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EE: Pfälzer Kampfhühner                 ČR:  
  
Pôvod: vyšľachtená z novoanglickej bojovníčky a Malajky 
v Rheinland Pfälcku; 
 
Celkový vzhľad: silný kur; veľmi vysokého postoja; s dlhým krkom; 
tvrdým, krátkym a pevne priľahlým perím; pyšného držania tela; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 2,0-2,5 kg; 
Hlava: jemná a dlhá; klinovitého tvaru; s plochým čelom; 
s naznačenou uzdičkou na hrdle; 
Hrebeň: trojradový hráškový; 
Zobák: dlhý; mierne zahnutý; vŕbovo zelený; 
Oči: veľké; oranžovo červené; 
Ušnice: červené; málo vyvinuté; pevne priľahlé; 
Tvár: červená; jemná v tkanive; 
Laloky: len mierne naznačené; 
Krk: dlhý; len mierne ohnutý; s krátkym, pevne priľahlým závesom, 
ktorý nedosahuje k ramenám; 
Prsia: široké; pri pohľade zo strany ploché; vysoko nosené; 
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Trup: široký; smerom dozadu výrazne zúžený; pevný v svalstve; 
zdvihnutý;. 
Chrbát: sotva stredne dlhý; mierne klenutý; spadajúci; 
Ramená: široké; hranaté; dobre osadené; 
Krídla: ploché; priľahlé a vysoko nesené; odstávajúce v ramenách; 
Sedlo: krátke; záves dobre priliehajúci; 
Chvost: krátky; úzky; takmer vodorovne nesený; kosieriky tvrdé, 
úzke, krátke a mierne ohnuté; 
Brucho: nevystupujúce; zadná časť priliehavá a pevná; 
Holene: dlhé; pevné; od tela mierne odstávajúce;  
Beháky: dlhé; pevné; v postoji široké; vŕbovo zelené; 
Prsty: dobre roztiahnuté; nie príliš krátke; s pevne nasadeným 
zadným prstom; 
Operenie: priliehavé; úzke; tvrdé; s malým podielom podsady; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,75-2,0 kg. 
Až na rozdiely podmienené pohlavím zhodná s kohútom; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: dlhé, úzke alebo 
vodorovne nesené telo; veľmi úzke a oblé plecia; vysoko nesený 
chvost; krátka, oblá hlava; silno zalomený alebo úzky postoj 
behákov; krátke beháky; dlhé a mäkké perie; slabé osvalenie; plné 
výrazné brucho; krátky krk; 
 
Znáška:  100; 
Násadové vajcia min. 50 g; 
Farba škrupiny: biela až žltkastá; 
Veľkosť obrúčok: kohút – 20; sliepka – 18; 
 
Farebné rázy: 
 
Zlatokrké: kohút: krčný záves žiarivo zlato oranžový; na hlave 
najtmavší, smerom dole svetlejší bez stvolovej kresby; sedlový záves 
ako najsvetlejšia časť krčného závesu bez stvolovej kresby; krovky 
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krídiel a chrbát žiarivo svetlo červeno hnedý; veľké krovky čierne, 
oceľovo modro žiariace; letky II. radu s červeno hnedým lemom, 
podľa možnosti až ku koncu  pera; pri zloženom krídle vytvárajú 
červeno hnedý krídlový trojuholník; prsia, brucho, holene a chvost 
tmavo čierne so zeleným leskom; sliepka: hlava červeno hnedá; 
krčný záves červeno hnedý prechádzajúci do zlato žltej; s miernou 
stvolovou kresbou; krytie plášťa a krídiel zlato hnedé s jemným 
čiernym korenením; okraj pera zlatý; kostrnka hnedá; prsia lososovej 
farby, po bokoch a smerom dole prechádzajú do zlato hnedej; chvost 
matne čierny; dve veľké krycie perá chvosta hnedo lemované; farba 
beháka a zobáka vŕbovo zelená; V.ch.: kohút: čierna stvolova kresba 
v závesoch; hnedé lemovanie na prsiach; príliš tmavá zlatá farba; 
sliepka: príliš tmavá alebo šedá základná farba; lemovanie v plášti; 
zábely u oboch pohlaví; 
 
  


