
Správa poradcu chovu – Malý baran 2018 

 

Vážení priatelia, chovatelia plemena Malý baran. Dovoľte mi, aby som zhodnotil minulý chovateľský 

rok 2018. Naši členovia prezentovali svoje odchovy v roku 2018 na KLUBOVEJ ŠPECIÁLKE  v Žiline, na 

Európskej výstave v Herningu  a na CELOŠTÁTNEJ VÝSTAVE v Nitre. 

KŠ Žilina 26-27.10.2018 

Na klubovej špeciáke vystavili členovia klubu 81 Malých baranov. Konkrétne 39 divokých, 5 čiernych, 

4 činčilové, 12 bielych červeno-okých, 8 modrých,2 havanovité, 2 divoko-modré, 2 izabelové, 4 divoké 

strakáče a 2 divoko- modré strakáče a jedného modrého strakáča. V roku 2017, bolo vystavených 55 

malých baranov, takže sme opäť počtom poskočili, za čo patrí všetkým chovateľom MaB 

poďakovanie. ... Bolo vystavených aj viac farebných rázov, pribudli havanovité, izabelové, divoko-

modré strakáče.... 

Ocenenia získali: 

Martin Pavlák – Grandmajster, víťazná kolekcia , šampión a šampiónka klubu MaB div 

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

čin.,  

Peter Floriš – šampión klubu MaB div.str 

Milan Hlinka – šampiónka klubu MaB divm.str.  

 

Hodnotenie podľa línií: 

 

Línia č. 17 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – VD až výborné chrbtové línie, mierny prešľap HK, voľná koža pod krkom u 0,1 

              Typ  - VD telo, hlava, ucho 31-33 cm, nižšie korunky 

              Srsť – pružná, redšia 

              Farba – VD na chrbáte, svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – VD medzifarba,  podsada svetlejšia pri  koži 

Línia č. 11 – MaB div. – vytavený len 1 králik 

              Hmotnosť – dobrá 



              Tvar – VD chrbtová línia, voľná koža na prsiach 

              Typ  -  VD telo, ucho 32 cm 

              Srsť – redšia 

              Farba – svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – VD 

 

Línia č. 34 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – výborná chrbtová línia, voľná koža pod krkom, 1x lalok u 1,0! 

              Typ  - VD až výborný, výborná hlava, ucho 32-34 

              Srsť – pružná, redšia 

              Farba – svetlejšie boky, nerovnomerná 

              Podsada a medzifarba – VD až výborná 

Línia č. 01 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –VD až výborná chrbtová línia, voľná koža na krku 

              Typ  - VD až výborný, výborná hlava, ucho 33-374 cm 

              Srsť – pružná, redšia 

              Farba – VD ale aj svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – výborná MF, podsada svetlejšia pri koži 

Línia č. 04 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –výbornu chrbtová línia, voľná koža na krku 

              Typ  - VD až výborný, ucho 34 cm 

              Srsť – redšia , pružná 

              Farba – svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – VD 



MaB Div – bez línie 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –VD chrbtová línia, voľná koža na krku, po tele 

              Typ  - VD telo a hlava, ucho 31-32 cm 

              Srsť – redšia , pružná ale aj menej pružná 

              Farba – svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – VD mf, podsada svetlejšia pri koži 

 

Línia č. 25 – MaB čierny 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –voľná koža na prsiach a po tele 

              Typ  - menej výrazné korunky, ucho 30-33cm 

              Srsť – menej pružná 

              Farba – VD, mierne nahrdzavelé boky 

              Podsada a medzifarba – VD 

Línia č. 20 – MaB činčilový –  

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –voľná koža  

              Typ  - VD hlava, ucho 31-33, 1x dlhší krk 

              Srsť – menej pružná 

              Farba – nerovnomerná 

              Podsada a medzifarba – svetlejšia podsada  

Línia č. 10 – MaB bčo. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – voľná koža na krku 

              Typ  - VD 

              Srsť –  menej pružná 



              5. – menej výrazné korunky, ucho 32 

              6. – VD  

Línia č. 15 – MaB bčo. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov                                                                                                                            

Tvar :voľná koža na krku 

              Typ  - VD telo 

              Srsť –  menej pružná 

              5. – menej výrazné korunky, ucho 30-32 

              6. – VD 

Línia č. 16– MaB bčo. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov                                                                                                                            

Tvar :voľná koža na krku 

              Typ  - VD telo 

              Srsť –  menej pružná 

              5. – užšia hlava, ucho 32 

              6. – VD 

Línia č. 22 – MaB bčo. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov                                                                                                                            

Tvar :voľná koža na krku, MVPK 

              Typ  - VD telo 

              Srsť –  menej pružná 

              5. – menej výrazné korunky, ucho 30-32 

              6. – nažltlá 

 

 

Línia č. 02 – MaB modrý 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – MVPK, 2x lalok u 0,1 

              Typ  - ucho 30-32, slabšie korunky 



              Srsť – menej pružná 

              Farba - nerovnomerné 

              Podsada – svetlejšia 

Línia č. 23 – MaB modrý-  

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – voľná koža, 3x lalok u 0,1 

              Typ  - ucho 32,5, menej výrazné korunky 

              Srsť –menej pružná 

              Farba –  neucelená 

              Podsada – svetlejšia 

Línia č. 26 – MaB havanovitý-  

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – MVPK, voľná koža,  lalok u 0,1 

              Typ  - ucho 31cm 

              Srsť –menej pružná 

              Farba –  neucelená 

              Podsada – VD 

Bez línie – MaB izabelový-  

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – voľná koža, MVPK 

              Typ  - ucho 30,5, menej výrazné korunky 

              Srsť –dobrá 

              Farba –  namodralá 

              Podsada – VD 

 

 

Línia č. 02 – MaB divoko-modrý, modrý strakáč- vystavený 1 králik 



              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – MVPK, voľná koža na krku 

              Typ  - menej výrazné korunky, ucho 34 

              Srsť –  menej pružná 

              5. – biele škvrny v plášti 

              6. – VD 

Línia č. 36 – MaB divoký strakáč – vystavený jeden králik 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – MVPK, voľná koža na krku 

              Typ  - užšie telo, ucho 31 

              Srsť – menej pružná 

              5. –biele škvrny v plášti  

              6. - VD 

Celkovo tento rok boli vystavené Malé barany bez väčších nedostatkov v hmotnosti. V tvare máme 

králiky s veľmi dobrou až výbornou chrbtovou líniou, darí sa nám z roka na rok eliminovať problém  

s mierne vystúplymi panvovými kosťami. Najväčším problémom je upnutie  kože na prsiach, krku.... 

V type si držíme  veľmi dobré až výborné telá, hlavy. Oproti roku 2017 sa nám podarilo natiahnuť 

dĺžku ušníc, a s tým spojený záves ušníc, na druhej strane stále máme veľa králikov s menej 

výraznými, nižšími korunkami, na to by sme sa mali zamerať.  V srsti máme králiky s pružnou, redšou, 

ale aj menej pružnou, mäkšou... Tu vidím do budúcna priestor na diskusiu, a bude potrebné si 

jednoznačne stanoviť, akým smerom sa chceme uberať, pokiaľ ide o srsť. Pokiaľ chceme bazírovať na 

„silnej“ pružnosti, logicky bude srsť aj redšia. Ak sa chceme priblížiť západu, mali by sme začať skôr 

dbať na hustotu, štruktúru a dĺžku srsti.... 
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Európska výstava 2018 Herning – Dánsko 

Na Európskej výstave reprezentoval náš klub Ján Vozík st., vystavil 4 MaB div(96;96,5;96;96b), a 4 

MaB čin (95;96;94,5;96b) čo môžeme považovať za veľmi pekný výsledok, a právom mu patrí vďaka 

za vzornú reprezentáciu klubu. Verím že o 3 roky, na Európskej výstave v Rakúskom Tullne, si trúfnu 

reprezentovať klub aj ďalší naši členovia. 

 

 

CV Nitra 2018 

Na celoštátnej výstave v Nitre vystavovali len 2 naši členovia – Ján Vozík a Martin Pavlák. Vystavili 12 

malých baranov. Tu by som chcel apelovať na ostatných členov, chovateľov MaB , k vyššej účasti na 

Národnej výstave, predsa len oproti ´časti na klubovej špeciálke je 12 králikov veľmi nízke číslo... 

Tituly získali: 

Martin Pavlák : šampión SR a majster SR na Male barany divo sfarbené 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              

 

 



 

 

 

 


