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EE: Phönix                                                                          ČR: Fénixky 
 
Pôvod:  podľa Huga do Roi vznikli Fénixky krížením zlatokrkej Onagadori 
a Staroanglickej bojovníčky; 

  
Celkový vzhľad: elegantná, štíhla, stredne vysoko stavaná, okrasná kura 
s bohatým operením a mimoriadne dlhým chvostom; pri ktorom sú krycie 
perá chvosta u sliepky dlhé, úzke a šabľovito zahnuté; na rozdiel od 
Onagadori sedlové a chvostové perá kohút Fénixky každý rok preperuje;  
 
Plemenný znaky - kohút: 
Hmotnosť: 2,0-2,25 kg 
Hlava: malá; úzka; podlhovastá; 
Hrebeň: jednoduchý; malý; vzpriamený; jemne zastrihnutý; zástavica 
nesleduje líniu šije; 
Zobák: stredne dlhý; farebne podobný behákom; 
Oči: jasné; oranžovo červené až červené; 
Ušnice: malé; biele; hladké;  
Tvár: červená; jemná v tkanive; 
Laloky: malé; oblé; jemné v tkanive;  
Krk: stredne dlhý s veľmi dlhým, bohatým závesom; s úzkym perím; 
zakrývajúc ramená a vrchnú časť chrbta; 
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Prsia: dobre zaoblené; sotva predklenuté; trochu zdvihnuto nesené;  

Trup: štíhly; pretiahnutý; valcovitý; takmer vodorovné nesený; 
Chrbát: dlhý; rovný; bez prerušenia prechádzajúci do veľmi dlhého, 
vodorovne neseného chvosta; 
Ramená: dobre zaoblené; zakryté krčným závesom; 
Krídla: vysoko nesené; dobre uzatvorené; pevne priľahlé; 
Sedlo: bohato operené; s veľmi dlhými, úzkymi perami, ktoré sa dotýkajú 

zeme; 
Chvost: dlhý; vodorovne nesený; s dlhými, pevnými kormidlovými perami 
a veľmi dlhými hlavnými a vedľajšími kosierkami, ktoré sa dotýkajú zeme;  
Brucho: málo výrazné; stiahnuté; 
Holene: stredne dlhé; zreteľne viditeľné; priľahlo operené;  
Beháky: stredne dlhé; neoperené; modro šedé;  
Prsty: rovné; dobre roztiahnuté; 
Operenie: veľmi dlhé; pevne priľahlé, iba málo podsady; nie príliš úzke 
v plášťovom operení; s elastickými kostrnkami v závesoch; 

 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,5-2,0 kg. 
štíhla v tele; s vodorovne držaným trupom a plynulým, dobre zakrytým 
prechodom do chvosta; chvost veľmi dlhý, vodorovne nesený; krycie perá 
chvosta sú šabľovitého tvaru, bohato vyvinuté väčšinou kosierikovo ohnuté; 
pričom najdlhšie presahujú kormidlové perá; aj perá na krčnom a sedlovom 
závese sú veľmi dlhé; hrebeň jednoduchý, malý, stojatý; laloky malé; 

 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: krátka, neharmonická postava; 
príliš veľké alebo príliš malé telo; hlboký postoj; príliš krátke perie, obzvlášť 
na krku, sedle a chvoste; príliš vysoké držanie chvosta; príliš silno ohnuté 
chvostové krovky, ktorých špic ukazuje smerom k telu; visiace krídla; hrubá 
hlava; príliš veľký hrebeň; klopené telo hrebeňa; veľké alebo dlhé laloky; 
viac červenej v ušniciach; 
 
Znáška: 45; 
Násadové vajcia: 48 g; 
Farba škrupiny: žltkasto biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16; 
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Farebné rázy: 
 
Poznámka: prednosť pred farebnosťou majú tvar a dĺžka peria v závesoch; 
 
Divoko sfarbená: kohút: hlava, krčný a sedlový záves hnedo červený 
s čiernou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky tmavo hnedé;  
letky I. radu čierne s hnedým vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra 
a špice čierne, zvonka hnedé; vytvárajú krídlový trojuholník; veľké krovky 
a chvost tmavo čierne so zeleným leskom; prsia, brucho a holene čierne;  
sliepka: Hlava tmavo hnedá; krčný záves čierny s jemným, úzkym, zlato 
hnedým lemom; obrysové perie hnedé s hustým, čiernym, na zeleno sa 
lesknúcim korenením; každé pero s úzkym, čiernym okrajom a zlato 
hnedou kostrnkovou kresbou; prsia gaštanovo hnedé; holene šedo hnedé; 
brucho čierno šedé; V.ch.: u kohúta: príliš svetlý krčný a sedlový záves; 
príliš čierne ramená, krídlové krovky alebo krídlový trojuholník; kresba na 
prsiach, holeniach a v oblasti kloaky; u sliepky: šedé obrysové perie; príliš 
zliate čierne korenenie; príliš široký čierny okraj pera; okraj peria inej farby; 
príliš široký a svetlý lem na krčnom závese; chýbajúca kostrnková kresba; 
svetlá farba pŕs; zábely u oboch pohlaví; 

 
Zlatokrká: kohút: hlava tmavo zlatá; krčný a sedlový záves tmavo zlatý 
s čiernou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky zlato 
červené; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším okrajom; letky II. radu 
zvnútra čierne, zvonka hnedé, tvoriace hnedý krídlový trojuholník; veľké 
krovky a chvost čierny so zeleným leskom; prsia, brucho a holene čierne; 
sliepka: hlava zlatá; krčný záves zlatý s čiernou stvolovou kresbou; 
obrysové perie zlato hnedé s hustým čiernym korenením a svetlou 
kostrnkovou kresbou; prsia lososovito až hrdzavo červené; holene, brucho 
a chvost šedo hnedé; V.ch.: u kohúta: svetlé alebo slamovité závesy; 
chýbajúca alebo prerážajúca stvolova kresba na krčnom závese; výrazná 
kresba na prsiach, bruchu a holeniach; veľa čiernej na krídlovom 
trojuholníku; u sliepky: príliš svetlý krčný záves; hnedá alebo prerážajúca 
stvolova kresba; príliš svetlé alebo zelenkasté obrysové perie; chýbajúca 
kostrnková kresba; tvorba lemov; zliate korenenie; príliš svetlá alebo 
sadzovitá farba pŕs; zábely u kohúta aj sliepky; 
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Oranžovokrká: kohút: hlava oranžová; krčný a sedlový záves jemne 
oranžový s tmavou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky 
tmavo oranžovo červené; letky I. radu čierne s hnedo bielym vonkajším 
okrajom; letky II. radu zvnútra hnedasto čierne, zvonka žltkasto biele, 
tvoriace žltkasto biely krídlový trojuholník; veľké krovky a chvost čierne so 
zeleným  leskom; prsia, brucho a holene čierne; sliepka: hlava a krčný 
záves svetlo oranžová s tmavou stvolovou kresbou; obrysové perie svetlo 
hnedé s čiernym korenením a svetlou kostrnkovou kresbou; prsia lososovitej 
farby; holene, brucho a chvost hnedasto šedé; V.ch.: u kohúta: príliš tmavý, 
zlatý krčný a sedlový záves; chýbajúca alebo prerážajúca stvolova kresba 
na krčnom závese; zreteľná kresba na prsiach, bruchu a holeniach; veľa 
hnedej v krídlovom trojuholníku; u sliepky: príliš tmavý krčný záves; 
prerážajúca stvolova kresba; príliš tmavé alebo svetlé obrysové perie; 
chýbajúca kostrnková kresba; tvorba lemov; zliate korenenie; príliš svetlá 
alebo sazdovitá farba pŕs. zábely u kohúta aj sliepky; 

 
Striebrokrká: kohút: hlava strieborno biela; krčný a sedlový záves 
strieborno biely s čiernou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové 
krovky strieborno biele; letky I. radu čierne s bielym vonkajším okrajom; 
letky II. radu zvnútra čierne, zvonka biele, tvoriace biely krídlový trojuholník; 
veľké krovky a chvost čierne so zeleným leskom; prsia, brucho a holene 
čierne; sliepka: hlava a krčný záves strieborno biele s čiernou stvolovou 
kresbou; obrysové perie strieborno šedé s hustým čiernym korenením 
a bielou kostrnkovou kresbou; prsia lososovitej farby; holene, brucho 
a chvost šedé; V.ch.: u kohúta: hnedá na ramenách a chrbte; silný žltý 
nádych; chýbajúca alebo prerážajúca stvolova kresba v krčnom závese; 
výrazná kresba na prsiach, bruchu a holeniach; u sliepky: hnedý nádych na 
hlave; prerážajúca stvolova kresba v krčnom závese; veľa hrdze v 
obrysovom perí; chýbajúca kostrnková kresba; tvorba lemov; zliate 
korenenie; príliš svetlá alebo sazdovitá farba pŕs; 

 
Biela: čisto biela; maslový nádych u kohúta povolený; V.ch.: silný žltý 
nádych;  
 


