
Správa poradcu chovu – Malý baran 2017 
Vážení priatelia, chovatelia plemena Malý baran. Dovoľte mi, aby som zhodnotil minulý chovateľský 

rok 2017. Naši členovia prezentovali svoje odchovy v roku 2017 na KLUBOVEJ ŠPECIÁLKE  v Žiline , na 

CELOŠTÁTNEJ VÝSTAVE v Nitre a na výstave Interkanin v ČR. 

KŠ Žilina 20-21.10.2017 

Na klubovej špeciáke vystavili členovia klubu 55 Malých baranov. Konkrétne 23 divokých, 4 čierne, 4 

činčilové, 8 bielych červeno-okých, 8 modrých, 4 divoké strakáče a 4 modré strakáče. Oproti roku 

2016, kedy bolo vystavených 48 malých baranov, je to mierny nárast... Vypadli nám ale napr. MaB 

rhonske, havanovité.... 

Ocenenia získali: 

Martin Pavlák – Grandmajster, majster klubu, víťazná kolekcia , čestná cena a pohár predsedu ÚOKK         

na MaB div. 

Ján Vozík ml. – šampiónka klubu MaB div.,  šampión, šampiónka, víťazná kolekcia  MaB bčo. 

Ivan Kováč – šampión klubu MaB čierny. 

Milan Hlinka – šampión, šampiónka, víťazná kolekcia MaB div.str.  

Hodnotenie podľa línií: 

Línia č. 17 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – výborné chrbtové línie, 1x mierne vystuplé panvové kosti, voľná koža pod krkom 

              Typ  - VD telo, výborná hlava, ucho 32-33 cm 

              Srsť – menej pružná, mäkšia 

              Farba – svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – VD ale aj menej výrazná medzifarba 

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

              Hmotnosť – dobrá 

              Tvar – VD chrbtová línia 

              Typ  -  výborná hlava, ucho 30 cm 

              Srsť – menej pružná, hustá 

              Farba – svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – VD 



 

Línia č. 34 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – výborná chrbtová línia, voľná koža pod krkom 

              Typ  - VD až výborný, výborná hlava, ucho 31-33 cm 

              Srsť – pružná, redšia 

              Farba – svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – VD až výborná 

Línia č. 01 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –VD až výborná chrbtová línia 

              Typ  - výborný, výborná hlava, ucho 32-34 cm 

              Srsť – pružná, redšia 

              Farba – VD ale aj svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – VD až výborná 

Línia č. 24 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –mierne vystuplé panvové kosti, voľná koža na krku 

              Typ  - VD telo, ale aj užší hrudník, ucho 30-34 cm 

              Srsť – mäkšia 

              Farba – svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – menej výrazná medzifarba 

Línia č. 36 – MaB div. 

              Vystavený len jeden králik, neklasifikovaný pre poranenie ušnice 

Línia č. 38 – MaB div. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –mierne vystuplé panvové kosti 



              Typ  - VD telo, ucho 31-32 cm 

              Srsť – menej pružná 

              Farba – svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – VD  

Línia č. 25 – MaB čierny 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –VD chrbtová línia, 1x mierne zrazený zadok 

              Typ  - VD, ucho 31-33cm 

              Srsť – menej pružná 

              Farba – VD, mierne nahrdzavelé boky 

              Podsada a medzifarba – svetlejšia podsada 

Línia č. 03 – MaB činčilový 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –mierne vystuplé panvové kosti, voľná koža na krku 

              Typ  - zreteľný krk, slabšia hlava, ucho 32-33 cm 

              Srsť – pružná 

              Farba – svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – sivastá medzifarba 

Línia č. 20 – MaB činčilový – vystavený 1 králik 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar –výborná chrbtová línia, voľná koža na krku 

              Typ  - VD telo, menej výrazné korunky 

              Srsť – menej pružná 

              Farba – svetlejšie boky 

              Podsada a medzifarba – VD  

Línia č. 15 – MaB bčo. 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 



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

              Typ  - VD, 1x užší hrudník 

              Srsť – mäkšia, menej pružná 

              5. – VD hlava, ucho 30-33 

              6. – VD  

Línia č. 22 – MaB bčo. 

              Hmotnosť – 1x vyššia 

              Tvar –VD chrbtová línia ale aj mierne vystuplé panvové kosti, voľná koža na krku 

              Typ  - VD telo 

              Srsť – mäkšia, menej pružná 

              5. – VD hlava, ucho 31 

              6. – nažltlá 

Línia č. 26 – MaB modrý 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar - mierne vystuplé panvové kosti, 1x lalôčik u 1,0 ! 

              Typ  - ucho 32-34, slabšie korunky 

              Srsť – pružná, redšia 

              Farba - nerovnomerné 

              Podsada – svetlejšia 

Línia č. 23 – MaB modrý- vystavený 1 králik 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar - mierne vystuplé panvové kosti 

              Typ  - ucho 33, VD typ 

              Srsť –menej pružná 

              Farba – ojedinelé biele chĺpky 

              Podsada – svetlejšia 

Línia č. 02 – MaB modrý, modrý strakáč 



              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – VD chrbtové línia, voľná koža na krku 

              Typ  - VD telo, hlava, 1x zreteľnejší krk, ucho 30 

              Srsť – mäkšia, menej pružná 

              5. –pigmentové škvrny na hrudníkových končatinách, 1x biela škvrna na nose !  

              6. – VD 

Línia č. 31 – MaB divoký strakáč 

              Hmotnosť – bez nedostatkov 

              Tvar – VD chrbtové línia, voľná koža na krku 

              Typ  - VD telo, ucho 31-32 

              Srsť – pružná 

              5. –biele škvrny nad chvostom  

              6. - VD 

 

Tradične najkvalitnejšie králiky boli vystavené v divokej farbe, svoju úroveň si držia aj biele červeno-

oké, oproti vlaňajšku nám poskočili čierne. Zo strakáčov sa opäť prezentovali najlepšie divoké 

strakáče. 

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

králiky s veľmi dobrou až výbornou chrbtovou líniou, avšak stále sa vyskytujú zvieratá s mierne 

vystúplymi panvovými kosťami, a takisto je problém s upnutím kože na prsiach, krku.... V type máme 

veľmi dobré až výborné telá, hlavy. Rezervu vidím ešte stále v dĺžke ušníc, a s tým spojeným závesom 

ušníc, aj keď oproti roku 2016 badať zlepšenie. Netreba zabúdať tiež na korunky... V srsti máme 

králiky s pružnou, redšou, ale aj menej pružnou, mäkšou... 

 

 

CV Nitra 2017 

Na celoštátnej výstave v Nitre vystavili 4 naši členovia  24 Malých baranov vo farbe divokej, čiernej, 

činčilovej a biele červeno-oké. 

Tituly získali: 

Ján Vozík ml. : šampión SR a majster SR na Male barany divo sfarbené 

Ivan Kováč: majster SR na Malá barany čierne 



 

Interkanin Lysá nad Labem 2017 

 

Na Interkanine vystavovali dvaja členovia klubu a to Ján Vozík ml a Martin Pavlák. Každý  vystavil po 

kolekcií MaB div a obaja mali rovnako bodové kolekcie (383,5 b.). 

 

 

 Na záver chcem všetkým poďakovať za reprezentáciu klubu.  Zagratulovať k získaným oceneniam 

a popriať veľa zdravia, šťastia a kvalitných, zdravých odchovov v ďalšej chovnej sezóne. 

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                      Poradca chovu pre MaB 

                                              

                                                                                                                                Martin Pavlák    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              

 



 

 

 

 

 


