POHÁDKA

CO MÁTE SLYŠET?

Má jít na jatka…

Jistě ho budeš chtít zachránit

Je to sestra slavného hřebce

na 99,9% to není ničí sestra, ale sestrám se DNA nedělá a dobře to zní

Je čtyřletý, ještě hodně vyroste

je mrňavý, jeho rodiče neznám, ale ty chceš většího koně, tak ti ho slíbím

Tohle jsou jeho rodiče (bez DNA)

Našel jsem hezké fotky nějakých koní tak Ti je ukážu

Kůň v základním výcviku či se s ním začíná
pracovat(5 let a starší)

vyřazená chovná kobyla stažená z pastvin, kde jak je rok dlouhý neviděla
člověka

Spolehlivý, ale vhodný pro zkušeného jezdce

divoká potvora, co zvládne jezdec s odvahou Checka Norrise

Má plný původ, že nemá pas ICS nevadí

možná v pasu má napsané nějaké předky, ale pokud nejsou DNA ověřeni
= žádná PK irského coba vám neuzná původ koně, pokud ten nemá pas z
plemenné knihy ICS či původ není DNA ověřen. Kupujete tedy pohádku

Samozřejmě ten kříženec coba lze zapsat do
PK irský cob

Samozřejmě nejde. Lze zapsat jen do registru kříženců

Bude mít bohatou hřívu a ocas

Pokud již nemá jako hříbě, tak mít nikdy nebude, ani kdybyste ho denně
myli v šamponu od Loreal Paris

Trochu dominantní

Zaplatíš a za měsíc ho budeš s pláčem prodávat za desetinu ceny

PSSM1 test nemá, ale to není problém

Možná i má, ale třeba je pozitivní a prodáme ho dřív jinému než tobě

Atraktivní speciální barva

Cena je dvojnásobná, exterier poloviční a často ani barva není speciální

Nadějný hřebeček

Ani nečti, ale podívej se na jeho rodiče a jejich hodnocení

Hřebeček má skvělý charakter, kastrace
nebude potřeba

Majitel nemá sebemenší zkušenost s hřebcem a neví o čem mluví

POHÁDKA

CO MÁTE SLYŠET?

Plemenný hřebec - je milý a charakterní

nic neumí, vypadá bídně a nevím co o něm jiného napsat (i kdyby měl charakter
zabijáka)

Měří 150 cm

Měří 142 cm i s podkovami

Koně vám uděláme na míru

Obsedneme, hodíme na něj sedlo co si přejete a za měsíc dva si ho vezměte.. POZOR!
Uvědomte si, že za 2 měsíce nikdo spolehlivého koně nevycvičí!

Je mu 6 let (věk si libovolně dosaďte)

Pokud je pas vystaven před koupí koně (ne v roce narození) je věk ODHADNUT a
mnohdy zkreslen!!! Prodávám 20ti letého koně a tvrdím že mu je 10….

Kůň vhodný pro děti a začátečníky

TAK TADY POZOR! POKUD OPRAVDU HLEDÁTE TAKOVÉHO KONĚ,
VEZMĚTE SI SEBOU ZKUŠENÉHO JEZDCE, KTERÝ HO DOKÁŽE SÁM
VYZKOUŠET PO SEDLEM A NAVŠTIVTE KONĚ I NĚKOLIKRÁT, ABYSTE
OTESTOVALI CHARAKTER.
Rozhodně nedejte na fotku koně, po kterém se válí dítě !!!

Uvědomte si, že kupujete cikánské koně.
Handlířství je po staletí obživou těchto lidí!
Myslíte si, že když koně kupujete od překupníka v Čechách, je to
seriozní obchodník? Nevěřte tomu! Takových je minimum… O zisk jde v první řadě!!
Sbírejte informace, nestyďte se oslovit zkušené
chovatele, co již sami odchovali dobrá hříbata
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Plemennou příslušnost
Výšku (nevěřte tomu, že čtyřletý kůň ještě vyroste)
Číslo čipu
Fotografii koně
Datum vystavení pasu
Věk koně
PSSM 1
Plemenná příslušnost – pokud kupujete irského coba, kupujte
koně s plemennou příslušnosti Irish Cob.

„typ“ NENÍ plemenná příslušnost.
Oprávnění vystavovat pas plemeni Irish Cob mají pouze plemenné knihy pro toto
plemeno!

o Plný původ – často vidíme v inzerátech, ale většinou to je původ z

plemene gypsy cob z PK TGHA , což není možné převzít do PK
irského coba!!!!

Vždy si zkontrolujte datum vystavení pasu = pokud je pas vystaven
pár týdnů před koupí či souběžně je věk koně většinou hrubě odhadnut
či zkreslen!!!
V Irsku a Anglii není zvykem u irských cobů, že mají pasy od hříběte.
Koně jsou tam chováni ve velkých stádech a evidence je pouze ústní.
Prodávající ne vždy je natolik korektnní, že sdělí pravdu Vám či
mezičlánku = dalšímu překupníkovi, od kterého se nyní rozhodujete
koupit koně Vy.
Uvědomte se, že kupujete koně BEZ ZNÁMÉ HISTORIE!!
Nevíte jaké nemoci prodělal, jak je ve skutečnosti starý, jaké zacházení
se mu v životě dostalo a jaké to na něm zanechalo následky.

Irsko HSI
Holandsko
Finsko
Belgie
Švédsko

Správný pas pro
irského coba

Správný pas pro
irského coba
Správný pas pro
irského coba
Správný pas pro
irského coba

DNA NEOV

TOTO NEJSOU PASY IRSKÉHO COBA
a nenajdete v nich plemennou příslušnost
irský cob!!!

Irsko

Anglie

TOTO NEJSOU PASY IRSKÉHO COBA
a nenajdete v nich plemennou příslušnost
irský cob!!!

TOTO NEJSOU PASY IRSKÉHO COBA
a nenajdete v nich plemennou příslušnost
irský cob!!!

Je až k nevíře, jaké peníze jsou lidé ochotni zaplatit za koně, kteří nemají v pasu
uvedenou plemennou příslušnost irský cob, nejsou zapsaní v PK irského coba a
nenarodili se rodičům, kteří byli na inspekci , což je jediná záruka, že se jedná
opravdu o irského coba
Chystáte se koupit si koně od handlíře a věříte všemu co Vám handlíř napovídá?
Důrazně Vám doporučujeme konzultovat koupi irského coba či koně, o kterém Vám
tvrdí, že to irský cob je, s někým z vedení ICCR, z.s.!!
Hledáte společníka pro hezké chvíle, relaxaci a rodinu a jistě nechcete skončit jako
mnozí před Vámi s očima pro pláč…
Věříte, že kůň je po 3 měsících výcviku vhodný pro začátečníka či dítě?? NENÍ!!!

Kříženec irský cob x
clydesdale 1 rok

Kříženec irský cob
x clydesdale
Kříženec irský
cob x shire

Kříženec irský cob x
norický kůň

Kříženec
irský cob
x QH

Kříženec irský cob
x fjord

 Nejtypičtějšími představiteli irského coba jsou koně s

KVH mezi 135-155 cm
 pokud máte jasnou představu, jak vysokého koně
hledáte, vezměte si sebou míru či si vyrobte měřící
tyč!
 Není nic neobvyklého, že překupníci přidávají 5-10 cm,
někdy i více, vždy se přesvědčte sami
 Je rozdíl mezi KVH a KVP!!!
 po 4. roce věku kůň již rozhodně do výšky nevyroste!

Zavolejte si ke koupi odborníka, který umí určit věk koně dle zubů. Opět, nevěřte
vždy tomu, co je napsáno v pase koně!!!
Často se setkáváme se situací, že majitel koupil koně
mnohem staršího než bylo uvedeno v pasu!

Rýma, hříběcí (streptokoky), svrab, paraziti, sarkoidy,
CPL… To vše často doprovází koně z ciziny

 Seriózní prodejce Vám vždy dá kupní smlouvu
 Pokud kupujete koně na území ČR, rozhodně nepřistupujte na to, že byste








měli VY registrovat jeho import ze zahraničí!!
Po koupi jste povinni provést změnu majitele na ÚEK Slatiňany (zašlete
pas + dokument pro převod koně)
Změna majitele v PK ICS NL se dá provést buď online na
www. ics-nederland.com (pokud máte PayPal) nebo info@irishcob.cz či
na svodu
Prodávající je povinen kupujícího upozornit na vady věci, o kterých ví.
Kupující nemá práva z vadného plnění (nárok z vad), jedná-li se o vadu,
kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření
smlouvy (pokud si koupíte koně s boláky, mohli jste to poznat při koupi)
Záruka na koně je 6 měsíců - 2 roky (na vady nevyjmenované v kupní smlouvě). Není
vůbec důležité, že ve smlouvě Vám prodávající napsal záruku jen 14 dnů!!

Mnohdy se setkáte s deklarovaným původem koně..
Pokud kůň není zapsán v PK irského coba, je vám takový
původ k ničemu.
Nejčastěji se setkáváme s mystifikací, že původ koně z
plemenné knihy gypsy horse lze přebrat do PK irského coba.
NENÍ TOMU TAK!!!!
Ve většině případů se jedná dokonce o původy DNA
neověřené, tj. majitel si do pasu nechal zapsat co sám chtěl.

Děkuji za pozornost

Michaela Kvisová 2018

