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EE: Bielefelder Kennhühner                    ČR: Bílefeldské slepice 
  
  
Pôvod:  Nemecko oblasť Bielefeld; vyšľachtená v 70 rokoch, 20 
storočia; 
 
Celkový vzhľad: veľká kura s priamou a dlhou chrbtovou líniou; s 
tupým uhlom chvosta; postoj nižší ako stredne vysoký; pokiaľ možno 
so zakrytými holeniami; rýchlo rastúca; vhodná do tvrdých 
podmienok; rodofarbá; so znáškou veľkých, hnedých, vajec; 
s rodofarbím sfarbením jednodňových kureniec; kohúty okrovo žlté 
so svetlohnedým pásikom na chrbte a bielym krahulcovým fľakom na 
hlave; sliepky svetlo hnedé so sýtym tmavo hnedým pásikom na 
chrbte ako aj malým krahulcovým fľakom na hlave; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 3,0-4,0 kg 
Hlava: mierne väčšia; 
Hrebeň: jednoduchý; so 4 až 6 až do polovice tela hrebeňa rezanými 
zubami; zástavica neprilieha k šiji;  
Zobák: silný; stredne dlhý; žltkasto rohovinovej farby; 
Oči: oranžovo červené; 
Ušnice: podlhovasté; stredne veľké; červené; 
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Tvár: neoperená; jasne červená; 
Laloky: oválne;  veľkosť primeraná v pomere k hrebeňu;  
Krk: mierne ohnutý; silný; s plným závesom; 
Prsia: hlboké a široké; smerom dopredu klenuté s dobrým 
zaoblením;  
Trup: valcovito pretiahnutý; nosený vodorovne; 
Chrbát: dlhý; vodorovný; 
Ramená: široké; nevyčnievajúce; dobre zaoblené;  
Krídla: stredne veľké; dobre zatvorené; nosené pevne priľahlé;  
Sedlo: široké; po stranách zaoblené; s plným závesom; bez tvorby 
podušiek; 
Chvost: nosený v tupom uhle; široké kormidlové perá; pokrytý 
stredne dlhými kosierkami;  
Brucho: plné; široké;  
Holene:  krátke; z väčšej časti schované v postrannom operení; 
Beháky: stredne dlhé; neoperené; žlté; 
Prsty: rovné; dobre roztiahnuté; 
Operenie: perá mierne širšie; nepatrná tvorba podúšok na holeniach 
je povolená; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 2,5-3,25 kg 
až na znaky podmienené pohlavím podobná kohútovi; veľký dôraz sa 
kladie na hlbokú, širokú a mierne pred klenutú partiu pŕs; široké, 
plné, výrazne vyvinuté brucho; dlhý a vodorovne nosený chrbát 
prechádza do chvosta v tupom uhle; u sliepok v znáške je dovolená 
vyblednutá žltá farba behákov a mierne ohnutá zástavica hrebeňa; 
 
Vyraďujúce chyby plemenný znakov: trojuholníkový alebo vysoko 
nesený, ľahký a úzky trup; krátky, kaprý alebo okrúhly chrbát; ploché, 
vysoko nosené partie pŕs; strmo nesený chvost; príliš vysoký postoj; 
biela na ušniciach; nedostatočne vyvinuté brucho u sliepky; 
 
Znáška: 230; 
Násadové vajcia: 60 g; 
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Farba škrupiny: hnedá; 
Veľkosť obrúčok: kohút – 22; sliepka – 20; 
 
Farebné rázy: 
 
Rodofarbá: kohút: hlava, krčný a sedlový záves, vrchná časť chrbta, 
ramená a krídlové krovky sýto červeno žlté so svetlo šedou 
krahulcovov kresbou; jemný šedý tón na ramenách povolený;  letky 
II. radu šedo bielo-zlatohnedo s krahulcovov kresbou; prsia a brucho 
žlté až jemne červené so svetlou krahulcovov kresbou; jemný šedý 
nádych nie je chybou; chvost je šedo krahulcový, povolený hnedý 
nádych;  sliepka: trochu zosvetlené hrdzavo jarabičie základné 
operenie s vločkovitou krahulcovov kresbou, ktoré môže byť na 
krídlových krovkách ako svetlé bodkovanie; krčný záves zlatistý 
so stvolovou kresbou, ktorá je prostredníctvom naznačenej svetlo 
šedej krahulcovej kresby mierne prerušená; farba pŕs červenkasto 
žltá; žlté flitre v základnom operení sa nerátajú za chybu; V.ch.: 
kohút: šedo krahulcové partie na prsiach a bruchu; chýbajúci žltý 
odtieň na obrysovom perí; sadzovitý krčný záves; biele letky; jeden a 
viac čisto bielych kosierikov; sliepka: silno vyvinutý šedý odtieň na 
obrysovom perí; čierne záhlavie; čierne farebné medzivrstvy na 
partiách pŕs, bruchu a chrbte; iná než červenkasto žltá farba na 
prsiach; 
 
Strieborná rodofarbá: kohút: hlava, krčný a sedlový záves 
strieborno biely so   šedou, krahulcovov kresbou na vnútornom poli 
pier; chrbát, ramená a krídlové krovky strieborno biele s viac alebo 
menej skrytou šedou krahulcovov farbou; kormidlové perá, letky I. 
radu a vnútorná zástavica letiek II. radu, s veľkosti pera 
zodpovedajúcou nejasnou, hrubou krahulcovov kresbou; letky II. radu 
na vonkajšej zástavici strieborno biele, tvoriace krídlový trojuholník; 
veľké krídlové krovky (spojky) tmavo šedo krahulcové, z časti 
s bielym vonkajším lemom; prsia, holene, brucho a chvost striedavo 
svetlo-tmavo šedé, mierne oblúkovité, bez prenikavého ohraničenia, 
krahulcové; sliepka: hlava a krčný záves strieborno biele s tmavo 
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šedou krahulcovov kresbou na vnútorných poliach peria; na šiji 
povolená tmavá; prsia lososovité až červenkasto žlté; na plášťovom 
operení biela vločkovaná kresba; pričom je perie striedavo svetlo 
a tmavo šedo, jemne, oblúkovito, bez prenikavého ohraničenia, 
krahulcové;  z časti s jemným šedým podkladom; povolený úzky 
striebristý okraj pier; letky a chvostové perie trošku tmavšie, 
s nejasnou, hrubou krahulcovov kresbou; V.ch.: kohút: žltý nádych; 
chýbajúca krahulcová kresba na závesoch; hrdza na krídlových 
krovkách; sliepka: hnedé medzivrstvy na hlave a v obrysovom perí; 
hrdza na krídlach; chýbajúca krahulcová kresba na krčnom závese; 
čierne záhlavie; 
 

 


