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EE: Altenglische Kämpfer                      ČR: Bojovnice staroanglické 

 

Pôvod: Anglicko; 

  

Celkový vzhľad: stredne veľká, pohyblivá bojová kura, s črtami 

vidieckej kury; s veľmi tvrdým svalstvom a operením; len mierne 

klesajúcim držaním tela a stredne vysokým, zalomeným postojom, 

zdôrazňujúcim bojový, vyzývavý charakter; 

 

Plemenné znaky - kohút: 

Hmotnosť: 2,0-3,0 kg 

Hlava: malá; krátka; 

Hrebeň: jednoduchý; malý; jemného tkaniva; obzvlášť u sliepok; 

sfarbený ako tvár; 

Chochol: všetky farebné rázy aj s chocholom, ktorý pozostáva 

z malého zväzku pier; sú povolené; 

Zobák:  pevný; dobre uzavretý; ohnutý; farba vždy podobná farbe 

beháka; 

Oči: veľké; jasné; farba viď farebné rázy; 

Ušnice: malé; červené; povolené jemné biele zábely; 
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Tvár: hladká; červená, pri oranžovoprsích, brezových a ich modrých 

verziách ako aj čiernych a modrých, s viac alebo menej čiernym 

pigmentom; 

Laloky: malé; s jemným tkanivom; obzvlášť u sliepok; sfarbené ako 

tvár; 

Krk:  stredne dlhý; silnejší; záves zakrýva ramená; 

Prsia: široké; pevné; plné;  oblo vpred vyklenuté; 

Trup: stredne dlhý; svalnatý; s tvrdým osvalením; po stranách 

zaoblený; zužujúci sa k chvostu; 

Chrbát:  stredne dlhý; plochý; k chvostu sa klinovito zužujúci; 

Ramená: veľmi široké; neodstávajúce; 

Krídla: veľké; široké; so širokými tvrdými letkami; pevne priľahlo 

nesené; 

Sedlo: po stranách zaoblené; so stredne dlhým závesom; pevne 

priľahlé;  

Chvost: veľký; mierne otvorený; zdvihnuto nesený; kormidlové perá 

tvrdé, so širokými zastavicami; dobre zahnutými kosierikmi;  

Brucho: tesné; úzke; pevne pritiahnuté; 

Holene: sotva stredne dlhé; silné; dobre osvalené; výrazne 

vystupujúce; 

Beháky: jemných kostí; hladké; nie príliš naširoko postavené; v kĺbe 

päty dobre zaoblené;  ostrohy jemné ale tvrdé; farba viď farebný ráz; 

Prsty: dobre roztiahnuté; stredne dlhé; so silnými, ostrými pazúrmi 

a dobre osadenými zadným prstom; 

Operenie: tvrdé; veľmi bohaté na lesk; s nepatrnou tvorbou páperia; 

pevne priliehajúce; 

 

Plemenné znaky - sliepka: 

Hmotnosť: 1,75-2,5 kg; 

Až na rozdiely podmienené pohlavím zhodná s kohútom; brucho 

plnšie vyvinuté ako u kohúta; ušnice a laloky sú vyvinuté nepatrne; 
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chvost nesený nižšie ako u kohúta a mierne vejárovito; pri 

chocholatých a s oblým chocholom bohatým na perie; 

 

Vyraďujúce chyby plemenných znakov: malé, slabé alebo úzke 

telo; mäkké svalstvo; úzke prsia; hlboká, vyčnievajúca prsná kosť; 

príliš úzke ramená; mäkké, voľné perie alebo tvorba podúšok; tenký 

krk; plochý, tenký chvost; dlhá alebo hrubá hlava; ploché holene; 

hrubá kostra; roztiahnutý, príliš široký postoj nôh; príliš málo 

roztiahnuté prsty; málo vyvinuté ostrohy u kohúta; 

 

Znáška: 120 

Násadové vajcia:  50 g. 

Farba škrupiny:  biela až žltkastá 

Veľkosť obrúčky: Kohút – 20; Sliepka – 18; 

 

Farebné rázy: 

 

Zlatokrká: Kohút: hlava tmavá zlato oranžová; krčný záves tmavo 

zlato oranžový; od hlavy najtmavší, smerom dole svetlejší 

s naznačenou, šedo melírovanou stvolovou kresbou; sedlový záves 

ako spodná časť krčného závesu, no bez kresby; krídlové krovky 

a chrbát žiariaca svetlá červeno hnedá; krídlové spojky čierne, 

oceľovo modro alebo zeleno sa lesknúce; letky I. radu čierne 

s úzkym hnedým vonkajším okrajom; letky II. radu vnútorná zástavica 

čierna, vonkajšia zástavica červenkasto hnedá, pokiaľ možno až do 

špicov; pri zatvorených krídlach tvoria červenkasto hnedý krídlový  

trojuholník; prsia, brucho, a holene čierne; chvost tmavo čierny so 

zeleným leskom; Sliepka: hlava červenkasto hnedá; krčný záves od 

hlavy zlatohnedý, smerom dole prechádzajúci do zlatožltej, so slabou 

čiernou stvolovou kresbou; obrysové perie a krídla zlatohnedé 

s jemným čiernym korenením a hnedými kostrnkami; úzke, zlatisté 
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okraje pier povolené; prsia lososovej farby, po stranách a smerom 

dole prebiehajúce do zlatohnedej farby; chvost matná čierna, dve 

veľké krycie  perá chvosta s hnedastým korenením; farba behákov 

vŕbovo zelená, žltá alebo mäsovej farby; farba očí oranžovočervená 

až červená;  V.ch.: veľmi nečistá farba krčného závesu alebo silno 

prekreslené prsia u kohútov; výrazné odchýlky v kresbe peria a farbe; 

silné zlaté lemy u sliepok; silné zábely u oboch pohlaví; 

 

Modrá zlatokrká: ako zlatokrká; no modrá namiesto čiernej; teda aj 

modré korenenie u sliepok; farba behákov a očí ako u zlatokrkej; 

V.ch.:  veľmi nečistá farba krčného závesu alebo silno prekreslené 

prsia u kohútov;  výrazná odchýlka v kresbe peria a farbe; príliš 

svetlá alebo príliš tmavá modrá; silné lemy alebo takmer 

jednofarebne modré obrysové perie u sliepok; silná zábely u oboch 

pohlaví; 

 

Striebrokrká: Kohút: hlava strieborno biela; krčný záves strieborno 

biely so zvýraznenou, šedo melírovanou stvolovou kresbou; sedlový 

záves ako krčný záves, no bez kresby; krídlové krovky a chrbát 

strieborno biely; krídlové spojky čierne, oceľovo modro alebo zeleno 

sa lesknúce; letky I. radu čierne s úzkym, bielym vonkajším okrajom;  

letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica biela, čo 

možno až do špicov, pri zatvorených krídlach tvoriaca biely krídlový 

trojuholník; prsia, brucho a holene čierne; chvost tmavo čierny so 

zeleným leskom; Sliepka: hlava strieborno biela; krčný záves 

strieborno biely so slabou čiernou stvolovou kresbou; obrysové perie 

a krídla strieborno šedé s jemným čiernym korenením; a bielymi 

kostrnkami pier; úzke biele okraje pier povolené; prsia  svetlo 

lososovej farby, po stranách a smerom dole prechádzajúce do sivej; 

chvost matne čierny; dve veľké krycie perá chvosta s bielym 

korenením; farba behákov vŕbovo zelená, žltá alebo mäsovej farby; 
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farba očí oranžovo červená až červená; V.ch.: veľmi nečistá farba 

krčného závesu alebo silno prekreslené prsia u kohútov;  výrazné 

odchýlky v kresbe a farbe peria; silný žltý odtieň u kohúta; silná hrdza 

alebo lemy na obrysovom perí sliepky; zábely u oboch pohlaví; 

 

Modrá striebrokrká: ako striebrokrká, no modrá namiesto čiernej, 

teda aj modré korenenie u sliepky; farba behákov a očí ako 

u striebrokrkej; V.ch.: veľmi nečistá farba krčného závesu alebo silno 

prekreslené prsia u kohútov; výrazné odchýlky v kresbe a farbe peria; 

príliš veľa svetlej alebo príliš tmavej modrej; silná hrdza alebo lemy 

na obrysovom perí sliepky; zábely u oboch pohlaví; 

 

Striebrokrká s oranžovým chrbtom:  Kohút: hlava slamovo žltá; 

krčný a sedlový záves slamovo žltý s naznačenou, šedou stvolovou 

kresbou; chrbát hrdzavo hnedý; krídlové krovky červeno oranžové; 

krídlové spojky čierne, oceľovo modro alebo zeleno sa lesknúce;  

letky I. radu čierne s úzkym, žltkasto bielym vonkajším okrajom; letky 

II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica žltkasto biela, 

čo možno až do špicov, pri zatvorených krídlach tvoriaca žltkasto 

biely krídlový trojuholník; prsia, brucho a holene čierne; chvost čierny 

so zeleným leskom; Sliepka: ako striebrokrká s trochu hnedastým 

odtieňom; farby behákov vŕbovo zelená, žltá alebo mäsovej farby; 

farba očí oranžovo červená až červená; V.ch.: veľmi nečistá alebo 

príliš červená farba krčného a sedlového závesu alebo silná kresba 

pŕs u kohútov; výrazné odchýlky v kresbe a farbe peria; silná hrdza 

alebo lemy na obrysovom perí sliepok; zábely u oboch pohlaví; 

 

Modrá striebrokrká s oranžovým chrbtom: ako striebrokrká 

s oranžovým chrbtom, no modrá namiesto čiernej; farba behákov 

a očí ako u striebrokrkej s oranžovým chrbtom; V.ch.: veľmi nečistá 

alebo príliš červená farba krčného a sedlového závesu alebo silná 
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kresba pŕs u kohútov; výrazné odchýlky v kresbe a farbe peria; príliš 

svetlá alebo príliš tmavá modrá; silná hrdza alebo lemy na 

obrysovom perí sliepok; zábely u oboch pohlaví; 

 

Zlato pšeničná: Kohút: hlava zlato oranžová, krčný a sedlový záves 

zlato oranžový, smerom dolu prechádzajúci do zlatožltej, bez kresby; 

chrbát, ramená a krídlové krovky červenooranžové; letky I. radu 

čierne so svetlo hnedým vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra 

čierne, zvonka svetlo hnedé tak, že krídlový trojuholník sa javí svetlo 

hnedý; krídlové spojky čierne, oceľovo modro alebo zeleno sa 

lesknúce; prsia, brucho a holene čierne; kormidlové perie čierne; 

kosierky čierne so zeleným leskom, malé vedľajšie kosierky 

s hnedým lemovaním; Sliepka: hlava svetlozlatá, krčný záves svetlo 

zlatohnedý so zlatým lemovaním; nepatrne matná čierna, stvolova 

kresba na spodnej časti povolená; obrysové perie čo možno 

rovnomerne pšeničnej farby; prsia, holene a brucho trochu svetlejšej 

pšeničnej farby; letky I. radu hnedočierne s hnedým vonkajším 

okrajom; letky II. radu zvnútra matná hnedočierna, zvonka od tmavo 

pšeničnej farby až po svetlo škoricovú; kormidlové perá matná 

čierna; krycie perá chvosta čierno hnedé so pšeničným lemovaním; 

farba behákov mäsová alebo žltá; farba očí oranžovočervená; V.ch.: 

U kohúta: silná stvolova kresba alebo príliš tmavá farba na závesoch; 

fialová na kosierikoch; U sliepky: jasne viditeľná stvolova kresba  

a príliš svetlá farba na krčnom závese; nerovnomerná, príliš tmavá 

alebo príliš svetlá pšeničná farba; príliš svetlé lemovanie alebo 

začadené medzivrstvy na obrysovom perí; zábely u oboch pohlaví; 

 

Modro pšeničná: Kohút a sliepka: ako zlato pšeničná,  ale modrá 

namiesto čiernej; farba behákov mäsová alebo žltá; farba očí 

oranžovočervená; V.ch.: ako u zlato pšeničnej; príliš svetlá alebo 

príliš tmavá modrá; 
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Strieborno pšeničná: Kohút: Hlava slamovožltá; krčný a sedlový 

záves slamovožlté so strieborným lemovaním bez stvolovej kresby; 

krídlové krovky a chrbát sýto oranžové; krídlové spojky čierne, 

oceľovo modro alebo zeleno sa lesknúce; letky I. radu čierne 

s bielym vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra čierne, zvonka 

žltkasto biele, pri zatvorených krídlach tvoria žltkasto biely krídlový 

trojuholník; prsia, brucho a holene čierne; chvost čierny so zeleným 

leskom; spodné vedľajšie kosieriky striebristé lemované; Sliepka: 

hlava žemľovej farby; krčný záves matná hnedá so striebristým 

lemovaním; nepatrná stvolova kresba na spodnej časti povolená; 

chrbát a plášť svetlo pšeničnej farby; prsia, brucho a holene trochu 

svetlej pšeničnej farby; letky I. radu hnedasto matne čierne s hnedým 

vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra čierno hnedé, zvonka trochu 

tmavšej pšeničnej farby ako chrbát a plášť; chvost šedo čierny 

s hnedastým tieňovaním; farba behákov mäsová alebo žltá; farba očí 

oranžová až červená; V.ch.: U kohúta veľa tmavej hnedej na krídlach 

a krovkách; silné striebristé lemovanie na kormidlových perách 

a veľkých kosierikoch;  U sliepky príliš svetlé, bledasté časti pŕs; 

chýbajúce strieborné lemovanie na krku; príliš svetlé lemovanie alebo 

začadené medzivrstvy na obrysovom perí. zábely u oboch pohlaví; 

 

Červeno sedlatá: Kohút: hlava oranžová; krčný záves lesknúca sa 

zlato oranžová s bielou stvolovou kresbou na spodnej časti; sedlový 

záves lesknúca sa zlato oranžová; chrbát intenzívna červená; 

krídlové krovky sýto tehlovo červené; krídlové spojky biele; letky I. 

radu biele s úzkym, hnedým vonkajším okrajom; letky II. radu 

vnútorná zástava biela, vonkajšia zástava červenohnedá, pri 

zložených krídlach tvoriaca červenohnedý krídlový trojuholník; prsia 

biele,  na prednej časti krku povolené červenkasté medzivrstvy; 

brucho, holene a chvost biele; ojedinelé, malé čierne fľaky na perí 
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povolené; Sliepka: hlava zlatožltá; krčný záves zlatožltý s bielou 

stvolovou kresbou; prsia lososovej farby; zvyšné perie maslovo biele; 

jemná hrdza (krídlová ruža) na spodnej  časti zatvoreného krídla 

a jemné žltkasté okraje peria na obrysovom perí povolené; farba 

behákov vŕbovo zelená, žltá alebo mäsová; farba očí červeno-

oranžová; V.ch.: U kohúta príliš tmavý, príliš svetlý alebo melírovaný 

krčný a sedlový záves; príliš prenikajúca kresba krku; veľa bielej na 

krídlových krovkách; chýbajúci hnedý krídlový trojuholník; veľa 

červených medzivrstiev na prsiach a holeniach; U sliepky chýbajúca 

alebo silno  prenikajúca kresba krku;  príliš hnedá alebo príliš svetlá 

farba pŕs; príliš veľa hrdze na obrysovom perí; U kohúta a sliepky 

príliš veľa čiernych medzivrstiev alebo čisto čierne perie; 

 

Červeno  sedlatá pšeničná: Kohút: ako červeno sedlatý; 

Sliepka: ako zlato pšeničná, ale biela namiesto čiernej; farba 

behákov vŕbovo zelená, žltá alebo mäsová; farba očí 

červenooranžová; V.ch.: U kohúta: silno odlišujúce sa červené 

a zlaté tiene; u sliepky: príliš veľa svetlej v obrysovom operení; príliš 

málo bielej v letkách alebo chvoste;  

 

Jarabičia s bielymi špicami pier: Kohút: hlava červenohnedá; krčný 

a sedlový záves tmavo červenohnedý s čiernou stvolovou kresbou 

a bielymi špicami pier; chrbát a krídlové krovky červenohnedé, krovky 

s bielymi koncami pier; krídlové spojky zeleno sa lesknúca čierna 

s bielymi koncami; letky I. radu čierne s bielymi koncami, Letky II. 

radu vnútorná zástavica čierna z vonku hnedá, s bielymi koncami; 

Prsia, brucho, holene, kosieriky a kormidlové perá čierne s bielymi 

koncami pier, tak pravidelné, ako je len možné; Sliepka: hlava 

zlatohnedá; krčný záves zlatohnedý so slabou čiernou stvolovou 

kresbou a bielymi koncami pier; obrysové perie a krídla červenkasto 

hnedé s jemným čiernym korenením, každé pero s bielym koncom; 
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na veľkých krídlových krovkách vytvárajúc spojky; prsia, brucho 

a holene trochu svetlejšie; letky I. radu čierne s bielymi koncami;  

letky II. radu zvonka tmavo červenohnedé s bielymi špicmi, zvnútra 

čierne, tvoriac hnedý krídlový trojuholník; chvost hnedasto čierny 

s bielymi koncami pier; farba behákov mäsová alebo žltá; farba očí 

červená; V.ch.: príliš veľa bielej kresby u mladých; silná tvorba lemov 

na obrysovom perí sliepky; príliš veľa svetlej základnej farby; čisto 

biele perie na letkách II. radu; silné zábely u oboch pohlaví; 

 

Oranžovoprsá: Kohút: hlava oranžovej farby; krčný a sedlový záves 

citrónovej až oranžovej farby s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je v 

sedlovom záves menej výrazná; krídlové krovky a chrbát 

mosadzovožlté. zvyšné perie čierne so zeleným leskom; prsia čierne, 

lemované úzko citrónovo vrátane partií hrvoľa; u starších zvierat 

hlboko siahajúca kresba povolená; Sliepka: farba krku a kresba pŕs 

ako u kohúta; zvyšné perie čierne so zeleným leskom; farba behákov 

čierna až mäsová; farba očí tmavohnedá až červená; V.ch.:  

lemovanie na holeniach a bruchu; kostrnky citrónovej farby na 

operení pŕs; kresba na obrysovom perí sliepky; silné fialové 

medzivrstvy alebo zábely u oboch pohlaví; 

 

Modrá oranžovoprsá: 

Ako oranžovoprsá, no modrá namiesto čiernej; farba behákov čierna 

až mäsová; farba očí tmavo hnedá až červená; V.ch.: chyby kresby 

ako u oranžovoprsej;  príliš svetlá alebo príliš tmavá modrá; silné 

zábely alebo čerň u oboch pohlaví; 

 

Brezová: ako oranžovoprsá no strieborno biela namiesto oranžovej, 

citrónovej a mosadznej farby; farba behákov čierna až mäsová; farba 

očí tmavo hnedá až červená; V.ch.: silný žltý odtieň; striebristé 

lemovanie na holeniach a bruchu; striebristé kostrnky na operení pŕs; 
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kresba na obrysovom perí; silné fialové medzivrstvy; zábely u oboch 

pohlaví; 

 

Modro brezová: ako brezová, no modrá namiesto čiernej; farba 

behákov čierna až mäsová; farba očí tmavo hnedá až červená; 

V.ch.: chybná kresba ako u brezovej; príliš svetlá alebo príliš tmavá 

modrá; silné zábely alebo veľa čiernej u oboch pohlaví; 

 

Čierna:  čierna so zeleným leskom; farba behákov čierna až mäsová; 

farba očí tmavo hnedá až červená; V.ch.: príliš matné perie;  červené 

perie na závesoch; výrazné fialové medzivrstvy; výrazné zábely 

u oboch pohlaví; 

 

Biela: čistá biela; jemný žltý odtieň a jednotlivé malé, čierne škvrny 

povolené; farba behákov mäsová alebo žltá; farba očí oranžovo 

červená; V.ch.: silný žltý odtieň; perie inej farby; silne nečistá farba; 

 

Modrá: základná farba svetlejšia alebo tmavšia šedo modrá s lemom 

alebo bez modrého lemovania; hlava, krčný a sedlový záves ako aj 

krídlové krovky u kohúta a krčný záves u sliepky jasne tmavší; farba 

behákov čierna až mäsová; farba očí tmavo hnedá až červená; 

V.ch.: silno hrdzavé alebo zabelené perie; 

 

Krahulcová: každé pero s viacnásobným striedaním čiernej s modro 

šedou  jemne, oblúkovito, krížom, krahulcovito;  u kohúta v rovnakej 

šírke; u sliepky sú tmavé časti peria trochu širšie ako svetlé; kresba  

nie je silno ohraničená; podsada len slabo prekreslená; farba 

behákov mäsová alebo žltá; tmavý odtieň u sliepky povolený; farba 

očí oranžovo červená; V.ch.:  silno kontrastné krahulcovanie; hrdza 

alebo zábely u oboch pohlaví; 
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Čierna bielo škvrnitá: základná farba čierna, zeleno sa lesknúca; 

konce pier s bielym špicom; U sliepky podľa možnosti rovnomerne 

rozložená kresba;  U kohúta a u mláďat je čierna prevažujúca; čisto 

biele perá na letkách I. radu povolené; s vekom je biela kresba 

výraznejšia; farba behákov tmavo bridlicovo šedá; so svetlými fľakmi 

povolená; farba očí červená; V.ch.: príliš silná bridlicovo šedá, biela 

kresba; čisto biele letky II. radu; červené perá; 


