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EE: Augsburger                ČR: 
  
Pôvod: vyšľachtená v Augsburgu, Nemecko;. 
  
Celkový vzhľad: stredne ťažká kura; s plným, pretiahnutým tvarom 
vidieckej kury; zvláštnym rozpoznávacím znakom je čašovitý hrebeň; 
  
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 2,3-3,0 kg; 
Hlava: stredne veľká; pomerne široká; 
Hrebeň: čašovitý; vzpriamene stojací; začína ako jednoduchý pri zobáku, 
rozdeľuje sa po prvom alebo druhom zube hrebeňa do čašovo tvarovaného, 
korunovito zastrihnutého  hrebeňa, pokiaľ možno s rovnakou, obojstrannou 
tvorbou zubov; obe časti hrebeňa majú byť tak tvarované, že tým vzniknutá 
čaša je uzavretá; 
Zobák: tmavo rohovinovo sfarbený; 
Oči: tmavo hnedé; 
Ušnice: podlhovasto oválne; hladké; čisto biele; 
Tvár: hladká; červená; 
Laloky: stredne veľké; jemné v tkanive; 
Krk: stredne dlhý; s bohatým závesom; 
Prsia: plné; široké; len jemne zdvihnuto nesené; 
Trup: pretiahnutý; pevný; jemne vzpriamené držanie tela; 
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Chrbát: široký; pomerne dlhý; smerom dozadu mierne spadajúci; 
Ramená: široké; zaoblené; 
Krídla: priľahlé; trochu voľnejšie nosené sú povolené; 
Sedlo: široké; s plným závesom; 
Chvost: dlhý; so širokými, silno ohnutými hlavnými a vedľajšími kosierkami; 
jemne otvorený a pomerne vysoko, no nie strmo nesený; 
Brucho: dobre vyvinuté; 
Holene: silné; dobre viditeľné; priľahlo operené; 
Beháky: stredne dlhé; neoperené; bridlicovo-šedé; 
Prsty: stredne dlhé; dobre roztiahnuté; svetlé špice povolené; 
Operenie: široké; dobre priľahlé; 
  
Plemenné znaky - sliepky: 
Hmotnosť: 2,0-2,5 kg; 
Až na rozdiely podmienené pohlavím zhodná s kohútom; brucho dobre 
vyvinuté; chvost je trochu menej vzpriamený ako u kohúta; jemne vejárovito 
nesený; 
  
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: slabé telo; príliš krátky chrbát; 
príliš hlboký alebo príliš vysoký postoj; príliš silno vejárovitý chvost; tvorba 
podušiek; pred rozdelením hrebeňa viac než tri jednoduché zuby; silno 
nepravidelne zastrihnutý alebo vzadu otvorený hrebeň; silno začervenaná  
ušnica; 
 
Znáška: 180; 
Násadové vajcia: 58 g; 
Farba škrupiny: biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16; 
  
Farebné rázy: 
 
Čierna: čierna so zeleným leskom; V.ch.: bronzové alebo fialové farebné 
odtiene na perí; 
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Modrá s lemom: stredne belaso-sivá; každé pero s čierno-modrým lemom; 
u kohúta krčný a sedlový záves, ramená a krídlové krovky čierno-modré; 
V.ch.: príliš svetlá alebo príliš tmavá belaso-sivá; biele alebo zabelené 
perie; čierna so zeleným leskom; hrdza; 
  
  
 


