
Australorpka Strana 1 
 

 
EE: Australorps                                                          ČR: Australky 
 
Pôvod: Austrália 
Celkový vzhľad: rýchlo rastúci, ranný kur, schopný vysokej znášky 
s dobrou mäsovou produkciou; živého temperamentu; strednej 
hmotnosti; primerane dlhý, široký, výrazne hlboký; postoj stredne 
vysoký až nižší; dobré operený; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť:   3,0 – 3,5 kg. 
Hlava: stredne veľká, ľahko klenutá; 
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; pevne nasadený; so 4-6 zubami; 
zástavica hrebeňa sleduje jemne líniu krku, ale sa ho nedotýka; 
Zobák: krátky; silný; zahnutý; farba v súlade s behákmi; 
Oči: tmavo hnedé až čierne;  
Ušnice: stredne veľké; podlhovasté; hladké a červené; 
Tvár: neoperená; červená;  
Laloky: stredne veľké; pekne zaokrúhlené; červené;  
Krk: stredne dlhý; s bohatým krčným závesom;  
Prsia: plné; klenuté; dobre zaoblené; 
Trup: primerane dlhý; výrazne hlboký; takmer vodorovne nesený; len 
mierne dozadu spadajúci; 
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Chrbát: primerane dlhý; rovnomerne široký; od ramien po stred 
chrbta ľahko klesajúci; ku chvostu pozvoľne stúpajúci; 
Ramená: nie dopredu vystupujúce; dobre zaoblené; 
Krídla: stredne veľké; dobre priliehajúce; vodorovne nesené; letky 
široké;  
Sedlo: široké; do strán zaoblené; bez podušiek; 
Chvost: stredne dlhý; široký; stredne vysoko až vyššie nesený; pri 
dobrom plnom zaoblenom prechode; krycie perie a množstvo dobre 
ohnutých kosierikov takmer zakrýva kormidlové perá;  
Brucho: široké; plné; rovnomerne hlboké; s bohatým operením; 
Holene: mäsité; primerane dlhé; ešte viditeľné; 
Beháky: stredne dlhé; neoperené; farba podľa farebného rázu; 
Prsty: priame, dobre rozostúpené.  
Operenie: bohaté; menej priliehajúce; podľa možnosti široké 
a bohaté na lesk;  
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť:  2,0 – 2,5 kg 
Mierne dlhší, široký, skutočne hlboký, trochu podlhovasto pôsobiaci 
tvar tela s dobre vyvinutým bruchom; chrbát a zadná partia stúpajú 
k voľne neseným, širokým kormidlovým perám; hrebeň menší, 
vzpriamený so široko nasadenými zubami; chvost stredne veľký,  
široko nasadený, otvorený;  
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: hrubá hlava; hrubé, 
výrazne vystupujúce očnice;  krátky trup; úzky špicatý chvost; 
podušky; žltá spodná časť prstov (nášlapová);  u sliepky úzke telo; 
typ kočiniek; podušky; dlhý chvost; zabelené ušnice; 
 
Znáška: 190; 
Násadové vajcia: min. 55 g; 
Farba škrupiny: svetlo hnedá;  
Veľkosť obrúčky: kohút – 22; sliepka – 20; 
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Farebné rázy: 
 
Čierna: základná farba tmavozeleno lesknúca sa čierna; podsada 
tmavá; zobák lesklo čierny; svetlá špička u kohúta povolená; farba 
behákov a prstov čierna; spodky nôh a spodná strana prstov biela až 
bledoružová; pazúriky svetlo rohové; V.ch.: matné, bronzové alebo 
fialovo lesknúce sa perie; zábel v letkách; 
 
Biela: čistá biela; ľahký nažltli nádych v krčnom závese kohúta 
povolený; farba behákov podľa možnosti tmavomodrá; modrasto 
biela ešte povolená; oči tmavohnedé až červenohnedé. V.ch.: silný 
žltý nádych; odlišne zafarbené perie; farba očí bez hnedého 
farebného odtieňa;   
 
Modrá s lemom: kohút: základná farba jemne sivomodrá; na 
prsiach a holeniach každé pierko rovnomerne čierne lemované; krk, 
chrbát, štíty krídel a sedlový záves zamatovo čierny; kohút je celkovo 
tmavší ako sliepka. sliepka: základná farba je sivomodrá; každé 
pierko čierne lemované; farba behákov a prstov čierna; spodok nôh 
a prstov biely až bledoružový; V.ch.: hrdzavá farba na krku 
a v sedlovom závese; chýbajúce lemovanie; biele, čierne alebo 
fľakaté perá v krycom operení; 


