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EE: Amrocks                                                              ČR: Amroksky 
 
Pôvod: USA 
 
Celkový vzhľad: ranný rýchlo rastúci kur; s vysokou znáškou 
a dobrou mäsovou produkciou; obe pohlavia najneskôr do päť 
týždňov plne operené; je to  silný, stredne dlhý, stredne vysoko 
stavaný, zavalitý kur; so širokým chrbtom; s plnými hlbšími prsiami; 
perie dobre priliehajúce; tvar trupu sliepky má tvar ležiaceho zvonu 
s plným bruchom; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 3 až 4 kg. 
Hlava: primerane veľká; 
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; pevný; rovný a vzpriamený; so 
4-6 zubami; vpredu a vzadu trochu menšími; pri bočnom pohľade 
polo oválny; jemného tkaniva; zástavica k zátyliu celkom neprilieha; 
Zobák: krátky; silný; mierne prehnutý; žltý;  
Oči: veľké; vystupujúce; živé; červenkasto hnedé;  
Ušnice: podlhovasté; hladké; červené; 
Tvár: hladká; červená; 
Laloky: primerane dlhé; hladké; jemného tkaniva; 
Krk: stredne dlhý; s bohatým závesom; 
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Prsia: dobre zaoblené; široké a hlboké; 
Trup: stredne dlhý; široký; hlboký a plný;  
Chrbát: stredne dlhý; široký v celej dĺžke; plochý na pleciach; od krku 
k sedlu takmer vodorovný; s bohatým sedlovým závesom; 
Krídla: stredne veľké; dobre priliehajúce; letky I. a II. široké;  krídlové 
oblúky prekryté perami pŕs; 
Chvost: stredne dlhý; mierne široký; kormidlové perá prekryté 
kosierikmi; nesený v tupom uhle (135°); bez ostrého odseku;  
Brucho: plné; široké; hlboké; 
Holene: stredne dlhé; dobre operené a osvalené; 
Beháky: stredne dlhé; hladké; žlté; široko stojace;  
Prsty: rovné; dobre roztiahnuté;  
Operenie: perá širšie; podsada hustá; bez podušiek; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 2,5 – 3,- kg 
Sliepka zodpovedá až na pohlavím podmienené rozdiely kohútovi; 
trup stredne dlhý, široký; prsia hlboké; brucho plné a hlboké; krk 
pomerne tenký, bez ostrého odseku prechádzajúci do chrbta; 
chrbtová línia prechádza plynulo do chvosta, bez ostrého prechodu; 
kormidlové perá stredne dlhé, mierne vyčnievajú z krycieho operenia 
chvosta; tmavý nádych na behákoch, tak ako aj vyblednutá žltá, pri 
plnej znáške, nie sú chyby;   
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: dlhší špicatý zobák; 
hlboko ležiace alebo matné oko; kratší, útlejší, malý trup; príliš 
vysoký alebo úzky postoj;  von šupinaté beháky; pridlhé pazúriky; 
slabo vyvinuté brucho u sliepky; 
 
Znáška: 210 
Násadové vajcia: 58 g; 
Farba škrupiny: hnedá, hnedožltá; 
Veľkosť obrúčky:  kohút – 22; sliepka – 20; 
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Farebné rázy: 
 
Pásiková: základná farba čierna s hrubými sivobielymi pruhmi, ktoré 
paralelne a pravidelne prebiehajú cez celé operenie; pri kohútovi 
v rovnakej šírke ako základná farba; pričom počet pruhov závisí od 
veľkosti pera; každé pero končí čiernym špicom, čím vzniká uzavretý 
pruhovaný obraz; v podsade musí pruhovanie prechádzať až do 
stvolu pera; pri sliepke je čierna základná farba približne dvakrát tak 
široká ako sivobiele pruhovanie a preto je sliepka tmavšia ako kohút. 
V.ch.: viac ako jedno úplne čierne pero v letkách I. - II. radu alebo 
v kormidlových perách; každé úplne biele pero; podsada bez 
pruhovania alebo s príliš úzkym pruhovaním; každý mosadzný lesk 
pri kohútoch, alebo silný mosadzný lesk pri sliepkach;  ostrý prechod 
v pásikovaní; 


