
Výroční zpráva ŠP ICS CR za rok 2016 

Irský cob se stal uznaným plemenem poměrně nedávno a to i přes to, že patří k nejstarším a 

nejpočetněji zastoupeným plemenům chovaným na území Irska a Velké Británie. Plemenná kniha 

IC v České Republice vznikla v roce 2011 a chov plemene tedy je stále v procesu vývoje. 

 

Charakteristika 

Irský cob má být kompaktní, dobře vyvážený, silný a impozantní kůň či pony v chladnokrevném 

typu s dostatkem svalové a kosterní hmoty. V dnešní době jsou Irští cobové chováni v několika 

typech, které jsou určeny nejen kohoutkovou výškou, výškovou kategorií, ale i množstvím kosterní 

a svalové hmoty. Charakteristickým plemenným znakem pro všechny sekce je nejen kompaktní, 

silná a vyvážená stavba těla, ale také dlouhá a bohatá hříva a husté rousy na spodní části končetin. 

Dalším důležitým plemenným znakem je specifická mechanika pohybu s výraznou akcí předních 

končetin, která i přes mohutnost koně, vyvolává dojem mimořádné lehkosti pohybu. Vynikající 

charakter s klidným temperamentem je rovněž tím, co Irského coba definuje. Laická veřejnost si 

toto plemeno stále spojuje se strakatostí, ale tato představa je zavádějící.  Irský cob může mít 

všechny barvy. 

 

Využití 

Irský cob je plemenem, které v důsledku dlouhodobého selekčního tlaku, disponuje mimořádnou 

konstituční tvrdostí, je velmi dobře krmitelné, zdravé, vytrvalé a má velmi dobrý charakter. 

Plemeno je již ze své historické podstaty maximálně univerzální. Irský cob bude podávat stejně 

kvalitní výkony jak zápřeži, tak i pod sedlem. Je tedy vhodný pro všechny druhy rekreačního 

ježdění i vozatajství, nejedná se však o plemeno primárně určené pro výkonnostní sport, což je, v 

jeho chovu, třeba zohlednit. Jeho vyrovnaný charakter a uměřený temperament ho předurčuje pro 

práci s dětmi, je to kůň, který je velmi dobrou volbou pro dětské jezdecké kluby a to i z toho 

důvodu, že plemeno má široký rozsah kohoutkové výšky, menší děti mohou najít výborného učitele 

v ICve výškové kategorii  pony ( s KHV od 120 cm). Irský cob je, díky své vyrovnané a trpělivé 

povaze, ideálním koněm i pro handicapované jezdce a rehabilitační ježdění obecně. Irský cob může 

nalézt uplatnění, v menší míře, i v zemědělství a lesnictví. 

 

Organizace chovu ve Velké Británii 

Koncem 20. století, se ve Velké Británii a Irsku, začaly formovat první chovatelská sdružení 

zabývající se organizací chovu plemene IC. V současné době existuje, v GB, v EU a i mimo ni, 

několik plemenných knih, které registrují koně a pony v typu IC, což transparentnost i přehled  v 

chovu značně komplikuje.  Nejvýznamnější a největší organizací je britská  The Traditional Gypsy 

Cob Association /TGCA (web: http://www.tgca.co.uk/ ). TGCA je,  britským Ministerstvem 

zemědělství  (DEFRA),  pověřena vést Mateřskou plemennou knihu plemene Traditional Gypsy 

Cob (Irský cob) ve Velké Británii a EU a je způsobilá  vydávat i mezinárodně platné průkazy 

původu. Mnoho Irských cobů, kteří jsou chováni ve Velké Británii jsou často registrováni  i v jiných 

organizacích, které nemají za cíl propagaci a rozvoj čistokrevného chovu plemene Irský cob, ale 

jejich předmětem zájmu  je chov „strakatých“ koní. V současné době fungují ve Velké Británii dvě 

velké organizace, které sdružují chovatele a majitele strakošů. První z nich – The British Skewbald 

and Piebald Association – byla založena již v roce 1988 skupinou nadšenců pro tyto specificky 

zbarvené koně a pony. Náplní práce této společnosti  je  tedy  vedení  plemenné knihy, vystavování 

průkazů původu  nově  evidovaným zvířatům a hříbatům, organizování  plemenných  výběrů 

určených hřebcům a klisnám, propagace, organizace výstav a soutěží primárně určených barevným 

koním. Všechny informace, o této společnosti, jsou k nalezení na  webu :  

http://www.bspaonline.com/ 

Druhou velkou společností, jejíž činnost  je, ve Velké Británii, spojena pouze se strakatými koňmi je 

-  „The Coloured Horse and Pony Society“. Rovněž tato společnost vystavuje oficiální,  v zemích 

EU platné, průkazy původů a je oprávněna vést plemennou knihu pro strakaté koně a pony. Všechny 

informace, o této společnosti, lze nalézt na webu:   http://www.chapsuk.com/aboutus.asp 

http://www.tgca.co.uk/
http://www.bspaonline.com/
http://www.chapsuk.com/aboutus.asp


 

ICS ČR se z důvodu zajištění kvalitní kontroly chovu v ČR snaží spolupracovat s britskou 

organizací TGCA, která má velmi dobře propracovaný ŘPK a proškolila již téměř 200 

posuzovatelů, kteří jsou nám v ČR, na žádost, k dispozici. 

 

ICS ČR- činnost v roce 2016 

Svod plemene IC pro českou plemennou knihu proběhl dne 16.4. na Ola Ranchi Litohošť, přičemž 

inspektorem byla paní Maria Wahlberg ze Švédska. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Irský cob je patří k původním plemenům Velké Británie a Irska, 

snažíme se, v posledních letech, navázat spolupráci s výše uvedenými chovatelskými spolky ve 

Velké Británii. ICS ČR organizovala v roce dvě výstavy, jejichž význam spočívá v kontrole 

exteriéru a užitkových vlastností plemene IC akreditovanými posuzovateli ze země původu tohoto 

plemene. Tito posuzovatelé byli na výstavy pozváni na doporučení organizace TGCA, jedná se, bez 

výjimky, o renomované posuzovatele, s mnohaletými zkušenostmi z nejvýznamnějších britských a 

světových výstav, což nám nabízí relevantní zpětnou vazbu. Výše zmiňovanými výstavami byl 1. 

jarní šampionát speciálních výstavních tříd, který se uskutečnil 16.4. 2016 v Litohošti, přičemž 

posuzovatelem byla paní Barbara Taylor Evans z Velké Británie a Mezinárodní přehlídka původních 

britských plemen, která se konala v rámci výstavy Koně v Akci v Pardubucich, dne 3.9. 2016, 

přičemž posuzovateli byli pan Robert Parker Jones a paní Nicky Oldershaw (oba akreditovaní 

posuzovatelé z GB). Obě výstavy se setkaly s příznivým hodnocením jak od českých majitelů a 

chovatelů PBP, tak i od zahraničních posuzovatelů. 

ICS ČR se aktivně zapojila do rozvoje spolupráce se spolky sdružjící chovatele dalších původních 

britských plemen chovaných na úzení ČR (např. Shetland pony, Velšská plemena pony a cob), což 

již v roce 2016 přineslo výsledky. Plemeni IC byly zpřístupněny některé další výstavy organizované 

jinými chovatelskými sdruženími.  ICS ČR v roce 2016 také zorganizovala dva vzdělávací 

semináře, prvním z nich byl seminář "Svět původních britských plemen", který vedla paní Barbara 

Taylor Evans z GB, jehož náplní byla metodika přípravy a prezentace pony a cob ve výstavních 

kruzích a problematika speciálních výstavních tříd a druhým pak seminář pro posuzovatele 

speciálních výstavních tříd na národní úrovni, který se setkal s mimořádným zájmem a byl 

účastníky, i lektorkou paní Barbarou Taylor Evans, velmi dobře hodnocen. 

ICS ČR rovněž zajistila prezentaci plemene IC na nejvýznamnějších chovatelských výstavách a 

přehlídkách, např. Kůň 2016 v Lysé nad Labem nebo Koně v Akci v Pardubicích a podpořila i 

některé menší chovatelské či charitativní projekty (např. Koně pro Kapku naděje).   

 

 

 

 


