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EE: Empordanesa                         ČR: 
 
Pôvod: Španielsko; staré katalánske plemeno; 
  
Celkový vzhľad: typ vidieckej kury s pyšným držaním tela a trochu 
otvorenejším nesením chvosta; zvláštnym plemenným znakom je koniec 
hrebeňa, kde z tela hrebeňa na každej strane vyrastá jeden alebo dva 
postranné výrastky tak, že zozadu sa to javí ako krížové zakončenie 
hrebeňa (španielsky nazývané „clavel“); 
  
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 2,4-3,0 kg 
Hlava: krátka; široká; okrúhla; 
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; rovno a pevne nasadený; s 5 až 6 nie 
príliš dlhými zubami; telo hrebeňa nasleduje líniu šije; v zadnej časti hrebeňa 
sú po oboch stranách bočné výrastky, tak že z pohľadu zozadu vzniká 
krížové zakončenie; 
Zobák: pomerne krátky; silný; trochu zahnutý; žltkasto rohovinovej farby; 
Oči: stredne veľké; oranžovočervené;  
Ušnice: červené; nepatrne dlhšie; často zvrásnené; jemné biele zábely 
povolené; 
Tvár: červená; pokrytá jemnými pierkami; 
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Laloky: stredne veľké; dobre zaoblené; 
Krk: nanajvýš stredne dlhý; dobre zahnutý s plným závesom; 
Prsia: široké; hlboké; dobre klenuté; 
Trup: stredne dlhý; pomerne široký; dobre zaoblený; 
Chrbát: široký; mierne klesajúci; 
Ramená: menej vystupujúce; trochu zaoblené; 
Krídla: dobre priliehajúce k telu, ktoré v žiadnom prípade nepresahujú; 
Sedlo: skôr menej operené; v prechode zúžené; 
Chvost: nie príliš veľký; nesený takmer v pravom uhle, trochu vejárovito; 
pričom dobre zahnuté, hlavné kosieriky, presahujú cez koniec kormidlových 
pier; 
Brucho: menej vyvinuté; 
Holene: silné; stredne dlhé; 
Beháky: stredne dlhé; hladké; žlté; 
Prsty: dobre roztiahnuté; 
Operenie: dobre priliehajúce; viditeľná podsada v prechode do chvosta 
povolená; 
  
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,7-2,3 kg; 
až na rozdiely spôsobené pohlavím zhodná s kohútom; brucho plnšie; 
v držaní tela vodorovnejšia ako kohút; nanajvýš stredne veľký stojatý hrebeň, 
môže byť v zadnej časti jemne do strany klopený; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: príliš ľahká alebo úzka v tele; 
príliš nízky postoj; príliš ploché držanie chvosta; prevažujúca biela na 
ušniciach; chýbajúce postranné výrastky na hrebeni alebo viac ako dva 
výrastky na jednej strane; 
 
Znáška: 190 
Násadové vajcia: 60 g; 
Farba škrupiny: veľmi tmavá červenohnedá; občas s modrastým leskom; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16; 
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Farebné rázy: 
 
Žltá s čiernym chvostom: kohút a sliepka takmer rovnako sfarbený; hlava 
lesknúca sa čisto žltá; krčný záves v spodnej tretine s viac či menej 
vyvinutou stvolovou kresbou na zeleno sa lesknúcou; naznačená kresba na 
sedle kohúta povolená; chvost čierny; malé kosieriky kohúta a kryt chvosa 
sliepky so žltým lemom žiadané; na hlavných kosierikoch kohúta žlté 
lemovanie povolené; letky so žltou vonkajšou zástavicou a prevažné čiernou 
vnútornou zástavicou tak, že uzavreté krídlo sa javí žlté; ostatné operenie 
u kohúta a sliepky čisto žlté; jemný červenkastý tón na štítoch krídel u 
kohúta povolený; podsada šedá; V.ch.: silno červenkastá alebo hnedastá 
základná farba; čierne perá na chrbte; chýbajúca alebo prerážajúca stvolova 
kresba; príliš červenkasté štíty krídel u kohúta; veľa žltej na chvoste mladých 
kohútov; celkové chýbajúca šedá v podsade; silno fľakaté obrysové perie; 
zábely; korenenie na obrysovom perí sliepky; 
  
Žltá s modrým chvostom: základná farba a dispozícia kresby ako pri 
farebnom rázy žltá s čiernym chvostom; no sýta šedo modrá namiesto 
čiernej; u kohúta väčšinou trochu svetlejšia ako u sliepky; V.ch.: v základnej 
farbe a dispozícii kresby ako pri farebnom rázy žltá s čiernym chvostom; 
čierne perá so zeleným lakom; príliš svetlá, bledá, šedo modrá; hnedé 
medzivrstvy vo farbe kresby; 
 
Žltá s bielym chvostom: základná farba a dispozícia kresby ako pri 
farebnom rázy žltá s čiernym chvostom; namiesto čiernej čo najčistejšia 
biela; V.ch.: na základnej farbe a dispozícii kresby ako pri farebnom rázy 
žltá s čiernym chvostom; čierne alebo modré perá; modré poprípade hnedé 
medzivrstvy vo farbe kresby; 
  
 


