
                                        Správa  poradcu  chovu  pre  FB  za rok  2016. 
 
V roku 2016 mali uznané chovy nasledovní členovia:Ivan Líška –Francúzsky baran divoký/ Kmeňový 
chov/,Francúzsky baran divoký strakoš/Kmeňový chov/ a Martin Nyitrai- Francúzsky baran 
čierny/Plemenný chov/.S našimi králikmi sme sa zúčastnili nasledovných vrcholových výstav:CVMK 
v Nitre,K.Š v Žiline-Strážove a CV zvierat Nitra. 
 
Zhodnotenie králikov podľa jednotlivých línií: 
 
Línia č.43:divoká 
Hmotnosť- bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,lalok pri 0.1 
Typ-VD telo,menej výrazné korunky,ucho 40 až 42 cm 
Srsť-redšia,menej pružná 
Farba-VD na chrbáte,svetlé boky 
Podsada a MF-VD 
 
Línia č.18:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD až výborný chrbát,lalôčik až lalok pri 0.1,VD nášľap HK 
Typ-Výborné telo,VD hlava,nižšie korunky,ucho 40 až 42,5 cm 
Srsť-menej pružná 
Farba-VD na chrbáte,svetlé boky,nerovnomerná 
Podsada a MF-svetlejšia pri koreni,menej výrazná a užšia 
 
Línia č.82:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,voľná koža na krku až lalôčik pri 0.1 
Typ-VD telo a hlava,menej výrazné korunky,ucho 40 až 43 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-nerovnomerná,svetlé boky a prsia 
Podsada a MF-VD,menej výrazná 
 
Línia č.73:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,lalok pri 0.1 
Typ-VD telo,menej výrazné korunky,ucho 42 až 43,5 cm,silné HK 
Srsť-jemnejšia,sklon ku splstnateniu nad chvostom 
Farba-nerovnomerná 
Podsada MF-svetlejšia,menej výrazná ale aj VD a široká 
 
Línia č.2:divoká,čierna 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,lalok pri 0.1,1x mier.zrazený zadok,mier.vyst.pan.kosti,voľná koža po tele 
Typ-VD až výborné telo,VD hlava,menej výrazné ale aj VD korunky,ucho 42 až 44 cm 
Srsť-menej pružná,hustá,mäkšia 
Farba-neucelená,svetlé boky,VD na chrbáte,ojedinelé biele chĺpky pri čiernych 
Podsada a MF-VD ,občas menej výrazná 
 
Línia č.21:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD až výborná chrbtová línia,lalok pri 0.1,VD nášľap HK 



Typ-VD až výborné telo,hlava,menej výrazné korunky,ucho 40 až 44 cm 
Srsť-hustá,menej pružná,ale aj pružná a redšia 
Farba-nerovnomerná,svetlé boky 
Podsada a MF-svetlejšia pri koreni,menej výrazná ale aj výborná 
 
Línia č.33:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD až výborná chrbtová línia,lalok pri 0.1,mierny prešľap HK,ale aj výborný nášľap 
Typ-VD hlava a telo,nižšie korunky ale aj výrazné,ucho 41 až 44 cm 
Srsť-menej pružná,redšia 
Farba-VD na chrbáte,svetlé boky,nerovnomerná,ale aj VD 
Podsada a MF-výborná,ale aj užšia,menej ohraničená 
 
Línia č.12:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-voľná koža po tele,VD chrbát 
Typ-výborný,1x užšia hlava a hrudník,ucho-40 až 43 cm 
Srsť-menej pružná 
Farba-VD na chrbáte,svetlé boky 
Podsada a MF-svetlejšia pri koreni,VD 
 
Línia č.14:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD až výborná chrbtová línia,lalok pri 0.1,VD nášľap HK 
Typ-výborný až VD,menej výrazné korunky,ale aj výborné,VD záves ušníc,ucho 40-45 cm 
Srsť-menej pružná,mäkšia 
Farba-VD na chrbáte,svetlé boky,nerovnomerná 
Podsada a MF-VD,ale aj menej výrazná 
 
Línia č:7:divoká 
Hmotnosť- bez nedostatkov 
Tvar-výborná chrbtová línia,lalok pri 0.1,mier.prešľ.HK 
Typ-výborné telo,VD hlava,nižšie korunky,ucho 42 až 44 cm 
Srsť-redšia,pružná 
Farba-nerovnomerná 
Podsada a MF-VD až výborná 
 
Línia č.1:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,mierny prešľap HK 
Typ-VD telo a hlava,ušný záves,menej výrazné korunky,ucho 42 až 43 cm 
Srsť-menej pružná 
Farba-svetlé boky 
Podsada a MF-VD 
 
Línia č.97:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD až výborná chrbtová línia,mier.prešľ,HK 
Typ-výborné telo,VD hlava,menej výrazné korunky,ucho 43 až 45 cm 
Srsť-menej pružná 
Farba-VD na chrbáte,svetlé boky 
Podsada a MF-VD až výborná 



 
Línia č.72:divoká,železitá 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-voľná koža po tele,1x mierne zrazený zadok,VD chrbtová línia1x 
Typ-VD telo,slabší záves ušníc,VD korunky,ucho-41,5 až 42 cm 
Srsť-pružná,redšia 
Farba-svetlé boky a hrudné končatiny,VD na chrbáte 
Podsada a MF-VD až výborná,1x svetlejšia 
 
Línia č.52:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,mirny prešľap HK 
Typ-užšie telo,menej výrazné korunky,ucho 41 až 42 cm 
Srsť-menej pružná 
Farba-svetlé boky,VD na chrbáte 
Podsada a MF-VD 
 
Línia č.29:divoká,železitá 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,ale aj mier.vyst.pan.kosti,voľná koža po tele,lalok pri 0.1 
Typ-VD telo a hlava,silné HK,ucho 38 až 44 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-nerovnomerná,svetlé boky 
Podsada a MF-VD,pri žel.podsada svetlejšia 
 
Línia č.10:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar,lalok pri 0.1,VD chrbát 
Typ-VD telo a hlava,1x užší hrudník,VD korunky,ucho 41 až 44 cm 
Srsť-mäkšia,menej pružná 
Farba-svetlé boky,VD na chrbáte 
Podsada a MF-VD až výborná 
 
Línia č.36:divoká 
Hmotnosť-aj nižšia 
Tvar-VD chrbtová línia ale aj mier.vyst.pan.kosti,lalok pri 0.1 
Typ-VD telo aj užší hrudník,menej výrazné korunky,ucho 41 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-svetlé boky a prsia 
Podsada a medzifarba-svetlejšia a menej výrazná 
 
Línia č.38:čierna 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,voľná koža po tele 
Typ-VD telo,jemnejšie korunky,ucho 41 až 42 cm 
Srsť-redšia,menej pružná 
Farba-nahrdzavelá po bokoch 
Podsada-svetlejšia 
 
Línia č.41:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia 



Typ-VD telo a hlava,nižšie korunky,ucho 42 až 43 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-nerovnomerná 
Podsada a medzifarba-VD a menej výrazná 
 
Línia č.81:divoká 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-mier.vyst.pan.kosti,VD chrbtová línia 
Typ-VD hlava,užšie telá,nižšie korunky,ucho 41až 42,5 cm 
Srsť-menej pružná 
Farba-VD na chrbáte,svetlé boky 
Podsada a medzifarba-menej výrazná,svetlejšia pri koreni 
 
Línia č.38:železitá,čierna 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,mier.prešľ.HK 
Typ-VD telo a hlava,menej výrazné korunky,ucho 42 až 43 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-nerovnomerná 
Podsada-VD 
 
Línia č.98:čierna,havanovitá 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbát a nášľap HK,lalôčik pri 0.1 
Typ-VD telo a hlava,menej výrazné korunky,ucho 42 cm 
Srsť-menej pružná,mäkšia 
Farba-ojedinelé biele chĺpky 
Podsada-VD 
 
Línia č.85 a 11:činčilový 
Hmotnosť-mier.podváhové 
Tvar-mier.vyst.pan.kosti 
Typ-užšie telo a hlava,menej výrazné korunky,ucho 41 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-nerovnomerná,slabšie húsenkovanie,svetlé boky a prsia 
Podsada-pozor skoro biela na bruchu! 
 
Línia č.15:modrá 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,lalok pri 0.1 
Typ-VD telo,1x užší hrudník,ucho 40 až 44 cm 
Srsť-redšia,nepružná 
Farba-ojedinelé biele chĺpky,nerovnomerná 
Podsada-svetlejšia 
 
Línia č.76:modrá 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbát,mier.prešľ.HK,lalôčik pri 0.1 
Typ-užšie telo,menej výrazné korunky,ucho 42 až 43 cm 
Srsť-redšia 
Farba-ojedinelé biele chĺpky 
Podsada-svetlejšia 



 
Línia č.40:modrá 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD až výborná chrbtová línia,mier.prešľ.HK 
Typ-výborné telo a hlava,nižšie korunky,ucho 42 až 43 cm 
Srsť-hustá 
Farba –VD 
Podsada-svetlejšia 
 
Línia č.28:modrá 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD až výborná chrbtová línia 
Typ-výborné telo,VD hlava,nižšie korunky,ucho 42 až 43 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-VD 
Podsada-VD 
 
Línia č.23:havanovitá,hav.str. 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-voľná koža po tele,VD chrbtová línia 
Typ-užší hrudník,slabšie korunky,ucho 38 až 39 cm 
Srsť-menej pružná 
Farba a kresba-nerovnomerná,biele škvrny v zátylku 
Podsada-svetlejšia 
 
Línia č.44:havanovitá 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,lalôčik pri 0.1 
Typ-VD telo,slabšie korunky,ucho 42 až 44 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-ojedinelé biele chĺpky 
Podsada-svetlejšia 
 
Línia č.89:havanovitá 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,mier.prešľ.HK 
Typ-VD telo a hlava,menej výrazné korunky,ucho 42 cm 
Srsť-redšia,pružná 
Farba-VD,ojedinelé biele chĺpky 
Podsada-VD 
 
Línia č.92:madagaskarová 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia 
Typ-VD telo,menej výrazná hlava,slabšie korunky,ucho 40 až 42 cm 
Srsť-redšia,pružná 
Farba-VD 
Podsada-VD 
 
Línia č.27:žltá 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-lalok pri 0.1,mier.vyst.pan.kosti 



Typ-VD telo,slabšie korunky,ucho 38 až 40 cm 
Srsť-menej pružná 
Farba-nerovnomerná,nahnedlá na ušniciach 
Podsada-VD 
 
Línia č.20:žltá 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-mier.vyst.pan.kosti,lalok pri 0.1,ale aj VD chrbtová línia 
Typ-VD telo,nižšie korunky,ucho 40 až 42 cm 
Srsť-mäkšia,menej pružná 
Farba-sadzovitý nádych po tele 
Podsada-svetlejšia pri koreni 
 
Línia č.47:biely červenooký 
Hmotnosť-nižšia 
Tvar-VD chrbtová línia,ale aj mier.vyst.pan.kosti,voľná koža po tele 
Typ-slabšie osvalnenie tela 
Srsť-menej pružná 
Hlava a ucho-39 až 41 cm 
Farba-VD 
 
Línia č.64:biely červenooký 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,lalôčik pri 0.1 
Typ-VD telo  
Srsť-jemnejšia,mäkšia 
Hlava a ucho-VD,42 až 42,5 cm 
Farba –VD 
 
Línia č.88:biely červenooký 
Hmotnosť-nižšia 
Tvar-mier.vyst.pan.kosti,voľná koža na prsiach 
Typ-užší hrudník 
Srsť-mäkšia,splstnatená nad chvostom 
Hlava a ucho-menej výrazné korunky,40 cm 
Farba-nažltlá 
 
Línia č.58:biely červenooký 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-mier.vyst.pan.kosti,VD crbát 
Typ-užší hrudník,VD telo 
Srsť-jemnejšia,mäkšia 
Hlava a ucho-VD,jemnejšie korunky,41 cm 
Farba-nažltlá 
 
Línia č.8:havanovitá,hav.str 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,voľná koža pod krkom pri 0.1 
Typ-VD telo,menej výrazné korunky,ucho 42 cm 
Srsť-redšia,pružná 
Farba-nerovnomerná,ojedinelé biele chĺpky,pri strakošoch pigmentové škvrny na HK 
Podsada-svetlejšia pri koreni 



 
Línia č.4:divoký strakáč 
Hmotnosť-bez závad 
Tvar-VD až výborná chrbtová línia,voľná koža po tele,lalok pri 0.1 
Typ-VD telo a hlava,pekná korunka,ucho 40 až 44 cm 
Srsť-hustá,pružná,ale aj redšia a menej pružná 
Kresba-VD plášť,ale aj biele škvrny v zátylku a nad chvostom 
Farba-VD,2x menej výrazná medzifarba 
 
Línia č.3:divoký strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,mier.prešľ.HK,lalok pri 0.1 
Typ-výborné telo a hlava,výborné korunky,ucho 42 až 43 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Kresba-VD plášť,pigmentové škvrny na HK 
Farba-VD 
 
Línia č.66:divoký strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,voľná koža na prsiach 
Typ-VD telo a hlava,menej výrazné korunky,ucho 42 až 43 cm 
Srsť-menej pružná 
Kresba-VD plášť,pigmentové škvrny na HK 
Farba-VD 
 
Línia č.53:železitý strakáč 
Hmotnosť-mierne nižšia 
Tvar-miern.vyst.pan.kosti 
Typ-užšie telo,VD hlava,slabšie korunky,ucho 42 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Kresba-VD 
Farba-VD 
 
Línia č.63:madagaskarový strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-mier.vyst.pan.kosti 
Typ-VD telo,menej výrazné korunky,ucho 42 cm 
Srsť-redšia,pružná 
Kresba-biela škvrna v zátylku a nad chvostom 
Farba-VD 
 
Línia č.92:madagaskarový strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,mier.prešľ.HK 
Typ-VD telo a hlava,nižšie korunky,ucho 42 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Kresba-VD plášť 
Farba-VD 
 
Línia č.40:modrý strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,ale aj mier.vyst.pan.kosti 



Typ-VD  telo a hlava,nižšie korunky,ucho 40 až 42 cm 
Srsť-mäkšia,menej pružná 
Kresba-VD plášť a lysinka,pigmentové škvrny na HK 
Farba-VD 
 
Línia č.90:modrý strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,voľná koža po tele 
Typ-VD telo,slabšie korunky,ucho 40 až 42 cm 
Srsť-mäkšia,menej pružná 
Kresba-VD 
Farba-VD 
 
Línia č.49:modrý strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,lalôčik pri 0.1 
Typ-VD telo a hlava,nevýrazné korunky,ucho 40 až 41 cm 
Srsť-menej pružná 
Kresba-VD plášť,pigmentové škvrny na HK 
Farba-svetlá pri koreni 
 
Línia č.79:modrý strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD až výborná chrbtová línia,lalôčik pri 0.1 
Typ-VD telo a hlava,nižšie korunky,ucho 42 až 43 cm 
Srsť-redšia,pružná 
Kresba-VD plášť,pigmentové škvrny na HK 
Farba-VD 
 
Línia č.46:žltý strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbát,mier.vyst.pan.kosti 
Typ-VD telo a korunky,ucho 40 až 42 cm 
Srsť-redšia,menej pružná 
Kresba-VD plášť,ale aj biele škvrny v zátylku a nad chvostom 
Farba-svetlejšia pri koreni,závoj 
 
Línia č.62:žltý strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,mier.prešľap HK 
Typ-VD telo,užšia hlava,ucho 42 cm,nižšie korunky 
Srsť-mäkšia 
Kresba-biele škvrny v zátylku a nad chvostom 
Farba-VD 
 
Línia č.20:žltý strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbtová línia,lalôčik pri 0.1,1x mier.prešľ.HK 
Typ-VD telo a hlava,menej výrazné korunky,ucho 42 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Kresba-VD plášť,ale aj biela škvrna v zátylku 
Farba-nahnedlý závoj 



 
Línia č.89:havanovitý strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-VD chrbát,1x mier.vyst.pan.kosti 
Typ-VD telo a hlava,nižšie korunky,ucho 41 až 43 cm 
Srsť-mäkšia 
Kresba-VD plášť,ale aj biele škvrny v zátylku,pigmentové škvrny na HK 
Farba-VD 
 
Línia č.80:havanovitý strakáč 
Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-mir.vyst.pan.kosti,ale aj VD chrbtová línia 
Typ-VD telo a hlava,nižšie korunky,ucho 40 až41 cm 
Srsť-menej pružná,ale aj redšia a pružná 
Kresba-VD plášť 
Farba-svetlejšia podsada 
 
Celkovo máme králiky veľmi dobré až výborné v tvare a type,bez väčších problémov   
z hmotnosťou.Treba nám zlepšiť utváranie koruniek pri všetkých farebných rázoch,pozor na kratšie 
ušnice ,v srsti máme stále dosť králikov z mäkšou a redšou srsťou,pozor na podsadu a hlavne pri 
niektorých líniach pri divokých na medzifarbu,začína sa nám strácať,naopak králiky z výraznou 
medzifarbou máme dosť,tieto treba pri výbere zvierat do chovu uprednostiť,pri kresbe pozor na biele 
škvrny v zátylku a pigmentové škvrny na hrudných končatinách,darí sa nám vyraďovať králiky 
s bielymi nosmi. 


