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EE: Appenzeller Barthühner                            ČR: Apencelští vousáči  
 
Pôvod: Švajčiarsko; Kantón Appenzell;  
 
Celkový vzhľad: silný kur, vidieckeho typu a veľkosti s ružovitým 
hrebeňom, bokombradou a bradou; s mierne klesajúcim chrbtom 
a plným, bohatým a plným chvostom; stredne vysokého a širokého 
postoja. 

 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť:  2,0 - 2,3 kg; 
Hlava: stredne veľká; silná; široká; 
Hrebeň: pomerne široký, dobre priľahlý ružicový, dobre perlený 
a s rovno vybiehajúcim tŕňom; povolený mierne mečovitý tvar; 
Zobák: silný; čierny; 
Oči: jasné; výrazné; farba viď farebné razy;  
Ušnice: biele; malé; zakryté bradou; 
Tvár: pokrytá malým perím; 
Laloky: malé; pokryté bradou; 
Brada: v strede nerozdelená  s bokombradami; 
Krk: stredne dlhý; mierne ohnutý; plný záves; 
Prsia: široké a klenuté; vysoko nosené; 
Trup: silná forma vidieckej kury; takmer pravouhlý; stredne dlhý; 
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Chrbát: stredne dlhý; mierne klesajúci; 
Ramená: široké; 
Krídla: priliehavé; vysoko nesené; 
Sedlo: zaoblené; 
Chvost: bohatý; široko nasadený a volne nosený; s bohatými 
kosierikmi; 
Brucho: dobre vyvinuté; jemné; 
Holene: dobre vystupujúce; priliehavo operené; 
Beháky: stredne dlhé; neoperené; modrasté až čierne; 
Prsty: dobre roztiahnuté; 
Operenie: široké; skôr krátke; pevne priľahlé; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť:  1,6-1,8 kg. 
Zhodná s kohútom až na rozdiely podmienené pohlavím; s viac 
vodorovným držaním tela; 
 
Vyraďujúce chyby plemenný znakov: úzke ramená; úzky chrbát; 
úzke, alebo nízko nesúce prsia; visiace krídla; príliš plochý alebo 
veveričí chvost; špicatý alebo úzko nasadený chvost; chýbajúca 
brada; príliš vysoký alebo hlboký postoj; hrubé beháky; podušky; 
úzke, dlhé, alebo hodvábne perie; silno fialový nádych; biela na 
letkách; 
 
Znáška:  150; 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny vajec: biela;  
Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16; 
 
Farebné rázy:  
 
Čierna: čierno lesknúca sa zelená; s tmavou až čiernou podsadou; 
farba očí tmavo hnedá; V.ch.: matné perie; fialový lesk; červené perá 
v závesoch; biele škvrny; 
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Modrá s lemom: základná farba podobná modrosivej; každé pero 
čiernolemované; krčný a sedlový záves kohúta prechádzajú do 
čierno modrej; chvost modrý, čo možno najviac zodpovedajúci farbe 
pŕs;  kohút trochu tmavší ako sliepka; farba očí tmavo hnedá. V.ch.: 
veľmi bledá modrá bez lemovania; nerovnomerná, alebo začadená 
základná farba; silná hrdza na sedlovom závese; biele perá; 
 
Jarabičia: kohút: hlava tmavo zlatá; krčný záves tmavo zlatý 
s čiernou stvolovou kresbou, ktoré nesmie prerážať lem; kryt krídel 
a chrbát červeno zlatý; sedlový záves červeno zlatý, pokiaľ možno 
s čiernou stvolovou kresbou; veľké krovky čierne zeleno lesknúce;  
letky I. radu čierne s úzkym hnedým vonkajším lemom; letky II. radu 
s čiernou vnútornou a hnedou vonkajšou zástavicou; vytvárajú 
krídlový trojuholník; brada, prsia, holene a chvost čisto čierne; 
sliepka: hlava tmavo zlatá; krčný záves tmavo zlatý s čiernou 
stvolovou kresbou, ktorá nesmie prerážať lem; chrbát, ramená a kryt 
krídel šedo hnedé s čo najviac rovnomerným korenením a svetlou 
kostrnkou; brada hnedá; prsia lososovo červené, smerom k bruchu 
prechádzajú do šedá; letky a chvost čierno hnedé; farba očí tmavo 
hnedá až červená.  V.ch.: kohút: slamovo sfarbené závesy; veľa 
hnedej na čiernych častiach peria; chýbajúca stvolová kresba v 
závesoch; čierny krídlový trojuholník; sliepka: chýbajúca, alebo 
vystupujúca stvolová kresba v krčnom závese (sadzový golier); silno 
začadené, alebo príliš svetlé operenie plášťa; svetlé lemy, zliate 
korenenie; silno fľakaté letky; 
 


