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EE:          ?                                 ČR:  Bojovnice Madagaskarská 
D: Madagaskar Kämpfer (Malgache) 
 
Pôvod:  Madagaskar 
 
Celkový dojem: Madagaskarská bojovníčka je typu Malajky, so 
vzpriameným výrazne osvaleným trupom pričom výška u kohútov 
dosahuje 65-75 cm a u sliepok 45-55 cm; typickými znakmi plemena 
je neoperená hlava na vrchu ktorej je pernatá čiapočka; krk a hrvoľ 
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sú bez operenia, pričom sa na prednej časti nachádza strapcovitý, 
súmerný chumáč peria vytvárajúci malý límec.   

 
 
Plemenné znaky kohút:  
Hmotnosť: 3,0 –5,0 kg 
Hlava: stredne veľká; dlhšia; neoperená, iba v hornej časti perie 
vytvára malú čiapočku;  
Zobák: dlhší; nie príliš silný;  žlto rohovo sfarbený; 
Hrebeň: orechový, menší až stredne veľký; zasahujúci až ku koreňu 
zobáka; bez výrastkov; 
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Oči: žlté až oranžové, s vyvinutými nadočnicovými oblúkmi; 
Tvár: bez peria; červená;  
Ušnice: malé; červené; 
Laloky: malé až stredne veľké; na hrdle uprostred nich výrazný 
kožný útvar (uzdička); 
Krk: dlhý; holý; červenej farby; iba v prednej časti na hrdle malý   
strapcovitý chumáč peria vytvárajúci malý límec; 
Prsia: široké, veľmi výrazne osvalené; s obnaženou líniou prsnej 
kosti a oblasti okolo hrvoľa; 
Trup: mohutný; pretiahnutý; vajcového tvaru; široký v oblasti ramien, 
v zadnej časti sa zužujúci; vysoko nesený; výrazne osvalený; 
Chrbát: široký; mierne klenutý; dozadu sa zvažujúci s krátkym 
sedlovým závesom; 
Ramená: široké; odsadené; 
Krídla: krátke, široké; s vysoko nasadenými ramenami, dohora 
vyklenuté; 
Sedlo: krátke; nie príliš bohaté; 
Chvost: užší; nie príliš dlhý; mierne vyššie až vodorovne nesený; 
s užšími šabľovitými kosierikmi; 
Brucho: málo vyvinuté; 
Holene: dlhé; silné; výrazne osvalené; od trupu odstávajúce; 
Beháky: dlhé; silné; s výraznými ostrohami; s plným nášlapom na 
zadné prsty; žlté; u čiernych a divoko sfarbených s tmavým 
nádychom; 
Prsty: dlhé; rovné; dobre roztiahnuté, s plným nášlapom na všetky 
prsty; 
Perie/operenie: krátke; riedke; tvrdé; pevne priľahlé; 
 
Plemenné znaky sliepka:  
Hmotnosť: 2,0 – 3,0 kg 
Až na rozdiely, podmienené pohlavím podobná kohútovi; trup nesený 
menej zdvihnuto; celkovo menšia; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: jemná stavby kostí, nízky 
postoj; operený krk a hlava mimo štandardom uvedených častí; 
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krátke beháky; bohatý, široký chvost; iný typ hrebeňa; krátky krk; 
nízko nesený trup; úzky postoj; úzky jemný trup; malá hlava; bohaté 
jemné perie s poduškami;  
 
Znáška:   60 – 80 vajec 
Násadové vajcia: 50 g. 
Farba škrupiny:  svetlohnedá 
Veľkosť obrúčok: kohút 24; sliepka  22; 
 
Farebné rázy:   
 
Biela: čisto biela bez farebného  striekania; V.ch: viacej žltej na krku 
a v sedle, výraznejšie striekania; 
 
Čierna: čisto čierna farba so zeleným leskom, bez bronzu a fialového 
nádychu; podsada čierna až šedočierna; V.ch: mnoho bronzu, alebo 
fialového lesku, fialové pruhovanie; svetlé kostrnky; biela podsada; 
 
Modrá: kohút:  sedlový záves a chvost tmavo modré; ostatné perie 
šedo modré; podsada šedo modrá; sliepka: jednotné šedo modré 
sfarbenie; podsada šedo modrá; V.ch: biele perá v letkách a na 
chvoste; biela podsada; nejednotná, hrdzavá, zažltnutá alebo 
zhnednutá farba; čierne škvrny vo väčšom rozsahu; 
 
Čierno červená: Tmavo čierna základná farba so smaragdovo 
zeleným leskom; U kohúta:   viac alebo menej červenej na krídlových 
krovkách a chrbte; U sliepky:  trošku červenej aj na prsiach; plášť 
čisto čierny; V.ch: chýbajúci zelený lesk; 
 
Modro červená: Ako čierno červená iba základná čierna farba je 
nahradená modrou; 
 
Divoko sfarbená: Kohút:   sedlo červeno hnedé s čiernou stvolovou 
kresbou; ramená a chrbát tmavo hnedé;  letky I. radu čierne; letky II. 
radu z vnútornej strany čierne, z vonkajšej hnedé, tvoriace krídlový 
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trojuholník; veľké krovky (zrkadlo) a chvost čierne so zeleným 
leskom; prsia, brucho a holene čierne; 
Sliepka:  krycie perie hnedé s výrazným, na zeleno lesknúcim, 
čiernym korenením; bez čierneho lemu; každé pero so svetlou 
kostrnkou; prsia gaštanovo hnedé s postranným tmavým korenením; 
holene a brucho šedo čierne; chvost čierny;  
 
Bažantia hnedá:  Kohút: čierny zeleno lesklý, sedlový záves, 
ramená a ohyb krídla s prímesou gaštanovo hnedej farby v strede 
pier; letky I. radu čierne s úzkym, hnedým vonkajším okrajom; letky II. 
radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia hnedá s úzkym čiernym 
okrajom, tvoriaci hnedý trojuholník krídiel; Sliepka:     chvost čierny;  
operenie tela rovnomerne gaštanovo až mahagónovo hnedé; každé 
pero s dvojitým, tvar pera kopírujúcim čiernym, lesklým lemom; letky 
I. radu čierne s úzkou hnedou, nepravidelnou kresbou na vonkajšej 
hrane; vnútorná zástavica letiek II. radu je čierna, vonkajšia 
tmavohnedá, pravidelné čierno lemovaná; V.ch: hlinitá farba a málo 
lesku; najmä pri sliepkach veľmi odlišná kresba; 
  
Zlato pšeničná: Kohút:  sedlový záves červeno zlato hnedý; smerom 
dole svetlejší;  v krčnom závese prípustná mierna stvolova kresba; 
ramená, chrbát a krídlové krovky červené až zlaté;  letky I. radu 
čierne s hnedým lemom; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, 
vonkajšia zástavica hnedo-červená, tvoriaca pri zloženom krídle 
krídlový trojuholník; prsia, brucho a holene čierne; chvost čierny so 
zeleným leskom; Sliepka:  chrbát, krycie perie chvosta, krídla, holene 
a brucho žemľovo až červeno žlté; hrdlo a prsia matne žemľovej 
farby; perie po stranách pŕs môže vykazovať červený okraj; 
chvostové perá a letky čierne s  hnedo okoreneným okrajom; V.ch.: 
silno odlišná farba, výrazná stvolova kresba; 
  
Modro pšeničné: ako zlato pšeničná, avšak namiesto čiernej modrá; 
 
Strieborno pšeničné: ako zlato pšeničná, avšak namiesto 
červenohnedej striebristá; pšeničné sfarbenie trochu svetlejšie; 
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Krahulcová: Základná farba čierna s hrubými sivobielymi pruhmi, 
ktoré paralelne a pravidelne prebiehajú cez celé operenie; pri 
kohútovi v rovnakej šírke ako základná farba; pričom počet pruhov 
závisí od veľkosti pera; každé pero končí čiernym špicom, čím vzniká 
uzavretý pruhovaný obraz; v podsade musí pruhovanie prechádzať 
až do stvolu pera; pri sliepke je čierna základná farba približne 
dvakrát tak široká ako sivobiele pruhovanie a preto je sliepka tmavšia 
ako kohút; V.ch.: viac ako jedno úplne čierne pero v letkách I. - II. 
radu alebo v kormidlových perách; každé úplne biele pero; podsada 
bez pruhovania alebo s príliš úzkym pruhovaním; každý mosadzný 
lesk pri kohútoch, alebo silný mosadzný lesk pri sliepkach;  ostrý 
prechod v pásikovaní; 

 

 


