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Výroční zpráva šlechtitelského programu pro plemeno Irského coba v České republice za rok 2017  

Plemeno Irského coba je poměrně ,,mladé“ plemeno, bylo uznáno v roce 1998 v zemi původu a zároveň byla 

schválena a otevřena první v dnešní době hlavní plemenná kniha ICS Ireland, kterou zpravuje Irská společnost Horse 

Sport Ireland (HSI). Vzhledem k narůstajícímu zájmu o toto plemeno v České republice, byla v roce 2011 uznána a 

,,otevřena“ Ministerstvem zemědělství Česká plemenná kniha Irského coba.  

Česká plemenná kniha je stále otevřená a o uchovnění se mohou ucházet koně s plným původem ale i s 

jednostranným či koně zcela bez původu za předpokladu, že hřebci a klisny splňují požadavky pro plemeno Irského 

coba.  

Grafické znázornění zápisů koní do plemenné knihy v letech 2013 – 2017 v České republice

 

 

Zápisy koní do jednotlivých oddílů plemenné knihy (HPK- hlavní plemenná kniha, POPK – přípravný oddíl). 
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Plemenní hřebci 

V České plemenné knize máme v současné době zapsáno 22 plemenných hřebců. V roce 2017 působilo v plemenitbě 

10 hřebců.  

V roce 2017 byli uchovněni 3 hřebci, hřebec 2403 San Cler Creme Senator, který byl uchovněn na základě 

ohodnocení na jarním svodu s výsledkem 57,75 bodů a zároveň byl zařazen do plemenitby a připustil v daném roce 2 

klisny. Dalším uchovněným hřebec je 2386 Kenzo's da Vinci, který se zúčastnil podzimního svodu a získal pěkné 

ohodnocení 62 bodů. Posledním uchovněným hřebce za roce 2017 byl importovaný hřebec 2478 SD Magners, který 

byl zapsán do PK na základě doložených dokladů ze zahraničí.  Všichni hřebci doložili původ, genotyp a vyšetření na 

PSSM1 s výsledkem N/N. 

Abecední seznam plemeníků působící v plemenitbě: 

I.č. Číslo Jméno hřebce Narozen Zařazen Připuštěno 
klisen 

190944 2140 Mr.Dickens van de Gorterstraa 4/13/2007 2015 7 

228309 1951 Axel van Tinkerstal Foubert   5/7/2010 2013 1 

240045 1687 Stephanos van de Kleine Heibl  5/20/2004 2011 1 

243186 1736 Andy My Angel                 1/1/1997 2012 8 

247264 2028 Ozák 5/30/2011 2014 3 

279004 2259 Cairnview Alpha               5/15/2010 2016 5 

279540 2283 SD Conrad                     1/1/2012 2016 2 

286268 2403 San Cler Creme Senator        5/5/2014 2017 2 

292976 2293 Meadows Heartbreak Kid        7/11/2013 2016 3 

292149 2296 Monarch 1/1/2008 2016 7 

 

V současné době v plemenitbě působí pouze importovaní hřebci, kteří jsou přínosem pro chov a měli by navyšovat 

kvalitu populace v České republice a to ve všech ohledech.  

Plemenné klisny 

V České plemenné knize máme zapsaných 89 klisen. 

Počty narozených hříbat v letech 2013 - 2017 
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Zápisy koní velice negativně ovlivňuje spolek Irish Cob the Czech Republic z. s.. Jedná se o český spolek, který 

zprostředkovává zápisy českých chovatelů Irských cobů do zahraniční plemenné knihy. Ten to spolek se opírá o 

tradici Holandské plemenné knihy, která patří mezi jednu z největších dceřiných plemenných knih naší mateřské 

plemenné knihy. Česká i Holandská plemenná kniha se řídí stejnými pravidly, řádem chovu a chovné koně posuzují 

pouze schválení inspektoři s licencí pro toto plemeno. Z čehož vyplývá, že naším hlavním cílem je více a viditelně 

propagovat Českou plemennou knihu. Aktivně prezentovat plemeno na veřejných akcích se zaměřením na ukázku 

všestranného využití a charakterových vlastností Irského coba.  

V roce 2017 bylo plemeno Irského coba prezentováno na různých akcích jako například Moravský šampionát a 

výstava koní, Šampionát nativních plemen Lhotka, Jarní šampionát speciálních výstavních tříd Litohošť, Mezinárodní 

šampionát Hradec Králové, III. Karlovarská WPC&SHP Show 2017 Nebanice, Moravská výstava původních britských 

plemen, veřejné vystoupení pro Kapku naděje, Výstava Plasy, Koně v akci Pardubice atd… 

Pro rok 2018 se připravuje aktualizace řádu plemenné knihy dle nově zaslaného řádu mateřské plemenné knihy. Dále 

budou zpřísněné požadavky pro zápisy hřebců i klisen do hlavní plemenné knihy. Každý hřebec se bude muset 

zúčastnit svodu a dokládat vyšetření PSSM1 s výsledkem N/N, u klisen bude požadováno vyšetření PSSM1 

s výsledkem N/N. Dále pro rok 2018 se připravují nové webové stránky, facebooková prezentace, články v odborných 

časopisech a pokračování v prezentacích plemene Irského coba na veřejných vystoupeních podobně jako v roce 

2017. 

 

Zpracovala: Kamila Válová, předsedkyně spolku ICS CR 


