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EE: Brabanconne    D: Brabanter Bauernhühner  ČR:  
 
Pôvod:   Belgicko a Holandsko; 
  
Celkový vzhľad: stredne veľká, pohyblivá kura; v predĺženom tvare; s dobre 
vyvinutým bruchom; s mierne zdvihnutým držaním tela; s chocholkou;  
  
Plemenné znaky – kohút: 
Hmotnosť: 2,0-2,5 kg; 
Hlava: malá; podlhovastá; 
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; telo nie príliš dlhé; zuby stredne široké, 
nie príliš hlboko zastrihnuté; jemný v tkanive; 
Chochol: mierne vyvinutý, osadený na tyle; pozostávajúci z dlhších 
jemných pier, nasledujúcich líniu šije;  
Zobák: stredne dlhý; tmavej rohovinovej farby až modrastý; smerom 
k špičke svetlejší; 
Oči: tmavo hnedé; okraj černastý; 
Ušnice: stredne veľké; biele; hladké; 
Tvár: červená; neoperená; 
Laloky: stredne veľké; dobre zaoblené; v tvare lyžice; jemné v tkanive; 
Krk: stredne dlhý; trochu dopredu nesený; s plným závesom;  
Prsia: plné; trochu pred klenuté; mierne zdvihnuto nesené; 
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Trup: stredne dlhý; široký; mierne zdvihnuto nesený; 
Chrbát: široký; dlhý; takmer rovný; mierne klesajúci; 
Ramená: široké; nevystupujúce; 
Krídla: veľké; pevne priľahlé; vodorovne nesené; konce skryté pod 
sedlovým závesom; 
Sedlo: plné; široké; so stredne dlhým závesom; 
Chvost: stredne dlhý; úzky; uzavretý; nosený v tupom uhle ale nie príliš 
nízko; kosierky nie sú príliš široké ale dobre ohnuté; 
Brucho: dobre vyvinuté; hlboko nesené;  
Holene: krátke; menej viditeľné; 
Beháky: stredne dlhé;  jemných kostí; jemne šupinaté; bridlicovo šedé; 
Prsty: jemné; dobre roztiahnuté; bridlicovo šedé, pazúriky svetlé; 
Operenie: dobre vyvinuté; silno priľahlé; s menším podielom podsady; 
  
Plemenné znaky - sliepka:    
Hmotnosť:  1,5-2,0 kg;  
Až na rozdiely spôsobené pohlavím zhodná z kohútom; brucho plnšie, hlbšie 
nesené; plnšia v tvare tela; trup vodorovnejšie nesený ako u kohúta; chvost 
úzky a uzavretý; hrebeň sklopený; chochol plnšie vyvinutý, takmer tak 
vysoký ako široký, pokrývajúci tylo; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: príliš malé, príliš hrubé alebo 
príliš krátke telo; ploché prsia; menej vyvinuté brucho; príliš strmo alebo 
príliš nízko nesený alebo vejárovitý chvost; príliš malý alebo príliš veľký 
prilbovitý chochol, obzvlášť u sliepky; príliš svetlá farba očí; veľa červenej 
v ušniciach;  
 
Znáška: 170; 
Násadové vajcia: 70g; 
Farba škrupiny: biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16; 
  
Farebné rázy: 
 
Prepeličia:  kohút: hlava čierna so zlatohnedým lemom; krčný záves čierny; 
v hornej časti závesu perá zlatohnedo lemované tak, že spodná časť závesu 
(asi jedna tretina) sa javí byť lesknúca sa čierna; chrbát a krídlové krovky 
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jemne hnedé (túto základnú farbu, v dôsledku kresby je ťažko rozpoznať na 
vrchnej časti chrbta u sliepky); sedlový záves svetlo zlato hnedý s čiernou 
stvolovou kresbou; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia 
zástavica jemne hnedá, tvoriac hnedý krídlový trojuholník; veľké krovky 
(spojky) hnedé s čiernou vnútornou zástavicou; letky I. radu čierne; prsia 
tmavo zlatožlté s plavým lemom a svetlou kostrnkovou kresbou; brucho 
tmavo zlatožlté smerom dozadu sa ukazuje viac šedej; holene tmavo 
zlatožlté; kormidlové perá čierne; hlavné kosierky čierne so zeleným leskom; 
vedľajšie kosierky lesknúca sa čierna s hnedým lemom, ktorá smerom 
k sedlu pribúda; sliepka: hlava čierna so zlatohnedým lemovaním; krčný 
záves čierny so žiariacim svetlým zlatohnedým lemovaním, pri ktorom na 
konci pier preráža čierna; kostrnky pier zlatohnedé; obrysové perie so 
zamatovo lesknúcim sa čiernohnedým stredovým poľom, zlatožltou 
kostrnkovou kresbou a zlatohnedým lemom, ktorý je smerom k sedlu trochu 
širší, bez toho aby potláčali stredové pole; letky I. radu čierne; letky II. radu 
dve tretiny smerom dovnútra čierne, jedna tretina smerom von jemne hnedá 
s čiernym koncom, tvoriaca hnedý krídlový trojuholník; prsia zlato hnedé 
s plavým lemom a trochu svetlejšou kostrnkovou kresbou; hnedasté 
medzivrstvy po stranách pŕs povolené; brucho zlatožlté, smerom dozadu sa 
presadzuje šedočierna; holene zlatožlté; kormidlové perá čierne s výrazným 
hnedým okrajom a hnedastými  kostrnkami; V.ch.: u kohúta: príliš veľa 
alebo príliš málo čiernej v krčnom závese; sadzovitý sedlový záves; čierna 
na prsiach; u sliepky: chýbajúca kostrnková kresba a chýbajúci lem na 
chrbte; príliš otvorený krídlový štít bez kresby; silno nerovnaká obrysová 
farba; obe pohlavia v hnedých a žltých tieňoch príliš tmavé, príliš 
červenkasté, príliš plavé alebo príliš svetlé; 
 
Strieborna prepeličia: kohút a sliepka s rovnakými dispozíciami kresby ako 
u prepeličej farby; len žlté a hnedé farebné odtiene sú nahradené strieborno-
bielou; jemný žltý nádych na krídlach u kohúta a jemná hrdza na krídlach 
sliepok sa hodnotí tolerantne; V.ch.: v kresbe ako u prepeličej; silný žltý 
nádych; hnedé medzivrstvy; 
  
Modrá:  kohút:  rovnomerná šedo modrá bez lemovania; krčný a sedlový 
záves, ramená, krovky, hlavné a vedľajšie kosierky sýtej tmavomodrej farby; 
sliepka: krčný záves tmavomodrý; obrysové perie belaso sivé až bridlicovo 
modré bez lemov; podsada svetlomodrá; V.ch.: nepravidelná farba; veľa 
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bielej; 
 
Žltá: rovnomerná, sýta zlatožltá; krčný a sedlový záves, ramená, krovky 
u kohúta a krčný záves u sliepky lesknúca sa sýto žltá; podsada a kostrnky 
žlté; letky sýto žlté so žltou kostrnkou; u kohúta jemný bronzový nádych na 
chvoste je malou chybou; V.ch.: výrazne fľakatá základná farba; biela 
podsada; čierne medzivrstvy na chvoste a letkách; zábely; 
 
Žltá kolumbia čierna: obe pohlavia takmer so zhodnou kresbou; hlavná 
žltá; krčný záves žltý so širokou, lesklou, tmavo čiernou, stvolovou kresbou; 
chrbát pod krčným závesom so skrytou kvapkovitou kresbou; v sedlovom 
závese kohúta naznačená stvolova kresba povolená; sedlo sliepky vždy 
čisto žlté; chvost čisto čierny so zeleným leskom; malé kosieriky kohúta 
a kryt chvosta sliepky so žltým lemom; letky čierne so žltou vonkajšou 
zástavicou, tak že zložené krídlo sa javí žlté; krovky u kohúta sú v sýtejšom 
farebnom odtieni; podsada šedá; V.ch.: príliš svetlá, silno fľakatá alebo príliš 
červenkastá farba obrysového peria; akákoľvek čierna na nie pre ňu 
určených miestach; prerážajúca stvolova kresba; veľa žltej na chvoste; silná 
kresba sedlového závesu u kohúta; zábely; 
 
Čierna: čisto čierna so silným zeleným leskom a tmavou podsadou; V.ch.: 
matná farba peria; fialový lesk; zábely; 
 
Biela: čisto biela so strieborným leskom; podsada biela; V.ch.: silný žltý 
nádych; perie inej farby; 
 
Všetky farebné rázy sú sýte a svetlé; na hranicu medzi základnou farbou a 
kresbou sa nekladie taký veľký dôraz ako u lemovaných farebných rázoch;  
 
 


