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EE: Madras                                              ČR: Bojovnice madraské 
 
Pôvod: plemeno kur, ktoré sa objavilo pred tisícimi rokmi v Indii, 
pravdepodobne v oblasti Madrasu; 
 
Celkový vzhľad: kur skôr vyššieho postoja, veľmi pohyblivý 
s pomerne pevnou kostrou, s dobrým osvalením a priamym držaním 
tela; u Madraskej bojovníčky majú veľmi bojovú povahu, aj sliepky; 
pud kvokavosti je u sliepok zachovaný; k chovateľovi sú zvieratá 
prítulné;  
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 3,0 - 3,5 kg; 
Hlava: tvar dravca; široké čelo a obočie; šija odsadená; 
Hrebeň: krátky; málo vyvinutý; pevne nasadený; hráškový; 
Zobák: stredne dlhý; silný; mierne ohnutý; 
Oči: perlovej farby; hlboko ležiace; 
Ušnice: tmavo červené; 
Tvár: červená; mierne operená; suchá; 
Laloky: málo vyvinuté; tmavo červené; holé; medzi lalokmi vyvinutý 
kožný útvar (uzdička) mierne operená štetinovým perím; 
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Krk: stredne dlhý; mierne operený; 
Prsia: široké; dobre osvalené; 
Trup: stredne dlhý; veľmi široký; 
Chrbát: široký; spadajúci; 
Ramená: široké; odsadené; 
Krídla: silné; Výrazne odstávajúce; nesené paralelne k chrbtovej osi; 
Sedlo: so skromným závesom;  
Chvost: krátky, s úzkymi kosierikmi; takmer vodorovne nesený; 
Brucho: málo vyvinuté; 
Holene: široko stojace; výrazne osvalené; 
Beháky: stredne vysoké; pevné; ostrohy silné ; žlté; 
Prsty: stredne dlhé; dobre roztiahnuté; 
Operenie: krátke; tvrdé; pevne priľahlé; krčný záves nesmie zakrývať 
ramená; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 2,5-3,0 kg 
zhodná s kohútom až na znaky podmienené pohlavím; povolená 
tvorba ostrôh; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: slabá stavba tela; slabé 
osvalenie; úzke ramená; úzky trup; úzka, dlhý hlava; príliš vysoký 
postoj; vysoko nesený chvost; plachá povaha; 
 
Znáška:  60; 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny: žltkasto biela až svetlo hnedá 
Veľkosť obrúčok: kohút – 22; sliepka – 20; 
 
Farebné rázy: pri hodnotení má farba druhoradý význam. 
 
Divoko sfarbená: kohút: hlava čierno hnedá; krk a sedlo červeno 
hnedé s čiernou stvolovou kresbou; ramená a chrbát tmavo hnedé;  
letky I. radu čierne; letky II. radu z vnútornej strany čierne, z 
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vonkajšej hnedé, tvoriace krídlový trojuholník; veľké krovky (zrkadlo) 
a chvost čierne so zeleným leskom; prsia, brucho a holene čierne; 
sliepka: hlava čierna; krk čierny s úzkym červeno hnedým 
lemovaním; krycie perie hnedé s výrazným, na zeleno lesknúcim, 
čiernym korenením; na hrotoch zliate do mesiačikových škvŕn, bez  
lemu; každé pero so svetlou kostrnkou; prsia gaštanovo hnedé 
s postranným tmavým korenením; holene a brucho šedo čierne; 
chvost čierny; V.ch.: u kohúta svetlejšia základná farba; málo 
výrazná  alebo chýbajúca stvolová kresba n závesoch; hnedá farba 
na prsiach, holeniach a bokoch; u sliepky hnedá hlava; chýbajúca 
čierna mesiačiková kresba v horných partiách plášťa; svetlé lemy na 
chrbte a sedle; úzka alebo viac melírovaná kresba v krčnom závese; 
chýbajúca kostrnková kresba; prebelené prsia;  
 
Zlato pšeničná: kohút: hlava, krčný a sedlový záves zlato hnedo 
červený; chrbát hnedý; ramená a kryt krídiel červené; veľké krovky 
(stuha) tvoria široký, čierny, lesknúci sa priečny pás; letky I. radu 
čierne; letky II. radu z vnútra čierne, z vonka hnedo červené, tvoriace 
krídlový trojuholník; hrdlo, prsia, brucho a holene čierne; chvost 
čierny so zeleným leskom; sliepka: hlava a krčný záves hnedo 
červený; z časti s čiernou stvolovou kresbou; chrbát, sedlo, krycie 
perá chvosta, krídla, holene a brucho červeno žlté; hrdlo a prsia 
matne žlté; pričom je perie po stranách pŕs s červeným okrajom 
a svetlou kostrnkou; chvostové perá a letky čierne s hnedým lemom; 
V.ch.: u kohúta výrazná hnedá kresba na prsiach a holeniach; 
u sliepky celkovo tmavé, hnedé sfarbenie; takmer biele letky; 

Modro pestrá: ako pestrá len čierna farba je nahradená šedo 
modrou; kohút: základná farba modrom šedá; krčný a sedlový záves 
o niečo svetlejší ako chrbát a štíty krídiel; zrkadlo modré; chvost 
modrý; kresba podobá porcelánovej, ale nie je tak pravidelná, čisto 
ohraničená a škvrna na konci bieleho peria je väčšia; letky I. a II. 
radu pestré; prípustných niekoľko bielych pier; prsia a holene šedo 
modré s bielymi špicami pier;  sliepka: sfarbenie takmer zhodné 
s kohútom, na rozdiel od kohúta je trojfarebná kresba aj na chrbte, 
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ramenách a štítoch krídiel; u sliepky vekom pribúda v kresbe viacej 
bielej čo neznižuje jej hodnotu; V.ch.: chýbajúca trojfarebná kresba 
vo väčšom rozsahu; prevažne biele štíty krídiel; viacej celkom alebo 
takmer bielych letiek; 
 
Bielo červená: kohút: základná farba - zašedlá biela premiešaná 
s tmavým perím; ramená, krčný a sedlový záves svetlo oranžovo 
červený premiešaný bielou; sliepka: premiešaná farba pšeničná 
a biela; 
 
  


