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EE: Brahma                                                              ČR: Brahmánky 
 
Pôvod: Ázia, prešľachtená v Amerike 
 
Celkový vzhľad: obrý kur; prejav sily spôsobený výbornou výškou 
a mohutným vytvarovaním veľmi širokého, nie príliš nízko 
postaveného, plne opereného tela; beháky operené; vyzývavý postoj; 
odvážny pohľad; 
 
Plemenné znaky – kohút: 
Hmotnosť: 3,5 - 5,0 kg,  
Hlava: malá; široká; značne klenutá; so širokým cez oči 
vyčnievajúcim temenom; v záhlaví dobre a zreteľne odsadená od 
krčnej línie; 
Hrebeň: hráškový; malý; pevne osadený; trojradový; bez tŕňa; podľa 
možnosti málo vyvinutý; 
Zobák: krátky; silný; žltý, často na špičke a hrebeni tmavý; u čiernej 
a modrej pozri u farebných rázov. 
Oči: hlboko vtlačené so zreteľne vyčnievajúcim obočím; oranžovo 
červené; 
Ušnice: podlhovasté; jemného tkaniva; červené; 
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Tvár: vôbec alebo málo operená; červená; 
Laloky: malé; dobre zaoblené; jemného tkaniva; na hrdle medzi nimi 
vystupuje kožný útvar (uzdička);  
Krk: stredne dlhý; nasadený od tyla malým záhybom; zreteľne 
dozadu klenutý; s veľmi bohatým krčným závesom; 
Prsia: široké; plné; dobre zaoblené;. 
Trup: veľký; mohutný; široký; hlboký; vodorovne nesený; mierne 
predĺžený; zaoblený; 
Chrbát: rovnako široký; skôr kratší; vybiehajúci z veľmi širokých, 
dobre zaoblených ramien; plynulo stúpajúci do línie chvosta; 
Ramená: široké; dobre zaoblené; 
Krídla: krátke; silné; pevne k trupu priliehajúce; letky zakryté sedlom; 
Sedlo: plné; široké; bohaté; 
Chvost: krátky, avšak dlhší ako u kočinky; bohato operený; dobre 
tvarované kosieriky sú v najvyššom bode mierne rozdelené, kvôli 
čomu je chvost trochu otvorený, avšak s plným postranným 
operením; vrchný oblúk hlavných kosierikov vytvára najvyšší bod línie 
chrbát – chvost, smerom dohora čiastočne vyklenutej; 
Brucho: široké a kvôli bohatej podsade plné; 
Holene: viac ako stredne dlhé; bohato operené s mäkkou podsadou; 
v pätových kĺboch dozadu vybiehajúce a vytvárajúce manžety, nie 
supiu pätu; 
Beháky: so silnými kosťami; sýto žlté; dobre operené; farbu u čiernej 
a modrej pozri vo farebných rázoch; 
Prsty: stredne a vonkajšie operené dlhými tvrdými perami; vytvárajú 
bohatú papuču; 
Operenie: veľmi mäkké s bohatou podsadou; 
 
Plemenné znaky – sliepka: 
 
Hmotnosť: 3,0 - 4,5 kg. 
Vzhľad kvôli nižšiemu postoju, kratšiemu krku a hlbšiemu trupu 
zavalitejší a uzavretý; operené partie v oblasti sedla a za holeniami 
sú vypuklejšie ako u kohúta; na línii chrbát – chvost leží najvyšší bod 
v špičkách kormidlových pier; takže žiadny typ kočinky; 
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Vyraďujúce chyby plemenných znakov: nedostatočná veľkosť; 
príliš nízky postoj; úzke prsia; úplne chýbajúce operenie stredných 
prstov; biele ušnice; veľký, hrubý, odstávajúci hrebeň; 
 
Znáška: 140;  
Násadové vajcia:  53 g; 
Farba škrupiny:  žltohnedá, lepšie žltočervená; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 27; sliepka – 24; 
 
 
Farebné rázy: 
 
Biela kolumbia čierna: kohút a sliepka takmer s rovnakou kresbou; 
hlava čisto biela; krčný záves so širokou tmavo čiernou do zelena sa 
lesknúcou, stvolovou kresbou s bielym lemom; na perách vrchnej 
časti chrbta, pod krčným závesom, prípustná čierna kvapkovitá 
kresba; sedlo kohúta s naznačenou čiernou stvolovou kresbou; sedlo 
sliepky vždy čisto biele; chvost kohúta čisto čierny so zeleným 
leskom; vedľajšie kosieriky bielo lemované; chvost sliepky čierny; vo 
veľkých krycích perách chvosta biele lemovanie prípustné; malé 
krycie chvostové perá bielo lemované; letky I. radu čierne s bielym 
vonkajším lemom; letky II. radu z vnútra čierne, z vonka biele, tak že 
zložené krídlo sa zdá biele; operenie nôh biele s čiernou kresbou na 
papučiach; ostatné operenie čisto biele; podsada šedá;    V.ch.: silný 
žltý nádych na vrchnom operení; každá čierna farba na iných, ako 
určených miestach; silno prerážajúca krčná stvolova kresba; fialový 
lesk na chvoste; veľa bielej v kormidlových perách; korenenie 
v krovkách;  
 
Žltá kolumbia čierna: kohút a sliepka takmer s rovnakou kresbou; 
hlava čisto žltá; krčný záves so širokou tmavou čiernou, do zelena sa 
lesknúcou stvolovou kresbou, so žltým lemom; na perách vrchnej 
časti chrbta, pod krčným závesom, čierna kvapková kresba; sedlo 
kohúta s naznačenou čiernou stvolovou kresbou; sedlo sliepky vždy 
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čisto žlté; chvost kohúta čisto čierny so zeleným leskom; vedľajšie 
kosieriky žlto lemované; chvost sliepky čierny; vo veľkých krycích 
chvostových perách žlté lemovanie prípustné; malé krycie chvostové 
perá žlto lemované; letky I. radu čierne, so žltým vonkajším lemom; 
letky II. radu z vnútra čierne, z vonku žlté tak, že zložené krídlo sa 
javí ako žlté; operenie nôh žlté s čiernou kresbou na papučiach; 
ostatné operenie čisto žlté; kryt krídel u kohúta v sýtejšom farebnom 
tóne; podsada šedá;     V.ch.: príliš svetlá, silno fľakatá alebo silno 
červenkastá základná farba; každá čierna farba na iných ako 
určených miestach; silno prerážajúca krčná stvolova kresba; 
hnedastý krídlový trojuholník; fialový lesk na chvoste kohúta; veľa 
žltej v kormidlových perách; korenenie v krovkách; 
 
Žltá kolumbia modrá: kresba zodpovedá, kresbe farebného rázu 
žltá kolumbia čierna s tým rozdielom, že farba kresby je namiesto 
čiernej šedo modrá; u kohúta o čosi tmavšia ako u sliepky; ostatné 
perie čisto žlté o čosi svetlejšie ako u žltej kolumbie čiernej;    V.ch.: 
príliš červenkastá farba na krytoch krídel u kohúta; príliš veľa čiernej 
v šedo modrej; zelený lesk; šedo modrá na iných ako určených 
miestach; prerážajúca krčná stvolova kresba; silno fľakatá základná 
farba; príliš veľa žltej v kormidlových perách; málo šedo modrej 
v letkách; korenenie v krovkách; 
  
Strieborne sfarbená vlnitá: kohút: hlava striebrobiela; krčný 
a sedlový záves striebrobiely s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je vo 
vrchnej časti pier, pozdĺž kostrnky, obojstranne prerušovaná bielou; 
hrdlo, prsia, brucho, holene a operenie nôh čierne s úzkym bielym 
lemom; čisto čierna je prípustná; chrbát, ramená a kryt krídel 
striebrobiele; veľké krovky čierne, biele lemovanie je prípustné; letky 
I. radu čierne s bielym vonkajším lemovaním; vnútorná zástavica 
letiek II. radu čierna, vonkajšia s pásikovou kresbou; chvost čierny; 
vrchné krycie chvostové perá podľa možnosti s naznačenou kresbou; 
podsada šedá;  V.ch.: žltý nádych; hnedá v operení; neprerušovaná 
alebo prerážajúca, stvolova kresba v závesoch; príliš výrazné 
lemovanie na prsiach, bruchu a  holeniach;  sliepka: hlava 
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striebrobiela až striebro šedá; krčný záves striebrobiely až striebro 
šedý  s viac násobnou  čiernou kresbou, ktorá je podobná kresbe 
v operení plášťa so širokým bielym lemom; operenie plášťa modro 
šedé až oceľovo šedé s viac násobnou, tvar pier kopírujúcou čiernou 
pásikavou vlnitou kresbou a tmavou kostrnkou; holene a operenie 
behákov podľa možnosti čo najviac prekreslené; vnútorná zástavica 
letiek II. radu čierna, vonkajšia s pásikavou kresbou; letky I. radu 
čierne s melírovaným vonkajším okrajom; chvost čierny; krycie 
operenie chvosta podľa možnosti s naznačenou kresbou; podsada 
šedá; V.ch.: celkovo hnedé farebné tóny v operení; jednoduchá 
a neprerušovaná kresba v krčnom závese; vyblednutá, alebo 
rozmazaná kresba; biela podsada; 
 
Jarabičia vlnitá: kohút: hlava zlatohnedá; krčný a sedlový záves 
zlato sfarbený s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je vo vrchnej časti 
pier pozdĺž kostrnky obojstranne prerušovaná zlatou; prsia, brucho, 
holene a operenie behákov čierne s úzkym hnedým lemom; čisto 
čierna farba je prípustná; chrbát, ramená a kryt krídel hnedo zlaté; 
veľké krovky čierne; hnedý lem je prípustný; vnútorná zástavica letiek 
II. radu čierna; vonkajšia hnedá, vytvára krídlový trojuholník; letky I. 
radu čierne s hnedým vonkajším okrajom; chvost čierny so zeleným 
leskom; v krycom perí chvosta hnedý okraj pier prípustný; podsada 
šedá; V.ch.: neprerušovaná, prerážajúca, alebo chýbajúca stvolova 
kresba v závesoch; príliš výrazné lemovanie na prsiach, bruchu 
alebo holeniach; čierny krídlový trojuholník; sliepka: hlava zlato 
sfarbená; krčný záves sýto zlato sfarbený s viacnásobnou čiernou 
kresbou, podobnou kresbe plášťa, so širokým zlatým lemom; 
operenie plášťa zlatohnedé s viacnásobnou, tvar pier kopírujúcou 
čiernou pásikovo vlnitou kresbou a s tmavou kostrnkou; holene 
a operenie behákov prekreslené podľa možnosti čo najviac; vnútorná 
zástavica letiek II. radu čierna, vonkajšia s pásikovou kresbou; letky I. 
radu čierne s hnedo melírovaným vonkajším okrajom; chvost čierny; 
krycie perá chvosta podľa možnosti s naznačenou kresbou; podsada 
šedá; V.ch.: jednoduchá, neprerušovaná alebo prerážajúca kresba 
v krčnom závese; vyblednutá alebo rozmazaná kresba; veľmi 



Brahmanka Strana 6 
 

nerovnomerná, príliš hlinito-svetlá alebo príliš červenkastá základná 
farba;  
 
Modrá jarabičia vlnitá:  kohút: hlava zlatohnedá; krčný a sedlový 
záves sýto zlatožltý, s modrou stvolovou kresbou, ktorá je vo vrchnej 
časti pier pozdĺž kostrnky, obojstranne prerušovaná žltou; prsia, 
brucho, holene a operenie behákov modré s úzkym červeno zlatým 
lemom; chrbát, ramená a kryt krídel sýto, žiarivo červené; veľké 
krovky modré, červený lem prípustný; vnútorná zástavica letiek II. 
radu modrá, vonkajšia červenohnedá vytvárajúca krídlový trojuholník; 
letky I. radu modré s hnedým vonkajším okrajom; chvost modrý; 
kosieriky o čosi tmavšie ako kormidlové perá; v krycom perí chvosta 
zlato sfarbený okraj pier prípustný; podsada šedo modrá, smerom ku 
kostrnke svetlejšia; V.ch.: silno prerážajúca stvolova kresba; príliš 
výrazné lemovanie na prsiach a holeniach; modrý krídlový 
trojuholník; veľa čiernej v chvoste;  sliepka:  hlava svetlá zlatohnedá; 
krčný záves zlatožltý s viacnásobnou modrou kresbou, podobnou 
kresbe plášťa, so širokým zlatožltým lemom; operenie plášťa stredne 
zlatohnedé s viacnásobnou  tvar pier kopírujúcou, modrou, vlnitou, 
pásikovou kresbou a s tmavou kostrnkou; holene a operenie behákov 
podľa možnosti čo najviac prekreslené; vnútorná zástavica letiek II. 
radu modrá, vonkajšia s pásikovou kresbou; letky I. radu modré 
s hnedo melírovaným vonkajším okrajom; chvost modrý; krycie perá 
chvosta podľa možnosti s naznačenou kresbou; podsada šedo 
modrá; V.ch.: jednoduchá, alebo prerážajúca kresba v krčnom 
závese; vyblednutá, rozmazaná kresba; chýbajúca kresba na 
prsiach; veľmi nerovnomerná, príliš svetlá alebo príliš červenkastá 
základná farba; 
 
Modrá strieborno vlnitá s oranžovým chrbtom: kohút: hlava 
strieborno biela; krčný záves strieborno biely s modrou stvolovou 
kresbou, ktorá je pozdĺž vrchnej časti kostrnky prerušená bielou; 
chrbát, ramena a kryt krídel sýto oranžovo sfarbené až červeno 
hnedé; sedlový záves krémovo biely s naznačenou modrou stvolovou 
kresbou; letky I. radu modro šedé; vonkajšia zástavica letiek II. radu 
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strieborno biela (vytvára krídlový trojuholník), vnútorná zástavica 
šedo modrá; krovky šedo modré s krémovo bielym lemom; prsia 
a holene šedo modré s úzkym bielym lemovaním; brucho, operenie 
behákov a chvost šedo modré;  V.ch.: silno prerážajúca stvolova 
kresba; veľa čiernej v modrej farbe; chýbajúca oranžová alebo 
červenohnedá na chrbte a krytoch krídel; chýbajúci biely krídlový 
trojuholník; fľakatosť;    sliepka:  hlava strieborno biela; krčný záves 
strieborno biely s viac násobnou šedo modrou kresbou podobnej 
kresbe v operení plášťa, so širokým strieborno sfarbeným 
lemovaním; ostatné operenie tela krémovo biele s viac násobnou, 
tvar pier kopírujúcou šedo modrou, vlnitou pásikovou kresbou; 
holene a operenie behákov podľa možnosti čo najviac prekreslené; 
vnútorná zástavica letiek II. radu šedo modrá, vonkajšia zástavica 
s pásikavou kresbou; letky I. radu šedo modré s bielo melírovaným 
vonkajším okrajom; chvost šedo modrý; krycie perá chvosta podľa 
možnosti s naznačenou kresbou, čo najviac;  V.ch.: silno prerážajúca 
stvolova kresba; prerušované, vyblednuté alebo príliš málo modré, 
vlnité pásikovanie; silný žltý nádych v operení plášťa; fľakatosť;      
 
Čierna: hlboká čierna so zeleným leskom;  neprerážajúca biela 
v podsade kohúta je želaná; farba zobáka žltá až tmavá rohová; 
farba behákov žltá, zelenkastý nádych, zvlášť u sliepky, prípustný;    
V.ch.: veľmi matná farba; červené perá v závesoch; z vonku viditeľný 
zábel;  
 
Modrá: kohút:  rovnomerná nelemovaná modrá s dobre prefarbeným 
chvostom; hlava, závesy a krídla tmavomodré až zamatovo čierne; 
slabý zábel v podsade prípustný; farba zobáka žltá až rohovinová;  
farba behákov žltá;    sliepka: rovnomerná stredne modrá, ľahké 
lemovanie prípustné; hlava a krčný záves tmavšie ako operenie 
plášťa; farba zobáka žltá až rohovinová, farba behákov ako u čiernej;  
V.ch.: plesnivá, sadzovitá alebo príliš škvrnitá modrá; zábel 
v chvoste u mladých kohútov; hnedá v krčnom závese; 
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