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EE: Sundanesische Kämpfer                   ČR: 
  
Pôvod: Indonézia (Západná Jáva), od roku 1970 chovaná 
v Holandsku; 
 
Celkový vzhľad: Stredne veľký bojovný kur s priamym držaním tela; 
stredne vysokým postojom; vodorovne neseným a dobre vyvinutým 
chvostom; trup sa spredu smerom dozadu zužuje; krk relatívne dlhý, 
úzky; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 2,5-3,0 kg 
Hlava: nie príliš dlhá;  smerom dozadu širšia;, s vystupujúcimi 
nadočnicovými oblúkmi; 
Hrebeň: malý, trojradový, hráškový; jemne perlený; červený; 
Zobák: krátky; silný; mierne zahnutý; 
Oči: svetlo-oranžové až perlové; 
Ušnice: malé; červené;  
Tvár: červená; 
Laloky: neexistujú, alebo len naznačené, výrazná krčná uzdička; 
Krk: pomerne dlhý;  mierne ohnutý; záves nezakrýva ramená; 
Prsia: stredne široké; nesené trošku dopredu; 
Trup: pomerne dlhý; smerom dozadu užší; s priamym držaním; 
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Chrbát: široký medzi ramenami; stredne dlhý a plochý; smerom 
dozadu zužujúci; 
Ramená: široké a vysoko nasadené; priľahnuté; 
Krídla: silné; pevne priľahlé; 
Sedlo: plné; stredne operené;  
Chvost: dobre vyvinutý; stredne pokrytý kosierikmi; vodorovne 
nesený; 
Brucho: málo vyvinuté; sporo operené; 
Holene: stredne dlhé; svalnaté;  
Beháky: stredne dlhé; postoj široký; dobre vyvinuté ostrohy; žlté; 
Prsty: silné; dobre roztiahnuté; s dobre nasadenými zadnými 
prstami; 
Operenie: veľmi tvrdé s bohatým leskom; s pomerne malou tvorbou 
podsady; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 2,0-2,5 kg. 
Až na rozdiely podmienené pohlavím zhodná s kohútom; ostrohy sú 
prípustné;  
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: Príliš vysoký, alebo hlboký 
postoj; nedostatočné priame držanie tela; nevyvinutý alebo smerom 
dole nosený chvost; visiace chvostové perie; dlhý zobák; veľké 
laloky; príliš voľné perie; 
 
Znáška: 110;  
Násadové vajcia: 45 g; 
Farba škrupiny: krémová až hnedá; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 20; sliepka – 18; 
 
Farebné rázy:  
 
Čierna: čierna so zeleným leskom; toleruje sa mierne začervenané 
perie; farba beháka žltá, tmavý nádych je prípustný; V.ch.: veľa bielej 
alebo červenej farby v krčnom závese; 
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Zlato-pšeničná: kohút: hlava, krčný a 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: hlava a krk zlato-hnedé až hnedo-
červené, z časti so stvolovou kresbou; 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; 


