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EE: Appenzeller Spitzhauben               ČR: Apencelští chocholáči 
 
Pôvod: Švajčiarsko; Kantón Appenzell; 
 
Celkový vzhľad: kur menšieho telesného rámca, ľahkého typu, so 
špicatým chocholom a malým rožkovým hrebeňom; trup valcovitý, 
zvlášť u sliepky, smerom dozadu vybiehajúci; s mierne klesajúcim 
chrbtom; a plným, vejárovito otvoreným chvostom; postoj stredne 
vysoký, široký; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 1,5 – 1,8 kg 
Hlava: stredne veľká; s lebečným vydutím; 
Hrebeň: rožkový; pozostávajúci z dvoch malých, okrúhlych, do 
písmena V rozostúpených rožkov; 
Chochol: stredne veľký; smerom dopredu naklonený, špicatý;  
Zobák: silný; bridlicovo modrý; so silne zvýraznenými nosnými 
otvormi; jemne zahnutý; 
Oči: tmavo hnedé; 
Ušnice: stredne veľké; oválne; modrasto-biele; 
Tvár: ohnivo červená; jemne operená; 
Laloky: stredne dlhé; jemné v tkanive; 
Krk: mierne ohnutý; stredne dlhý; s bohatým závesom; 



Apenzelský chocholáč Strana 2 
 

Prsia: plné; dobre klenuté; mierne vyššie nosené; 
Trup: mierne zdvihnutý, dobre zaoblený; stredne dlhý; valcovitý; 
Chrbát: stredne dlhý; mierne klesajúci; dobre zaoblený; 
Ramená: zaoblené  
Krídla: pomerne dlhé; tesne priliehavé; 
Sedlo: zaoblené; plné; bohaté; 
Chvost: pomerne dlhý; s bohatými kosierikmi; vejárovito nasadený;  
k chrbtovej línii takmer v pravom uhle nesený. 
Brucho: dobre vyvinuté, plné, nie príliš hlboké; 
Holene: menej vystupujúce; priliehavo operené; 
Beháky: stredne dlhé;  jemnejšie; bridlicovo modré; 
Prsty: dobre roztiahnuté;  svetlo rohovej farby; 
Operenie: pomerne tvrdé; dobre priliehavé; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,2 – 1,5 kg 
Zhodná s kohútom; až na rozdiely podmienené pohlavím; avšak 
s takmer vodorovným chrbtom; 
 
Vyraďujúce chyby plemenný znakov: trojuholníkový trup; úzky 
chrbát; príliš ploché alebo úzke prsia; nízko nesené krídla; príliš 
nízko nesený alebo špicatý, alebo úzky chvost; zovretý chvost; veľký, 
hrubý, na rožkoch rozvetvený hrebeň; vraní zobák bez zvýraznených 
nosných otvorov; príliš hlboký alebo úzky postoj; operené na 
behákoch. 
 
Znáška: 150;  
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny: biela; 
Veľkosť obrúčky:  kohút -16;  sliepka -15; 
 
Farebné razy: 
 
Čierna: u oboch pohlaví čierna so zeleným leskom a s tmavo šedou 
až čiernou podsadou; farba beháka modro čierna až čierna; V.ch.: 
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veľa zábelov na letkách; biele hrdlo, alebo chochol; silný fialový lesk, 
alebo hnedý nádych; 
 
Modrá: kohút: pravidelná, stredná modrá bez lemovania; tmavo 
modré až zamatovo čierne závesy; chvost ako farba na prsiach, 
s malým množstvom čiernych škvŕn; podsada modro šedá; sliepka: 
pravidelná stredná modrá bez lemovania; krčný záves tmavšieho 
odtieňa; s nepatrným množstvom čiernych škvŕn; podsada modro 
šedá; V.ch.: fľakatá, zadymená alebo príliš svetlá modrá; hnedastý 
krčný alebo sedlový záves; zábely na letkách alebo chvoste; biela 
podsada; 
 
Strieborná čierno bodkovaná: kohút: čisto strieborno biela 
základná  farba; na konci každého pera jasná, čierna, pomerne malá, 
nie celkom okrúhla bodka; na hlave a krku s menej výraznou; letky I. 
a II. radu a perá chvosta s čiernym bodkovaním na konci; perie na 
bruchu a okolo kloaky šedé; podsada tmavo šedá; sliepka: hlava, 
chochol a krk strieborno biely s čiernou špicatou kresbou; prsia, 
krovky krídiel, chrbát a chvost strieborno biely s jasným, čiernym 
bodkovaním na konci; Letky ako u kohúta; podsada tmavo šedá; 
V.ch.: predlem; bodkovanie zakrývajúce základné sfarbenie. 
 
Zlatá čierno bodkovaná: kohút: zlato červená základná farba; 
bodkovaná kresba ako pri strieborno čierno bodkovanej; letky - 
vonkajšia zástavica zlato žltá, vnútorná zástavica čo možno najviac 
čierna; prsia a boky zlaté s čiernymi bodkami; chvost pokiaľ možno 
čo najviac hnedý s čiernymi bodkami na konci; javí sa čierno hnedý; 
sliepka: zlato žltá základná farba;  chvost zlato hnedý s čiernymi 
bodkami na konci; inak ako u kohúta, až na rozdiely podmienené 
pohlavím. V.ch.: predlem; bodkovanie zakrývajúce základné 
sfarbenie; 
 
Žlto plavá (Chamois) bielo bodkovaná: kohút:  základná farba žltá, 
v závesoch až zlato hnedá; chochol žltý pri základe býva svetlejší; 
krčný, sedlový záves, chrbát a letky I. radu s jasným bielym špicom; 
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prsia, holene, krovky krídiel (zrkadlá) a chvost sýto žlté s bielymi 
oválnymi, nie okrúhlymi bodkami na konci pera; podsada maslovo 
biela;  sliepka: hlava, chochol a krčný záves sýto žltý s bielymi 
špičkami; prsia, krovky krídiel, chrbát a chvost žlté s bielymi 
oválnymi, nie okrúhlymi bodkami na konci; podsada maslovo biela. 
V.ch.: predlem; bodkovanie zakrývajúce základné sfarbenie; silné 
zábely; príliš červená alebo bledá základná farba; 
 
 


