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EE: Brügger Kämpfer                         ČR:  
  
Pôvod: Belgicko (Flandern);   
 
Celkový vzhľad: veľká; silná; silu a odvahu vyžarujúca kura; s  
agresívnym držaním tela; chrbát vodorovný; chvost málo vyvinutý; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
 
Hmotnosť: 4,5-5,5 kg; 
Hlava: dlhá; silá; mohutná; so širokými a dobre vyvinutými 
nadočnicovými oblúkmi;  
Hrebeň: hráškový; v základni úzky; morušovej farby až čierno-
červený; 
Zobák: pevný; zahnutý; tmavej rohovinovej farby; 
Oči: vysoko posadené; nevystupujúce; vyzývavo hladiace; tmavé; 
pokiaľ možno s tmavým viečkom; 
Ušnice: malé; hladké; morušovej farby až čierno červené;  
Tvár: morušovej farby až čierno červená; hladká; 
Laloky: iba mierne vyvinuté;  morušovej farby až čierno červené; 
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Krk: vzpriamený; dlhý; silný; s dlhým závesom; s úzkym operením, 
siahajúcim až po ramená a hornú časť chrbta; 
Prsia: široké; málo klenuté; plne osvalené; prsná kosť dlhá;  
Trup: silný; veľmi široký; len mierne predĺžený; 
Chrbát:  stredne dlhý; veľmi široký (pôsobí pokiaľ možno takmer tak 
široký ako dlhý); nesený vodorovne; 
Ramená: veľmi široké; trochu pritiahnuté; 
Krídla: pomerne krátke; nesené pevne priľahlo; 
Sedlo:  po stranách zaoblené; bez tvorby podušiek; so špicatými, 
stredne dlhými perami závesu; 
Chvost: nosený iba mierne zdvihnutý;  s mierne vyvinutými, nie 
veľmi zahnutými hlavnými aj vedľajšími kosierikmi; s pomerne 
krátkymi kormidlovými perami; 
Brucho:  dobre vyvinuté; pomerne plné; 
  
Holene: pevné; vystupujúce; 
Beháky: so silnými kosťami; rovno vedľa seba stojace; bridlicovo-
modré; ostrohy dobre vyvinuté; dvojité ostrohy zatiaľ tolerované; 
Prsty: veľmi dlhé; silné; zadný prst dobre nasadený; 
Operenie: tvrdé; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť:  3,5-4,0 kg; 
hrebeň, tvár a ušnice čierne až čierno červené;  chvost nesený 
pomerne uzavreto; inak až na rozdiely spôsobené pohlavím zhodná 
s kohútom; ostroha je prednosť; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: klesajúci chrbát; príliš 
vysoko nesené prsia; úzky trup; tenké beháky; príliš vysoko nesený 
chvost; zábel v ušniciach; mäkké perie; nižšia váha u kohúta ako 4,0 
kg; 
 
Znáška: 120 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny: žltá alebo biela; 



Bojovníčka Brúgska Strana 3 
 

Veľkosť obrúčky: kohút – 24; sliepka – 22; 
 
Farebné rázy: 
 
Upozornenie: v prospech typu, tvaru a  plemenných znakov sú farba 
a kresba, vzťahujúce sa na stav plemena druhoradého významu; 
napriek tomu musí byť priradenie k nahlásenému farebnému rázu 
jasne rozpoznateľné; 
 
Zlatokrká 
Striebrokrká 
Striebrokrká s oranžovým chrbtom 
Modro strieborná s červenými ramenami u kohúta 
Oranžovo prsá 
Brezová 
Modro brezová 
Čierno červená 
Modro červená 
Čierna 
Modrá s lemom alebo bez lemu 
 
 
 
 


