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EE: Moderne Englische Kämpfer           ČR: Bojovnice novoanglické 
 
Pôvod: Anglicko; 
 
Celkový vzhľad: elegantná  kura s dlhým krkom; tvrdým, krátkym 
a pevne priľahlým perím;  hrdého postoja a chôdze; veľmi vysokého 
postoja; a jemnými tvarov;  
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 2,0 – 3,0 kg 
Hlava: jemná a dlhá; klinovitá; línia čela plochá; 
Hrebeň: jednoduchý; vzpriamený; malý; 
Zobák:  dlhý; len mierne zahnutý; farba viď farebné rázy; 
Oči: veľké; ohnivočervené; u  farby brezovej, oranžovo prsej a  
čiernej tmavé; 
Ušnice: červené; priľahlé; málo vyvinuté; 
Tvár: hladká; s jemnou pokožkou; 
Laloky: malé; jemné v tkanive; 
Krk: dlhý; len málo ohnutý; s krátkym, pevne priľahlým závesom, 
ktorý nesiaha až na ramená; 
Prsia: vysoko nesené; široké; zo strany plocho vyzerajúce; 
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Trup: široký v ramenách; ku chvostu sa klinovito zužujúci; 
Chrbát: nie dlhý; klesajúci smerom ku chvostu; 
Ramená: hranaté; vystupujúce; 
Krídla: vysoko nasadené;    priľahlo nesené; v ohybe ramena trochu 
odstávajúca; konce letiek siahajú pod sedlový záves; 
Sedlo: kratšie; s tesne priliehajúcim závesom; 
Chvost: krátky; tenký; úzky; nesený takmer vodorovne; kosieriky 
tvrdé, veľmi úzke, krátke a len ľahko zahnuté; 
Brucho: nevystupujúce; málo vyvinuté; úzke; 
Holene: dlhé; pevné; výrazne vystupujúce; 
Beháky: dlhé; neoperené; rovné; postoj pomerne široký; farba viď 
farebné rázy; 
Prsty: dlhé; dobre roztiahnuté; zadný prst pevne stojaci, nie príliš  
krátky;  
Operenie: sporé; tvrdé a pevne priľahlé; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,75-2,5 kg 
Až na  rozdiely spôsobené pohlaví, zhodná s kohútom; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: dlhé alebo vodorovne 
nesené telo; veľmi úzke alebo okrúhle ramená; vysoko nesený 
chvost, obzvlášť u sliepky; krátka, okrúhla hlava; výraznejšie 
zauhlenie v pätovom kĺbe alebo úzky postoj nôh; krátke beháky; dlhé 
a mäkké operenie; plné brucho; krátky krk; 
 
Znáška:  90; 
Násadové vajcia: 50 g; 
Farba škrupiny: biela až žltkastá; 
Veľkosť obrúčky: Kohút – 20; Sliepka – 18; 
 
Farebné rázy: 
 
Zlatokrká: Kohút: krčný záves žiariaca zlato oranžová, na hlave 
najtmavšia, smerom dole svetlejšia, naznačenie stvolovej kresby 
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povolené; štíty krídiel a chrbát žiariaca svetlo červenohnedá; krídlové 
spojky čierne, s oceľovomodrým leskom; letky II. radu s červenkasto 
hnedým lemom, pokiaľ možno až do špicov, pri zatvorených krídlach 
vytvárajú červenkasto hnedý krídlový trojuholník; prsia, brucho, 
holene a chvost tmavo čierne so zeleným leskom; Sliepka: hlava 
červenkasto hnedá, na krčnom závese prechádzajúca do zlatožltej, 
so slabou čiernou stvolovou kresbou; obrysové perie a krídla 
zlatohnedé s jemným čiernym korenením; lem peria zlatý, no bez 
lesku; kostrnka hnedá; prsia lososovej farby, ktorá po stranách 
a smerom dole prechádza do zlatohnedej; chvost matný čierny, dve 
veľké krycie perá chvosta s hnedastým korenením; farba behákov 
vŕbovo zelené; farba zobáku trochu tmavšia; 
 
Modrá zlatokrká: ako zlatokrká, len namiesto čiernej modrá; 
 
Striebrokrká: ako zlatokrká, no strieborno biela namiesto zlatej 
a hnedej; obrysové perie sliepky pôsobí kvôli čiernemu koreneniu 
strieborno sivo   s modrastým leskom; farba pŕs je trochu svetlejšia 
lososová; farba behákov a zobáka vŕbovo zelená; 
 
Modrá striebrokrká: ako u striebrokrkej ale namiesto čiernej modrá; 
  
Striebrokrká s oranžovým chrbtom: Kohút: hlava, krčný a sedlový 
záves slamovožltý, bez čiernej stvolovej kresby; chrbát 
hrdzavohnedý; štíty krídiel červenooranžové; letky II. radu so žltkasto 
bielou vonkajšou zástavicou, ktorá tvorí pri uzavretých krídlach, 
krídlový trojuholník; krídlové spojky čierne s oceľovomodrým leskom; 
prsia, brucho, holene a chvost čierne so zeleným leskom; Sliepka:, 
podobná ako striebrokrká ale s trochou hnedastého nádychu; farba 
behákov vŕbovo zelená; farba zobáka trochu tmavšia; 
 
Červeno sedlatá:  Kohút: ako zlatokrký; no maslovo biela namiesto 
čiernej; slabá smotanovo biela stvolova kresba v spodnej časti 
krčného závesu povolená; Sliepka: hlava a krčný záves zlatožltá so 
slabou bielou stvolovou kresbou; obrysové perie, krídla a chvost 
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biela, jemná maslová farba povolená; farba pŕs lososová; farba 
behákov a zobáka oranžovožltá až zlatožltá; 
 
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; 
farba behákov žltá; farba zobáka žltá s tmavou hornou časťou;   
V.ch.: chýbajúci krídlový trojuholník u kohúta; u oboch pohlaví veľa 
zábelov v letkách; výrazná stvolova kresba v krčnom závese; biela v 
obrysovom perí sliepky; 
 
Oranžovoprsá:  Kohút: hlava oranžovej farby; krčný a sedlový záves 
citrónovej až oranžovej farby s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je v 
sedlovom záves menej výrazná; kryt krídiel a chrbát mosadzne žlté; 
ostatné perie čierne so zeleným leskom; perie na prsiach (nie nižšie 
ako po holene úzko citrónovo lemované; Sliepka: farba krčného 
závesu a kresba pŕs ako u kohúta; ostatné perie čierne so zeleným 
leskom; tvár, hrebeň a laloky morušovej farby, čo najtmavšie; 
u kohúta trochu svetlejšie; farba očí tmavo hnedá; farba behákov 
a zobáka zeleno čierna; 
 
Modrá oranžovoprsá:  základná farba modrá; bez alebo s jemným 
tmavým lemovaním; oranžová kresba, farba tváre, očí a behákov ako 
u oranžovoprsej; 
 
Brezová:  ako oranžovoprsá, no striebrobiela namiesto oranžovej; 
farba tváre, očí a behákov ako u oranžovoprsej; 
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Modrá brezová: základná farba modrá bez alebo s jemným tmavým 
lemovaním; strieborno biela kresba ako u brezovej; farba tváre, očí 
a behákov ako u oranžovoprsej; 
 
Čierna: so zeleným leskom; bez pier inej farby; tvár morušovej farby 
alebo červená; farba behákov a zobáka čierna; 
 
Biela: základná farba biela; farba behákov a zobáka žltá; 
 
Modrá (s lemom, alebo bez lemovania): základná farba modrá 
s lemom alebo bez lemovania; krčný a sedlový záves čierno modrý; 
farba tváre, očí, zobáka a behákov ako u čiernej; 
 
V.ch.: podstatné odchýlky vo farbe peria; obzvlášť veľmi nečistá 
farba krčného závesu u zlato a striebrokrkých  kohútov; veľa kresby 
na holeniach u červeno sedlatých; príliš červený záves 
u oranžovochrbtých; prsia a holene čierne bez kresby 
u oranžovoprsých a brezových; lem v plášťovom operení u sliepok 
oranžovoprsých a brezových; 
 
 
 
 


