
Zpráva ze setkání ISG ve Vídni 13. - 15. července 2012 
  

 

Na setkání ISG ve Vídni letos reprezentovali náš svaz tři zástupci, paní Monika Nytrová a pánové Petr Hájek a Robert 

Blíženec. Hostitelem byl Rakouský chovatelský svaz ÖAZV, který operativně uspořádal setkání místo Francouzů, kteří od 

letošního pořadatelství nejprve v létě 2011 odstavili Čechy a pak jej na jaře t.r. odřekli. 

Páteční večer byl vyhrazen ubytování hostů a neoficiálnímu chovatelskému setkání v jednom z vídeňských nočních klubů. 

Většina programu byla koncentrována do soboty, delegáti byli z centra nejprve převezeni dvěma autobusy k loveckému 

zámečku Lusthausu v Prátru (rozlehlý vídeňský park), kde přesedli do téměř dvou desítek připravených drožek a kočárů. Jimi 

jeli déle než hodinu do Hofburgu k návštěvě proslulé Španělské jezdecké školy (spanische Hofreitschule), jedinečné 

instituce, v níž přežívá již více než 440 let tradice renesanční „vysoké jezdecké školy“. V jízdárně jsme ale (bohužel) viděli 

méně obvyklý program – koně, kteří účinkují ve vyhlášeném show, byli t.č. „na dovolené“ na alpských pastvinách a ve Vídni 

se představovali jiní lipicáni z hřebčína Piber. Viděli jsme ukázky jedno- i dvouspřeží, „show“ mladých hřebců ve volnosti, 

klisny s hříbaty ve volnosti, nakonec i „čtverylku“, tedy představení dvou jezdců v sedle a jednoho dvouspřeží. Tento 

program může k slzám dojmout návštěvníky, kteří nikdy koně neviděli či nechovali, pro chovatele s velkými stády i 

pastvinami to bylo spíše opakování „známých obrazů“. Následovala prohlídka dvorních stájí, zázemí i ustájených koní s 

odborným výkladem vedoucího hřebčína Piber Alexandra Welleho. Poté jsme byli opět autobusy převezeni do Prátru k 

krásnému, ač poněkud omšelému historickému dostihovému závodišti Fraudenau. Zde po pozdním obědě předvedli rakouští 

chovatelé několik svých koní ze země i pod sedlem. Tuto část bohužel narušil déšť.  

Následovala konference ISG a nakonec před unavené delegáty a přátele shagya arabů předstoupil se svou přednáškou 

vedoucíchovu ÖAZV Dr. Peter Zechner. Následovala večeře a volný program, který se však po 22 hodině samovolně 

rozplynul a delegáti se přesunuli do centra města ke spánku či soukromým rozhovorům. 

V neděli byla pro zájemce připravena návštěva muzea kočárů (Waagenmuseum) v Schönbrunnu ,  při které jsme navštívili 

nejen expozici kočárů, ale i depozitáře a restaurátorskou dílnu. 

Jednání ISG přineslo dvě zásadní změny: Téměř jednomyslně bylo odhlasováno přijetí „třetího“ amerického svazu, PShR 

poté, co pan Bruno Furrer přednesl svou zprávu o své kontrole tohoto svazu a neshledal ve vedení plemenné knihy i v 

původech koní žádné nedostatky. Naopak zřejmě nadlouho byl z procesu přijímání vyloučen „druhý“ americký svaz ASAV, 

který při kontrole s Bruno Furrerem nespolupracoval. 

Druhou zásadní změnou je úprava hlasovacích práv a placení příspěvků do rozpočtu ISG jednotlivými národními (resp. 

chovatelskými) svazy. Zde se svazy rozdělují do tří skupin podle počtu v chovu aktivních koní s tím, že svazy malé do 100 

koní budou mít 1 hlas, svazy střední do 500 koní budou mít 2 hlasy a svazy velké nad 500 koní budou mít 3 hlasy (a tedy 

právo vysílat na konference ISG odpovídající počet delegátů). Do této skupiny velkých svazů bude kromě dvou německých a 

maďarských svazů patřit i svaz rakouský, český, slovenský a rumunský. Tento způsob počítání hlasů přináší našemu svazu 

úlevu v placení členského příspěvku – platit budeme základní poplatek 300,- EUR + 0,6 EUR za každého v chovu aktivního 

koně. 

Důležitou změnou je i povinnost jednotlivých svazů každoročně hlásit ISG seznam hříbat ročníku a seznam do chovu 

zařazených koní. 

Jeden z německých svazů, ZSAA, navrhl, aby – pokud jsou v dané zemi registrovány dva nebo více svazů -  měl každý své 

hlasovací právo. I tato změna byla přijata. Prakticky to ovšem znamená, že Němci a Maďaři mají v novém hlasovacím řádu 6 

hlasů, současně platí do rozpočtu zhruba dvojnásobek našeho příspěvku. 

Francouzi požádali o uspořádání konference ISG, spojené s evropským šampionátem,  v roce 2014. Datum ani místo 

konference 2013 není stanoveno; čeští delegáti tentokrát nebyli vybaveni mandátem k pozvání na setkání ISG v roce 2013. O 

pořadatelství tedy můžeme požádat, ovšem je  pravděpodobné, že o případném pozvání rozhodne až nově zvolené 

předsednictvo. Zájem o konferenci ISG u nás však v neformálních rozhovorech projevovala řada účastníků a jistě by její 

úspěšné uspořádání bylo velkou reklamou našeho svazu. 

Po ukončení oficiálního jednání se před večeří a během ní sešly i jednotlivé pracovní skupiny, složené ze zástupců schopných 

a ochotných svými nápady rozvíjet a zlepšovat činnosti ISG. 

Pozitivní je i zájem jednotlivých chovatelů o podporující členství v ISG; to kromě odběru časopisu Info nepřináší žádné 

výhody, ale jen dobrý pocit z podpory společné věci. Z České republiky byl za podporujícího člena ISG přijat Robert 

Blíženec. 

Snad se shodnu s ostatními českými delegáty, že šlo o setkání příjemné a dobře připravené s hezkým programem. Rakouští 

hostitelé pravděpodobně předvedli maximum možného, když po odřeknutí Francouzů během několika měsíců zorganizovali 

tuto akci. Za to jim patří náš obdiv i poděkování. 

  

Robert Blíženec 

 


