
                                             Správa  poradcu  chovu  pre FB za rok 2012.  

 
 
Vážený priatelia,predkladám Vám správu o stave králikov FB za rok 2012.Prvou výstavou na ktorej 

sme sa prezentovali bola CVMK Ivanka pri Nitre. 

Tu sa za klub zúčastnili len 5 členovia klubu p.Mgr.I.Križan,I.Líška,M.Želiar,F.Barborík a A.Zaťko,ktorí 
vystavili spolu 27 ks králikov plemena FB a to vo farbe divoká,železitá,čierna a žltá.Ceny získali-
Mgr.I.Križan 2x ŠSR,MSR  a I.Líška ČC.Zo strany členov klubu to bola slabá účasť na celoštátnu výstavu 
i keď veľkú úlohu tu zohralo počasie,boli veľké horúčavy a z tohto dôvodu veľa členov svoje zvieratá 
nevystavilo.Pri tak malom počte vystavených zvierat sa nedá ani objektívne zhodnotiť ich kvalita 
a preto vystavené línie tu nebudem hodnotiť a porovnávať. 
 
Druhov výstavou bola naša klubová špeciálka v Nitr. Rudne 6.10.2012. 

Tu vystavilo 19 členov klubu spolu 157 ks králikov FB vo farbe divoký,čierny,havanovitý,biely 
červenooký,modrý,madagaskarový a strakáče 
divoký,železitý,čierny,havanovitý,modrý,madagaskarový a žltý. 
Zhodnotenie kvality: 
Divoký: 
Línia č.2 

Hmotnosť-bez problémov 
Tvar-voľná koža na hrudi,VD chrbtové línie,1x nábeh na zrazený zadok 
Typ-VD telo,hlava,ušnice 40 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-VD na chrbáte,svetlé boky 
Podsada a medzifarba-VD 
Línia č.22: 

Hmotnosť-výborná,králiky v dospelosti vysoko nad 6,0 kg 
Tvar-mierne vystp.pan.kosti,lalok pri samiciach,mierny prešľap HK,ale aj výbornáchrbtová línia 
Typ-VD telo,ale aj užšie,jemnejšie hlavy,ale aj VD klabonos a šírka,ušnice od 42-45cm,slabšie korunky 
Srsť-hustá,menej pružná,pĺznutie 
Farba-svetlé boky 
Podsada a medzifarba-VD,občas svetlejšia pri koreni 
Línia č.9: 

Hmotnosť-od 5,5 do-7,5 kg 
Tvar-VD až výborné chrbtové línie,laloky pri samiciach,2x mier.prešľap HK 
Typ-výborné telá,VD hlavy,nižšie korunky,ušnice 40-44 cm 
Srsť-hustá,menej pružná,3x splstnatená pri chvoste 
Farba-nerovnomerná,svetlé boky 
Podsada a medzifarba-VD až výborná,pri pár jedincoch užšia 
Línia č.43: 

Hmotnosť-od 5,70 do 7,40 kg 
Tvar-VD až výborné chrbtové línie,laloky pri samiciach,3x mier.vyst.pan.kosti, 
Typ-výborné telo a hlava,menej výrazné korunky,široké ušnice,ich dĺžka 41-43 cm 
Srsť-hustá,menej pružná,občas mäkkšia 
Farba-VD 
Podsada a medzifarba-VD 
Línia č.56: 

Hmotnosť-slabšia od 5,30-5,60 kg 
Tvar-mierne vyst.pan.kosti,lalok pri samiciach,ale aj VD crbtové línie 
Typ-užšie,dlhšie telá,užšie hlavy,ušnice od 38-40,5 cm! 
Farba-VD na chrbáte,svetlé boky 
Podsada a medzifarba-svetlejšia a užšia 



 
Línia č.10: 

Hmotnosť-5,60 kg 
Tvar-výborná chrbtová línia,voľná koža na krku 
Typ-výborný,ušnice 44 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-VD 
Podsada a medzifarba-VD 
Línia č.7: 

Hmotnosť-5,5-6,0 kg 
Tvar-VD chrbtová línia,voľná koža po tele 
Typ-VD telo a HK,hlava,ušnice 44 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-svetlé boky 
Podsada a medzifarba-svetlejšia 
Línia č.8: 

Hmotnosť-5,5-5,9 kg 
Tvar-mierne vyst.pan.kosti,voľná koža 
Typ-užšie telo a hrudník,ušnice 40-42 cm,nižšie korunky 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-svetlé boky 
Podsada a medzifarba-VD 
Línia č.6: 

Hmotnosť-5,6-6,5 kg 
Tvar-lalok pri samiciach,VD chrbtové línie,3x mier.prešľap HK 
Typ-VD telo a hlava,menej výrazné korunky,ušnice 40-45 cm 
Srsť-mäkšia,hustá,menej pružná,pri redšej pružná 
Farba-VD na chrbáte,svetlé boky 
Podsada a medzifarba-VD 
Línia č.1: 

Hmotnosť-5,5-6,3 kg 
Tvar-výborná chrbtová línia ale aj mier.vyst.pan.kosti, 
Typ-VD telo a noha,nižšie korunky,ušnice 40-43 cm 
Srsť-mäkkšia 
Farba-VD 
Podsada a medzifarba-VD až výborná 
Línia č.57: 

Hmotnosť-bez problémov 
Tvar-voľná koža,miern.vyst.pan.kosti,.1x nábeh na zrazený zadok 
Srsť-mäkká,hustá,menej pružná 
Farba-svetlé boky 
Podsada a medzifarba-menej výrazná a svetlejšia 
Línia č.29: 

Hmotnosť-5,7-5,9 kg 
Tvar-mier.vyst.pan.kosti,voľná koža 
Typ-VD telo a hlava,ušnice 42-43 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-nerovnomerná 
Podsada a medzifarba-VD 
 
 
 



 
Línia č.2 čierna: 

Hmotnosť-5,8-5,9 kg 
Tvar-mierne,vyst.pan.kosti,ale aj VD chrbtová línia 
Typ-VD až výborný,ušnice 40-42 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-mierne nahnedlá na bokoch 
Podsada-svetlejšia pri koreni 
Línia č.18 biely červenooký: 

Hmotnosť-5,7-6,2 kg 
Tvar-mierne vyst.pan.kosti,1x nábeh na zrazený zadok,lalok pri samiciach 
Typ-výborné telo ale aj užší hrudník 
Srsť-mäkkšia,nepružná 
Hlava-VD,slabšie korunky,ušnice 43-44 cm 
Farba-VD 
Línia č.59 havanovitá: 

Hmotnosť-dobrá 
Tvar-mier.vyst.pan.kosti,1x nábeh na zrazený zadok 
Typ-užšia hlava a hrudník,ušnice 40-42 cm 
Srsť-pružná,redšia 
Farba-svetlé boky,ojedinelé biele chĺpky 
Podsada-dobrá 
Línia č.15 modrá: 

Hmotnosť-5,5-6,8 
Tvar-VD chrbtová línia,ale aj mierne vyst.pan.kosti 
Typ-VD telojemnejšie korunky,ušnice 38-44 cm 
Srsť-pružná 
Farba-hrdzavá na bokoch 
Podsada-VD 
Línia č.17 žltá: 

Hmotnosť-5,5-6,2 kg 
Tvar-lalok pri samiciach,VD chrbtová línia1x nábeh na kaprovitý chrbát 
Typ-užšia hlava,VD telo,nižšie korunky,ušnice 39-40 cm 
Srsť-menej pružná,hustá 
Farba-zadymená,závoj na ušniciach a bokoch 
Podsada-VD 
Strakáče: 
Línia č.34-divoký strakáč: 

Hmotnosť-5,8-7,2 kg 
Tvar-výborná chrbtová línia,1x mier.vyst.pan.kosti,lalok pri samiciach 
Typ-VD telo a hlava,1x hlava užšia so slabším klabonosom,ušnice 40-42 cm,nižšie korunky 
Srsť-mäkká,hustá,menej pružná 
Kresba-VD plášť,pigmentové škvrny na HK,2x biele škvrny na zátylku 
Farba-VD 
Línia č.4-železitý strakáč: 

Hmotnosť-5,6-6,0 kg 
Tvar-lalok pri samiciach,VD chrbtové línia 
Typ-VD telo a hlava,nižšie korunky,ušnice 42 cm 
Srsť-hustá,pružná 
Kresba-výborný plášť,zafarbené HK 
Farba-VD 
 



 
Línia č.16-žltý strakáč: 

Hmotnosť-5,5-5,8 kg 
Tvar-VD crbtová línia ale aj mier.vyst.pan.kosti,lalok pri samiciach 
Typ-VD telo ale aj užší hrudník,menej výrazné korunky,ušnice 36!-42 cm 
Srsť-hustá,menej pružná,sklon ku plstnateniu nad chvostom 
Kresba-dobrá na hlave,biele škvrny v zátylku 
Farba-váčšina sadzovitý závoj 
Línia č.62-žltý strakáč: 

Hmotnosť-5,5-5,6 kg 
Tvar-voľná koža po tele,mierne vyst.pan.kosti 
Typ-ušnice  od 36!-42 cm,VD telo a noha,slabšie korunky 
Srsť-hustá,menej pružná,mäkkšia 
Kresba-biele škvrny v zátylku,pigmentové škvrny na HK 
Farba-sadzovitý závoj 
Línia č.68-modrý strakáč: 

Hmotnosť-5,5-5,8 kg,ale aj výluky pre nízku hmotnosť 
Tvar-mier.vyst.pan.kosti,lalok pri samiciach,1x VD chrbtová línia 
Typ-užšie hlavy a telá,ale aj VD telo,korunky nižšie,ušnice 40-42 cm 
Srsť-pružná,redšia 
Kresba-VD plášť,ale aj biele škvrny v zátylku,zafarbené HK 
Farba-VD,ale aj nahrdzavelá,ojedinelé biele chĺpky 
Línia č.40 modrý strakáč: 

Hmotnosť-5,7-5,8 kg 
Tvar-miern.vyst.pan.kosti 
Typ-VD telo,slabšie korunky,ušnice 40 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Kresba-škvrny na končatinách,VD plášť 
Farba-VDLínia č.69-havanovitý strakáč: 
Hmotnosť-nižšia,neklasifikovaný pre nízku hmotnosť 
Tvar-mier.vyst.pan.kosti 
Typ-užšie telo a hlava,dlhší krk,ušnice 40 cm 
Srsť-pružná,redšia 
Kresba-biele škvrny v plášti,zafarbené HK 
Farba-VD 
 
Okrem týchto línií boli vystavené ďaľšie po jednom,dvoch kusoch,ktoré sa objektívne nedajú posúdiť 
a to-27,23,63,47,55,53,32,61,26,27. 
 
Celoštátna výstava zvierat Nitra : 

 
Tu 9 členov klubu p.F.Barborík,Ing.N.Králik,I.Líška,J.Marton,M.Nyitrai,J.Ťavoda,J.Condík,P.Floriš 
a A.Zaťko vystavili spolu 50 ks FB vo farbe divoká,čierna,modrá,žltá a strakáče modré,žlté 
a havanovité. 
 
Línia č.56-divoký: 

Hmotnosť-5,6-5,8 kg 
Tvar-lalok pri samiciach,mier.vyst.pan.kosti,VD chrbtová línia 
Typ-VD telo,ale aj užšie hlavy,ušnice 40-41 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-svetlé boky 
Podsada a medzifarba-menej výrazná 



 
Línia č.7-divoký: 

Hmotnosť-5,8-6,2 kg 
Tvar-VD chrbtová línia,ale aj mier.vyst.pan.kosti 
Typ-VD toelo a hlava,ušnice 39-40 cm,nižšie korunky 
Srsť-menej pružná,redšia 
Farba-svetlé boky,dobrá na chrbáte 
Podsada a medzifarba-VD 
Línia č.1-divoký: 

Hmotnosť-5,9-7,0 kg 
Tvar-VD až výborná chrbtová línia,mier.prešľ.HK 
Typ-VD až výborné telo a hlava,nižšie korunky,ušnice 41-43 cm 
Srsť-hustá,menej pružná 
Farba-svetlé boky 
Podsada a medzifarba-VD až výborná 
Línia č.43-divoký: 

Hmotnosť-6,2-7,4 kg 
Tvar-výborná chrbtová línia 
Typ-VD telo a hlava,výborný klabonos,slabšie korunky,ušnice 42 cm 
Srsť-hustá,menej pružná,mäkkšia 
Farba-svetlé boky 
Podsada a medzifarba-výborná 
Línia č.6-divoký: 

Hmotnosť-5,7-6,3 kg 
Tvar-VD chrbát,voľná koža pod krkom pri samcoch! 
Typ-VD telo,hlava,ušnice 41 cm,slabšie korunky 
Srsť-redšia,pružná 
Farba-svetlé boky 
Podsada a medzifarba-menej výrazná 
Línia č.9-divoký 

Hmotnosť-5,8-6,0 kg 
Tvar-VD chrbtová línia 
Typ-VD telo a hlava,korunky,ušnice 42 cm 
Srsť-menej pružná 
Farba-svetlé boky 
Podsada a medzifarba-menej výrazná 
Línia č.2-čierny: 

Hmotnosť-6,2-6,4 kg 
Tvar-VD chrbtová línia 
Typ-VD telo a hlava,slabšie korunky,ušnice 42 cm 
Srsť-redšia 
Farba-VD,ojedinelé biele chĺpky 
Podsada-svetlejšia 
Línia č.32-modrý: 

Hmotnosť-5,7-6,0 kg 
Tvar-lalôčik pri samiciach 
Typ-VD telo,hlava,ušnice 40 cm 
Srsť-nepružná 
Podsada-svetlejšia pri koreni 
Línia č.17-žltý: 

Hmotnosť-5,5-6,0 kg 
Tvar-lalok pri samiciach 



 
Typ-VD telo,ušnice ?neboli odmerané 
Srsť-nepružná 
Farba-sadzovitý závoj 
Podsada-VD 
Línia č.62-žltý strakáč: 

Hmotnosť-5,6-6,0 kg 
Tvar-VD chrbtová línia 
Typ-VD telo,dlhšia hlava,ušnice 40 cm 
Srsť-menej pružná 
Kresba-VD plášť 
Farba-VD 
Línia č.59-hav.strakáč 

Hmotnosť-dobrá 
Tvar-Mier.vyst.pan.kosti 
Typ-VD telo,ale aj užší hrudník,ušnice 39 cm! 
Srsť-jemnejšia 
Kresba-VD plášť,ale aj biele škvrny v zátylku 
Farba-VD 
Línia č.68-modrý strakáč: 

Hmotnosť-VD 
Tvar-lalok pri samiciach,mier.vyst.pan.kosti 
Typ-VD telo,ušnice 40 cm 
Srsť-redšia 
Kresba-VD plášť,ale aj biele škvrny v zátylku 
Farba-VD 
Línia č.15-modrý strakáč: 

Hmotnosť-VD 
Tvar-VD chrbtová línia 
Typ-VD telo a hlava,ušnice 42 cm,nižšie korunky 
Srsť-redšia 
Kresba-VD 
Farba-VD 
 
Ešte boli vystavené línie č.19,47 a to po jednom kuse. 
 
Na čo sa máme zamerať a čo zlepšiť? 
Pri divokých, železitých a čiernych máme viacero kvalitných a ustálených línií,či je to 8, 
9,12,2,6,7,1,10,22,z tých novších sa dobre uchytila 43 to sú línie pri ktorých sú výborné chrbtové 
línie,silné hrudné končatiny,výborné závesy ušníc,pozor na mierne skracovanie ušníc,v minulom roku 
väčšina králikov držala dĺžku na 42-43 cm v priemere,v tomto roku veľa králikov malo ušnice 40-42 
cm.V tomto smere nám treba do chovu vyberať králiky pokiaľ možno s dlhšími ušnicami,máme 
v tomto smere kvalitné línie č.12  a hlavne č.10 tu sa nájdu králiky s 44-45 cm ušnicami. Pri línií č.56 
treba zlepšiť hlavy a telá,v srsti je to veľmi dobrá línia,tak isto vo farbe a medzifarbe.Najväčší problém 
vidím v srsti,tu nájsť králika s hustou a pružnou srsťou je rarita,srsť máme,buď pružnú ale 
redšiu,alebo hustú,menej pružnú,mäkkšiu.Farba pri divokých je veľmi dobrá na chrbáte,pozor na 
svetlé boky,nevyskytujú sa svetlé pásiky na hrudných končatinách,ale objavily sa výluky za skupinu 
bielych chlpov na tele,na to pozor.Veľmi nám za posledné 2-3 roky podskočili čierne,hlavne vďaka 
Martinovi Nyitraiovi,bolo by dobré keby sa pripojili aj ďalší chovatelia.Pri bielych červenookých treba 
zlepšiť telá,hlavy a hlavne srsť,ustálili sa nám žlté,hlavne v type a tvare môžeme už nájsť aj kvalitné 
jedince,zamerať sa treba na srsť a hlavne farbu,tu je ešte stále problém so sadzovitým závojom po 
tele,treba pouvažovať o regenerácií cez čierneho,madagaskarového,alebo červeného.Modrým 



 a madagaskarovým  by pomohol väčší počet chovateľov.Pri modrých treba zlepšiť typ a hlavne pozor 
na nahnedlé boky a svetlejšiu podsadu,pri madagaskarových ustáliť tvar a typ,zlepšiť treba 
farbu.Teraz poďme na strakáče.Dlhodobo si kvalitu udržujú modré,čierne a havanovité,hlavne vďaka 
P.Florišovi,začínajú sa vystavovať divoké,železité vo veľmi dobrej kvalite,ustálené sú žlté 
a madagaskarové.Najčastejšie chyby sú tu biele škvrny v zátylku a nad chvostom,pozor na biele klinky 
na nose,často sa vyskytujú zafarbené hrudné končatiny.V tvare a type máme jedince aj kvalitné aj 
slabšie,pozor na kratšie ušnice pri niektorých líniách,srsť je väčšinou redšia ale pružná,pri žltých zas 
hustá,menej pružná. Toľko asi o kvalite našich chovaných a vystavovaných králikoch v roku 
2012,všetkým našim členom prajem kvalitné odchovy a úspošný rok 2013. 
 
 
 
                                                                                                        Poradca chovu: Ivan Líška 


