
Zhodnocení šlechtitelského programu 

plemene Irský cob  

v České republice za rok 2018 

 

 Šlechtěním IC probíhajícím několik staletí se docílilo velice vyrovnaného a klidného 

plemene všestranného využití. Svoji mohutnou stavbou těla a díky husté a dlouhé hřívě 

a bohatými rousy připomíná chladnokrevné plemeno.  

Díky své povaze a stavbě těla se hodí na jakékoliv rekreační ježdění, osvědčil se také jako 

rehabilitační kůň, díky své stavbě těla je vhodný i pro disciplíny ve vozatajství, zároveň je v 

současné době i když minimálně viděn také v lesnictví a zemědělství. Jeho mechanika pohybu 

vyniká v drezurních disciplínách. Je ale nutné počítat s tím, že i irský cob má svoji hlavu a je 

občas i dosti tvrdohlavý, ale jakmile kůň projde základním výcvikem je to partner na celý život.  

 

Plemenná kniha 

Jsme jediný český spolek chovatelů Irských cobů, kterému hlavní mateřská plemenná 

kniha v Irsku a Ministerstvo zemědělství v ČR vydalo oprávnění otevřít plemennou knihu pro 

Irské coby na území České republiky. 

Zavázali jsme se dodržovat a plnit chovatelské cíle a šlechtitelský program dle platných 

českých zákonů a zásad hlavní mateřské plemenné knihy. Hlavní (mateřská) plemenná kniha 

vznikla v Irsku v roce 1998 v zemi původu plemene Irského coba, v té době vystupovala pod 

názvem ICS Ltd. Ireland. Velká změna ve vedení mateřské plemenné knihy přišla v roce 2012, 

kdy Irské ministerstvo zemědělství pověřilo dočasným vedením a spravováním novou Irskou 

společnost Horse Sport Ireland (HSI). 

Naši českou plemennou knihu vede a spravuje od 6. června 2011 uznávané chovatelské sdružení 

Asociace svazů chovatelů koní ČR.  

Bylo nám uděleno právo používat ochranou známku pro dceřiné plemenné knihy. To 

znamená, že označení ICS má právo používat pouze uznaná dceřiná plemenná kniha a jedna z 

nich je naše Česká plemenná kniha Irského coba (ICS CR). 

Účelem PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně 



chované populace irish cob v zájmu zvyšování úrovně exteriéru a pohybových schopností, při 

zachování především dobrých povahových vlastností a všestranné pracovní využitelnosti. 

PK Irish cob je jednotná a stále otevřená. Jednotnou PK se rozumí skutečnost, že v rámci ČR se 

zřizuje jedna PK pro dané plemeno. 

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. ICCR, z.s. - Irish Cob the Czech Republic, není dceřiná plemenná kniha, je to 

další spolek chovatelů Irských cobů v ČR bez vlastní plemenné knihy. Tento spolek uschopňuje a 

zapisuje plemenné koně Irského coba do zahraniční Holandské plemenné knihy ICS NL. Pro 

chovatele to znamená, že jejich kůň není zapsán v České republice, ale v zahraničí.  

Naším hlavním cílem je více a viditelně propagovat Českou plemennou knihu. Aktivně 

prezentovat plemeno na veřejných akcích se zaměřením na ukázku všestranného využití 

charakterových vlastností Irského coba.  

V roce 2018 bylo plemeno Irského coba prezentováno na různých akcích jako například 

Přehlídka hřebců – Štenovický Borek, Šampionát nativních plemen Lhotka, Jarní šampionát 

speciálních výstavních tříd Litohošť, Mezinárodní šampionát Hradec Králové, Koně v akci 

Pardubice, Země živitelka atd… 

V roce 2018 se zpřísnily požadavky pro zápisy hřebců i klisen do hlavní plemenné knihy. 

Každý hřebec se musí zúčastnit svodu a dokládat vyšetření PSSM1 s výsledkem N/N, u klisen je 

požadováno vyšetření PSSM1 s výsledkem N/N.  

 

Chovný cíl 

Chovným cílem je výkonný, středně velký kůň všestranného využití.  

Hlava by měla být hrdě nesena na silném lehce vyklenutém krku s dobře a souměrně 

vyvinutou muskulaturou. Krk plynule přechází přes zásek (místo přechodu krku do kohoutku), 

kohoutek je nevýrazný dobře osvalený plynule pokračující přes hřbet, který by měl být spíše 

kratší navazující na pevnou bederní oblast s míně se zvedající tendencí přecházející na dobře 

osvalenou a širokou záď. Páteř, kyčelní i sedací kosti nesmí být znatelné. Posazení ocasu je opět 

plynulé, nesmí být posazen příliš vysoko ani nízko. Kostra je silná, dobře rostlá odpovídající 

chladnokrevnému typu koně. Maximální výška je stanovená do 170cm, minimální hranice není 



určena. Nejtypičtější barva je strakoš všech barev, ale jsou přípustné všechny barvy s výjimkou 

albína. Oči má bystrého výrazu, velké a jasné, posazené dostatečně od sebe, uši požadujeme 

krásně tvarované, nepříliš velké a nasazené na hlavu ve správném úhlu. Plece pak dlouhé, šikmé 

a dobře osvalené a dobře vázané na hrudník s Kohoutkem nevýrazným, dobře osvaleným. 

Hrudník široký, dostatečně hluboký, s dlouhými, dobře zaúhlenými žebry do kulata, Hřbet 

svalnatý, silný a krátký, lehce stoupající k zádi. Záď krátká s dobrým osvalením  a ocas korektně 

nasazený. Požadavky na přední a zadní končetiny jsou silné, ne příliš krátké, správně zaúhlené s 

pravidelným postojem. Stehno dobře osvalené, avšak úměrně s celkovou stavbou koně. Holeň 

opět silná, ne příliš krátká, dobře osvalená a bohatě porostlá rousy. Klouby dobře vyvinuté, silné, 

velikostně odpovídající stavbě těla. Spěnka krátká se správným sklonem, kopyto pak pravidelné a 

pevné. Hříva a ocas  patří mezi charakteristický znak plemene. jenž by měli být bohaté, se 

schopností růstu do značné délky. Žíně kvalitní, pružné, ne tvrdé drátovité. Dalším 

charakteristickým znakem plemene jsou  rousy, na který je kladen poměrně vysoký nárok. Rousy 

by měli být bohaté, zdravé, bez známek kožních problémů, vždy dobře rostlé na holeni a to 

kolem celé nohy překrývající celé kopyto jak na zadních tak i předních končetinách.  

Irský cob má korektní, prostorné, elastické a energické chody, pravidelné, v kroku čtyřtaktní, 

klusu dvoutaktní a cvalu třítaktní. 

 

Plemenní hřebci 

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

2018 působilo v plemenitbě 10 hřebců.  

V roce 2018 byli uchovněni 4 hřebci, hřebec 1951 Axel van Tinkerstal Foubert, hřebec 2546 

Marshal Grow, který byl uchovněn na základě ohodnocení na svodu s výsledkem 61,75, hřebec 

2390 Baloo of Paradoxe a hřebec 2471 Dusty, kteří byli zapsáni 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 koně Jméno koně Narozen Zařazen Body Plemeno 

160660 1356  Myrddin 2002 2011 64 IrC B 

204884 1719  Shorty 2007 2011 0 IrC B 

219239 1507  Bart 1998 2011 53,5 IrCob 



221282 1582  GHR Alant's Lion Heart  2008 2012 64,5 IrCob 

190951 1625  Rose's Sambo 2007 2011 65 IrCob 

229588 1657  Meadows Selwyn 2003 2011 0 IrCob 

190944 2140  Mr.Dickens van de Gorterstraat 2007 2016 53,75 IrCob 

240045 1687  Stephanos van de Kleine Heibloem 2004 2012 66,5 IrCob 

182879 1720  Falkon Březový potok 2006 2011 61,5  

243186 1736  Andy My Angel 1997 2012 63 PinTi 

247264 2028  Ozák 2011 2014 62 IrCob 

228309 1951  Axel van Tinkerstal Foubert 2010 2018 0 IrCob 

273666 2051  Seafield Stan 2007 2014 0 IrCob 

279004 2259  Cairnview Alpha 2010 2015 59,5 IrCob 

279540 2283  SD Conrad 2012 2016 68 IrCob 

292149 2296  Monarch 2008 2016 61,75 GypC 

293256 2386  Kenzo's da Vinci 2007 2017 62 Irs.t 

292710 2390  Baloo of Paradise 2013 2018 0 IrCob 

239801 2546  Marshal Grow 2011 2018 61,75 IrCob 

286268 2403  San Cler Creme Senator 2014 2017 57,75 GypC 

308754 2471  Dusty 2014 2018 0 IrCob 

292707 2478  SD Magners 2012 2017 0 GypC 

 

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 100 klisen, ze kterých je 38 v hlavní plemenné 

knize s dosaženým průměrným bodovým ohodnocením 60,46 a zbytek v pomocné plemenné 

knize dosaženým průměrným bodovým ohodnocením 54,98 b. 

Zápisy a početní stavy 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. 

 

Zpracoval: Ing. Roman Keclík, Ph.D. za spolek ICS CR 

 


