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 Irský cob je dynamicky se vyvíjející, „mladé“ plemeno. První plemenná kniha byla schválena v roce 

1998 v Irsku. V roce  2011 došlo k ustálení standartu plemene a od té doby se vzhledem k atraktivitě 

exteriéru rozšířilo nejen po celé Evropě. Od tohoto roku je i vedena PK v ČR.  

Chovným cílem je výkonný malý kůň univerzálního použití, s harmonickou, silnou, korektní stavbou 

těla se všemi částmi ve správné rovnováze, s klidným temperamentem a s dobrým charakterem, 

snadno krmitelný a pevného zdraví. 

Plemenní hřebci 

 V PK je zařazeno 16 hřebců, většina zatím samozřejmě importovaných. Hřebci jsou zapisováni na 

Národním svodu a vždy hodnoceni posuzovatelem akreditovaným mateřskou plemennou knihou. 

 

Plemenné klisny 

 Aktuálně evidujeme 76 klisen zapsaných v jednotlivých oddílech PK. Většina klisen je zapisována do 

chovu na Národním svodu zahraničním posuzovatelem, ale již máme v rámci svazu jednoho 

posuzovatele schváleného mateřskou PK s oprávněním zapisovat klisny do všech oddílů PK. Marta 

Novotná je posuzovatel Grade 1 A Grade 2, tudíž není závislá na jiném posuzovateli. Hodnotí koně 

převážně v zahraničí. 

  Samozřejmě, že cílem ŠP je odchov vlastních kvalitních koní a zbavení se závislosti na dovozu koní ze 

zahraničí. Za tímto účelem pracujeme na změně Řádu PK. Jako první PK tohoto plemene jsme zavedli 

nepovinné zkoušky výkonnosti klisen i hřebců. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Aktivně spolupracujeme s mateřskou plemennou knihou a především s plemennými knihami 

v Dánsku, Belgii nově taky Finsko a Švédsko.  

Propagace plemene 

Propagace plemene a informovanost chovatelů zajišťují především svazové internetové stránky 

http://www.icscr.cz/, dále stránky ASCHK ČR www.aschk.cz a další specializované internetové 

servery, či tištěná periodika. Členové svazu se pravidelně aktivně zúčastňují chovatelských výstav. 

V roce 2015 zejména V Brně Propet, v Pardubicích a Lysé nad Labem. Loňský národní svod ICS 

proběhl 30.5.2015 v Litohošti a 5.9.v Pardubících. Krása našich koní vynikla i na akci Koně pro Kapku 

naděje. V roce 2015 jsme prezentovali naše plemeno na námi pořádaném vozatajském semináři 

s panem Nesvačilem a na kurzu cirkusových kousků s Andy Reinbergerovou, také na putování za 

vínem s koňmi. 

 

http://www.icscr.cz/
http://www.aschk.cz/


Celkové zhodnocení:  

Populace je zatím exteriérově nevyrovnaná. Proto bude v dalším období kladen důraz na korektní 

exteriér, charakter a prokázání pracovní ochoty zařazovaných zvířat. 

Zpracovala:  Markéta Süszová 


