
                               Zápis z jednání RPK dne 3.2.2021 
 
Přítomni: Kvisová, Pihávková, Válová 
Schůze probíhala formou telekonferenčního hovoru 
 
Program:  
1) UCHS – uznané chovatelské sdružení 
2) Selekční šlechtitelský program 
3) Zkoušky základního výkonu 
4) Svody 2021 
5) Hřebci 
 
ad 1) RPK společně s vedením ICCR z.s. došla k závěru, že po více než půl roce fungování PK dle 
novelizovaného Řádu plemenné knihy a Šlechtitelského programu není další spolupráce s ASCHK na 
vedení plemenné knihy přínosem.  
Současná realita je taková, že ICCR má ve svých řadách dostatečné množství odborně vzdělaných 
členů k tomu, aby o udělení statusu Uznaného chovatelského sdružení a tedy i o vedení PK mohl 
požádat Mze přímo spolek ICCR z.s.. RPK si stejně jako předsednictvo ICCR z.s. přeje, aby předání 
vedení PK od ASCHK proběhlo v klidném a přátelském duchu.  
Toto bude předmětem hlasování na členské schůzi ICCR z.s. dne 7.2.2021.  
 
ad2) RPK projednala základní podmínky pro vstup do Selekčního šlechtitelského programu, který 
bude zahájen od roku 2021.  
Seznam podmínek a seznam zvířat, která tyto podmínky splňují = budou tedy zařazeni do SŠP jsou 
v příloze u tohoto zápisu.  
Cílem opatření je podpora chovu tradičního Irish Coba na území České republiky.  
Podmínky pro zařazení do SŠP mohou být každoročně v měsíci leden/únor aktualizovány, stejně tak 
výše finančního bonusu určená chovatelům.  
 
ad 3) RPK projednala systém pořádání ZZV a rozhodla se, že dosavadní způsob pořádání ZZV u svodů 
je nevyhovující ať již vzhledem k časové tísni na svodech, tak vzhledem k epidemiologické situaci, kdy 
není žádoucí shromažďování velkého množství osob na jednom místě 
Z výše uvedených důvodů se RPK rozhodla, že termíny a místa pořádání ZZV budou vyhlašovány 
nezávisle na lokalitách a termínech svodů (v ojedinělých případech se toto může překrývat) 
Termíny a lokality jednotlivých ZZV pro rok 2021 budou RPK zveřejněny nejpozději do konce února 
2021. 
 
ad 4) SVODY  
RPK plánuje pro rok 2021 

a) regionální svod v Blahutovicích na Moravě, v rámci speciální výstavy Irish Cob.  
Předběžný termín je 5. června 2021 
b) regionální svod v Hradištku, v rámci speciální celostátní výstavy Irish Cob. 
Předběžný termín je 3. července 2021 
c) zápisy mimo svod v lokalitě bydliště chovatelů – dle došlých požadavků chovatelů a dle časových 
možností hodnotitelů 
d) registrace koní z jiných PK než ICS v lokalitách bydliště chovatelů, dle došlých požadavků a dle 
časových možností pověřených osob. 



Prosíme všechny, kteří mají zájem o registrace/zápisy mimo svod dle platného aktuálního Sazebníku 
ICCR z.s. (zveřejněno na webu www.irishcob.cz) , aby své požadavky pro rok 2021 předávali průběžně 
písemně na adresu irishcob@irishcob.cz , ideálně nejpozději do konce května 2021 pro letní termíny.  
 
ad5) RPK dostala od UEK seznam licentovaných hřebců na území ČR. Tento seznam obsahuje 45 (!) 
plemenných hřebců. Téměř polovina z nich není chovateli využívána k plemenitbě.  
RPK je toho názoru, že je třeba výrazně redukovat množství udělených výběrů z minulosti a bude se 
tímto problémem v následujících měsících zabývat.  
 
RPK děkuje velkému množství chovatelů, kteří se během uplynulých měsíců připojili k ICS CZ a 
doufáme, že všichni budou se službami naší společné PK spokojeni.  
 
 
Zapsala: Pihávková 
Ověřila: Kvisová 
 
 
 
 
 
 


