
                                         Správa  poradcu  chovu  pre  FB  za rok  2019. 
 
Vážení priatelia, dovoľte mi zhodnotiť kvalitu odchovaných a vystavených FB za rok 2019. 
 
Línia č:24-farba divoká: 
Hmotnosť: bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, hlava, menej výrazné korunky, ucho 40 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- nerovnomerná, svetlé boky 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.45-farba divoká: 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia, samičky lalok 
Typ- VD  telo, hlava, korunka, ušnice  41-42,5 cm 
Srsť- hustá 
Farba- mierne svetlejšia na bokoch 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.14-farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža na prsiach 
Typ- VD telo, výborná hlava, ušnice 44-45 cm, menej výrazné korunky 
Srsť- menej pružná, mäkšia, ale aj pružná 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- svetlejšia pri koreni, ale aj výborná, medzifarba VD až výborná 
 
Línia č:20-farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele 
Typ- VD telo, ale aj užší hrudník, ucho 42 cm 
Srsť- menej pružná,  
Farba- nerovnomerná 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.21- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalok pri 0.1, občas mier.prešľ.HK 
Typ- VD telo, hlava, ušnice 41- 43 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- VD na chrbáte, svetlé boky a prsia 
Podsada a MF- výborná MF, svetlejšia pri koži 
 
Línia č.33-farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia,lalok pri 0.1, 1x mierne zraz.zadok 
Typ- VD až výborný, ušnice 42-44 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Farba- VD na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a MF- VD až výborná 
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Línia č.18- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, voľná koža na krku, 0.1 lalok 
Typ- VD telo, hlava, ušnice 42-43 cm, slabšie korunky 
Srsť- hustá 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- VD až výborná 
 
Línia č.52- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, hlava, nižšie korunky, ušnice 42 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Farba- nerovnomerná 
Podsada a MF- menej výrazná, svetlejšia pri koži 
 
Línia č.97- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, voľná koža na krku 
Typ- výborný, ušnice 41 – 43 cm 
Srsť- hustá 
Farba- svetlé boky, VD na chrbáte 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.2- farba divoká, čierna 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, lalok pri 0.1,  
Typ- výborné telo, hlava, nižšie korunky, ušnice 42-44 cm 
Srsť- hustá, menej pružná, mäkšia 
Farba- nerovnomerná, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada a MF- výborná, svetlejšia pri koži 
 
Línia č.81- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, mierny prešľap HK 
Typ- VD telo, hlava, korunky, ušnice 41 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba- VD na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.6- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, výborná hlava, jemnejšie korunky, ušnice 42 - 43cm 
Srsť- hustá, pružná 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- VD 
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Línia č:90- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, mierny prešľap HK, lalok pri 0.1 
Typ- Výborný, ucho 41- 44cm 
Srsť- redšia, pružná 
Farba- svetlé boky, ale aj VD 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č:39- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD hlava a telo, ucho 41-42 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- svetlé boky a pásiky na HK 
Podsada a MF- svetlejšia, VD 
 
Línia č.98-čierna 
Hmotnosť – bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, mierny prešľap HK,lalok pri 0.1 
Typ- VD až výborné telo, VD hlava, nižšie korunky, ušnice 40-43 cm 
Srsť- hustá, menej pružná, mäkšia   
Farba- nahrdzavelá na bokoch, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada- VD až svetlejšia 
 
Líniač43.- farba čierna 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- lalok pri 0.1, VD chrbtová línia 
Typ- VD telo a hlava, menej výrazné korunky, ušnice 41- 44 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- mierna hrdza, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada- svetlejšia, ale aj VD 
 
Línia č.48- farba čierna 
Hmotnosť-  bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, ušnice 43 cm 
Srsť- menej pružná, pĺznutie 
Farba- nahrdzavelá na bokoch 
Podsada- VD 
 
Línia č.95- farba čierna 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbát,  lalok pri 0.1 
Typ- VD hlava, slabšie korunky, ušnice 40-41 cm 
Srsť- pružná 
Farba- ojedinelé biele chĺpky ,nerovnomerná 
Podsada- svetlejšia 
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Línia č.05- farba činčilová 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbát, voľná koža pod krkom, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, ucho 41-44cm 
Srsť- redšia, pružná 
Farba- svetlé boky a prsia 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.10-činčilová 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar-  lalôčik pri 0.1, VD chrbát 
Typ- VD telo, ušnice 42 cm 
Srsť- hustá 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.100- farba biely červenooký 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo 
Srsť- hustá, menej pružná 
Hlava a ucho- VD, ucho 42 cm 
Farba- VD 
 
Línia č.101- farba biely červenooký 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele, mier.prešľ.HK 1x 
Typ- VD telo 
Srsť- menej pružná 
Hlava a ucho- VD, ušnice 40-43 cm 
Farba- VD 
 
Línia č.47- farba biely červenooký 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, lalôčik pri 0.1 
Typ- VD telo 
Srsť- hustá, menej pružná, mäkšia 
Hlava a ucho- VD, nižšie korunky, ušnice 44-45 cm 
Farba- VD 
 
Línia č.51- farba biely červenooký 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalôčik pri 0.1 
Typ- VD telo 
Srsť- hustá, menej pružná 
Hlava a ucho- VD, menej výrazné korunky, ušnice 42-43cm 
Farba- VD 
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Línia č.104-farba biely červenooký 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia,lalok pri 0.1 
Typ- VD telo 
Srsť- menej pružná 
Hlava a ucho- VD, ušnice 42 cm 
Farba- VD 
 
Línia č.23- farba havanovitá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK 
Typ- VD telo, ale aj užšie, ušnice 31-44cm/ 31cm pri mláďatách/ 
Srsť- menej pružná 
Farba- nerovnomerná, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č:87- farba havanovitá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborný chrbát, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, hlava, nižšie korunky, ucho 42 až 43 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba- VD, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č.44- farba havanovitá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, mierny prešľap HK 
Typ- užšie telo, hlava, ušnice 41-42 cm      
Srsť- redšia, pružná 
Farba- nerovnomerná, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada- svetlejšia pri koži 
 
Línia č.76- farba modrá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbát, lalok pri 0.1 
Typ- užšie telo a hlava, ucho 42 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- VD, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č.40- farba modrá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, ale aj výborná chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD hlava a telo, ušnice 41-43 cm 
Srsť- menej pružná, mäkšia 
Farba- nahrdzavelá na bokoch, ale aj VD 
Podsada- VD 
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Línia č.28- farba modrá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia 
Typ- výborné telo, hlava, nižšie korunky, ušnice 40-42 cm 
Srsť- hustá,  menej pružná 
Farba- VD 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č.79-farba modrá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbát a zadok, lalôčik pri 0.1 
Typ- VD telo, nižšie korunky, ušnice 43 cm 
Srsť- hustá 
Farba VD 
Podsada- VD 
 
Línia č.68- farba izabela 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar-VD chrbtová línia 
Typ- VD telo, ušnice 42 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- nerovnomerná 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č.71-farba izabela 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia a koža 
Typ-VD telo, hlava, ušnice 43 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- nerovnomerná 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č.74- farba madagaskarová 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, voľná koža po tele, VD chrbtová línia 
Typ- VD telo, hlava, ušnice 42 cm 
Srsť- mäkšia, menej pružná 
Farba- VD kamzíčie znaky 
Podsada- VD 
 
Línia č.46- farba žltá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbát, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo a hlava, menej výrazné korunky, ušnice 41-42 cm 
Srsť- mäkšia, pĺznutie 
Farba- nerovnomerná 
Podsada- svetlejšia pri koži 
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Línia č.66- farba divoký strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalok pri 0.1, VD nášľap HK 
Typ- VD telo a hlava, menej výrazné korunky, ušnice 42-44 cm 
Srsť- hustá 
Kresba- VD plášť, pigmentové škvrny HK 
Farba- VD 
 
Línia č.53- farba divoký strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbát 
Typ- výborná hlava, telo a korunky ,ušnice 44 cm 
Srsť- výborná, pružná 
Kresba- výborný plášť, pigmentové škvrny na HK 
 Farba- VD 
 
Línia č:04- farba divoký strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- výborné telo, užšia hlava, ucho 43 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Kresba- VD 
Farba- VD 
 
Línia č.03-farba divoký strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ-VD telo a hlava, ušnice 43- 44cm 
Srsť- redšia 
Kresba- VD plášť, pigmentové škvrny na HK 
Farba- VD podsada a medzifarba, svetlejšia na bokoch 
 
Línia č.70-farba čierny strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalôčik pri 0.1 
Typ- VD telo, ušnice 42-43 cm 
Srsť- redšia 
Kresba- VD plášť, zafarbené HK 
Farba VD, ojedinelé biele chĺpky 
 
Línia č.22- farba činčilový strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbát, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo a hlava, menej výrazné korunky, ušnice 42-43 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Kresba- VD plášť, ale aj škvrna v zátylku 
Farba- neucelená 
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Línia č.79- farba modrý strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele 
Typ- výborné telo, ale aj užší hrudník, ušnice 40-42 cm 
Srsť- menej pružná 
Kresba- VD plášť 
Farba- VD 
 
Línia č.62- farba havanovitý strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, lalôčik pri 0.1, ale aj VD chrbtová línia 
Typ- VD telo a hlava, ušnice 40-41 cm 
Srsť- výborná 
Kresba- VD 
Farba- VD 
 
Línia č.44- farba havanovitý strakáč 
Hmotnosť- nižšia 
Tvar- MVPK, lalôčik pri 0.1 
Typ- užšie telo, ušnice 40-41 cm 
Srsť- pružná 
Kresba- VD 
Farba- svetlejšia podsada 
 
Línia č:34- farba izabelový strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, slabšie korunky, ucho 42 až 43 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Kresba- VD 
Farba- neucelená 
 
Línia č.46-farba žltý strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar-MVPK, ale aj VD chrbát, lalok pri 0.1 
Typ- užšie telo, ušnice 42 cm 
Srsť- menej pružná 
Kresba- VD plášť, ale aj biele škvrny v zátylku a nad chvostom 
Farba- neucelená, mierny závoj 
 
Línia č.01- AB mad. AB mad.str 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- mierne vyst.pan.kosti, voľnejšia koža 
Typ- VD, ušnice-72 cm 
Srsť-redšia 
Farba a kresba –VD 
Podsada- svetlejšia 
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Priatelia, v roku 2019 nám vypadli viaceré línie pri FB, tie stabilné sa udržali, aj boli vystavené vo 
výbornej kvalite. Na čo sa nám treba zamerať v roku 2020 to je hlavne dĺžka ušníc, tá sa nám mierne 
skrátila, ustálenú máme chrbtovú líniu, pozor na voľné kože po celom tele, takých zvierat sme mali 
vystavených pomerne dosť, občas sa vyskytne prešľap HK, králiky máme silné v tele, pekné 
klabonosy, dlhodobý problém sú korunky, ktoré sú menej výrazné, v srsti je vidno zlepšenie, vo farbe 
pozor na svetlé boky a prsia pri divokých, pri čiernych, modrých a havanovitých pozor na biele chĺpky. 
Podsada je na veľmi dobrej úrovni pri divokých, železitých a čiernych, zlepšila sa pri modrých 
a havanovitých, upadli nám žlté, hlavne v počte vystavených zvierat, pri bielych sa zlepšila srsť. Pri 
strakáčoch  máme kvalitné zvieratá v plášti, problém je stále v zafarbených HK, pozor treba dávať na 
škvrny na hrudi, podľa európskeho trendu môžu byť maximálne tri, viac je už výluka. 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Ivan Líška 
                                                                                                                                   Poradca chovu pre FB.   
 


