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EE: Indische Kämpfer                                    ČR: Bojovnice indické 
 
Pôvod: Anglicko  
 
Celkový dojem: veľmi ťažká; veľmi široká; svalnatá kura; takmer 
stredne vysokého, veľmi širokého postoja; so silnými behákmi; trochu 
vzpriameným postojom a veľmi tvrdým bohato sa lesknúcim perím; 
bojového charakteru; vhodná pre tvorbu mäsových hybridov, 
obzvlášť biely farebný raz; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 3,5-4,5 kg; 
Hlava: nie príliš veľká; krátka; široká; klenutá;  s vystupujúcimi 
nadočnicovými oblúkmi; 
Hrebeň: hráškový; menší; širší;  nižší; 
Zobák: silný a široký; výrazne zahnutý; pomerne krátky; žltý s jemne 
nabiehajúcim podložím zobáka; 
Oči: perlové až svetložlté; u mláďat povolené oranžovožlté; 
zapadnuté pod nadočnicovými oblúkmi;  
Ušnice:  malé; červené; 
Tvár: neoperená; miestami pokrytá jemným, vlasovým perím; 
Laloky: malé; 
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Krk: mierne dlhší; silný; s krátkym závesom, ktorý nesiaha na 
ramená; 
Prsia: veľmi široké; hlboké; po stranách zaoblené; 
Trup: veľmi mohutný a široký; nie príliš vzpriamený, skôr viac 
vodorovne nosený; smerom dozadu sa oválne zužujúci; 
Chrbát: nie príliš dlhý; široký a plochý; 
Ramená: veľmi široké; vystupujúce; 
Krídla: krátke;  vysoko nesené; často vykazujúce neoperené miesta; 
krídlové perie široké a tvrdé; 
Sedlo: s veľmi krátkym, nie bohatým, priliehavým závesom; 
Chvost: pomerne krátky;  úzky; nosený takmer zvislo; zakrytý 
s krátkymi úzkymi kosierikmi (bičíkovitý chvost); 
Brucho: oválne; vytiahnuté; 
Holene: stredne dlhé;  oválne; silné; trochu vyčnievajúce; pri pohľade 
spredu široké ako telo; (postoj buldoga); 
Beháky: skôr krátke ako stredne dlhé; veľmi hrubé a oválne; žlté; 
zadný prst je osadený hlboko a pevne na zemi; u bielych a u žltých je 
povolený trošku vyšší a užší postoj; 
Prsty: rovné; dobre roztiahnuté; pazúry mocné a silné; 
Operenie: veľmi tvrdé a bohato sa lesknúce, bez väčšej tvorby 
podsady;  na prsiach, ramenách a kloake sa ukazujú často 
neoperené miesta; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť:  2,0-3,0 kg; 
Až na rozdiely podmienené pohlavím zhodná s kohútom; primerane 
menšia; s veľmi úzkym chvostom; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: všetky chyby tvaru tela; 
obzvlášť príliš malá veľkosť alebo váha; úzky postoj; do vonka 
smerujúce kĺby päty; úzke ramená; dlhý chrbát; tenké alebo dlhé 
beháky; veľmi veľký hrebeň; dlhé a mäkké perie; 
 
Znáška: 80; 
Násadové vajcia: 50g; 



Bojovníčka Indická Strana 3 
 

Farba škrupiny:  hnedastá;  
Veľkosť obrúčky: kohút – 27; sliepka – 22; 
 
Farebné rázy: 
 
Bažantia hnedá: Kohút:  základná farba zeleno sa lesknúca čierna; 
krčný, sedlový záves, ramená a horné krovky krídiel s prímesou 
gaštanovo hnedej uprostred pera; chrbát s jemnou hnedou kresbou 
na konci pera; letky I. radu čierne s úzkym, hnedým okrajom; letky II. 
radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica hnedá s úzkym, 
čiernym okrajom, tvoriaca hnedý krídlový trojuholník; Sliepka: hlava, 
krčný záves, hrdlo a chvost čierne; krčný záves s jemnou hnedou 
väčšinou skrytou stvolovou kresbou; krycie perie rovnomerne 
gaštanovo až mahagónovo hnedé; každé pero s dvojitým, tvar pera 
kopírujúcim, čiernym, bohato sa lesknúcim lemovaním; letky I. radu  
čierne  s úzkou, hnedou, nepravidelnou kresbou na vonkajšej obrube;  
letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica 
tmavohnedá, rovnomerne čierno lemovaná; V.ch.: hlinená farba 
a málo lesku, obzvlášť u sliepok; výrazne odlišná kresba; 
 
Modrá bažantia hnedá: Kohút: hlava tmavomodrá; krčný, sedlový 
záves, ramená a horné krovky tmavomodré s trochou červeno modrej 
v strede pera; chrbát tmavomodrý s jemnou hnedou kresbou na konci 
pera; krídlové spojky modré; letky I. radu modré s úzkym hnedým 
okrajom pera; letky II. radu vnútorná zástavica modro šedá, vonkajšia 
zástavica hnedá s úzkym modrým okrajom, tvoriaca hnedý krídlový 
trojuholník; chvost modrý; kosieriky tmavomodré; málo čiernych 
vstrekov na krčnom a sedlovom závese ako aj chvoste nie sú 
žiadnymi chybami; predná časť krku, prsia a holene mierna šedo-
modrá s tmavým lemovaním; Sliepka: hlava a hrdlo tmavomodré; 
krčný záves tmavomodrý s jemnou hnedou, väčšinou skrytou 
stvolovou kresbou; operenie plášťa rovnomerne gaštanovo až 
červenohnedé; každé pero s dvojitým, tvar pera kopírujúcim, modrým 
pásikovaním; letky I. radu modré s úzkym, hnedým, vonkajším 
okrajom; letky II. radu vnútorná zástavica modrá, vonkajšia zástavica 
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hnedá, rovnomerne modro olemovaná; brucho a holene modro šedé; 
chvost modrý s tmavou kostrnkou; farba  zobáka žltá s tmavým 
podložím; V.ch.: silno odlišná farba a kresba; chýbajúci krídlový 
trojuholník; 
 
Biela bažantia hnedá: Kohút: hlava, krčný záves, prsia, podsada, 
holene, brucho a chvost biele; nepatrná červenkasto hnedá kresba 
na krčnom závese povolená; treba sa snažiť o čistú farbu pŕs; čierne 
vstreky na krčnom, sedlovom závese a chvoste sú bez významu; 
ramená a horné krovky biele, s jemnými mahagónovými 
medzivrstvami uprostred pera, (pozdĺž kostrnky); krídlové spojky 
biele; chrbát biely, no okraje pier s kresbou v červenkasto hnedej až 
mahagónovo hnedej farbe; perie na sedle s mahagónovo hnedou 
kresbou; letky I. a II. radu zvonka hnedé, zvnútra biele tak, že 
uzavreté krídlo vykazuje čistý, mahagónový krídlový trojuholník; 
Sliepka: hlava, krčný záves, hrdlo a chvost biele; čierne vstreky na 
chvoste sú bez významu; perie na trupe orechovohnedé až 
mahagónové, každé pero s dvomi bielymi tvar pera kopírujúcimi  
pásikmi; vonkajším lem je biely; želaná je jasná, ostrá kresba chrbta; 
na holeniach a prsiach nízko medzi holeniami je kresba nejasná, 
menej ostrá; letky I. radu biele, na vnútornej zástavici jemné 
mahagónové medzivrstvy; letky II. radu biele, vonkajšia zástavica 
červenohnedá až mahagónová s jedným čistým bielym lemom; 
V.ch.: modrastý farebný odtieň; iné ako biele dvojité lemovanie 
u sliepok; 
 
Biela: čisto biela; žltý nádych povolený; 
 
Žltá: vyblednutá žltá;  

 


