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EE: Brabanter                                  ČR: Brabantky 
 
Pôvod: Holandsko; 
 
Celkový vzhľad: stredne veľká, ľahko stavaná, veľmi pohyblivá kura;  
s trošku vyššie neseným trupom; stredne vysokým postojom; 
plemenný typ dotvára chochol a na tri časti delená brada; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 1,9-2,5 kg 
Hlava: stredne veľká; široká; bez lebečného vydutia; 
Hrebeň: rožkový; pozostávajúci z dvoch zaoblených rohov, ktoré sú 
bezprostredne pred chochlom usporiadané do tvaru písmena V; 
Chochol: priamo stojaci; smerom hore pomerne špicato vybiehajúci; 
má tvar veľkej prilbice; najdlhšie z predných pier chochla môžu byť 
trošku naklonené dopredu; zadné by mali smerovať v smere línie šije; 
Zobák: stredne dlhý; silný; na špici ohnutý; s vystupujúcimi nozdrami; 
medzi ktorými je podkovovitá priehlbina s bradavicou alebo bez nej; 
farba zobáka podľa farebného rázu, podobná beháku; 
Oči: veľké; jasné; oranžovej až červeno hnedej farby; 
Ušnice: malé; skryté bokombradou; 
Tvár: takmer skrytá bradou; 
Laloky: sotva vyvinuté; zakryté bradou; 
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Brada: bohato operená; pevne zaviazaná, čo vytvára zreteľné 
trojdielne rozdelenie brady; brada plne zakrýva krk; bokombrada 
siaha po stranách až na úroveň očí, bez bránenia vo výhľade;   
Krk: stredne dlhý; s plným, bohatým, dobre vyvinutým závesom; 
Prsia: plné; dobre zaoblené; dopredu klenuté; vysoko nesené; 
Trup: široký; smerom dozadu zužujúci; 
Chrbát: stredne dlhý; mierne klesajúci; 
Ramená: dobre zaoblené;  
Krídla: silne; nesené priľahlo; 
Sedlo:  s plným, širokým závesom; 
Chvost: pomerne veľký a bohato operený; trošku otvorený a vyššie 
nesený; hlavné aj vedľajšie kosierky dlhé, široké a zahnuté; 
Brucho: menej vyvinuté; 
Holene: výrazne stredne dlhé; dobre operené;  
Beháky: výrazne stredne dlhé; neoperené; široké v postoji; farba viď 
farebné rázy; 
Prsty: stredne dlhé; neoperené; 
Operenie: husté; pevne priľahlé; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 1,5-2,0 kg 
Až na rozdiely podmienené pohlavím zhodná s kohútom; v trupe 
trošku zavalitejšia; v postoji trošku hlbšia; a v držaní tela trošku 
vodorovnejšia ako kohút; laloky plne zakryté bradou; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: ťažké telo; ploché prsia; 
príliš hlboký alebo vysoký postoj; ploché alebo príliš strmé držanie 
chvosta; príliš voľný, široký, krátky alebo guľovitý chochol; zle 
vyvinuté perie brady; chýbajúce trojité delenie brady; zvonka jasne 
viditeľný krčný lalok u sliepky; rozvetvené alebo sotva vyvinuté rohy 
hrebeňa; výrazne nízke držanie krídel; hnedo čierna farba očí; 
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Znáška: 170; 
Násadové vajcia:  52 g; 
Farba škrupiny: biela; 
Veľkosť obrúčky:  kohút – 18; sliepka – 16; 
 
Farebné rázy: 
  
Čierna: tmavá, lesknúca sa čierna; farba behákov tmavo šedá; V.ch.: 
červené perá; zábely; 
 
Biela: čistá biela; mäsová; svetlá šedo modrá povolená; V.ch.: silný 
žltý nádych; 
  
Perlovo šedá: u kohúta a sliepky rovnaká svetlá šedo modrá; 
s jemným tmavým korenením na závesoch; farba behákov modro 
šedá; V.ch.: žltý nádych; silné korenenie; hrdza;  
 
Modrá s lemom: základná farba rovnomerná, stredná modrosivá; 
každé pero s viac alebo menej tmavo modrým lemom, ktorý nie je 
ostro ohraničený; krčný, sedlový záves, chrbát, krovky u kohúta 
a krčný záves u sliepky v tmavej modrej; farba behákov modro šedá; 
V.ch.: silno fľakatá alebo sadzovitá základná farba; chýbajúce lemy; 
hrdza na závesoch; zábely; 
 
Krahulcová: každé pero vo viacnásobnom striedaní s tmavomodro  
šedou a svetlomodro šedou, v jemnej oblúkovito priečnej krahulcovej 
kresbe; u kohúta v rovnakej šírke; u sliepky sú tmavšie časti peria 
širšie ako svetlejšie; kresba nie je ostro ohraničená; farba behákov 
mäsová, pokiaľ možno bez tmavých fľakov; V.ch.: lemy; silno 
rozmazaná kresba; hrdza; zábely; 
 
Strieborná: u kohúta a sliepky základná farba strieborno biela; brada 
čierna; úzke strieborné medzivrstvy povolené; čierne medzivrstvy 
a úzky lem na kosierikoch u kohúta povolené; perá v krčnom závese, 
sedlovom závese a chochole majú na hrotoch čiernu okrajovú kresbu 
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v tvare V; farba behákov modro šedá; V.ch.: výrazný oblý lem alebo 
výrazná, okrúhla, bodkovaná kresba v operí; plne čierne kosierky 
u kohúta; silný žltý nádych; 
 
Zlatá: u kohúta a sliepky základná farba zlatohnedá; ostatné ako 
u striebornej; 
 
Modro zlatá: u kohúta a sliepky základná farba zlato modrá; kresba 
ako pri striebornej; pričom farba kresby je belaso sivá; na brade a v 
závesoch tmavšia; farba behákov modro šedá; V.ch.: príliš svetlá, 
príliš tmavá alebo silno fľakatá základná farba; čierna v kosierikoch 
u kohúta; chybná kresba ako pri striebornej; 
 
Žlto plavá (chamois): u kohúta a sliepky základná farba  žlto plavá; 
v závesoch u kohúta intenzívnejšia; kresba ako pri striebornej; 
pričom farba kresby je krémovo biela; farba behákov modro šedá; 
V.ch.: príliš svetlá, príliš tmavá alebo silno fľakatá základná farba; 
chybná kresba ako pri striebornej; 
 


