
                                    Správa  poradcu  chovu  pre  FB  za rok  2017. 
 
Vážení priatelia, dovoľte mi zhodnotiť kvalitu odchovaných a vystavených FB za rok 2017. 
 
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.4-farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia,mier.prešľ.HK 
Typ- VD telo, hlava, menej výrazné korunky, ušnice 42 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- svetlé boky a prsia 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.26-farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, ale aj mierne zrazený zadok, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, hlava, korunky,  ušnice 40-45 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba- nerovnomerná 
Podsada a MF- svetlejšia pri koži 
 
Línia č.12- farba divoká 
Hmotnosť-  bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža na krku 
Typ- VD telo, ale aj užší hrudník, ušnice 42 cm 
Srsť- pružná, redšia 
Farba- VD na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a MF- 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 
Srsť- menej pružná, mäkšia 
Farba- svetlé boky 
Podsada a MF- menej výrazná, svetlejšia pri koreni 
 
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 
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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 
 
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.57- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- lalok pri samiciach, VD chrbtová línia, mierne zrazený zadok 
Typ- užšie telo, VD hlava, nižšie korunky, ušnice 40-41 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba- VD 
Podsada a MF- svetlejšia pri koži 
 
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.41- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, ale aj mierne vystúpené panvové kosti 
Typ- výborné telo, hlava, korunky, ušnice  41-43 cm 
Srsť- menej pružná, splstnatená pri zadku 
Farba- VD 
Podsada a MF- svetlejšia pri koži 
 
Línia č.46- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- voľná koža na prsiach, VD utváranie zadku 
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Typ- VD telo, výborné korunky, ušnice 43 cm 
Srsť- VD 
Farba- VD 
Podsada a MF- VD 
 
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 
Podsada a MF- VD 
 
Línia č.2- farba divoká 
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 
 
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.99- farba divoká 
Hmotnosť- nižšia, po pridaní 10% dobrá 
Tvar- MVPK, mierny prešľap HK, ale aj VD chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, ale aj užší hrudník, ušnice 41-42 cm, jemnejšie korunky 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba- VD, ale aj svetlé boky a prsia 
Podsada a MF- svetlejšia pri koži 
 
Línia č.35- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele 
Typ- VD telo, ušnice 40 cm 
Srsť- mäkšia 
Farba- VD 
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 
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Podsada a MF- VD 
 
Línia č.7- farba divoká 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- mierne zrazený zadok, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, hlava, slabšie korunky, ušnice 40 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Farba- svetlé boky, VD na chrbáte  
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.72- farba železitá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, voľná koža po tele, lalok pri 0.1 
Typ- užší hrudník, VD hlava a korunky, ušnice 39-43 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Farba- nerovnomerná 
Podsada- svetlejšia 
 
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 
 
Línia č.82- farba železitá 
Hmotnosť- nižšia 
Tvar- mierne vystúpené panvové kosti, lalok pri 0.1 
Typ- užšie a dlhšie telo, slabšie korunky, ušnice 41-43 cm 
Srsť- menej pružná, pĺznutie 
Farba- nerovnomerná 
Podsada- VD 
 
Líniač.1- farba čierna 
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 
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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 
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 
Podsada- svetlejšia, ale aj VD 
 
Línia č.85- farba činčilová 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, ušnice 42 cm 
Srsť- redšia, menej pružná 
Farba- nerovnomerná 
Podsada a MF- menej výrazná 
 
Línia č.11- farba činčilová 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- lalôčik pri 0.1, VD chrbtová línia   
Typ- užší hrudník, ušnice 37 cm 
Srsť- pružná 
Farba- svetlé boky, svetlé pásiky na HK 
Podsada a MF- našedlá  
 
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.64- farba biely červenooký 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo 
Srsť- hustá, menej pružná 
Hlava a ucho- VD, ušnice 42 cm, nižšie korunky 
Farba- VD 
 
Línia č.37- farba biely červenooký 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele 
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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.38-farba biely červenooký 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia 
Typ- užší hrudník 
Srsť- hustá, menej pružná 
Hlava a ucho- dlhšia, ušnice 42 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.88- farba biely červenooký 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, mierny prešľap HK 
Typ- VD telo 
Srsť- mäkšia 
Hlava a ucho- VD, ušnice 42-43 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- 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 
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Podsada- svetlejšia pri koži 
 
Línia č.42- farba modrá 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, voľná koža po tele 
Typ- VD telo, menej výrazné korunky, ušnice 37-40 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- nerovnomerná 
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.40- farba modrá, izabela 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK 
Typ- VD telo, ušnice 44 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- nerovnomerná 
Podsada- svetlejšia 
 
Línia č.74- 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- VD 
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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.3- farba divoký strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, 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 
 
Línia č.40- farba čierny a modrý strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- užší hrudník a hlava, VD telo, slabšie korunky, ušnice 41-44 cm 
Srsť- menej pružná 
Kresba- VD plášť, pigmentové škvrny na HK 
Farba- VD, ojedinelé biele chĺpky  
 
Línia č.76- farba modrý strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, ale aj VD chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo, ušnice 38,5- 41 cm 
Srsť- pružná 
Kresba- VD plášť, pigmentové škvrny na prsiach a HK 
Farba- VD 
 
Línia č.78- farba modrý strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, lalok pri 0.1 
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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 
 
Línia č.74- madagaskarový strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK 
Typ- VD telo, ušnice 40 cm 
Srsť- mäkšia 
Kresba- škvrny v plášti a na HK 
Farba- VD 
 
Línia č.60- madagaskarový strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, voľná koža na prsiach 
Typ- užší hrudník, VD hlava, ušnice 41 cm 
Srsť- redšia 
Kresba- VD plášť, pigmentové škvrny na HK 
Farba- VD 
 
Línia č.61- farba žltý strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- MVPK, voľná koža na krku, mierne zrazený zadok 
Typ- VD telo, hlava, slabšie korunky, ušnice 38-40 cm 
Srsť- menej pružná 
Kresba- biele škvrny v zátylku a nad chvostom 
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Farba- závoj 
 
Línia č.54- farba žltý strakáč 
Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo a hlava, menej výrazné korunky, ušnice 38-42 cm 
Srsť- hustá, pružná 
Kresba- biele škvrny na lopatkách 
Farba- sadzovitý nádych po tele 
 
Čo nám treba zlepšiť? Pri plnofarebných divokých máme najviac králikov ustálených v tvare a type, 
stále máme problémy so srsťou, pri väčšine králikov je menej pružná, mäkšia, zlepšila sa nám 
medzifarba a podsada.Pri železitých treba ustáliť farbu po celom tele, treba odstrániť svetlé boky 
a prsia.Pri čiernych máme velmi dobré telá aj hlavy, skrátilo sa nám ucho, pozor na hrdzu po bokoch 
a ojedinelé biele chĺpky. Činčilových je málo treba popracovať aj na tvare aj type a hlavne na farbe, 
pozor na bielu podsadu na bruchu, chcelo by to rozšíriť chovateľskú základňu. Biele červenooké sú 
kvalitné v tvare a type, stále treba zlepšovať srsť, aj keď už máme králiky s pružnou srsťou.Havanovité 
nám podskočili aj v tvare aj type, ustálené sú vo farbe, zlepšiť treba podsadu. Pri modrých treba 
zlepšiť hlavy a dĺžku ušníc, zlepšili sa v telách a hrudných končatinách, pozor na hrdzu vo farbe a je tu 
aj svetlejšia podsada. Madagaskarové  sa zlepšili v hlave aj telách, srsť je redšia, pri farbe sa treba 
zamerať na kamzíčie znaky, podsada je veľmi dobrá. Žlté nám kvalitou upadli, aj keď sa našlo pár 
kvalitných jedincov, pretrvávajú problémy s dĺžkou ušníc, srsť je nepružná,dlhšia a najväčšíe 
nedostatky sú vo farbe, stále sa nám nedarí odsrániť sadzovitý závoj a objavili sa aj biele pásiky na 
hrudných končatinách. Pri rhónskej farbe máme kvalitné telo a hlavy, pozor na dĺžku ušníc a záves 
ušníc, farba je dobrá. Pri strakáčoch máme veľmi dobré až výborné plášte, pozor na pigmentové 
švrny na hrudných končatinách, miestami sú už zafarbené skoro celé HK. Toľko asi ku kvalite našich 
králikov, prajem všetkým členom klubu kvalitné odchovy v roku 2018. 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Ivan Líška 
                                                                                                                                   Poradca chovu pre FB.   


