
Hodnocení speciální výstavy Klubu chovatelů králíků Mbh – Prostějov 2. 12. 2017 

Speciální výstava Klubu chovatelů králíků Mbh se konala v Prostějově dne 2. 12. 2017. Vystaveno 

bylo celkem 64 kusů králíků, převážně od členů klubu. Posouzení bylo provedeno dvojící 

posuzovatelů – Tomáš Červinka a Vlastimil Šimek.  

Pozice 1. – Hmotnost 

Většina králíků měla hmotnost v pořádku a konstatovat lze velkou vyrovnanost; pouze 1 zvíře muselo 

být neklasifikováno pro vysokou hmotnost (4,60 kg) a naopak zhruba 3 - 4 zvířata měla nižší 

hmotnost. Kladně lze hodnotit i to, že většina králíků měla hmotnost v intervalu zhruba 3,70 – 4,00 

kg, což se jeví jako optimální pro výstavní kondici tohoto plemene. 

Pozice 2. Tvar 

V této pozici lze nalézt výrazný kvalitativní posun, především v utváření zádí. Minimum králíků 

vykazovalo vystouplé hrboly kyčelních kostí. U některých samic byl však problém s výskytem lalůčků; 

jeden samec byl pro tuto vadu vyloučen. Zvýšenou pozornost doporučujeme věnovat utváření pírka, 

kdy častou vadou bylo drátěné pírko. To je sice vadou přípustnou, poměrně mírně jsme ji hodnotili, 

ale o to více doporučujeme ji brát v potaz při sestavování párů, protože právě drátěné pírko lze 

považovat za určitý „předstupeň“ pírka křivého. Není to však aktuální problém jen tohoto plemene. 

Co do vývinu zevních genitálií, jeden králík byl vyloučen za silný rozštěp pyje, a další samec vykazoval 

další tvarovou deformaci pyje. 

Pozice 3. Typ 

V typičnosti se daří udržet nastavený trend ve stavbě těla a hlavy. Celkově vynikaly především 

samice. Plemeno má přirozeně vykazovat poněkud jemnější znaky typičnosti oproti klasickým 

středním plemenům, což je dáno historickou genezí plemene a jeho hmotností. Určité rezervy lze u 

Mbh spatřovat zatím v poněkud slabších hrudních končetinách či tenčích uší.Vystavení jedinci jako 

celek vykazovali opravdu žádaný tělesný rámec. Doby, kdy jsme častěji potkávali Mbh s nízkou 

hmotností, a tak kratším tělem jsou již minulostí. 

Pozice 4. Srst 

Druhá pozice, ve které byl zřejmý současný pokrok plemene. Srst se daří zkvalitňovat především co 

do délky krycího chlupu a hustoty podsady. 

Pozice 5. Barva krycího chlupu, drápů a očí 

V této pozici si plemeno udržuje tradiční tendenci. K vidění byla zvířata jak téměř čistě bílá, tak i 

s mírným černošedým pesíkováním – především na hlavě, uších (zřetelné černé lemy), zádi a povrchu 

pírka. Z hlediska genetiky zbarvení je dosažení optimálně bílých zvířat pouze ovlivněno správným 

výběrem jedinců do chovu. Barva očí vystavených zvířat nevykazovala odchylky od standardu. 

Pozice 6. Barva podsady 

Pouze asi 5 zvířat vykazovalo mírně našedlou podsadu; zbytek byl bez závad. 

 



Pozice 7. Péče a zdraví 

Bez problémů. 

Po posouzení následovala členská schůze klubu s předáním cen a dalších ocenění. Na schůzi padlo 

několik konstruktivních návrhů pro zlepšení situace v plemeni a klubu. V ohledu šlechtění plemene 

byla diskutována otázka probíhající regenerace u vybraných chovatelů. V tomto směru se v rámci 

regeneračního křížení jeví jako optimální zařazení vybraných větších, méně typických Ččp s méně 

výrazným pesíkováním. Začlenění vysloveně tmavě zbarvených plemen typu Al či Ha do regenerace je 

z hlediska genetiky spíše nevhodné. Často byla skloňována barva drápů. Obecně vzato, barva drápů 

souvisí s intenzitou barvy krycího chlupu a domníváme se, že v rámci selekčních znaků by měla být 

barva drápů spíše na okraji zájmu šlechtění. Pozornost by měla být věnována především 

komplexnímu utváření exteriéru plemene. Mimoto, dále byla na schůzi projednávána nutnost větší 

propagace plemene a získávání nových členů, což však má na malé komorní výstavě prakticky 

nulovou odraznost.  

Plemeno Mbh má poměrně velký potenciál a věříme, že nově zvolený výbor klubu bude postupně 

podnikat kroky k jeho dalšímu zvelebení a rozšíření mezi chovatelskou veřejností. 

Tomáš Červinka 

MVDr. Vlastimil Šimek 


