Mezinárodní šampionát koní plemene Shagya arab
Topolčianky 2.- 4. 9. 2021
Národní hřebčín Topolčianky u příležitosti 100-letého výročí od svého
založení připravil na začátku září bohatý 4-denní program pro širokou
chovatelskou i laickou veřejnost. Součástí programu byl dostihový den na
závodišti v Topolčiankách pořádaný ve spolupráci se závodištěm Bratislava š.p.,
mezinárodní chovatelská přehlídka plemen Shagya arab, Lipicán, Hucul a
Arabský plnokrevník dodnes chovaných v hřebčíně, a taky bohatý galaprogram.
Ten přilákal ve slunečné sobotní odpoledne na závodiště cca 5000 diváku.
Národní hřebčín Topolčianky byl založen 15.10.1921 pod názvem „Štátný
žrebčín Topolčianky“. Po porážce a rozpadu rakousko-uherské monarchie
převzal z bývalého habsburského majetku budovu jízdárny, která tvořila základ
chovu, a taky objekty Breziny, Hostie, Rybník a Krásný Majer. Od založení
hřebčína se zde chovaly plemena koní Arab, Lipicán, Nonius, Anglický
plnokrevník a Hucul. Dnes je hřebčíně chováno na 500 koní plemen Slovenský
teplokrevník, Shagya arab, Lipicán, Hucul a Arabský plnokrevník.
Mezinárodní šampionát koní plemene Shagya arab pod záštitou
organizace ISG (Internationale Shagya-Araber Gesellschaft) posuzovalo celkem
5 rozhodčích: Péter Görözdi (SVK), Tamás Rombauer (HUN), Ahmed Al
Samarraie (GER), Rudolf Meindl (AUT) a Sabine Marchand (CH). Celkem bylo
přihlášeno 63 koní plemene Shagya arab a byli hodnocení ve 12 kategoriích.
Jednotlivé kategorie posuzovali vždy 3 rozhodčí a koně hodnotili za typ, hlavu,
krk, tělo, končetiny, krok a klus. K dispozici měli bodovou škálu 1-10, celkový
výsledek byl aritmetickým průměrem. Český chov Shagya arabů přijelo do
Topolčianek reprezentovat 8 koní.
Ve čtvrtek, 2. 9. 2021 v 9:00, po slavnostním zahájení, nastoupily k hodnocení 3
roční klisny. Shodně 7,67 bodů získaly klisny Gazal 020 Nefteta (Gazal XIX-4
Manó) z chovu rodiny Hemmer a Hadban-001 (Maluk- Hadban) z chovu F.
Hoppenbergra. Klisna Hadban-001 měla však vyšší známky za typ, a proto se
stala vítězkou této kategorie. V kategorii ročních hřebců byl hodnocen pouze
ryzák Kuhaylan Zaid-004 (Kuhaylan Zaid-906 Frost), chovatel i majitel F. KöglAUT. Obdržel vysokou známku 7,76 bodů a stal se také reservešampionem
mladých hřebců.
Ve vyrovnané kategorii 2-letých klisen se představilo 5 koní, z to 2 klisny
z ČR. Vítězkou se s celkem 7,95 body stala česká klisna z chovu a v majetku

pana Zdeňka Petera O´Bajan VI-1 (O´Bajan VI-CZ Maghreb - Rába). Tato
klisna později získala i titul reservešampionky mladých klisen. Druhé a třetí
místo obsadily klisny z Bábolny, polosestry po hřebci Koheilan XV Kopány,
sm. bělka Koheilan XV-4 a ryzka Koheilan XV-2. Obě zaujaly ušlechtilostí a
vysokým hodnocením za typ. Čtvrtým místem s bodovým ohodnocením 7,57
potěšila majitele Adama Zagóru další česká klisna Sheyni (Koheilan XI-CZ
Split- Sheursa). Dvouletí hřebci se představili celkem čtyři. S 7,95 body vyhrál
opět potomek hřebce Koheilan XV-Kopány, bábolenský hřebec Koheilan XV-3,
opět ve velmi dobrém typu. Následoval jej další maďarský hřebec Mersuch
Firenze (Mersuch XXII-8) majitel Kontár Gergö. Na třetím místě s 7,48 body se
umístil v ČR narozený hřebec O´Bajan-2 Odyseus (O´Bajan IX SK) v majetku
Adama Zagóry.
Kategorie 3-letých klisen měla celkem 5 účastníků. Jednoznačně zvítězila
klisna bábolenského chovu Koheilan XV-3, získala 8,29 bodů a později se stala
šampionkou mladých klisen a také celkovou šampionkou mladých koní plemene
Shagya arab. Klisna je opět dcerou již výše zmíněného plemeníka Koheilan XV
Kopány, matka je po známém hřebci Gazal XXI. Za ní se umístila rakouská
klisna Hadban-828 Saphira, majitel Kögl Franz a se stejným počtem 7,81 bodů
byla na třetím místě slovenská klisna z farmy Gíreth Koheilan XIII-1SK
Symfónia. Tříletý hřebec byl hodnocen pouze jeden, z českého chovu a
v českém majetku hřebec Gazal Grand Grades (Gazal II CZ Wizard - Safíja).
Obdržel vysokou známku 8,0 za typ a hlavu, celkem 7,52 bodů a jistě tím potěšil
majitele Alexeje Kinského.
Mezi pěti předvedenými čtyř až šestiletými klisnami byly 2 z ČR.
Vítězkou kategorie se stala klisna Gazal XXI-1 z chovu pana Petera. Narodila se
po inseminaci klisně Basra (O´Bajan XVIII Batan), otcem je již zmiňovaný
bábolenský plemeník Gazal XXI. Klisna obdržela 8,57 bodů a byla vybrána i
reservešampionkou starších klisen. Tato klisna se rovněž opakovaně, v letech
2019 a 2021 stala celkovou šampionkou na české národní přehlídce Shagya
arabů. Druhé místo obsadila klisna Kemir VII-6 z Bábolny. Obdržela 2x 10
bodů za krásnou hlavu, celkem 8,43. Na třetím místě s 7,86 body byla Kosma al
sammarra (Olymp) ze stáje rodiny Al Samarraie. Čtvrtá se umístila slovenská
klisna Siglavy Bagdady VIII-37 Tara a páté místo obsadila česká klisna z chovu
Petra Hájka Sophia (Siglavy Bagdady III-CZ Mefisto-Skalinka). Kategorii 4-6ti
letých hřebců vyhrál hřebec rumunského majitele Gazal XXI-10 (opět po Gazal
XXI) a druhé a třetí místo obsadili domácí hřebci O´Bajan V-13 a O´Bajan V-32
(oba po O´Bajan V SK).

Kategorie 7-10letých klisen i hřebců byly velmi dobře obsazeny. Kolekce
koní bezpochyby nadchla každého příznivce plemene Shagya arab. Mezi
klisnami zvítězila rakouská klisna, maj. Rudolf Meindl, Gazal-309 Saba (Gazal
XXI), celkem 8,48 bodů, z toho 2x 10b. za typ. Stejně bodů obdržela druhá
umístěna klisna z Bábolny O´Bajan XXIII-6 (O´Bajan Basa). Na místě třetím
byla další maďarská klisna Koheilan Rubin (Koheilan-49 Kenitra). Mezi stejně
starými hřebci byli i dva zástupci z ČR. Plemenný hřebec Saklavi VII-CZ jistě
potěšil svou majitelku krásným třetím místem, obdržel celkem 7,76 bodu, z toho
dostal 8 za typ, hlavu i krk shodně od všech rozhodčích. Na místě pátém se zde
umístil další český hřebec v majetku Ing. Pavlíny Glodekové Dahoman Bogár.
Předností tohoto hřebce je jeho sportovní výkonnost, kde dosáhl stupně ST
v drezuře a S ve vytrvalosti. Kategorii 7-10letých hřebců vyhrál do Bábolny
zapůjčený vraný hřebec francouzského majitele Shahim Des Charmes (Gazal
Golyó). Zvítězil s 8,19 bodů a komisi zaujal především prostornou mechanikou
pohybu a celkovou harmonii tělesných rozměrů. Na místo druhé dosáhl bílý
hřebec maďarského chovatele Lajose Baumanna Shagya Damil, 7,9b., který
zaujal kostnatostí, mohutností a celkově vyrovnaným a ušlechtilým exteriérem.
Předposlední kategorií mezinárodního šampionátu koní plemene Shagya
arab byla kategorie klisen 11-ti letých a starších. S 8,38 bodů získala první místo
klisna z Bábolny Gazal XXI-4, opět po otci Gazal XXI, z matky 190 Shagya I.
Zaujala především dokonalým typem a velmi prostorným pohybem v klusu (3x
9 bodů). Rozhodčí ocenili tuto klisnu titulem šampionky starších klisen a na
závěr se stala vítězkou celé mezinárodní přehlídky koní plemene Shagya arab
pro rok 2021. Druhé a třetí místo v kategorii 11-ti letých a starších klisen
obsadily s 8,1 body rakouské klisny Shagya-697 Mokka (Sahman) a Gazala
(Gazal XI-1). Poslední kategorií byla opravdu hojně zastoupena kategorie
hřebců 11-ti letých a starších. V té se představilo 8 hřebců. První 2 místa
obsadili domácí hřebci, bělouš Shagya XXXII (Shagya XXIX Sereth) zvítězil
s 8,48 bodů a hnědák Dahoman XIII byl druhý s 8,19 body. Tito dva hřebci
rovněž byli ohodnoceni titulem šampion a reservešampion starších hřebců. Na
místě třetím se umístil maďarský tmavý hnědák O´Bajan Gondolat (O´Bajan
XXIV Báb.), majitel Lajos Baumann.
Závěrem je nutno vyzdvihnout perfektní zázemí hřebčína
v Topolčiankách a vzornou organizaci této nemalé mezinárodní chovatelské
akce a popřát mnoho chovatelských i sportovních úspěchů na dalších 100 let.

Za Svaz chovalelů Shagya araba v ČR
Adam Zagóra

