
                   Zpráva  typizační komise ALHADUBÍ 
Zpráva typizační komise z uskutečněné typizace konané při klubové výstavě ALHADUBÍ 

dne 29.11. a 30.11.2013 v Týništi nad Orlicí. 

Typizační komise pracovala ve složení: přítel Dobeš Zdeněk předseda komise a členové 

JUDr. Danišovič Michal a Forman Jaroslav. 

Nahlášeno na výstavu bylo 138 králíků vystaveno 148.Typizovala se dospělá zvířata, samci 

od 95 bodů a samice od 94,5 bodu výše. 

Aljašek bylo vystaveno 58 typizováno16 

Havan bylo vystaveno  49 typizováno 7 

Durynských vystaveno 9  typizovány  4 

Bílopesíkatých bylo vystaveno 28 typizovány  2 

Celkem bylo typizováno 29 králíků což je o 16 méně proti roku 2012. 

 

U Aljašek je držena velmi pěkná typičnost a pěkný tvar. 

Zvýšit pozornost je třeba světlejší podsadě u kůže a ojedinělým bílým chloupkům v barvě 

králíka. 

Nejlépe typizované Aljašky: klec č.13 př.Dobeše Zdeňka a klec č.15 př.Wierzbického Iren. 

 

Havany mají na letošní výstavě velmi dobrý typ, bylo vidět zlepšení v barvě podsady a srsti 

králíka. 

Rovněž jako v loni vidí typizační komise neucelenou barvu krycího chlupu a ještě v 

letošním roce se objevily bílé chloupky v barvě srsti králíka. 

Nejlépe typizovaná Havana klec č.77 př.Dobeše Zdeňka a klec č. 84 př. Vaníčka Bohumila. 

 

Vystavení Durynští králíci mají výbornou srst a pěkný typ. 

Nedostatky  jsou volná kůže na prsou, slabší hrudní končetiny ,měkčí konce uší a méně 

osrstěné uši. 

Nejlépe typizovaný králík klec č.106 př. Klewina Wlodzimierze. 

 

Bílopesíkatí: vystaveno 13 kusů černých,12 modrých a 3 havanovití. 

V důsledku bonitování 1 černého a 1 modrého je těžké učinit nějaký závěr neboť oba králíci 

jsou jednoho chovatele a to př.Matyáše Josefa a nelze je porovnat. 

 

Typizační komise uděluje poháry věnované př. Dobešem na králíky s nejlepší typizací 

následovně: 

Aljašky př.Wierzbickému klec č. 15 

Havany př. Vaníčkovi klec č. 84 

Durynský př. Klewinovi klec č.106 

U Durynských pohár na podsadu věnovaný př. Klewinem obdržel př. Štěpánek Stanislav na 

králíka v kleci č.108. 

 

                                                             Zprávu zpracovali  př. Dobeš Z. a př. Forman J. 


