
                                    Správa  poradcu  chovu  pre  FB  za rok  2018. 
 
Vážení priatelia, dovoľte mi zhodnotiť kvalitu odchovaných a vystavených FB za rok 2018. 
 
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.29-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- svetlejšia, menej výrazná 
 
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 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- menej výrazná, svetlejšia pri koreni, ale aj výborná 
 
Línia č:36 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele 
Typ- VD telo, ale aj užší hrudník, ucho 42 cm 
Srsť- menej pružná, pĺznutie 
Farba- nerovnomerná 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.21- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, hlava, ušnice 38-42 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 
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:17- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbát, lalôčik pri 0.1 
Typ- výborné telo, hlava, ucho 41 cm, slabšie korunky 
Srsť- menej pružná 
Farba- VD 
Podsada a MF- svetlejšia 
 
Línia č.18- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, voľná koža na krku, mierne zrazený zadok 
Typ- VD telo, hlava, ušnice 42-43 cm, slabšie korunky 
Srsť- hustá 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- menej výrazná 
 
Línia č.73-farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, hlava, nižšie korunky, ušnice 42-44 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- svetlejšia pri koreni, VD 
 
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, železitá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, lalok pri 0.1, VD nášľap HK 
Typ- výborné telo, hlava, nižšie korunky, ušnice 42-44 cm 
Srsť- hustá, menej pružná, mäkšia 
Farba- nerovnomerná 
Podsada a MF- výborná, svetlejšia pri koži 
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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.19- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborný chrbát, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo a hlava, nižšie korunky, ucho 42 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.6- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele 
Typ- VD telo, výborná hlava, jemnejšie korunky, ušnice 42 cm 
Srsť- hustá, pružná 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č:90- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, mierny prešľap HK 
Typ- Výborný, ucho 40,5 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.16- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, voľná koža po tele 
Typ- VD telo, hlava, menej výrazné korunky, ušnice 41-42 cm 
Srsť- menej pružná, redšia 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- menej výrazná 
 
Línia č:39- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalôčik pri 0.1 
Typ- VD hlava a telo, ucho 41 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- svetlé boky a pásiky na HK 
Podsada a MF- svetlejšia 
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Línia č.98-železitá,čierna 
Hmotnosť – bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, mierny prešľap HK 
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 
 
Líniač.1- farba čierna, železitá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- lalok pri 0.1, VD chrbtová línia 
Typ- užší hrudník, menej výrazné korunky, ušnice 41 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- mierna hrdza, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č.98- farba čierna 
Hmotnosť-  bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele 
Typ- VD telo, ušnice 39,5-40 cm 
Srsť- menej pružná, pĺznutie 
Farba- nahrdzavelá na bokoch 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č.31- farba čierna, železitá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbát, ale aj mierne zrazený zadok, lalok pri 0.1 
Typ- VD hlava, slabšie korunky, ušnice 40-41 cm 
Srsť- pružná 
Farba- ojedinelé biele chĺpky,nerovnomerná 
Podsada- svetlejšia, ale aj VD 
 
Línia č.05- farba činčilová 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbát, voľná koža pod krkom 
Typ- VD telo, ucho 41,5 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Farba- svetlé boky a prsia 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č:22- farba činčilová 
Hmotnosť- nižšia 
Tvar- mierne vystúple panvové kosti 
Typ- užšie telo, ucho 41 cm 
Srsť- pružná 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- menej výrazná 
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Línia č.93- farba biely červenooký 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, lalôčik pri 0.1, voľná koža po tele 
Typ- VD telo, tenšie HK 
Srsť- mäkšia 
Hlava a ucho- VD, ušnice 39-42 cm 
Farba 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.37- farba biely červenooký 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele 
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, ale aj nábeh na zrazený zadok 
Typ- užšie telo 
Srsť- dlhší pesík 
Hlava a ucho- VD, menej výrazné korunky, 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 
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Línia č:98- 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- nerovnomerná, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č.77- farba havanovitá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, ale aj 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 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č.15- farba modrá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, ale aj výborná chrbtová línia, mierny prešľap HK 
Typ- užší hrudník, VD hlava, ušnice 39-40 cm 
Srsť- menej pružná, mäkšia 
Farba- nahrdzavelá 
Podsada- VD 
 
Línia č.28- farba modrá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, ale aj MVPK, lalok pri 0.1, mierny prešľap HK 
Typ- výborné telo, hlava, nižšie korunky, ušnice 40-42 cm 
Srsť- hustá,  menej pružná 
Farba- nahrdzavelá na bokoch 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č.55- farba izabela 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, VD chrbtová línia 
Typ- VD telo, ušnice 44 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- nerovnomerná 
Podsada- svetlejšia 
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Línia č.63- farba madagaskarová 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, voľná koža po tele 
Typ- VD telo, hlava, ušnice 39-41 cm 
Srsť- mäkšia, menej pružná 
Farba- VD kamzíčie znaky 
Podsada- VD 
 
Línia č.46- farba žltá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, lalok pri 0.1 
Typ- užší hrudník, menej výrazné korunky, ušnice 38-41 cm 
Srsť- dlhšia, mäkšia, pĺznutie 
Farba- nerovnomerná, zadymená 
Podsada- svetlejšia pri koži 
 
Línia č.61- farba žltá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, nábeh na kolmý zadok, lalôčik pri 0.1 
Typ- VD telo, ale kratšie, ušnice 38-41 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- sadzovitý závoj po tele 
Podsada- svetlejšia pri koži 
 
Línia č.51- farba žltá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK 
Typ- VD telo, slabšie korunky, ušnice 42 cm 
Srsť- mäkšia, dlhšia, menej pružná 
Farba- nerovnomerná 
Podsada- svetlejšia 
         
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, lalok pri 0.1 
Typ- výborná hlava, telo a korunky ,ušnice 42-45 cm 
Srsť- výborná, pružná 
Kresba- výborný plášť, pigmentové škvrny na HK 
 Farba- VD 
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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:08- farba čierny a havanovitý strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbát 
Typ- VD telo a hlava, ucho 42 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Kresba- VD 
Farba- VD, svetlejšia podsada pri havanách 
 
Línia č.78- farba modrý strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo a hlava, nižšie korunky, ušnice 40-41 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Kresba- výborný plášť, pigmentové škvrny na HK 
Farba- VD 
 
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 39-42 cm 
Srsť- menej pružná 
Kresba- VD plášť 
Farba- VD 
 
Línia č.80- farba havanovitý strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, lalôčik pri 0.1, ale aj VD chrbtová línia 
Typ- VD telo a hlava, ušnice 40 cm 
Srsť- výborná 
Kresba- škvrny na zátylku a v plášti 
Farba- VD 
 
Línia č.87- 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 
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Línia č:55- 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- biele škvrny v zátylku 
Farba- neucelená 
 
V roku 2018 nám voči roku 2017 vypadli nasledovné línie- 57,23,41,46,99,35,07,72 pri divokých,82 pri 
železitých,11,85 pri činičilových,64,38,88 pri bielych červenookých,87 pri havanovitých,42 pri 
modrých,40 pri izabelových,51 pri žltých,40,76 pri havanovitých,03 pri div.str,74,60 pri mad.str,61,54 
pri žltých str. Nové vystavené línie pri divokých-24,17,36,19,90,39,pri činčilových-5,22,pri bielych 
červenookých-100,pri havanovitých-77,98,pri modrých-76,pri madagaskarových-63,pri div.str-
53,04,pri č.hav.str-08,pri izabelových str-55.Celkovo si držíme králiky na výbornej úrovni,zlepšili sme 
tvar zvierat, veľmi dobrý až výborný máme typ hlavne pri početnejších farebných rázoch, akurát 
pozor na skracovanie ušníc, farbu a podsadu máme aj výbornú aj slabšiu, záleží o aký farebný ráz sa 
jedná, najväčší nedostatok máme stále v srsti, málo zvierat ju má hustú a pružnú, vačšinou je menej 
pružná a občas aj splstnatená nad chvostom. 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Ivan Líška 
                                                                                                                                   Poradca chovu pre FB.   
 


