
Barneveldka Strana 1 
 

 
EE:  Barnevelder                                                ČR: Barneveldka 
 
Pôvod: Holandsko 
 
Celkový vzhľad: ranný; stredne ťažký kur; s dobrou mäsovou 
produkciou; dôraz sa kladie na hmotnosť vajec a ich tmavohnedé 
sfarbenie; s rozľahlým široko stavaným telom; zaoblených tvarov; 
s vodorovne neseným kratším trupom; chvost stredne dlhý, vyššie 
nesený;  živý temperament; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť:   3,0 – 3,5 kg. 
Hlava: stredne veľká; široká; 
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; jemného tkaniva; so 4-6 zubami; 
zástavica hrebeňa sleduje líniu tylu, ale sa ho nedotýka;  
Zobák: krátky; silný; žltý s tmavou klenbou; 
Oči: oranžovo červené; 
Ušnice: stredne veľké; podlhovasté;  červené;  
Tvár: neoperená; červená; jemného tkaniva;  
Laloky: krátke; zaokrúhlené; 
Krk: stredne dlhý; s plným krčným závesom;  
Prsia: hlboké; široké; dopredu málo klenuté;  
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Trup: široký; hlboký; zavalitý; vodorovne nesený; pomer dĺžky k 
hĺbke je 3 : 2;  
Chrbát: stredne dlhý; široký; najhlbší bod je za krčným závesom; 
chrbtová línia bez prerušenia, pri sedle, tvorí miernu lýrovitú krivku, 
ktorá v náväznosti na chvost, stúpa až do výšky hlavy;  
Ramená: široké; 
Krídla: uzavreté; priliehajúce; vodorovne nesené;  
Sedlo: široké; plné; bez podušiek; 
Chvost: stredne dlhý; vyššie a široko nasadený; voľnejšie nesený; 
s veľmi bohatými a širokými kosierikmi;  
Brucho: široké; plné; hlboké; 
Holene: silné; viditeľne vystupujúce dopredu;  
Beháky: stredne dlhé; jemných kostí; žlté; široké v postoji;  
Prsty: stredne dlhé; dobre roztiahnuté;   
Operenie: pevne priliehajúce; široké a na lesk bohaté;  
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť:  2,5 – 2,75 kg 
Plné a hlboké telo; široké prsia; dobre vyvinuté jemné brucho; 
stredne dlhý chrbát; v hornej línii mierne stúpajúci; chvost široko 
nasadený, ľahko vejárovitý a mierne otvorene nesený; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: zábel v ušniciach; priveľký 
hrebeň; úzke špicaté prsia; chýbajúca šírka, alebo hĺbka trupu; dlhší, 
užší, plochý, alebo klesajúci chrbát; vysoko alebo nízko nesený, 
hlavu prevyšujúci chvost; príliš nízky postoj; tmavá farba behákov; 
operené beháky; podušky; 
 
Znáška: 180; 
Násadové vajcia: 60 g; 
Farba škrupiny: tmavohnedá  
Veľkosť obrúčky: kohút – 20; sliepka – 18; 
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Farebné rázy: 
 
Dvojlemovaná: kohút: hlava čierna; krčný a sedlový 
záves červenohnedý s čiernou stvolovou kresbou; každé pero podľa 
možnosti dvojito lemované s čiernym zeleno sa lesknúcim lemovaním 
a červenohnedým stredom; predná strana krku, prsia, brucho, 
holene, zadná časť a chvost čierne (skrytá kresba na prsiach 
a holeniach je želaná); prsia a chvost zeleno sa lesknúci; chrbát 
červenohnedý, čierne lemovaný so zeleným leskom; kryt krídel tmavo 
červenohnedý so širokým lemovaním alebo dvoj lemovaný; priečne 
krídlové pruhy (zrkadlo, stuha) lesklé zeleno čierne; letky I. radu 
čierne s malým červenohnedým lemovaním na vonkajšej strane; letky 
II. radu zvnútra čierne, zvonka červeno hnedé, čierne lemované; 
zložené krídlo tvorí  červenohnedý trojuholník;  sliepka: hlava a krk 
čierne; chrbát, sedlo a krídla červenohnedé s čiernym zeleno 
lesknúcim sa dvojitým lemovaním; dvojité lemovanie je želané na 
prsiach, holeniach, a bruchu; chvost čierny; veľké krycie perá chvosta 
hnedo prekreslené; V.ch.: matná nelesknúca sa čerň; hlinitá, 
slamovo  hnedá základná farba; priveľa alebo primálo červenohnedej 
v krčnom a sedlovom závese kohúta; viditeľná hnedá v hornej oblasti 
krku alebo hrdla u sliepky; zábel v letkách alebo v chvoste u kohúta; 
nedostatočné dvojité lemovanie u sliepky;          
 
Modrá dvojlemovaná: základná farba a kresba ako 
u dvojlemovanej, ale namiesto čiernej stredne modrá; hlava, krčný 
záves, chrbát a sedlo kohúta viac tmavomodré; V.ch.: príliš tmavá 
alebo príliš svetlá modrá; hlinitá alebo slamovo hnedá; priveľa alebo 
primálo červenohnedej v krčnom a sedlovom závese u kohúta; 
viditeľná hnedá v hornej oblasti krku, alebo červené hrdlo u sliepky; 
zábel v letkách a chvoste u kohúta; čierna namiesto dvojitého 
modrého lemovania; silná hrdza v modrej farbe; veľa čierneho 
korenia v hnedej farbe; nedostatočné dvojité lemovanie u sliepky; 
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Tmavohnedá:  kohút a sliepka:   základná farba gaštanovo hnedá; 
farebný tón by mal zodpovedať základnej farbe dvojlemovaných; 
krčný záves s čiernou kvapkovitou kresbou; chvost čierny so zeleným 
leskom; letky I. radu čierne, prekladané s hnedou; letky II. radu 
z vnútra s málo hnedým preložením, zvonka hnedé; podsada hnedá; 
sivá prípustná; V.ch.: nejednotná vonkajšia farba; v nej priveľa 
viditeľnej čiernej; 
 
Čierna: sýto čierna so zeleným leskom; podsada čo najtmavšia; 
svetlejšia je prípustná ako aj biela pri koreni pier kohúta; tmavší 
nádych behákov u sliepok sa toleruje; V.ch.: nevýrazný lesk; hnedá 
alebo biela na vonkajšom operení; čierny zobák; nepigmentované 
beháky; 
 
Biela: smotanová   až striebristo biela farba. V.ch.: žltý nádych, iná 
farba behákov; 
 
Modrá:  rovnomerná nelemovaná modrá farba, s dobre sfarbeným 
chvostom; u kohúta: hlava, závesy a krovky krídiel tmavé až 
zamatovo čierne; jemne bledá v podsade povolená; pri sliepkach: je 
krčný záves tmavší. V.ch.: fľakatá, sadzovitá alebo príliš svetlo  
modrá; hnedé, hrdzavé odtiene; zelený lesk v závesoch alebo biela 
farba v chvoste mladých kohútov;  


