Zhodnocení šlechtitelského programu
plemene Irský cob v České republice za rok 2019
Cíl šlechtitelského programu:
Plemenná kniha Irish Cob byla založena teprve před 22 lety, v roce
1998 v Irsku. Plemenná kniha je tedy velmi mladá. Bohužel
v dalších letech po založení tuto plemennou knihu provázelo
amatérské vedení vedoucí k odebrání UCHS v Irsku, následně tuto
roli přebrala PK IC Nederland, v roce 2008 opět ICS Ltd. Irsko a od
roku 2014 je mateřskou plemennou knihou Horse Sport Ireland
v Irsku. V Evropě je několik dceřiných plemenných knih, mezi ně
patří i česká PK.
Každá dceřinná plemenná kniha Irish Cob je povinna dodržovat
pravidla zápisu koní dle mateřské PK HSI IE.
Plemenná kniha je otevřená a pro zápis do plemenné knihy je
podmínkou pouze odpovídající standard a charakter.
Uznaným chovatelským sdružením v České republice pro vedení
PK IC je od 6. června 2011 Asociace svazů chovatelů koní ČR.
Chovným cílem je těžký tradiční typ s typickou flegmatickou
povahou a výborným charakterem, všestranně pracovně využitelný.
Irish Cob se díky své povaze a stavbě těla hodí k mnoha účelům.
Nejvhodnější využití je samozřejmě pro tah, tak byl v minulosti
využíván nejvíce. Pro svůj charakter se hodí ovšem i pro rekreační
ježdění, nižší drezury a osvědčil se také jako výborný a klidný kůň
pro hiporehabilitace.
Početní stavy v roce 2019
Početní stav koní
Zapsáno v PK+registru
Počet narozených hříbat

hřebci
23
HPK
37
hřebečci
10

klisny
90
POPK
53
klisničky
13

registr
397
registr
397
celkem

Početní stavy Irish Cob zapsaných v PK IC ČR jsou stále nízké,
ačkoliv na území ČR je populace Irish Cob již poměrně velká – dle
UEK téměř tisíc koní tohoto plemene.
Tento velký rozdíl je dán tím, že většina chovatelů dlouhodobě
upřednostňuje zápis koní do zahraniční plemenné knihy Irish Cob –
ICS Nederland.
Díky zlepšující se spolupráci mateřské plemenné knihy a dceřiných
plemenných knih a osvětě mezi chovateli věříme, že brzy dojde ke
sjednocení pravidel a následně také akceptaci průkazů a
rodokmenů z různých dceřiných plemenných knih Irish Cob po celé
Evropě.
V závěru roku 2019 došlo k dohodě o sloučení obou spolků
zastřešujících chovatele Irish Cob na území ČR.
Z těchto skutečností lze důvodně předpokládat, že se výrazně zvýší
zápis plemenných zvířat do plemenné knihy Irish Cob v ČR.
Chovná populace
Hřebci
Aktuálně je v PK zapsáno 23 hřebců, z nichž většina získala licenci
v zahraniční plemenné knize Irish Coba a bohužel i většina z nich je
bez minimálního, alespoň jednogeneračního doložitelného původu.
Aktivně působících hřebců v plemenitbě je však pouhý zlomek
z tohoto počtu.
Pevně věříme, že postupující osvětou bude docházet i nadále
k většímu selekčnímu tlaku na výběr hřebce do plemenitby a
početní stavy plemenných hřebců se stabilizují v optimálním poměru
k počtům klisen.
Každý hřebec žádající o oprávnění k plemenitbě musí doložit
negativní výsledek testu PSSM1.
Cílem je vyšší selekční tlak u hřebců zařazovaných do plemenitby.
Klisny
Stav klisen zapsaných v plemenné knize již několik let stagnuje,
v roce 2019 byly do PK zapsány pouhé 3 klisny, celkově je tedy
v roce 2019 v plemenné knize zapsáno 90 klisen.
Tato nepříznivá situace je daná opět tím, že většina chovatelů

upřednostňuje zápis klisen do zahraniční plemenné knihy.
Pořádané akce (výstavnictví, semináře):
Naším hlavním cílem je aktivně prezentovat plemeno na veřejných
akcích se zaměřením na ukázku všestranného využití
charakterových vlastností Irish Coba.
V roce 2019 bylo plemeno Irish Cob prezentováno na mnoha
akcích, například přehlídka plemenných hřebců – Štenovický Borek,
Techagro Brno, Koně v akci Pardubice.
Zároveň koncem roku 2019 proběhla serie seminářů o plemeni Irish
Cob pro chovatele i majitele.

Závěr:
Plemenářská práce v chovu Irish Cob v České republice stojí
bohužel stále na svém počátku. Důvodem jsou dlouhodobé
rozpory mezi chovateli tohoto plemene po celé Evropě a
zároveň i velmi intenzivní import nekvalitních bezpůvodových
jedinců do ČR.
Je třeba zintenzivnit komunikaci a informovanost mezi majiteli i
chovateli.
Je třeba cíleně podporovat využívání takových plemenných
hřebců a klisen, kteří budou osvědčeni na potomstvu.
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