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EE: Dominikaner                                                  ČR: Dominikanky 
 
Pôvod: Najstaršie americké plemeno s neznámym pôvodom;   
 
Celkový vzhľad: stredne veľká, silná forma vidieckej kury 
s náznakmi ázijských čŕt, stredne vysoký postoj, priľahlé perie 
krahulcovej kresby; živej povahy;  
 
Plemenné znaky -  kohút:  
Hmotnosť:  2,0 - 2,5 kg 
Hlava: malá; s plochým čelom; 
Hrebeň: ružicový; úzky, nízky, čo možno rovnako široký s jemným 
perlením, vybiehajúci do krátkeho, rovného tŕňa; 
Zobák: stredne dlhý; žltý až rohovinovej farby; 
Oči: oranžovo červené; 
Ušnice: malé, červené;. 
Tvár:  neoperená; červená; 
Laloky: malé; dobre zaoblené; 
Krk: pokiaľ možno štíhly; s plným, ale nie dlhým závesom; 
Prsia: plné; vysoko nosené; dostatočne predĺžené; 
Trup: dlhý; valcovitý; pevný; mierne spadajúci; 
Chrbát: stredne dlhý; široký; 
Ramená: široké; zaoblené; 
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Krídla: stredne dlhé; pevne priľahlé; 
Sedlo: plné, ale  závesy  nie dlhé; 
Chvost: pomerne plochý a naširoko nosený; pokiaľ možno s dlhými, 
širokými a rovnomerne rozdelenými kosierkami; 
Brucho: dobre vyvinuté; 
Holene: silné; priľahlo operené; 
Beháky: stredne dlhé; neoperené; žlté; u sliepky sú povolené 
jednotlivé tmavé fľaky; 
Prsty: stredne dlhé; dobre roztiahnuté; 
Operenie: pevne priľahlé; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,75 - 2,25 kg 
Plnšia a zaoblenejšia vo valcovitom tvare než kohút; so širokým, 
dlhým, chrbtom, hlbokými prsiami a plne vyvinutým bruchom; 
prechod k plochému a voľne nosenému chvostu je dobre vyplnený, 
no bez tvorby podúšiek; 

 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: malé, ťažké, alebo príliš 
veľké, objemné telo; vystupujúci chrbát; hustý chvost; príliš veľký 
hrebeň; zábel v ušniciach; operené beháky; 
 
Znáška:  200; 
Násadové vajcia:  58 g; 
Farba škrupiny: hnedastá 
Veľkosť obrúčky:  kohút – 20;  sliepka – 18; 
 
Farebné rázy: 
Krahulcová: každé pero vo viacnásobnom striedaní  čiernej s modro 
šedou jemne oblúkovito priečne pruhované; u kohúta v rovnakej 
šírke; u sliepky sú tmavšie časti pier trochu širšie než svetlé; kresba 
je jasná, ale nie ostro ohraničená; podsada je len slabo prekreslená; 
V.ch.: červené alebo žlté škvrny na perí; pásková kresba namiesto 
krahulcovej; 


