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Prosincová speciálka  Mbh králík ů v Prostějově  

27.12. 2014   
  
Tradiční speciálka Mbh králíků v Prostějově se tentokrát konala dne 13.12.2014. Přihlášeno 
bylo celkem 66 králíků, vystavených bylo nakonec 64 kusů. 10 členů klubu vystavilo celkem 
51 králíků a nečlen klubu př. Pavel Drašnar 13 králíků. Vystavovali tito členové klubu: př. 
Blažek, Brabec, Kaiser, Kubánek, Mejzlík, Novák, Slavík, Slovák, Šujan, Zbraněk. 
V porovnání s minulou speciálkou bylo letos vystaveno o 6 králíků víc.  Posouzení provedl, 
jak se již stalo tradicí, PhDr. Jan Jirků. Rád bych mu touto cestou poděkoval za profesionální 
přístup při posuzování a také jeho dlouholetý vřelý vztah k Mbh což dokázal i tím, že si 
nenechal proplatit cestovné. Během výroční schůze zhodnotil úroveň předvedených zvířat 
těmito slovy: 
“Je mi velkou ctí, že do mě Klub chovatelů králíků moravských bílých hnědookých 
opakovaně vkládá svou důvěru jako do klubového posuzovatele. Je to jediná speciální 
výstava, kterou během roku posuzuji. Ostatní kluby, na jejichž speciálních výstavách jsem 
dříve posuzoval, nesnesly, že jsem se jakkoliv nenechal ovlivňovat a že jsem hodnotil králíky 
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nikoliv podle představ některých členů či 
funkcionářů o tom, kdo by měl kolik bodů a jaké ceny získat. Při posuzování moravských 
bílých hnědookých v Prostějově nikdy nejsou žádní kibicové a chytráčci, kteří kecají 
posuzovateli do toho, co dělá. Tohoto profesionálního přístupu členů si velice vážím, 
rozhodně není běžný. Velmi cenné také je, že při výroční členské schůzi, která navazuje na 
posuzování, dojde k podrobnému zhodnocení, co se v prošlechťování povedlo, nebo naopak 
nepovedlo. Tím se vytyčí směr další šlechtitelské práce. Přímo skvělé potom je, že chovatelé 
se tím, co se řekne na schůzi, řídí, což přináší výrazné kvalitativní posuny kupředu. Když si 
vzpomenu na první speciální výstavu, kde jsem hodnotil moravské bílé hnědooké, a tu právě 
uplynulou, rozdíl v úrovni představitelů plemene je obrovský. A teď už k jednotlivým pozicím.  
1.) Dospělí jedinci mají hmotnost nejčastěji v rozpětí 3,40 až 3,50 kg. Je vidět, že volání 
některých chovatelů po zvyšování nejvyšší povolené hmotnosti ve standardu na 4,25 kg bylo 
neopodstatněné, když se králíci hmotnostně nepřibližují ani ke čtyřem kilogramům. Hmotnost 
nepředstavuje žádné potíže, všechna zvířata byla vážena na digitální váze. 2.) Dřívější 
bolesti v podobě mírně, či dokonce vysloveně sražených zádí nebo volnější kůže na krku u 
samců už odezněly, občas se ovšem objevují mírně vystouplé kyčelní hrboly převyšující kost 
křížovou. 3.) Králíci z hlediska typu naplňovali požadavky standardu. Naštěstí zatím nedošlo 
k tomu, že by se z moravského bílého hnědookého stal novozélandský bílý s hnědýma 
očima, byť ÚOK reaguje z mého pohledu příliš vlažně na klubové připomínky k typu. 
Jednomyslné usnesení výroční členské schůze by mělo být dostatečným argumentem k 
tomu, aby ÚOK buď klubový požadavek akceptovala, nebo podrobně a důvěryhodně 
vyvrátila. I já osobně se plně stavím za to, aby typ připomínající novozélandského bílého, 
včetně hlavy a uší, byl přípustnou vadou. Doporučuji klubu znovu a důrazně oslovit ÚOK, 
aby se návrhem vážně a seriózně zabývala. 4.) Moravský bílý hnědooký byl šlechtěn na co 
nejkvalitnější srst. Bohužel k tomuto ideálu povede ještě dlouhá cesta. Místo aby se srst 
zlepšovala, bohužel se rok od roku zhoršuje. Řada jedinců má srst méně pružnou, hrubší, 
nebo naopak jemnější, někdy i delší. Srsti patrně neprospěla různá přiznaná nebo 
nepřiznaná křížení. Někteří chovatelé byli zaslepeni snahou o co nejvýraznější typ, ale utekla 
jim srst. Jejich zvířata se dostala do dalších chovů a teď jsou patrné následky. Srst je jedinou 
pozicí, kde dochází ke zhoršování. 5.) Výrazným kladem je, že se ztmavují drápy. Bylo by 
také načase opravit formulaci ve vzorníku, že tmavé drápy nejsou vadou, ony jsou naopak 
výraznou předností. Barva krycího chlupu zůstává na stejné úrovni, daří se odstraňovat 
náznaky našedlého či nahnědlého lemu uší. Zarážející bylo, že jeden králík měl světélkující 
panenku, což může ukazovat opět na nějaký pozůstatek zběsilého křížení. 6.) Vyskytl se jen 
jediný případ mírně našedlé podsady na zádi, což je potěšující. 7.) Na speciální výstavě se 
předpokládá, že králíci budou náležitě připraveni, což se také stalo.” 
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Dále se vyjádřil, že mu bylo ctí na speciální výstavě Mbh už poněkolikáté posuzovat, je to 
pro něj každoroční předvánoční radost. 
U králíků, kteří získali ocenění 94,5b a výše byla provedena typizace. Typizační komise 
pracovala ve složení př.Zbraněk, Grígeľ a Foltýn. 
 
Ocenění získali:  
Nejlepší kolekce – př. Drašnar, 377,0b 
Šampión 1,0 – př. Mejzlík, 96,0b 
Šampión 0,1- př. Zbraněk, 96,0b 
Pohár na typizaci – 0,1, př. Zbraněk  
Pohár na barvu – 1,0, př. Kaiser 
ČC- př.Zbraněk, 1,0 - 95,5b 
ČC- př. Drašnar,1,0 - 95,5b 
 
Po skončení speciálky následovala výroční členská schůze našeho klubu. Předseda klubu 
př.Zbraněk zhodnotil končící chovatelský rok, seznámil přítomné s registrací za uplynulý rok 
a nastínil úkoly které nás čekají v příštím roce. Jednatel klubu př. Mejzlík ve svém vystoupení 
pohovořil hlavně o organizačních záležitost klubu a podrobněji se vyjádřil k některým 
prioritním výstavám v uplynulém období-Litovel, Bohdalov, Kolín a Lysá nad Labem. 
V průběhu schůze byl přijat do našeho klubu 1 nový člen,  2 členům byl udělen titul „Čestný 
člen klubu“, byly provedeny doplňující volby do výboru a revizní komise, bylo provedeno 
vyhodnocení speciálky a předání ocenění nejlepším chovatelům. Následovala, jak se již stalo 
tradicí, poměrně dlouhá diskuze. V současné době má klub 23 členů a 3 čestné členy. Za 
jeden z nejdůležitějších úkolů v příštím období je získávání nových, hlavně mladších 
chovatelů do našeho klubu. Jedním z nich by mohl být i př. Pavel Drašnar který se  již dva 
roky zúčastňuje předních výstav našeho klubu a dosahuje zde velmi pěkných výsledků. Rádi 
uvítáme v našich řadách další zájemce o toto nejmladší národní plemeno. Případní zájemci 
se mohou obrátit na jednatele klubu popř.navštívit stránky našeho klubu:  
www.klubmbh.estranky.cz  
Oceněným chovatelům blahopřeji a rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli 
na zabezpečení speciálky a následné výroční členské  schůze v Prostějově. Zejména bych 
chtěl poděkovat př. J. Brabcovi a př. M. Novákovi.  
                                                                                                                                  
                                                                                      Jiří Mejzlík, jednatel klubu 
                                                                                       MT:732 430 805  
                                                                                       e-mail: jiri.mejzlik@centrum.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


