Zpráva o Výkonnostních zkoškách hřebců
konané dne 7.10.2021 ve Vrchovanech
V roce 2021 poslali přihlášku k výkonnostním zkouškám hřebců dva majitelé celkem
dvou hřebců, kteří se také výkonnostní zkoušky v daném termínu 7.10.2021 ve
Vrchovanech zúčastnili:
1)Hřebec : 78/436 KAVALON, Běl., nar. 7.4.2011
otec : 745 O’Bajan II-CZ/Radživ, matka : Kassey CZ-SH-A-189 po 781 Shagya
V-CZ/Salim
linie : O’Bajan db 1880
rodina : CZ – 4 / 76 Bent El Arab db 1880
počet ox ve 4.generaci : 5/16
Chovatel : Tarkim Arabians o.s., Milevo 25, 349 01 Stříbro
Majitel : Dušek Pavel, Všestary 175, 503 12 Všestary
Naměřené míry při předvýběru (16.6.2021) : KVH 157, KVP 165, OH 180, Ohol 19,6
cm.
Typický ShA hřebec obdélníkového rámce, hlava ušlechtilá, výrazné oko i žuchvy, krk
výše nasazený a dlouhý, kohoutek dlouhý a výrazný, hřbet kratší a měkčí, bedra delší,
záď středně dlouhá a mírně skloněná, v hrudi dostatečně široký a hluboký (47 %),
končetiny v kloubech suché a méně výrazné, kopyta pevná. Charakter hřebce při při
předvýběru a měření byl hodnocen jako výborný.
Hřebec předvýběr splnil s výslednou známkou 7,9 bodu.
2)Hřebec 2523 O’Bajan VI-CZ/Maghreb, Hd., nar. 4.8.2012
otec : 1338 O’Bajan IV-CZ/Osiek, matka : Pici CZ-SH-A-361( O’Bajan XVIII-V) po 2597
O’Bajan XVIII/Batan
linie : O’Bajan db 1880
rodina : CZ – 7 / 370 Moldauerin db 1783
počet ox ve 4.generaci : 1/16
Chovatel : Peter Zdeněk, Horní Dubová Hora 7, 471 41 Dubá
Majitel : Peter Zdeněk, Horní Dubová Hora 7, 471 41 Dubá
Naměřené míry při předvýběru (7.10.2017) : KVH 155, KVP 165, OH 187, Ohol 19,0
cm. V rámci VZ byl hřebec přeměřen (7.10.2021) a naměřené míry :KVH 165, KVP
165, OH 187, Ohol. 19,5 cm
Ušlechtilý ShA hřebec, mírně obdélníkového rámce, hlava ušlechtilá, výrazné oko i
žuchvy, krk výše nasazený a mírně klenutý, kohoutek výrazný, hřbet rovný s dobře
vázanými bedry, záď středně dlouhá a mírně skloněná, v hrudi přiměřeně široký a
hluboký (46,5 %), končetiny v kloubech suché a méně výrazné.
Charakter hřebce při při předvýběru a měření byl hodnocen jako velmi dobrý.
Hřebec byl ohodnocen výslednou známkou 7,5 bodu. Předvýběr nesplnil (slabá

holeň) – na základě rozhodnutí RPK ze dne 26.4.2018 mu byla udělena dvouletá
výjimka pro působení v chovu pro roky 2018 a 2019.
Po hřebci se v roce 2019 se narodily 2 hříbata (hřebec a klisna) a v roce 2020
4hříbata (2 hřebci a 2 klisny).
Na Národní přehlídce Shagya arabů v roce 2018 v ZH Tlumačově se umístil mezi
plemennými hřebci na prvním místě (1/8) a s celkovým počtem 58,33 bodů se stal
také vítězem přehlídky.
Jeho první hříbě – klisna O’Bajan VI-1 z matky Rába CZ-Sh-A-371 obsadila na letošní
Mezinárodní výstavě v Topolčiankách 1.místo (1/5) s bodovým hodnocením 7,95.

VZ hřebců proběhly v Jezdeckém areálu manželů Studničkových ve Vrchovanech za
chladného a větrného, ale slunečného počasí. Drezurní úloha se jela na nově
vybudované venkovní jízdárně s umělým povrchem, parkur na stávajícím pískovém
kolbišti a terenní jízda na upraveném travnatém povrchu s 10 pevnými skoky.
Přihlášení hřebci byli na všechny disciplíny VZ dobře připraveni, předvedli vyrovnaný
výkon ve všech třech dílčích disciplínách a podmínky výkonnostní zkoušky v těchto
disciplínách splnili. Při závěrečném měření tepů po absolvování terénní zkoušky
hřebci vzorně spolupracovali a potřebný počet tepů do limitu naměřili.
1. Drezurní zkouška
2. Skokové zkouška
3. Terénní zkouška
naměřené tepy
Výsledná známka

:

Maghreb
Kavalon
Maghreb
Kavalon
Maghreb
Kavalon
Maghreb
Kavalon

70,0 bodů
66,0 bodů
72,5 bodů
80,0 bodů
70,0 bodů
80,0 bodů
52/min.
48/min.

Maghreb
Kavalon

7,1 bodů
7,5 bodů

K celkovému absolvování VZ je potřeba ještě doložit potvrzení o úspěšném
absolvování distančního závodu stupně Z (min.39 km).
Hřebec Maghreb absolvoval vytrvalostní jízdu stupně Z, dne 17.10.2021 v Hoštce,
kterou úspěšně dokončil. Tento hřebec splnil všechny části zkoušky a v roce 2022
může znovu v chovu ShA působit.

.
Hodnotící komise pracovala ve složení 5 členů :
MVDr. Hánová Věra, aktivní rozhodčí ČJF – licence G 330, KVL 0427
Cerman Vladimír
Ing. Musil Aleš
Ing. Kytlicová Blanka
Ing. Teperová Petra

Zapsala : Kytlicová dne 27.10.2021

