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EE: Dorking                        ČR:  
   
Pôvod: Anglicko; jedno z najstarších anglických plemien; siahajúce až do 
rímskych čias (55 pred Kristovým narodením); 
 
Celkový vzhľad: ťažká, veľká, dlhá, zavalitá a široká kura; s typickými 
znakmi vykrmovania; no s dlhým, bohatým operením; veľmi pokojná povaha; 
  
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 3,5-4,5kg 
Hlava: veľká; ale nie hrubá; 
Hrebeň: všetky farebné rázy sú povolené s jednoduchým alebo ružicovým 
hrebeňom; jednoduchý hrebeň veľký a vzpriamený; ružicový hrebeň pekne 
sperlený, vpredu široký; tŕň nasleduje líniu šije, jemne mečovitý tvar 
povolený; 
Zobák: silný; rohovo sfarbený; 
Oči: oranžovo červené; 
Ušnice: primerane veľké; červené; 
Tvár: červená; jemne operená; 
Laloky: veľké;  jemný v tkanive; 
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Krk: krátky; pevný; s plným, dlhým závesom; 
Prsia: veľmi hlboké; plné; široké; 
Trup: dlhý; hlboký a hranatý; pri pohľade zo strany tvoriaci takmer pravý 
uhol; nesený vodorovne;  
Chrbát: dlhý; široký; takmer vodorovný; 
Ramená: široké; zaoblené; 
Krídla: dlhé; pritiahnuté; 
Sedlo: plné; bohato operené; 
Chvost: plný a široký; pomerne vysoko nesený; kosieriky veľmi široké 
a dlhé; 
Brucho: široké; plné; smerom dozadu vybiehajúce; 
Holene: dobre osvalené; sotva viditeľné; 
Beháky: skôr kratšie, až takmer stredne dlhé; pevné; svetlo mäsovej farby; 
Prsty: päť; veľké; dobre roztiahnuté; štvrtý a piaty prst navzájom od seba 
oddelené; štvrtý prst vyšší ako predné prsty, čiastočne osadený na vnútornej 
strane behákov, podľa možnosti vodorovný; piaty prst osadený nad štvrtým, 
dlhší ako štvrtý, smerovaný von; pazúriky svetlo rohovej farby;  
Operenie: plné; priľahlé; 
  
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 2,5-3,5kg 
V plemennom type až na rozdiely spôsobené pohlavím zhodná s kohútom; 
pôsobí ešte viac hranato ako kohút prostredníctvom dlhého, vodorovného 
chrbta, veľmi hlbokými prsiami, plne vyvinutou zadnou časťou, pri trochu 
hlbšom postoji a prostredníctvom veľmi krátkeho hrebeňa; dobre vyvinutý 
chvost je nesený viac uzavreto; u plemien s jednoduchým hrebeňom je 
hrebeň trochu sklopený; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: malý telesný rámec; slabý, úzky 
alebo krátky trup; ploché prsia; veveričí chvost, alebo chvost s krátkym 
perím; chýbajúci piaty prst; veľa bielej v ušniciach; 
 
Znáška: 140; 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny: biela; 
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Veľkosť obrúčky: kohút – 22; sliepka – 20; 
 
Farebné rázy: 
Upozornenie: farba peria má pred plemenným typom druhoradý význam; 
 
Striebrokrká: kohút: hlava biela; krčný a sedlový záves biely, jemná čierna 
stvolova kresba povolená; Chrbát a krídlové krovky biele; veľké krovky 
(zrkadlo) čierne so zeleným leskom; letky I. radu čierne s úzkym bielym 
vonkajším lemom; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia 
zástavica biela s čiernym špicom, vytvára biely krídlový trojuholník; prsia, 
brucho a holene čierne, jemné svetlé medzivrstvy povolené; chvost čierny, 
kosieriky so zeleným leskom; u malých kosierikoch  biely okraj povolený;  
sliepka: hlava biela; krčný záves biely s jemnou čiernou stvolovou kresbou; 
chrbát, sedlo a krídla jasne strieborno šedé, bez hrdze alebo hnedej, každé 
pero s čiernym korenením; úzke svetlo strieborno-šedé lemovanie a svetlé 
kostrnky povolené; prsia lososovito červené; brucho a holene strieborno 
šedé; chvost tmavo šedý až čierny, často s jemným korenením;      
Zlatokrká: kohút: hlava zlatohnedá; krčný a sedlový záves zlatohnedý, 
jemná čierna stvolova kresba povolená; chrbát a krídlové krovky sýto 
zlatohnedé; veľké krovky čierne so zeleným leskom; letky I. radu čierne 
s úzkym hnedým vonkajším lemom; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, 
vonkajšia zástavica hnedá (krídlový trojuholník) s čiernym špicom; prsia, 
brucho a holene čierne, jemné hnedé medzivrstvy povolené; chvost čierny; 
kosieriky čierne so zeleným leskom; na malých kosierikoch hnedý okraj 
povolený; sliepka: hlava zlatohnedá; krčný záves zlatohnedý s jemnou 
čiernou stvolovou kresbou; chrbát, sedlo a krídla čisto zlatohnedé, každé 
pero s čiernym korenením; úzke zlatohnedé lemovanie povolené; prsia 
lososovo červené; brucho a holene hnedasto popolavo šedé; chvost 
tmavohnedý až čierny, krycie perá často s jemným korenením; 
  
Strieborná divoko sfarbená: kohút: farba a kresba sú zhodné so 
striebrokrkou, iba v závesoch je výrazná stvolova kresba tak, že spodná 
časť krčného a sedlového závesu sa tým javí prevažne čierna; prsia, brucho 
a holene čierne; sliepka: krčný záves čierny, s bielym úzkym lemovaním;  
chrbát, ramená, kryt krídiel a sedlo šedé s čiernym korenením a čiernou 
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polmesiacovitou kresbou na konci pera; operenie sedla takmer čierne ale so 
svetlou kostrnkou; letky čierno šedé; prsia tmavo lososovito červené, každé 
pero na konci s jednou čierno polmesiacovitou kresbou, ktorá je však 
v strede pŕs slabšie vyvinutá ako po stranách; brucho a holene tmavo šedé; 
chvost čierny, korenenie na krycích perách povolené; 
 
Zlatá divoko sfarbená: kohút: krčný a sedlový záves lesknúca sa červená 
s výraznou čiernou kostrnkovou kresbou; chrbát a ramená tmavo červené;  
letky I. radu čierne s hnedým okrajom; letky II. radu  zvonka hnedé (krídlový 
trojuholník), zvnútra čierne; zrkadlo čierne so zeleným leskom; prsia, brucho 
a holene čierne; chvost čierny so zeleným leskom; sliepka: krčný záves 
čierny s jemným zlatým lemovaním; chrbát, ramená, krídla a sedlo hnedé 
s čiernym korenením a čiernou polmesiacovitou kresbou na konci; sedlo 
takmer čierne s hnedou kostrnkou; letky čiernohnedé; prsia tmavo lososovo 
červené, každé pero na konci s čiernou kresbou v tvare polmesiaca, ktoré je 
ale v strede slabšie vyvinuté ako po stranách; brucho a holene hnedasto 
popolavo šedé; chvost čierny, korenenie na krycom perí chvosta povolené; 
podsada hnedá u oboch pohlaví; 
 
Biela: operenie plášťa aj podsady čisto biele; u kohúta jemný odtieň žltej 
v závesoch povolený; 
 
Krahulcová: každé pero vo viacnásobnom striedaní čiernej so svetlo 
modrou, jemne oblúkovito, priečne pruhované; u kohúta v rovnakej šírke; 
u sliepky sú tmavšie časti pera trochu širšie než svetlejšie; kresba nie je 
ostro ohraničená; podsada je len slabo prekreslená; ale v žiadnom prípade 
nie  biela;  
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