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Vážení priatelia, 
Končí sa rok 2013 a tak mi dovoľte zhodnotiť výsledky našej šľachtiteľskej  práce a dosiahnuté 
úspechy s odchovmi v tomto roku.Nie všetky vytýčené ciele sa nám podarilo dosiahnuť , ale o tom to 
chovateľstvo je , nie čo si zlepšíme a niečo zas pohoršíme.Pokúsim sa Vám zhodnotiť jednotlivé 
chovné línie , ich kvality a aj nedostatky , aby sme sa v  novej sezóne vyvarovali niektorých chýb 
a naopak potvrdili kvalitu našich zvierat.Zhodnotím najprv tri vrcholové výstavy , na ktorých sme 
prezentovali naše zvieratá: 
 
CVMK Košice 7-8.9.2013: 

Na tejto výstave sa zúčastnilo 6 členov klubu a spolu vystavili 29 ks FB vo farbe divoká, železitá, 
čierna, žltá a strakoš železitý.Získané ocenenia- Jozef Marton na FB div Medzi.majster a 2x 
Medzi.šampión a Ivan Líška na FB žel str Medzi.majster a 2x Medzi.šampión. 
 
Vystavené línie: 

L.č.21 farba divoká 

Hmotnosť- bez nedostatkov 
Tvar- VD chrbtové línie ale aj mier.vyst.pan.kosti , veľmi dobré nášľapy hrudných končatín , chvosty               
bez chýb 
Typ- telá zavalité ale aj užší hrudník, široké hlavy ,menej výrazné alebo nižšie korunky , uši 41-42cm 
Srsť-hustá menej pružná 
Farba-dobrá na chrbáte , svetlé boky  
Podsada a medzifarba-aj výborná aj užšia a svetlejšia pri koreni 
 
L.č.01 farba divoká 

Hmotnosť- bez nedostatkov 
Tvar- výborná chrbtová línia, lalok pri samiciach,  
Typ-VD chrbát a hlava, menej výrazné korunky , uši 42-43 cm 
Srsť- hustá,menej pružná,mäkšia 
Farba-svetlé boky, na chrbáte dobrá 
Podsada a medzifarba- veľmi dobrá a menej výrazná 
 
L.č.13 farba divoká 

Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-veľmi dobrá chrbtová línia ale aj mierne vystúple pan.kosti, lalôčik pri samiciach, chvosty bez 
chýb 
Typ-aj veľmi dobrý chrbát aj dlhšie a užšie telo, hlavy klabonosé, korunky menej výrazné, uši 41-42,5 
cm 
Srsť- redšia a pružná 
Farba- svetlé boky a prsia 
Podsada a medzifarba- veľmi dobrá 
 
L.č.57 farba divoká 

Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-veľmi dobrá chrbtová línia, mierny prešľap hrudných končatín 
Typ- dobré telá,tenšie hrudné končatiny, nižšie korunky, uši 40-42 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- dobrá na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a medzifarba-svetlejšia pri koreni,menej výrazná 
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L.č.43 farba železitá 

Hmotnosť-dobrá 
Tvar-mierne vyst.pan.kosti, voľná koža na krku 
Typ-menej výrazná hlava, dobré telo, nižšie korunky,uši 42cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba- veľmi dobrá 
Podsada-veľmi dobrá 
 
L.č.56 farba čierna 

Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-veľmi dobrá chrbtová línia aj mier.vyst.pan kosti,lalok pri samiciach,chvosty vporiadku 
Typ-dlhšie telá,menej výrazné korunky,uši 41cm 
Srsť-hustá,dlhšia,menej pružná 
Farba-nahrdzavelá na bokoch,ojedinelé biele chĺpky 
Podsada-svetlejšia 
 
L.č.62 farba žltá 

Hmotnosť-bez závad 
Tvar-veľmi dobrá chrbtová línia,lalok pri samici,mierny prešľap hrudných končatín 
Typ-dobré telo ale aj užší hrudník, slabší klabonos,nižšie korunky,uši 41-42 cm 
Srsť-hustá,mäkšia,menej pružná 
Farba- svetlá na bokoch,nahnedlý lem na ušniciach a po tele 
Podsada-aj veľmi dobrá aj sklon ku namodralej/ pozostatok divokej farby/ 
 
L.č.66 farba divoký strakoš 

Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-výborná chrbtová línia,lalok pri samici,veľmi dobrý nášľap hrudných končatín 
Typ-zavalité telo, široké hlavy,nižšie korunky,silné hrudné končatiny,uši 42-43cm 
Srsť-hustá menej pružná 
Kresba-výborný plášť, farebné škvrny na hrudných končatinách,na hlave lysinka 
Farba-veľmi dobrá 
 
L.č.34 farba divoký strakoš 

Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia,lalok pri samici,mierny prešľap hrudných končatín 
Typ-výborné telo,široká klabonosá hlava,slabšie korunky, uši 42-43cm 
Srsť-hustá menej pružná 
Kresba-veľmi dobrý plášť ale 1x biele škvrny v zátylku a nad chvostom,pekné lysinky 
Farba-veľmi dobrá 
 
CV zvierat Nitra 23-24.11.2013: 

Vystavovalo 13 členov klubu spolu 81 ks FB vo farbe divoká,žltá,divokomodrá,modrá,havanovitá,biela 
červenooká,strakoše divoké,čierne,modré,havanovité,žlté.Ocenenie získali Martin Nyitrai na FB 
čierne Majster SR a na samca FB č ŠSR, Ladislav Marik na FB modrého ŠSR, Ján Ťavoda na FB modré 
strakoše Majster SR a na FBmstr ŠSR a Ivan Líška na FB div str ČC. 
 
L.č.10 farba divoká 

Hmotnosť- bez nedostatkov 
Tvar- výborná chrbtová línia, mierny prešľap hrudných končatín 
Typ-zavalité telo,široká klabonosá hlava,nižšie korunky,uši 44 cm 
Srsť- hustá,menej pružná, dlhšia 
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Farba-svetlé boky 
Podsada a medzifarba- veľmi dobrá až výborná 
 
L.č.09 farba divoká 

Hmotnosť-v dvoch prípadoch nižšia,inak bez nedostatkov 
Tvar-výborná chrbtová línia ale aj mier.vyst.pan.kosti, laloky pri samiciach,3x mierny prešľap 
hrud.konč . 
Typ-široké telá ale aj užšie,klabonosé hlavy, menej výrazné korunky,uši 41-43cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba- dobrá na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a medifarba- veľmi dobrá 
 
L.č.07 farba divoká 

Hmotnosť- bez nedostatkov 
Tvar-veľmi dobrá chrbtová línia, mier.prešľap hrud.konč. 
Typ-veľmi dobré telo a hlava, menej výrazné korunky, uši 42 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- svetlé boky 
Podsada a medzifarba-svetlejšia pri koreni 
 
L.č.72 farba divoká 

Hmotnosť-bez nedostatkov 
Tvar-výborná chrbtová línia, lalok pri samici,dobrý nášľap hrud.konč. 
Typ-veľmi dobré telo,klabonosé hlavy, nižšie korunky, uši 42-43 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba-dobrá na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a medzifarba- dobrá, menej výrazná 
 
L.č.73 farba divoká 

Hmotnosť- bez nedostatkov 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia, mier.prešľap hrud.konč, 
Typ-zavalité telo, široké hlavy, nižšie korunky, uši-42,5-44 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Farba- svetlé boky 
Podsada a medzifarba- menej výrazná 
 
L.č.03 farba divoká 

Hmotnosť- bez nedostatkov 
Tvar- výborná chrbtová línia, mierny prešľap hrud.konč. 
Typ-veľmi dobré telo a hlava, menej výrazné korunky, uši 42 cm 
Srsť – hustá, menej pružná 
Farba- dobrá na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a medzifarba- dobrá 
 
L.č.02 farba čierna 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, mier.prešľap hrud.konč, lalok pri samici 
Typ- široké telá, klabonosé hlavy,nižšie korunky, uši 42 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- hahnedlá na bokoch 
Podsada- veľmi dobrá 
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L.č.26 farba žltá 

Hmotnosť- aj nižšia,väčšinou dobrá 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia ale aj mier.vyst.pan.kosti, lalok pri samiciach, mier.prešľap HK 
Typ- telá široké aj užšie,dlhšie, menej výrazné korunky, slabší klabonos ale aj výborný, uši 40-42 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba- svetlé boky, nahnelý lem 
Podsada-dobrá aj namodralá 
 
L.č.61 farba žltá 

Hmotnosť- dobrá 
Tvar- mierne vys.pan.kosti,mierny prešľap HK, ale aj veľmi dobrý chrbát 
Typ- telá širšie aj užšie, široké hlavy, nižšie korunky, uši 40-41 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba- nerovnomerná, svetlejšia na bokoch 
Podsada- dobrá 
 
L.č.78 farba modrá 

Hmotnosť- bez nedostatkov 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia ale aj mierne vyst.pan.kosti, mierny prešľap HK, lalok pri samiciach 
Typ- veľmi dobré telo a hlava, menej výrazné korunky, uši 42-43 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- dobrá 
Podsada- svetlejšia 
 
L.č.24 farba modrá 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia, mierny prešľap HK, 1x drôtený chvostík, 
Typ- veľmi dobré telá a hlavy, nižšie korunky, uši 42 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Farba-dobrá, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada- veľmi dobrá 
 
L.č.44 farba havanovitá 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia 
Typ- dobré telo a hlava, menej výrazné korunky, uši 43 cm 
Srsť-  redšia, pružná 
Farba- dobrá 
Podsada-svetlejšia 
 
L.č.71 farba b.č.o 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia, lalok pri samiciach, mier.prešľap HK 
Typ- veľmi dobré tela  
Srsť- hustá, menej pružná, mäkšia 
Hlava- širšia, slbší klabonos, uši 42,5-43 cm  
Farba- dobrá 
 
L.č.04 farba divoký strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, lalok pri samiciach, dobrý nášľap HK 
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Typ- veľmi dobré telá,široké hlavy, nižšie korunky, uši 43-44 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Kresba- výborný plášť a lysinky, zafarbené hrudné končatiny 
Farba- dobrá 
 
L.č.62 farba žltý strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia, lalok pri samici, mier.prešľap HK 
Typ- telá dobré,široké ale aj užšie, slabšie korunky, uši 42 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- nerovnomerná, nahnedlý lem po tele 
Podsada- dobrá 
 
L.č.80 farba havanovitý strakoš 

Hmotnosť- bez nedostatkov 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia, lalôčik pri samiciach, dobrý nášľap HK 
Typ- výborné telo,veľmi dobré hlavy, nižšie korunky, uši 42-43 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Kresba-veľmi dobrý plášť, farebné škvrny na HK 
Farba- dobrá 
 
L.č.77 farba havanovitý strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia,dobrý nášľap HK 
Typ- dobré telá a hlavy, nižšie korunky, uši 42-43,5 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Kresba- veľmi dobrá 
Farba-dobrá 
 
L.č.91 farba modrý strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia  
Typ- dobré telo a hlava, menej výrazné korunky, uši 42 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Kresba- VD plášť, lysinka 
Farba- dobrá 
 
L.č.76 farba modrý strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia 
Typ- VD telo a hlava, menej výrazné korunky, uši 43 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Kresba- VD plášť a lysinka 
Farba- dobrá 
 
L.č.81 farba modrý strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- veľmi dobrá chrbtová línia, mier.prešľap HK 
Typ- VD telo a hlava, nižšie korunky, uši 43,5 cm 
Srsť- hustá ,pružná 
Kresba- VD plášť, farebné škvrny na HK 
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Farba- dobrá 
 
L.č.75 farba modrý strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia 
Typ- VD telo a hlava, nižšie korunky, uši 42 cm 
Srsť- redšia , pružná 
Kresba- VD plášť a zrkadielko 
Farba- dobrá 
 
L.č.78 farba modrý strakoš 

Hmotnosť- bez nedostatkov 
Tvar- VD chrbtová línia, mier.prešľap HK 
Typ- VD telo a hlava, uši 43 cm 
Srsť- redšia, pružná 
Kresba- veľmi dobrá 
Farba- dobrá 
 
Klubová špeciálka  5.10.2013 v Nitr. Rudne. 

 
Na nej vystavilo  22 členov klubu  162 ks FB vo farbe divoká, žel , čierna, bčo, hav, modrá, mad, 
či,Izabela,div str, žel. Str, č .str, hav str, mad.str, ž.str, m.str. 
 
L.č.76 farba divoká a žel 

Hmotnosť- v jednom prípade pridaných 10%, inak bez nedostatkov 
Tvar- VD chrbtová línia, 2x mier.vyst.pan.kosti, lalôčik pri 0.1 
Typ- výborný ale aj užšie telo,VD hlavy, menej výrazné korunky, ušnice 41-43 cm 
Srsť- hustá,menej pružná,sklon ku splstnateniu nad chvostom 
Farba- svetlé boky       
Podsada- VD 
 
L.č.43 farba divoká a žel 

Hmotnosť-1x upravená pridaním 10% inak bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia ale aj mier.vyst.pan.kosti, lalok pri 0.1,1x hravý chvostík 
Typ- VD telo ale aj 3x užší hrudník, VD hlavy,slabšie korunky, ušnice 37-43 cm 
Srsť- hustá,menej pružná, mäkšia 
Farba- nerovnomerná, pri žel VD 
Podsada-VD 
 
L.č.72 farba divoká 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- mier.vyst.pan.kosti,voľná koža na hrudi pri 1.0 
Typ- VD telo a hlava, ušnice 40,5-43,5 cm, nižšie korunky 
Srsť- redšia,menej pružná 
Farba- svetlé boky 
Podsada- VD 
 
L.č.73 farba divoká 

Hmotnosť-bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, lalôčik 0.1 
Typ- výborné telo, VD hlavy, ušnice 41,5-43 cm 
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Srsť- hustá, menej pružná 
Farba-nerovnomerná,svetlé boky 
Podsada a medzifarba- menej výrazná 
 
L.č.9 farba divoká 

Hmotnosť- 1x pridaných 10%, inak bez problémov 
Tvar- VD až výborná chrbtová línia, mier.preš.HK 2x 
Typ- VD až výborné telo,klabonosé hlavy, silné HK, ušnice 40-42cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- VD na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a medzifarba- VD až výborná 
 
L.č.21 farba divoká 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD až výborné chrbtové línie, lalôčik pri 0.1, 2x mierny prešľ.HK,  
Typ- VD telo, 2x užší hrudník, VD hlavy, ušnice 39-42 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- VD na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a medzifarba-VD 
 
L.č.6 farba divoká 

Hmotnosť- 2x pridaných 10%, inak bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, mier.vyst.pan.kosti, lalok pri 0.1 
Typ- VD telo a hlava, menej výrazné korunky,ušnice 39-42 cm 
Srsť- hustá alebo redšia,menej pružná 
Farba- VD na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a medzifarba- VD 
 
L.č.56 farba divoká 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, lalôčik pri 0.1 
Typ- VD telo a hlava 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- VD na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a medzifarba- VD 
 
L.č.10 farba divoká  

Hmotnosť- 3x upravená plus 10% 
Tvar- VD až výborná chrbtová línia, voľná koža na krku,  
Typ- VD telo a hlavy, 1x silné HK, nižšie korunky, ušnice 42-43 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- svetlé boky 
Podsada a medzifarba- 1x svetlejšia, inak VD 
 
L.č.5 farba divoká 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia ale aj mier.vys.pan.kosti 
Typ-VD telo a hlava, ušnice 43,5-44 cm 
Srsť- menej pružná 
Farba- nerovnomerná 
Podsada a medzifarba- VD 
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L.č.7 farba divoká a čierna 

Hmotnosť- nižšia, pridávaných 10% u väčšiny zvierat 
Tvar- výborná chrbtová línia až mier.vyst.pan.kosti, voľná koža na krku, mierny prešľap HK 
Typ- VD telo ale aj užší hrudník, VD hlava, ušnice 40-43 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- VD na chrbáte a svetlé boky 
Podsada a medzifarba- menej výrazná, u väčšiny zvierat VD 
 
L.č.13 farba divoká 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia, mier.prešľap HK 
Typ- Výborné telo a hlava, menej výrazné korunky, ušnice 41-42 cm 
Srsť- hustá,menej pružná,mäkšia 
Farba-svetlé boky 
Podsada a medzifarba- VD 
 
L.č.57 farba divoká 

Hmotnosť-bez závad 
Tvar-VD chrbtová línia,  
Typ- VD telo a hlava, slabšie korunky, ušnice 43-43,5 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- VD na chrbáte, svetlé boky 
Podsada a medzifarba- VD 
 
L.č.23 farba divoká 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- voľ.koža na hrudi, jemnejší nášľap HK, VD chrbtová línia 
Typ- VD telo a korunky, ušnice 42 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- vyrovnaná 
Podsada a medzifarba- VD 
 
L.č.2 farba žel a čierna 

Hmotnosť- 2x pridaných 10% 
Tvar- VD chrbtová línia a nášľap HK, voľná koža na krku 
Typ- výborné telo a hlava, 1x užšie telo, menej výrazné korunky, ušnice 38,5-43 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- nahrdzavelá na bokoch pri čiernych, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada- svetlejšia 
 
L.č.85 farba činčilová 

Hmotnosť- nižšia 
Tvar- mierne vyst.pan.kosti, voľná koža na krku 
Typ- užší hrudník, ušnice 39 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- neucelená, väčší zátylkový klin 
Podsada a medzifarba- menej výrazná 
 
L.č.87 farba čierna 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- mier.vyst.pan.kosti 
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Typ- užší hrudník, VD hlava, 36-40 cm 
Srsť- pružná 
Farba- nahnedlé boky, ojedinelé biele chĺpky 
Podsada- svetlejšia 
 
L.č.31 farba Madagaskar 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- mier.vyst.pan.kosti,mier.prešľap HK,  
Typ- užší hrudník, a hlava, ušnice 39-41 cm 
Srsť- menej pružná,sklon ku plstnateniu nad chvostom 
Farba- nerovnomerná 
Podsada- svetlejšia 
 
L.č.40 farba modrá a modrý strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia ale aj mier.vyst.pan.kosti, lalôčik pri 0.1, mier.prešľap HK, 
Typ- VD telo a hlava, menej výrazné korunky, ušnice 40-43 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- VD ale aj nahnedlá na bokoch, pri strakošoch kresba VD ale aj biele škvrny v zátylku 
Podsada- VD 
 
L.č. 26 farba žltá 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- mier.vyst.pan.kosti a mier.prešľap HK 
Typ- VD telo a hlava, ušnice 40-42 cm 
Srsť- hustá,menej pružná 
Farba- sadzovitý nádych po tele 
Podsada- svetlejšia 
 
L.č.74 farba madagaskar 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- mier.vyst.pan.kosti 
Typ- VD hlava, slabší záves ušníc, ušnice 38 cm 
Srsť- mäkšia, splstnatená nad chvostom 
Farba- nerovnomerná 
Podsada- svetlejšia 
 
L.č.61 farba žltá a žltý strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia ale aj mier.vyst.pan.kosti, lalok pri 0.1,  
Typ- VD telo a hlava, silné HK, slabšie korunky, ušnice 39-42 cm 
Srsť- hustá,menej pružná,ojedinele dlhšia 
Farba- sadzovitý nádych po tele, pri stakošoch biele škvrny v zátylku ale aj VD plášť 
Podsada- svetlejšia 
 
L.č.62 farba žltá a žltý strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD až výborná chrbtová línia, ale aj mier.vyst.pan.kosti, voľná koža na hrudi,lalok pri 0.1 
Typ- VD telo a hlava, nižšie korunky, ušnice 38-41 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba- nerovnomerná, pri strakošoch kresba VD 
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Podsada- svetlejšia aj VD 
 
L.č. 4 farba divoký strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD až výborná chrbtová línia, lalok pri 0.1, VD nášľap HK 
Typ- výborné telo, slabší klabonos hláv, ušnice 41-43 cm 
Srsť- hustá pružná, aj redšia 
Kresba- VD plášť, zafarbené HK 
Farba- VD 
 
L.č.66 farba žel. Strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia, voľ.koža na krku 
Typ- výborný, ušnice 41-43 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Kresba- VD 
Farba- VD 
 
 L.č.80 farba havanovitá a havanovitý strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- VD chrbtová línia ale aj mierne vyst.pan.kosti 
Typ- VD telo a hlava, ušnice 39-41 cm 
Srsť- hustá, menej pružná 
Farba- VD a kresba pri strakošoch VD 
Podsada- VD 
 
L.č.69 havanovitý strakoš 

Hmotnosť- 2x pridaných 10%, 2x výluka za nízku hmotnosť 
Tvar- mier.vyst.pan.kosti, 
Typ- dlhšie telo, užší hrudník 
Srsť- hustá, menej púružná 
Kresba- VD, 1x výluka za biely nos 
Farba- svetlejšia 
 
L.č.34 farba divoký strakoš 

Hmotnosť- bez závad 
Tvar- výborná chrbtová línia,lalok pri 0.1, mier.prešľap HK 
Typ- VD telo a hlava, slabšie korunky, ušnice 41-43 cm 
Srsť- redšia,pružná 
Kresba- VD plášť, 2x biele škvrny v zátylku a nad chvostom 
Farba- VD 
 
L.č.52, 82, 01, 19, 67, 22, 55, 65, 27, 16 boli vystavené len po jednom kuse. 
 
Na čo sa zamerať v našich chovoch v roku 2014? 

Začnen najviac chovanou farbou divokou, tu máme línie z veľmi dobrým tvarom a typom , ide o línie 
č.9, 10, 2,6,7,43,1,5, tieto línie sú kvalitné aj v krycej farbe  ale so svetlými bokmi, majú výbornú 
podsadu a medzifarbu. Línia č.73, 76 a 72 výborné línie v tvare a type,tu musím vyzdvihnúť široké 
klabonosé hlavy a dĺžka ušníc je 43-44 cm, treba tu ale zlepšiť kryciu farbu a hlavne medzifarbu, tá tu 
je menej výrazná a užšia.Línia č.5 a 2 pri čiernych veľmi dobrý tvar a typ, horšia mäkšia srsť a vo farbe 
ojedinelé biele chĺpky. Zlepšenie vo všetkých pozíciách som zaznamenal pri línií č.56 no kvalitné sú aj 
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 ostatné línie , hlavne musíme si ustrážiť dĺžku ušníc , tá sa nám tento rok mierne skrátila pri väčšine 
zvierat a hlavne pozor na srsť, tu máme stále ešte veľké problémy, stále je tá srsť mäkšia, menej 
pružná a má sklon plstnatieť. Línia č.26 ,61 ,62 pri žltej farbe tu treba zkepšovať tvar aj typ, pozor na 
kvalitu srsti a hlavne vo farbe sa zamerať na nahnedlý lem a závoj, je to pozostatok po divokých 
králikoch, tie do žltej farby nedávať, radšej madagaskarovú, alebo červenú.Línia č.40,78,91,81,75,24 
veľmi kvalitné línie v modrej farbe a aj pri strakošoch, pozor na voľnú kožu pod krkom pri samcoch 
a svetlejšiu podsadu.Línia č.69,80.77 veľmi kvalitné línie pri havanovitej farbe a aj pri strakošoch, tu 
treba udržať a naďalej zlepšovať tvar a typ, pozor na srsť je pružná ale dosť často redšia, kresba pri 
strakošoch je veľmi dobrá, tu treba vyčistiť zafarbenie hrudných končatín.L.č. 4,34 a 66 pri divokých 
strakošoch sú to kvalitné línie v tvare a type, srsť je hustá aj redšia, v kresbe veľmi dobrá, pozor na 
biele škvrny v zátylku,zlepšiť zrkadielka tu sú jedince aj výborné aj len z naznačeným zrkadielkom.Pri 
línií č.66 boli aj železité strakoše výbornej kvality, tu pozor na dosť veľké laloky pri samiciach, krycia 
farbá veľmi dobrá.Toľko asi o kvalite našich králikov v uplynulom roku , do roku 2014 prajem našim 
členom veľa šťastia a chovateľských úspechov v chove. 
                                                                                                    Poradca chovu pre FB. Ivan Líška 


