány.
Po hřebci byla k vidění drezurní
ukázka devítileté plemenné klisny Kejlin CZ-Sh-A 449 (chovatel a majitel:
Jan Musil, Morkovice) s jezdkyní Ivanou Machovou. Tato klisna v drezuře

chov

Dvacetiletý plemenný hřebec 2275 Siglavy Bagdady IV-CZ/ Watan (o:699 Siglavy Bagdady II-CZ, m: JM 4282 Wanata) chovatel SCHK Morava a majitel Richter Filip, Janovice, Trutnov

Vítězka skupiny klisny pěti až sedmileté: Tabia, výsledná známka 59,00 b (chovatel:
Ing. Sýbková Hana, Hvožďany / majitel: Běhavá Petra, Kladno)

aktivně sportuje, má dosažený st. L
a letos se připravuje na soutěže st. S.
Následovala ukázka přirozené komunikace předvedené majitelkou klisny
Koheilan XI-3 Kordula CZ-Sh-A-491
paní Martinou Niederlovou, která se
touto filozofií vztahu člověka a koně
profesionálně zabývá. Majitelka s klis-

Vitěz přehlídky „Mladý hřebec“ Gazal Salim G3/14/Sh výsledná známka: 55,33 b. Chovatel: MVDr. Pašková Jana, Trnová u Plzně / majitel: Lahodný Martin, Brumov-Bylnice

nou a i s hříbětem (klisnička po hřebci
1698 Koheilan XIII-CZ/Sherkel) předvedla krásnou ukázku práce nejen ze
země, ale i ze hřbetu koně.
Poslední ukázkou bylo vystoupení
dětí – členů z Přírodního klubu Lahovičky. Svou ukázkou pouze na nákrčním řemeni prokázaly jezdkyně právě

jezditelnost, citlivost a partnerství
těchto koní. Vše bylo předvedeno ze
sedla i ze země.
Po polední pauze byli předvedeni
plemenní hřebci (skupina 7). Po plemenných hřebcích byly předvedeny
klisny pětileté a starší (skupina 8, 9
a 10).
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Vítěz přehlídky „Mladá klisna“ IMAGINE S8/6/Sh výsledná známka: 56,00 b. Chovatel:
Kučerová Denisa, Horní Stropnice / majitel: Volfová Michaela, Mníšek pod Brdy

Vítěz přehlídky „Starší klisna“ Aznavu D1/32/Sh výsledná známka: 58,67 b. Chovatel
a zároveň majitel: Machková Eva, Vilémov

U každé skupiny je vyhlášeno umístění koní a vítězové skupin se zúčastní
v šampionátech o titul:
 Vítěz přehlídky „mladý hřebec“ (jedno až pětiletí hřebci)
Gazal Salim G3/14/Sh – výsledná známka: 55,33 b. Chovatel: MVDr.
Pašková Jana, Trnová u Plzně / majitel: Lahodný Martin, Brumov-Bylnice
 Vítěz přehlídky „starší hřebec“ (šestiletí a starší i plemenní hřebci)
2945 GAZAL II – CZ / Wizard – výsledná známka: 58,67 b. Chovatel: SCHK
Morava Brno / majitel: Nosková Michaela, Trněný Újezd – Zákolany

AZNAVU D1/32/Sh

 Vítěz přehlídky „mladá klisna“ (2–4leté klisny)
IMAGINE S8/6/Sh – výsledná známka: 56,00 b. Chovatel: Kučerová Denisa, Horní Stropnice / majitel: Volfová Michaela, Mníšek pod Brdy
 Vítěz přehlídky „starší klisna“ (pětileté a starší klisny)
AZNAVU D1/32/Sh – výsledná známka: 58,67 b. Chovatel a majitel: Machková Eva, Vilémov
Z vítězů jednotlivých šampionátů byl vybrán:
 „Šampion přehlídky 2020“ – AZNAVU

D1/32/Sh

 „Reserve Šampion přehlídky 2020“ – 2945 GAZAL II – CZ / Wizard

2945 GAZAL II – CZ / Wizard

Letos se přehlídky zúčastnili tři plemenní hřebci působící aktivně v chovu:
 Dvanáctiletý hnědák 2000 Gazal IV-CZ/Sawil (o: 2945 Gazal II-CZ, m: Sára CZ-Sh-A-200) chovatel a zároveň majitel
Musil Jan, Tetětice, Morkovice
 Sedmnáctiletý tečkovaný bělouš 2945 Gazal II-CZ/ Wizard (o: 2744 Gazal I-CZ, m: Koheilan Watana CZ-Sh-A-165)
chovatel SCHK Morava a majitel Nosková Michaela, Trněný Újezd, Zákolany
 Dvacetiletý smíšený bělouš 2275 Siglavy Bagdady IV-CZ/ Watan (o: 699 Siglavy Bagdady II-CZ, m: JM 4282 Wanata)
chovatel SCHK Morava a majitel Richter Filip, Janovice, Trutnov
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