
Počátky a další vývoj králíků Fs a Vss u nás – více než 100 let 

chovu Velkých světlých stříbřitých 

Všechno má svůj vývoj – vše se mění a to samozřejmě platí i o plemenech zvířat 

– tedy i Fs a Vss. Čas od času je vhodné připomenout a zopakovat, abychom 

pochopili co a proč je tak nebo jinak. Určitě to nebude zbytečné. 

Zřejmě první zobrazení světlého stříbřitého králíka v naší literatuře je na 

počátku 20. století v knize Chov králíků - J. V. Kálal 1908 – králíci velmi 

připomínají naše pozdější Fs i Vss – tělo, hlava, nohy, uši i stříbřitost.  

 

                    Zřetelně jsou zde na těchto obrázcích vidět odlišnosti v typu malých 

stříbřitých králíků již v počátcích chovu králíků před sto lety. Požadavky na typ 

byly vyřešeny celkem jednoznačně už 

v počátcích. 

 

    Podstatně složitějším oříškem bylo 

rozlišení odstínů stříbřitosti – světlý 

nebo tmavý a jejich chápání pro dvě 

souběžně existující plemena. Původní 

Francouzský stříbřitý existoval asi od 

roku 1730, údajně v roce 1912 začal 

být chován v Německu (vzhledem 

k výše uvedené fotografii to mohlo být i jinak, stejně jako na našem 

území).  V Německu začíná být záhy přešlechťován do podoby Velkého 



světlého stříbřitého. Vzhledem k ovlivnění našeho chovatelství vlivy 

německými (podstatně více než francouzskými) dochází na hodně dlouhou dobu 

k rozporu v podobě Fs u nás – ti se více podobají novějšímu směru šlechtění Vss 

a až vzorník v roce 1982 tento rozpor ujasnil. Přesto pamětníci vzpomínají na Fs 

i když to „francouzáci“ nebyli. 

Málokdo opravdu francouzské „Francouzské stříbřité“ viděl – tady je opravdový 

Argenté de Champagne – „šampaňák“ z oficiální francouzské publikace: 

 

Králíky „Fs“ přivezl poprvé do Čech Jan Braun, městský duchovní v.v. ve 

Volyni, v roce1912 a v roce 1943 v Rádci z Předmostí najdeme následující 

vzpomínky: 0,1 byla z Paříže asi velikosti moravského obra, protáhlého těla 

silné hlavy s klenutým čelem, zkrátka krásná a vynikající, samec z Říše byl 

kratší, zavalitější, kožišina byla pokryta černým řídkým vlasem, takže králíci 

vypadali, jako by některý z našich stříbrňáků mlynářů byl pokryt černým řídkým 

závojem.  

 V prvním českém vydání 

Vzorníku pro oceňování králíků 

(1927) je úplně vzadu zapomenutá 

tato fotka stříbřitého (malého) 

králíka a Fs je zde jako samostatné 

plemeno uváděn: z toho lze 

dedukovat, že tehdejší pojetí tato 

plemena příliš nerozlišilo a po 



desetiletí trvající 

nepřesnosti byly 

zasety už tady. 

Hodně zajímavou 

představou o našem 

plemeni je kresba 

z roku 1935 (Rádce 

z Předmostí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fs ve Vzorníku z roku 1941(a také 1946) 

 

 

Rok 1936 –  Lipsko a tehdejší chov v Německu - pro ilustraci přetiskujeme 

tehdejší článek z Rádce: 



 

Tato fotografie byla použita i později v ABC králíkáře (asi 1942), ale bylo 

uvedeno, že to je ramlík  



 

         Knížka Užitkový chov králíků (1946), foto pravděpodobně už z roku 1938 

   

1954 Kálal V., Chov králíků (fotografie je ale podstatně starší), zde je zmínka „o 

velmi početném“ dovozu králíků v roce 1952 ze SSSR 



Chov drobného zvířectva - 1957

 

  

Magazín chovatele drobného zvířectva č. 4 rok 1969 



 1972 Chov 

králíků, Dvořák L. 1. vydání  (ve druhém už toto foto Fs není zařazeno) 

             

Chováme králíky – 1969 – už v podstatě moderní  Vss (pravděpodobně z chovu 

ing. Žalkovského) – použito i ve Vzorníku 1972 (a podle něj jsem začínal 

s chovem a posuzováním králíků) 



  Dvojice králíků z chovu ing. 

Žalkovského – kolem roku 1972 – v roce 1975 (zadní strana Chovatele)  

 

 



70. léta - To již pomalu začíná plemenářská práce Klubu – typizace, linová 

plemenitba. První byla 20 linie – zde jsou zakladatelé C 37 S 528 (J. Macháček) 

a jeho syn  C39 S 370 (St. Cmíral) 

 

 

 

1977 – nejlepší 

kolekce ve Slavkově na „mláďatech“ od J. Macháčka    

 



 

St. Cmíral z Úval byl předsedou Klubu od roku 1975, jeho chov zde vzpomeneme 

rodokmenem po zakladateli tenkrát vůbec první 20. linie – zde jsou zachyceny v rodokmenu i 

první „rakouské importy“ J. Trejbala z Plzně 



Už od počátku 70. 

let naše chovy 

ovlivňovali králíci 

z „DDR“, návštěvy 

výstav v Lipsku 

byly určitě 

svátkem 

 

Východoněmecká 

kniha 

„Kaninchenzucht“ 

– Dorn cca 1975 – 

moc pěkný 

 

 

 

 

Pohled do „východoněmeckého“ chovu HGrS počátkem 70. let 



Jedním z významných chovatelů byl E. Liebich z Pirny – chov ing. Žalkovského byl na těchto 

králících postaven  - zde je rodokmen a foto samce narozeného 1973: 

   



 

A aby to bylo 

úplné – rok 

1975 – národní 

výstava 

v Pardubicích 

(dvě čc na kolekci a 0.1 Fs) a začátek králíkářského 

života – jak to letí – a podobně na tom byl o fous 

později i Jirka Patras 

   
kolem roku 1980 byl špičkou i P chov St. Sunkovského z Počedělic 

 

Rok 1982 byl významný změnou názvu – z Fs se oficiálně stal Velký světlý 

stříbřitý, diskuse před i po tomto 

datu byly vášnivé, dlouhodobé 

trendy, ale i vliv importovaných 

králíků byly dost jednoznačné. 

   „Trochu“ negativní pocity v nás 

vyvolalo rozlišení králíků plemen Fs 



a Vss na jediné fotografii jediného králíka ve vzorníku 1994 

 

 



 

 

 

 1988 - V publikaci Praktické 

rady chovatelům a 

zahrádkářům Halo novin na 

sobotu 1988 se objevil tento 

králík – pravděpodobně 

pocházel z chovu J. Pitry a byl 

z původní 26 linie z prvního 

západoněmeckého samce 

F.210 – zakladatele 26. linie 

 

 

 

 

Zřejmě jedním z prvních „západoněmeckých“ plemeníků u nás byl v roce 1984 

zakladatel velmi úspěšné 26. linie 4.3. 45  F.210, chovatel H-G.Stuhr, Soltau  

 

 

 



 

Od poloviny 80. let 

se již kromě 

„východoněmeckých

“ králíků začali 

uplatňovat i králíci (a 

informace) z NSR, 

   zajímavé je, i to, že 

s těmito chovateli se 

můžeme potkat i 

v současnosti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Naše chovy ovlivnilo mnoho importovaných samců z NSR, jejich seznam by 

byl také velice zajímavý – to někdy příště. Nečastěji se však asi setkáme 

v původech s jménem 

E.Laumer,Dambach – 

B636 a B666.  

Asi vůbec 

nejaktivnějším, 

nejobětavějším a také 

nejšikovnějším byl a je 

Jirka Šubr – zde jsou 

samci z jeho chovu 

dovezení od K. Lubera 

a E.Marske. 



 Za zmínku 

stojí i tato fotografie - Evropský šampion 2004 – 1.0 C 24, S 616 - 97 bodů  

 

A to už je žhavá současnost – vítězné samice z chovu M. Cahy – vítězná kolekce 2016 

Není vždy jednoduché vše najít a poskládat – děkuji za shovívavost, dokonalé to být nemůže, ale 

alespoň to snad není jako “noty na buben“.           Hodně zdaru v dalších letech s Vss přeje M.Martinec  


