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 EE: Lütticher Kämpfer                   ČR: 
 
Pôvod: Belgicko, provincia Lüttich; 
 
Celkový vzhľad: veľmi veľká, svalnatá kura; so vzpriameným 
postojom; veľmi široká v ramenách, silnej kostry a tvrdým operením; 
s temným výrazom tváre; veľmi bojového charakteru; 
 
Plemenné znaky kohút: 
 
Hmotnosť: 4,0-5,0 kg; 
Hlava: silná; širšia; silnejšia lebka; výrazne vystupujúce nadočnicové 
oblúky; 
Hrebeň:  hráškový trojradový; s úzkou základňou; nie veľký; 
morušovej farby až čierno-červený; toleruje sa aj jednoduchý hrebeň; 
Zobák: silný; zahnutý; tmavej rohovinovej farby; 
Oči: vysoko posadené; nevystupujúce;  vyzývavo hľadiace; tmavé; 
Ušnice: malé; morušovej farby až čierno-červené; 
Tvár: morušovej farby až čierno-červená; hladká; 
Laloky: menej vyvinuté; morušovej farby až čierno-červené; 
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Krk: dlhý; silný; vzpriamene nosený; s dlhým, úzkym až po ramená 
siahajúcim závesom; 
Prsia: široké; len mierne klenuté; pevné;  svalnaté; s dlhou prsnou 
kosťou; 
Trup: veľký; so širokými ramenami; obdĺžnikovo pretiahnutý; 
Chrbát: dlhý; široký; k chvostu šikmo klesajúci; 
Ramená: veľmi široké; zaoblené; 
Krídla: dlhé; priľahlo nosené; 
Sedlo: dlhšie s úzkym záves; 
Chvost: pomerne dlhý; dobre okosierikovaný; trochu otvorený; 
k šikmo klesajúcemu chrbtu takmer kolmo nosený; 
Brucho: vtiahnuté; slabo operené; 
Holene: dlhé; vystupujúce; silné; 
Beháky: so silným kosťami; dlhé; rovno vedľa seba stojace; modré 
(pokiaľ možno až tmavomodré); s dobre vyvinutými ostrohy;  dvojité 
ostrohy zatiaľ povolené; 
Prsty: dlhé;  silné; zadné prsty pevne osadené; 
Operenie: tvrdé; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 3,5-4,0 kg; 
trochu vodorovnejšie držanie tela; tvár u tmavých farebných rázoch 
takmer čierna; inak až na rozdiely medzi pohlaviami zodpovedá 
kohútovi; jednoduchý hrebeň byť klopený no uprednostňovaný je 
stojatý; tvorba ostrohov má prednosť; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: nedostatočná veľkosť  
a šírka; vodorovne nesený chrbát; nízky postoj; tenké beháky; nízko 
nosený chvost; príliš málo tmavého pigmentu; svetločervené znaky 
na hlave; zábel v ušniciach; príliš svetlá farba behákov; mäkké 
operenie; 
 
Znáška: 130 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny: žltá alebo biela; 
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Veľkosť obrúčky: kohút – 24; sliepka – 22; 
 
Farebné rázy:  
 
Upozornenie: v prospech typu, tvaru a plemenným znakom sú farba 
a kresba vzťahujúce sa na stav plemena druhoradého významu; 
napriek tomu musí byť priradenie k nahlásenému farebnému rázu 
jasne rozpoznateľné; 
 
Zlatokrká 
Striebornokrká s oranžovým chrbtom 
Modrá striebornokrká s oranžovým chrbtom 
Oranžovoprsá 
Brezová 
Modrá brezová 
Čierno červená 
Modro červená 
Čierna 
Biela 
Modrá s lemom alebo bez  lemovania 
  
 
 
 
 
 


