
 

Selekční šlechtitelský program  2021 ICS CZ 
 
RPK se rozhodla vytvořit „Selekční šlechtitelský program“ za účelem zkvalitnění populace 
Irish Cob chované na území ČR.  
Do selekčního ŠP mohou být pro jasně stanované období zařazeni hřebci a klisny kteří splní 
kritéria stanovená RPK. Při splnění podmínek tohoto programu bude chovateli hříběte 
vyplacen finanční bonus, jehož výše bude stanovena do konce února daného roku.  
Podrobné podmínky, případně seznam klisen a hřebců, kteří tyto podmínky splní, budou 
zveřejněny do konce února daného roku.  
 
Kritéria pro zařazení IC do Selekčního šlechtitelského programu pro rok 2021  
1) klisny,  
- v letech 2010-2020 na svodu ICS CZ nebo zahraniční ICS, pořádaném ICCR a žijící na území 
ČR NEBO od 1.1.2021 klisny na svodech ICS CZ získaly ve věku 3 let či starší 148 nebo více 
bodů.  
- v letech 2010-2019 získaly na svodech ICS CR ve věku 3 let či starší v odlišném bodovém 
hodnocení 70 a více bodů.  
Klisna může dosáhnout požadovaného bodového zisku po připuštění, ale musí to být před 
porodem hříběte. (tzn. Do SŠP mohou být zařazeny i klisny, které získají 148 a více bodů i 
během roku 2021) 
 
2) TRVALE  hřebci, kteří mají titul STER, mají absolvované ZZV (pro ZZV do roku 2020 se 
započítává i úspěšné absolvování zahraniční zkoušky Werk do roku 2020 včetně) a zároveň 
díky kvalitě vlastního potomstva získali od ICS CZ titul EXCELLENT/HPK BOB - udělovaný 
hřebcům, jejichž minimálně 5 potomků získalo ve věku 3 let či starší 1. premii (od roku 2021 
se započítávají pouze premie získané na svodech ICS CZ).  
 
3) PRO ROK 2021 hřebci, kteří byli NOVĚ zařazeni do plemenitby od ICS CZ  v roce 2020 
s minimálním ziskem 148 bodů.  
 
Pravidla Selekčního šlechtitelského programu 
Majitel klisny která je zařazena do SŠP, žije na území ČR, může získat od ICCR z.s. příspěvek 
ve výši 2000 Kč na živě narozené hříbě, za předpokladu, že hříbě bude narozeno z připuštění 
v roce 2021, po hřebci, který byl v tomto roce 2021 zařazen do SŠP.  
Seznam hřebců a klisen zařazených do SŠP je definován pro rok 2021 v tabulce níže.  
Příspěvek bude vyplacen za těchto předpokladů 
- klisna splní předepsaná kritéria a bude zapsána do SŠP pro daný rok 
- klisna žije na území ČR 
- hříběti bude vystaven průkaz ICS CZ 
- majitel předloží ICS CZ písemnou žádost na předepsaném formuláři 
 

 
 



Seznam hřebců a klisen, kteří splnili kritéria pro zařazení do SŠP ICS CZ pro rok 2021 
(seznam k 31.1.2020) 

HŘEBCI zařazení do SŠP 2021 
NEW 2020 Apache AKA The Banker hřebec 

EXCELLENT Axel van Tinkerstal Foubert hřebec 
NEW 2020 Bobby Joe hřebec 
EXCELLENT Meadows Selwyn hřebec 

KLISNY zařazené do SŠP 2021 
1 Bethany klisna 
2 Crue de Ville klisna 
3 Diamonds Coco klisna 
4 Funny ze Sedmi dvorů  klisna 
5 Ginger von Cathleen  
6 GHR Alant's Bella klisna 
7 Hermits Flair   klisna 
8 June klisna 
9 Jasmine of the Paradise klisna 

10 Katinka vom Melkweg klisna 
11 Kizzy klisna 
12 Lovely Gray of Balinka klisna 
13 Mary Sajmon klisna 
14 May  klisna 
15 Mc.Minne of Balinka klisna 
16 Midnight Alpaka klisna 
17 Meadows Iggy klisna 
18 Megi klisna 
19 My Valantines Rose   klisna 
20 Nigra of the Paradise  klisna 
21 Nina van Tinkerstal Foubert klisna 
22 Noa klisna 
23 Oana Koosje klisna 
24 Patch klisna 
25 Poppy klisna 
26 Porta ze Sedmi dvorů klisna 
27 Prince klisna 
28 Rosie   klisna 
29 Rosie Hobit Sajmon klisna 
30 Rosnakill Roseanne klisna 
31 Sterre klisna 

32 Shine vd Gorterstraat klisna 
33 Tia SD Farm klisna 
34 Unka  klisna 

 
Pokud máte doma Irish Coba, který splňuje výše uvedená kritéria a chcete ho zařadit na seznam koní 
SŠP, prosíme kontaktuje RPK. 
 


