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Správa zo zasadnutia 

Europskej štandardnej komisie pre hydinu 

Európskeho chovateľského zväzu 

Pohlheim(D) 20.-22.03.2015 

 
Prvé pracovné zasadnutie Europskej štandardnej komisie pre 
hydinu (ESKG ) Europskeho chovateľského zväzu v roku sa koná  
pravidelne   tretí týžden v marci , v mestečku Pohlheim v 

Nemecku a zabezpečuje ho  R Möckel- zástupca  BZA (Nemeckej štandardnej komisie v 
BDRG). Príprava na toto zasadnutie začína pre nás  jej členov už niekoľko týždňov vopred keď 
obdržíme   podklady  k preštudovaniu a  body ktoré sa riešia dlhšie obdobie . 
 
1,Zasadnutie ESKG otvoril jej predseda U.Lochmann (CH), a privítal všetkých prítomných,a 
predovšetkým  K. Safundžiča s Chorvátska ,ktorý je nový  zástupcom regionu juh .  
 
2,Zasadnutia sa ďalej zúčastnili: predseda 
ESKG U.Lochmann (CH), Dr.A.Verelst (B), K. 
Safundžič (HR),K.v der Hoeck -sekretár 
sekcie hydiny (NL), R.Möckel zástupca 
BZA(D),. D.Kleditsch sedkretár ESKG  (D),: 
W .Lithau (DK), ,W. Riebniger   (D) , P.Žuffa 
( SK) , J.C.Periquet (F), M.Bovet (CH) ,    Ako 
hosť sa rokovania zúčastnil  Stefan 
Grundmeier (D špecialista na morky .) 
 
Zasadnutie pokračovalo podľa avízovaného 
programu. 
 
3,Prvým bodom bola revízia a schvalovanie a prijatie   návrhov  na  uznanie plemien  
respektíve farebných rázov  v členských krajinách ,čo je   vždy velmi dôležitým bodom  . Tu si 
musíme uvedomiť že v krajinách podlieha uznávaciemu procesu okrem „nových“  i každé  
„novo prinesené“  plemeno alebo farebný ráz ,“ i keď  je už  uznané v niektorej členskej 
krajine alebo v zozname EE . Boli predložené zoznamy z krajín : 
V nemecku prešli uznávaním : 
Kačica vysokohniezdiaca: hrubostrakatá – hnedá   
Alsaská kura     zlatokrká 
Malajka    modro pšeničná 
Tuzo     krahulcová 
Welsumka    perlovošedá oranžovosfarbená 
Nemecká malá    citronová-čierna columbia 
Zdrobnelá Nemecká ríšsja  hnedo porcelánová 
Ko Shamo    červenosedlatá -pšeničná 
zdrobnelá Kočinka    bobtail 
zdrobnelá Orpingtonka  čokoládovohnedá 
zdrobnelá -Fénixka   modro zlatokrká 
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V Holandsku prešli uznávaním : 

Brahma:biela 
Satsumadori :                            hnedá divosfarbená, 
Grubbský  bradáč:                       perlovošedá striebornoprepeličia 
Mileflerka:                              červenoporcelánová 
Zdrobnelá Orlovka:                    krahulcová 
Zdrobnelá Hodvábnička:          červená 
 
V Belgicku  prešli uznávaním : 

Zdrobnelá -Wyandotka strieborná modro lemovaná 
 
V Dánsku  prešli uznávaním : 

Vlaška    modrá , perlovošedá -oranžovokrká 
Cemani   čierna 
Araucana   biela 
Mechelenka   krahulcová 
Maranska   zlato pšeničná 
Barneveldka   strieborná čierno dvojlemovaná 
Hodvábnička   biela –čierno strakatá 
Antwerpský bradáč  žltý , strieborný čierno lemovaný  
Chabo    zlato pšeničná 
Nemecká malá   isabelovo perlovošedá columbia , čierno oranžová , brezová  
Zdrobnelá Minorka  perlovošedá 
Zdr. Bielefeldka  rodofarbá 
Zdr. Sassex   hnedo divosfarbená 
Zdr- Hodvábnička  isabellová 
Nemecká morka   čiernokrídla 
Zdrobnelá Durínčanka             zlatokrká   
 
Vo Francúzsku   prešli uznávaním : 

Zdrobnelá -Wyandotka strieborná modro lemovaná 
Zdrobnelá Kočinka  :                splasch , modro porcelánová , pšeničná  
Ďalej boli prestavené  plemená a farebné rázy ktoré sú v šlachtitelskom procese  
 
4,Zoznam uznaných plemien a farebných rázov .Dr.Andy Verelst informoval o stave zoznamu 
. Väčšina je  už hotová  .Pracuje sa na zozname novoprijatých členských krajín . Zoznam sa 
zostavuje  na separátnych listoch ,kde je vedľa  EE  názvu  pomenovanie v jazyku členskej 
krajiny . Velké plemená kúr a zdrobnelé plemená sú takmer  hotové .  
Resty sú z krajín : RU,RO, BG,HU,SLO  . Po skompletovaní bude  zoznam opäť prístupný na 
webstránke EE . 
 
5.Komisia  sa zaoberala  zmenami a  dodatkami  pripravenými na tlač v štandarde pre Europu  
cez BZA  . Tieto boli  korigované a  schválené už na predchádzajúcich rokovaniach  a môžu 
byť  zverejnené i v tlači BDRG  . 
 



Správa zo zasadnutia Euuropskej štandardnej komisie pre hydinu EE   / Pohlheim 2015                   © Žuffa  Peter 

 

6. Komisia sa zaoberala korenšpodenciou  z  Francúzskeho zväzu  . Otázky sa  týkali 
niektorých rozdielov vo francúzskej verzii štandardu pre europu . Tieto rozdieli boli 
spôsobené iba nesprávnym prekladom . Ďalšie otázky od Francúuzskej komisie  sa týkali 
:Faveroliek nemeckého typy a popisu niektorých  pozícií :  Beháky – mali by byť jemných 
kosti  nie  hrubé  ,piaty prst  samozrejme oddelený a smeruje smerom hore,  Krausova škvrna 
je  výrazná u staršieho kohúta u mladého je menej výrazná , Farba vajec  svetlohnedá  . 
La Flešky: farba behákov u krahulcových  je  masová  -ľahká čierna fľakatosť sa toleruje .  
Zdrobnelá nemecká langšanka , bieločierna kolumbia : farba očí oranžovo červená , farba 
behákov : mäsová 
Ďalšia otázka  bola o aký  variant červeného sfarbenia sa jedná u plemena  Livorno.? 
Sfarbenie je  – ako pri orpingtonke  . 
Upresnenie farebného rázu u Livorna velké i zdrobnelé  .Správne je biela čierno strakatá 
(nazýva sa i exchequer) , nie  čierna bielo škvrnitá . 
Otázka k rozdielnemu  radenie  plemenných znakov  v popisu štandardov  u  kačic , husí , 
moriek   ako u kúr :   Tu sa  jedná o radenie znakov v náväznosti na  poradie dôležitosti pri 
každom druhu . 
Otázka k  presnému popisu kresby  farebného rázu  „Splash“:  Tu bolo opäť    vysvetlené že 
kresba nieje prsne ohraničená  .Do popredia sa kladie čo najvyrovnanejšie rozmiestnenie  
uvádzanej kresby  a kontrast  základnej farby s kresbou  . 
 
Problematika krahulcových hodvábničiek . 
Vo všeobecnosti platí  že hodvábnička  má  tmavú farbu kože  a tyrkysovú ušnicu ,ale  
u krahulcových rázoch je však výnimka  ,podmienená geneticky .,,ktorá platí i u iných 
plemien .Takže platí  popis uvedený v štandarde. To tiež súvisí i s farbou ušnice,ktorá nije tak 
výrazne tyrkysová a ko u iných  rázoch . 
 
8. Korenšpodencia  z Holandska  
Zdrobnelá  Anaberská  chocholatá kučeravá  . (Annaberger Zwerg-Haubenstrupphühner)  
V súčastnosti je uznaná   veľká verzia , ako je to z uznaním  zdrobnelej ,ke bolo prijaté 
uznesenie ,že žiadne nové plemeno v kučeravej štruktúre uznané  nebude? 
Tu platí že ak je už uznaná vo velkej forme,  tak vznik zdrobnelej verzie nieje chápané   ako 
nové plemeno .V Holandsku prešla uznaním    citronovo-modroporcelánová  mileflerka , táto 
nieje zatial uznaná a registrovaná v inej krajine , mala by byť predstavená na EV  v Métach. 
„Show-girl“ , (Holokrká hodvábnička ):V  Holandsku ,a nielen tam je ohľadne tohto  
„výmyslu“ velká diskusia  a začala  veľká módna vlna . Podľa skorších uznensení  v žiadnom 
prípade nebude  uznaná ako nové plemeno  . Jediná možnosť je  ,ak by boli doložené 
materiály  o jej existencii v minulosti  . 
 
9. Doriešenie bodov zo septembra 2014 
Francúzska Ruánska kačica (Rouen-Clair Enten).   Doriešenie farebného rázu u tohto 
plemena  bude bodom v St. Avold .Farebný ráz je pstruhový ,ale z odchýlkami  ako ho 
poznáme u I.bežcov . 
Kastilianky: Hmotnosť  je  nasledovná  1,0:  2,0 – 2,5 kg Henne 0,1:   1,75 – 2,0 kg  
Chabo:Hmotnosť zostáva taká ako je uvedené v štandarde pre Europu . 
Chabo   kohút  600 – 700 g  sliepka  500 – 600 g 
Maruha Chabo kohút   600 – 650 g  sliepka 500 – 550 g 
Okina Chabo  kohút   600 g   sliepka 500 g 
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Brahma : popis u modrého rázu zostáva:  modrá podsada je žiadúca a  preferuje sa.Ojedinelá  
biela podsada sa však  toleruje  
10. Hmotnosť perličiek bola diskutovaná podľa podkladov a zistených vážení na velkých 
a špeciálnych výstavách v Nemecku Belgicku a Švajčiarsku   . Z uvedených podkladou bude  
hmotnosť upravená nasledovne  : U oboch pohlaví : 1,8 – 2,5 kg . 

 
11. Problematika počtu ručných letiek  u  plemien  kúr . Na základe  sledovaní počas  
uplynulej sezóny a alarmujúcich zistení  vo všetkých členských krajoch  bol prijatý nasledovný  
záver :  Od sezóny 2016-2017 platí : Pri  zistení iného počtu ručných letiek ako 10 ,nesmie 

obdržať jedinec viac ako 95 bodov .   
 
12.Na základe požiadavky z Dánska bolo ešte upresnené  znenie  štandardu u Pavlovských  
kúr  . Farby ušnice je  jednoznačne  červená  . Prsty musia byť operené na vonkajšej i 
vnútornej strane : tzv .Tetrovia noha  . 
 
13. ESKG schválila a zobrala na vedomie zmenu hmotnosti  Brügských  a Lutišských bojovníc 
na základe  zmeny v krajine pôvodu.  
Brugšská  bojovnička:1,0: 4,5-5,5 kg 0,1:3,5-4 kg , Obrúčka :24 mm,22 mm 
Lutišská bojovníčka : 1,0 4-5 kg   0,1 : 3,5-4 kg .Obrúčka.:24 mm  22 mm 
 
14. Zmena hmotnosti  Asil:      1,0:  2-2,5 kg 0,1 :   1,5-2 kg 
 
15. Komisia diskutovala o  návrh  formy  elektronickej  prezentácie   farebných rázov  ktorý 
predložil Willy Lithau . 
 
16. Eskg diskutovala nad návrhom tzv  „participačnej zmluvy medzi ESKG a členskými 
krajinami „  o spolupráci na príprave  „Europskeho štandardu . 
 
17. Harmonogram projektu  EE-Štandardu .Ako prvé budú Europske plemená,ktoré niesú 
uvedené v Štandare pre Europu. Potom budú nasledovať bezproblémové  plemená ,následne 
francúzske  
 
18. Archivácia a správcovstvo EE-Štandardu .Nakoľko sa bude jednať o virtuálny verziu 
v elektronickej podobe ,budú musieť byť minimálne dvaja správcovia  . Ktorý budú mať 
možnosť editácie súborov  .( A.Verelst  a U .Lochmann  ) 
 
19. Program Medzinárodného školenia v St.Avold /F  18-20 .september 2015 
Komisia sa zaoberala programom medz.školenia : Výlukové chyby , Francúzske Ruánske 
kačice, kačice Challans,Bantamky, Faverolky Francúzske versus nemecké, Orpingtonky a zdr 
Orpingtonky ,La Flešky,  
 
20. Europska výstava Méty 2015 . Komisia sa zaoberala  posudzovaním na nadchádzajúcej EV 
a menovala  medzinárodnú  Jury v zložení: W.Riebniger ,U.Lochmann a J.C.Periquet  . 
Menovala vedúcich posudzovania .(Obmannov) : D.Kleditsch,A.Verelst, P.Žuffa ,M Bovet 
a madam Le Geoff .   
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21. Rozdelenie moriek .Doposiaľ boli v Standarde pre Europu morky  popísané iba  pod 
v jedným štandardom  . A boli rozdelené iba podľa hmotnostných kategorii. S týmto sa 
samozrejme nedá súhlasiť pretože sa jedná o rozdielne typy . Taktiež  je  uznaných  niekoľko 
ďalších plemien s podstatnými  rozdielmi .  
 
22. Popisy farebných rázov a ich radenie  . Komisia sa zaoberala návrhom od R.Mockla 
o revízi popisov farebných rázov a ich  zoraďovaniu .  R.Mockel a A. Verelst pripravia  
podklady  
 
 
23. Štandard Japonských nosných prepelíc .Komisia sa zaoberala na základe stále sa 
zväčšujúceho záujmu zaradením Japonských nosných prepelíc medzi  úžitkovú  hydinu. 
Taktiež sa zaoberala popisom štandardu tohto druhu . Ako základ bude použitý  Holandský 
a Český  štandard  .Ako informoval P. Žuffa  v Českej republike je uznaný a posudzovaný ako 
nosný tak aj  mäsový  variant .  Nemecké znenie pripraví do ďalšej schôdze P. Žuffa  . 
 
24. Spracovanie ďalších štandardov .Komisia sa zaoberala revíziou ďalších štandardov . 
A.Verelst predložil ďalšie spracované  plemená .  Za jeho obrovskú prácu mu bola vyslovená 
veľká vďaka . 
 
25. Komisia sa zaoberala prípravou tém do Buletinu ESKG,ktorý bude spracovaný po EE  
mítingu v Métach  . 
 
25. Komisia sa zaoberala prípravou zasadnutí ESKG a Sekcie na mítingu v Métach   
Hlavnou témou bude samozrejme  EE štandard  . 
 
27. Komisia sa zaoberala  upresnením podmienok na udelenie  štatútu EE  posudzovateľa : 
 Toto je podmienené  získaním  10  kreditných bodov  podľa kľúča  

• 1 x účasť na medzinárodnom školení  posudzovateľov   ( 1 účasť 3  body ) 

• 1 x posudzovanie na všeobecnej Europskej výstave    ( 1 účasť 2  body ) 

• 1 x posudzovanie špecialnej  Europskej výstave    ( 1 účasť 1  bod ) 
 Povinnosťou je  za  posledných 10 rokov  

• 2x účasť na medzinárodnom školení  posudzovateľov    

• 1 x posudzovanie na všeobecnej Europskej výstave     
Samozrejmosťou je znalosť : D, GB,alebo F  jazyka .  
 
27. Komisia sa zaoberala  upresnením dátumu   rokovania ESKG v roku 2016 .Termín  bude 
18.-20. Marec  2016 . Školenia Posudzovateľov sú plánované na 2016- Švajčiarsko,2017: 
Holandsko ,2018: Dánsko  
 
Záver : Urs Lochmann ukončil rokovanie  a poďakoval prítomným za plodné rokovania  
a prípravu  pred zasadnutím . Zvlášť poďakoval  R.Mockelovi  za prípravu a zabezpečenie 
rokovania a poprial všetkým šťastný návrat domov . 

Správu spracoval Žuffa  Peter   
 Stály zástupca  ČSCH a SZCH pri EE  

člen Europskej štandardnej komisie pre hydinu EE  
Gramaticky neupravené 


