
Správa poradcu chovu – Malý baran 2019 

 

Vážení priatelia, chovatelia plemena Malý baran. Naši členovia prezentovali svoje odchovy v roku 

2018 na KLUBOVEJ ŠPECIÁLKE  v Žiline, na CVMK v Hniezdnom  a na CELOŠTÁTNEJ VÝSTAVE v Nitre. 

KŠ Žilina 26-27.10.2019 

Na klubovej špeciáke vystavili členovia klubu 118 Malých baranov, čo je opäť veľmi pozitívne číslo, 

a potvrdzuje nám stúpajúci záujem o toto plemeno v posledných rokoch. Konkrétne bolo vystavených 

73 divokých, 5 čiernych,5 železitých, 4 činčilové, 8 bielych červeno-okých,11 modrých,4 rhónske,1 

železitý strakáč a 8  modrých strakáčov. Pre ilustráciu, v roku 2017 bolo vystavených 55 malých 

baranov, takže sa nám za 3 roky podarilo zvýšiť počet vystavených MaB viac než 2-násobne, za čo 

patrí všetkým chovateľom MaB poďakovanie, a zároveň by som bol rád keby sa nám toto číslo do 

budúcna podarilo minimálne udržať. ...  

Štatistika ocenenia MaB na KŠ Žilina 2019 

Body 0 94 94,5 95 95,5 96 96,5 97 97,5 

Počet ks 6 3 9 17 31 29 18 4 1 

% 5 2,54 7,63 14,4 26,27 24,57 15,25 3,38 0,72 

 

Ocenenia získali: 

Martin Pavlák – Grandmajster,majster klubu,  víťazná kolekcia , šampión  klubu  a č.c. - MaB div 

Ján Vozík st. – šampiónka klubu a č.c. MaB div., víťazná kolekcia, šampión a šampiónka klubu  MaB 

bčo.,  šampión, č.c. MaB bčo, č.c. na MaB čin., 

Pavol Sedlák – víťazná kolekcia a šampiónka klubu MaB modrý strakáč  
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Graf bodoveho hodnotenia KŠ Žilina 2019 



Peter Floriš – šampión klubu MaB modrý strakáč, č.c. MaB žel 

Kováč Ivan – č.c. MaB čierny 

Vančo Šimon MCH – pohár predsedu ÚOKK 

 

Hodnotenie podľa línií: 

 

Línia č. 17 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – VD  chrbtové línie, voľná koža pod krkom  

              Typ  - VD telo, hlava, ucho 30-34 cm 

              Srsť – pružná 

              Farba – VD na chrbáte,ale aj nerovnomerná 

              Podsada a medzifarba – podsada svetlejšia pri  koži 

Línia č. 38 – MaB div., železitý –  

              Hmotnosť – dobrá 

              Tvar – VD chrbtová línia, voľná koža na prsiach 

              Typ  -  VD telo, ucho 30-31 cm 

              Srsť – pružná, ale aj menej pružná 

              Farba – nerovnomerná 

              Podsada a medzifarba – výborná podsada 

 

Línia č. 34 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – výborná chrbtová línia, voľná koža pod krkom 

              Typ  - VD až výborný, výborná hlava, ucho 31-35 

              Srsť – pružná 

              Farba – VD, ale aj nerovnomerná 



              Podsada a medzifarba – VD až výborná 

Línia č. 01 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –VD  chrbtová línia, voľná koža na krku 

              Typ  - VD,  ucho 31-35 cm 

              Srsť – pružná, ale aj menej pružná 

              Farba – nerovnomerná 

              Podsada a medzifarba –  podsada svetlejšia pri koži 

Línia č. 04 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –VD chrbtová línia, voľná koža na krku, 1x mierne vystuplé panvové kosti 

              Typ  - VD , ucho 31-36 cm, 1x užší hrudník 

              Srsť – menej pružná 

              Farba – nerovnomerná 

              Podsada a medzifarba – VD medzifarba, podsada svetlejšia pri koži 

 

Línia č. 25 – MaB čierny 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –voľná koža na prsiach a po tele, VD chrbtová línia 

              Typ  - VD , ucho 32-34cm 

              Srsť – VD 

              Farba – VD, mierne nahrdzavelé boky 

              Podsada a medzifarba – svetlejšia 

Línia č. 20 – MaB činčilový –  

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –voľná koža  

              Typ  - VD typ, ucho 30-33, 1x dlhší krk 



              Srsť – menej pružná 

              Farba – nerovnomerná 

              Podsada a medzifarba – svetlejšia podsada  

Línia č. 06 – MaB činčilový –  

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –voľná koža  

              Typ  - VD typ, ucho 30-31cm 

              Srsť –pružná 

              Farba – svetlejšie boky a prsia 

              Podsada a medzifarba – svetlejšia podsada  

 

Línia č. 13 – MaB bčo. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – VD chrbtová línia 

              Typ  - VD telo 

              Srsť –  menej pružná 

              5. –  ucho 32-33 

              6. – VD  

Línia č. 15 – MaB bčo. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov                                                                                                                            

Tvar :VD crbtová línia 

              Typ  - VD telo 

              Srsť –  pružná 

              5. – VD hlava, ucho 32 

              6. – VD 

Línia č. 16– MaB bčo. – vystavený len 1 králik 

 

 



Línia č. 02 – MaB modrý 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – VD chrbtová línia, voľná koža na krku 

              Typ  - ucho 30-31, užšia hlava 

              Srsť – menej pružná 

              Farba - nerovnomerné 

              Podsada – oj.biele chĺpky  podsade 

Línia č. 23 – MaB modrý-  

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – mierne vystuplé panvové kosti 

              Typ  - ucho 31-32 cm, menej výrazné korunky 

              Srsť –menej pružná 

              Farba –  VD 

              Podsada – ojedinelé biele chĺpky v podsade 

Línia č. 12 – MaB rhónsky-  

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – MVPK 

              Typ  - ucho 31-33cm, VD telo 

              Srsť –menej pružná, dlhšia 

              Farba –  VD 

              Podsada – VD 

 

 

Línia č. 31 – MaB žel. strakáč- vystavený 1 králik 

              

Línia č. 08 – MaB modrý strakáč –  

              Hmotnosť – bez nedostatkov 



              Tvar – VD chrbtová línia 

              Typ  - VD telo, ucho 31-32cm 

              Srsť –  pružná 

              5. –biele škvrny v plášti, zafarbené hrudníkové končatiny  

              6. – ojedinelé biele chĺpky 

Vystavené Malé barany boli tradične bez nedostatkov v hmotnosti. V tvare máme králiky v utváraní 

chrbtovej línie na veľmi dobrej úrovni, len ojedinele sa vyskytujú mierne vystuplé panvové kosti. Už 

horšie je to s upnutím kože, najmä u samíc sa dá sa povedať u väčšiny vyskytuje voľná koža na krku. 

najvýraznejšie sa to prejavuje u divokých MaB, čo  je podľa môjho názoru úzko prepojené s typom 

.divoké MaB sú v type najvýraznejšie, silné hlavy, pekne a bez zreteľného krku  narazené na telo, 

majú aj negatívum – zvýrazňujú nie dokonale upnutú kožu pod krkom .... V type si držíme  veľmi 

dobré až výborné telá, hlavy. Ustálila sa nám dĺžka ušníc, ale stále sa objavujú králiky s nižšími 

korunkami.  V srsti vidím oproti predchádzajúcim rokom progres. máme veľa králikov  s pružnou 

srsťou , ale stále sa objavujú aj zvieratá smenej pružnou, mäkšou dlhšou... tu by som chcel apelovať 

na chovateľov, aby pri výbere zvierat do chovu prihliadali na dĺžku srsti, a v rámci možnosti sa 

vyhýbali králikom s dlhšou srsťou a uprednostňovali kratšiu srsť. 

 

CVMK Hniezdne 2019 

Na CVMK v Hniezdnom  reprezentovali  náš klub Ján Vozík st., vystavil 4 MaB bčo a získal titul MSR 

a ŠSR. Jozef Černický vystavil  1 MaB div a 1 MaB žel. Účasť našich členov na tejto výstave hodnotím 

ako veľmi nízku. 

 

 

CV Nitra 2019 
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Na celoštátnej výstave v Nitre vystavovali len 4 naši členovia – Ján Vozík st. a Martin Pavlák, Peter 

Floriš a Ing. Dubec. Vystavili 28 malých baranov, čo je oproti roku 2018 vyššia účasť. Veľkým 

negatívom v (nielen) mojich očiach bolo posúdenie . 

Tituly získali: 

Martin Pavlák : šampiónka SR MaB div 

Ing. Dubec : šampión SR MaB rhónsky 

Ján Vozík st. : Majster SR – MaB bčo 

 

 Na záver chcem opäť všetkým poďakovať za reprezentáciu klubu a popriať veľa zdravia, šťastia 

a kvalitných, zdravých odchovov v ďalšej chovnej sezóne.....                   CHOVU ZDAR ! 

                                                                                                                              MARTIN PAVLÁK 
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