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EE: Hamburger                                                     ČR: Hamburčanky 
 
Pôvod: Anglicko 
Celkový vzhľad: elegantný kur; s valcovitým tvarom tela; štíhlosťou 
podobný bažantovi; s dlhým a veľmi bohatým operením; stredne 
vysokého postoja; hrdého držania tela; mimoriadne temperamentný; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: u čiernej, bielej, modrej a striebornej čierne bodkovanej  
2,0-2,5 kg;  u zvyšných farieb 1,5-2,0 kg; 
Hlava: drobná; mierne dlhšia; ľahko klenutá;  
Hrebeň: ružicový; pevne a rovno nasadený; vpredu mierne širší; 
smerom dozadu pozvoľna sa zužujúci a končiaci dlhým, v rovnej línii 
prebiehajúcim, okrúhlym tŕňom; povrch hrebeňa je pokrytý 
rovnomerne rozmiestnenými, malými mäsovými perlami;  
Zobák: pomerne krátky; tmavo rohovo sfarbený; u striebornej čierne 
bodkovanej a bielej podľa možnosti šedo modrý; 
Oči: tmavo až hnedočervené;  u striebornej čierne bodkovanej 
tmavohnedé; 
Ušnice: podľa možnosti okrúhle; priliehavé; priemer cca. 40 mm; 
u čiernej o niečo menšie;  hladké; čisto biele s emailovým leskom;  
Tvár: hladká; červená; 
Laloky: tenké; okrúhle; s jemnou pokožkou;   
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Krk: štíhly; stredne dlhý; trochu dozadu prehnutý; s bohatým, dlhým, 
cez ramená presahujúcim závesom; 
Prsia: zaoblené; vysoko nesené;   
Trup: štíhly; predĺžený; smerom dozadu mierne padajúci; 
Chrbát: dlhý; 
Ramená: zaoblené; 
Krídla: dlhé; pevne; k telu priliehavé; 
Sedlo: širšie; s bohatým závesom; 
Chvost: dlhý; bohatý a plne operený; so širokým kormidlovými 
perami a početnými dlhými, širokými, dobre zahnutými a zaoblenými 
kosierkami; nesený v tupom uhle, ale plynulom prechode do chrbta;  
Brucho: primerane vyvinuté; smerom dozadu sa mierne zužujúce; 
Holene: štíhle; s tesne priliehavým operením; 
Beháky: stredne dlhé; s jemnými kosťami; bridlicovo modré; u čiernej 
a u modrej podľa možnosti tmavé;  
Prsty: stredne dlhé; nie príliš silné; 
Operenie: dlhé; široké a bohaté; pevne priliehavé; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: u čiernej; bielej; modrej; a striebornej čierne bodkovanej 
1,5-2,0 kg,    u ostatných farieb 1,0-2,0 kg.            
Takmer vodorovný, dlhý, bažantovi podobný valcovitý tvar tela; 
s mierne vystupujúcim bruchom a takmer uzatvoreným chvostom, 
ktorý je tak zložený, že u bodkovaných a pruhovaných farebných 
rázoch vytvára ucelenú kresbu; veľké a malé krycie chvostové perá 
podľa možnosti ľahko zahnuté; hrebeň a ušnice primerane menšie 
ako u kohúta; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: 
Hrubá, neharmonická postava; plochý, alebo dole zahnutý trň; ušnice 
červené, modré alebo príliš tenké a malé; príliš krátky chrbát; príliš 
vysoký alebo nízky postoj; vejárovitý alebo strmo nesený chvost; 
 
 
 



                                                

Hamburčanka Strana 3 
 

 

Znáška: 170;  
Násadové vajcia: 56 g; 
Farba škrupiny: biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 16; sliepka – 15; 
 
Farebné rázy: 
 
Čierna: So sýtym, žiarivým kovovo zeleným leskom; V.ch.: silný 
fialový alebo bronzový lesk; červeň v sedlovom alebo krčnom 
závese; svetlá podsada; príliš svetlá farba zobáka a behákov 
u mladých; podlhovasté, tenké ušnice; 
 
Biela: Čistá striebrobiela;  V.ch.: silný žltý nádych; 
 
Modrá s lemom: Rovnomerná stredne modrá; krčný záves, sedlový 
záves a kryty krídel u kohúta zamatovo čierne; u sliepky je krčný 
záves tmavší ako operenie plášťa; svetlejšia podsada u oboch 
pohlaví prípustná; chvost vo farebnom tóne pŕs; V.ch.: fľakatá alebo 
sadzovitá modrá; silný hnedý nádych; zábel v chvoste mladých 
kohútov; 
 
Strieborná čierno bodkovaná: kohút: čisto striebrobiela základná 
farba; krčný a sedlový záves je ukončený jemnou čiernou špičkou; 
zadná partia čierno-šedá; trup a holene sú posiate rovnomerne 
okrúhlymi, sýtymi čiernymi, oceľovo zelenými škvrnami, na konci 
každého pierka, ktoré majú byť také veľké, že čisto striebrobiela 
základná farba ostane ešte viditeľná, ale škvrny dosahujú 
obojstranne okraje pier; veľké krovky, vytvárajú prostredníctvom ich 
značne škvrnitých koncov, dva perlové pásy; kosierky a kormidlové 
perá zvonka striebrobiele; prvé menované s okrúhlymi, druhé 
s polmesiacovitými čiernymi škvrnami; polmesiacovitá kresba na   
letkách tvorí stupňovitú kresbu; podsada čierno-šedá až biela; 
sliepka: hlava čiernobiela; krčný záves na striebrobielej základnej 
farbe, od hlavy kreslený čiernymi špičkami, ktoré sa pri trupe 
primerane zväčšujú; zvyšné operenie trupu je čisto striebrobiele 
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s čiernymi, oceľovo zelenými, lesklými bodkami na konci každého 
pierka, ktoré majú byť podľa možnosti veľké a okrúhle, no nikdy také 
veľké, aby do seba navzájom zapadali; cez krídla prebiehajú ostro 
ohraničené, čierne pruhy; kormidlové perá zvonku striebrobiele, 
každé s polmesiacovitou kresbou na konci; krycie chvostové perá na 
konci s veľkými, okrúhlymi bodkami, vytvárajúcimi v polovici chvosta 
určitý druh pásu; polmesiacovitá kresba letiek II. radu tvorí stupňovitú 
kresbu; podsada čierno-šedá; V.ch.: príliš málo alebo nerovnomerne 
kreslený krčný alebo sedlový záves; chýbajúci lesk, hnedá na hrdle; 
nečistá základná farba kormidlových pier  ak je zvonku viditeľná; na 
krku a prsiach pred lemy; čierny chrbát sliepky; veľmi nerovnomerná 
kresba alebo chybný tvar bodiek; biela kostrnková kresba 
prechádzajúca bodkami; nažltla, nečistá základná farba; zle 
vykreslené krídlové pásy; bielou prerážaná stupňovitá kresba na 
krídlach; 
 
Zlatá čierne bodkovaná: rovnaká kresba ako u Striebornej čierne 
bodkovanej s tým rozdielom, že základnou farbou je zlato-
červenohnedá; chvostové perá sú jednofarebné, čierne, s oceľovo 
zeleným leskom; u kohúta je v prípade kvalitnej sedlovej kresby malý 
čierny veniec prípustný; V.ch.: okrem uvedených u Striebornej čierne 
bodkovanej bledá alebo korenená, prípadne šedá základná farba; 
malá, prerušená, polmesiacovitá kresba bodiek alebo len lemovanie; 
kohút s jednofarebným červeným krkom a sedlom; čierne prsia; 
 
Zlatá čierne pruhovaná: kohút: základná farba zlatohnedá; 
kormidlové perá čierne; kosierky čierne s úzkym zlatohnedým 
lemovaním; štíty krídel, perá kroviek, operenie holení a brucha 
s naznačenou zeleno-lesklou čiernou pásikavosťou; podsada 
popolovo šedá; koniec letiek II. radu a vrchné operenie chrbta môže 
mať, ak je prekryté sedlovým, alebo krčným závesom – čierne vsuvky 
vo forme vločkovania a badateľnú škvrnitú vsuvku na vrchnej časti 
chrbta; sliepka: rovnako na celom tela zlatohnedá; každé pero, 
s výnimkou hlavy a krku, je opatrené úzkymi čiernymi zeleno-lesklými 
vlnitými prúžkami; podľa možnosti v pomere 1:1; na chvoste o čosi 
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širšie; u mohutnejšej postavy možnosť hrubšej pruhovanosti 
prípustné; pruhy by mali pokračovať z pera na pero a mali by sa 
pásikovito ťahať pozdĺž celého tela; kostrnky zlatohnedé; pri 
uzavretej prsnej kresbe až hore k hrdlu je  krčná kresba v prechode 
prípustná; 
V.ch.: zábel v chvoste a letkách; svetložltá alebo hrdzavočervená 
základná farba; silno vyblednutá alebo rozmazaná kresba;  vysoko 
siahajúca kresba v krčnom závese u sliepok; 
 
Strieborná čierne pruhovaná: čisto striebrobiela základná farba 
a biele kostrnky; inak  zhodná so Zlatou čierne pruhovanou;  V.ch.: 
nečistá striebrobiela; inak ako u Zlatej  čierne pruhovanej; 
 


