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EE: Nackthalshühner                                              ČR: Holokrčky 
  
Pôvod: Európske plemeno kur, nepreukázaného pôvodu;  
 
Celkový vzhľad: pevný kur stredne vysokého postoja; s valcovitým 
trupom; krk a hlava bez peria; pokožka červená; hrebeň prsnej kosti 
bohato operený; perie tesne priľahlé; veľmi príjemnej povahy; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 2,5-3,0 kg; 
Hlava: stredne veľká; s hrebeňom a  lalokmi tvoriaca tri rovnaké 
časti; operenie zabieha ponad šiju do špicu; 
Hrebeň: jednoduchý; malý až stredne veľký; málo prečnieva na 
zobák; s mierne hlbokými zúbkami; telo dobre zaoblené; mierne 
odstávajúce od šije; alebo ružicový hrebeň; 
Zobák: silný; farebne podobný behákom; 
Oči: oranžovo červené; u čiernej a modrej s lemom až tmavo 
červené; 
Ušnice: červené; mierne zdvihnuté nad tvárovú a krčnú pokožku; 
Tvár: červená; pod očami pokrytá s drobným perím;  
Laloky: stredne dlhé; dobre zaoblené; jemného tkaniva; 
Krk: mierne ohnutý do tvaru S; bez peria; farba kože červená; 
ojedinelé perá na prednej strane krku nie sú vyraďujúcou chybou; 
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Hrvoľ: červený a bez operenia, ale z bokov jedna tretina prekrytá 
ostro ohraničeným perím; 
Prsia: plné; po oboch stranách pokryté s dvomi pásmi peria, ktoré 
musí prsia plne zakrývať; 
Trup: pretiahnutý do dĺžky; valcovitého tvaru; mierne spadajúci; 
Chrbát: stredne dlhý; smerom dozadu mierne zúžený; 
Ramená: zaoblené; nevyčnievajúce; 
Krídla: stredne dlhé; pevne priľahlé; 
Sedlo: zaoblené; s dlhými závesmi bez tvorby podušiek; 
Chvost: chrbtová línia prechádza plynulo do stredne dlhého mierne 
zdvihnutého, plne okosierikovaného chvosta; 
Brucho: široké; dobré vyvinuté; 
Holene: silné; priľahlo operené tak, že na vnútornej strane musí 
ostať neoperený malý trojuholník; 
Beháky: stredne dlhé; jemných kosti; neoperené; farba viď farebné 
rázy; 
Prsty: rovné; dobre roztiahnuté; 
Operenie: priľahlé; na tele sú vytvorené oproti iným plemenám 
väčšie nažiny, ktorú sú však dobre prekryté perím; 
  
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 2,0-2,5 kg. 
Takmer vodorovný, hrubý valcovitý tvar trupu; s plnými, hlbokými 
prsiami a pomerne plným bruchom; chvost voľnejšie nesený; 
operenie hlavy oblo zakončené; u mladých sliepok,   trošku svetlejšia 
pokožka krku nie je chyba;  
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: nedostatočný typ; slabé 
telo; nedostatočne vyformované zadné partie; silný chumáč peria na 
krku; strmé držanie chvosta; operená alebo čierna tvár; veľa bielej na 
ušniciach; žltá farba pokožky; chýbajúci neoperený trojuholník na 
vnútornej strane holení; 
 
Znáška: 180; 
Násadové vajcia: 55 g; 
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Farba škrupiny: biela až žltkastá; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 22; sliepka – 18; 
 
Farebné rázy:  
 
Čierna: čisto čierna s výrazným zeleným leskom; farba behákov 
čierna až bridlicovo šedá; V.ch.:  fialová v lesku; hrdza; silné zábely; 
 
Biela: čisto biela; farba behákov mäsovej farby; V.ch.: farebné perie; 
silný žltý nádych; 
 
Modrá s lemom: čistá, rovnaká, nie príliš svetlá šedo modrá; každé 
pero s tmavým lemom; perie na hlave a sedlový záves čierno modrý; 
chvost modrý; farba behákov bridlicovo modrá až olovnato šedá; 
V.ch.: silno nerovnomerná modro šedá; nedostatočné lemovanie; 
hnedý tón na perí; zábely; 
 
Červená: základná farba červená, rovnomerná, sýta, bohatá na lesk; 
čierna na chvoste povolená; podsada červená; povolená mierne 
zadymená; farba behákov mäsová, povolených pár tmavých šupín; 
V.ch.: príliš svetlá alebo silno fľakatá základná farba; silno zadymená 
podsada; zábely; 
 
Žltá: rovnomerná, lesknúca sa tmavo žltá základná farba; sedlový 
záves u kohúta o niečo sýtejší; podsada a kostrnka žltá; povolené 
trochu černe na chvoste; farba behákov mäsová; V.ch.: príliš 
červená, slamovitá alebo fľakatá vrchná farba; veľa sadze; zábely;  
 
Krahulcová: každé pero striedavo, viacnásobne oblúkovito, priečne, 
pruhované čiernou so svetlo modrou; u kohúta v rovnakej šírke; 
u sliepky sú tmavé časti peria o niečo širšie než svetlejšie; kresba nie 
je ostrá; podsada je slabo prekreslená; farba behákov mäsová; 
povolených niekoľko čiernych šupín; V.ch.: hnedý tón na perí; zábely 
na letkách a chvoste; 
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Jarabičia: kohút: perie na hlave tmavo zlatej farby; ramená a chrbát 
červeno zlatý; závesy červeno zlatej farby s čiernou stvolovou 
kresbou; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším okrajom; letky II. 
radu vnútorná zástavica a konce peria čierne, vonkajšia zástavica 
hnedá, tvoriaca krídlový trojuholník; veľké krovky (spojky) čierne,  
zeleno lesklé; prsia, holene a chvost čierny so zeleným leskom; 
sliepka:    hlava a krčný záves tmavo zlatej farby s čiernou stvolovou 
kresbou; chrbát, ramená a štíty krídel šedo hnedé s rovnomerným 
korenením a výrazne vystupujúcimi svetlými kostrnkami; prsia 
hrdzavo červené, smerom k brucho viac šedé; letky a chvost čierno 
hnedé; farba behákov mäsovej farby; V.ch.: u kohúta príliš veľa 
hnedej kresby na prsiach a holeniach; fialový lesk; u sliepky príliš 
svetlé, šedé obrysové perie a silno nerovnomerné korenenie; zábely;  
 
Čierna bielo škvrnitá: kohút: základná farba čierna so zeleným   
leskom; podsada čierno šedá; základná farba čierna na konci pere 
biela škvrna tvaru V; kresba  má vystupovať čo najrovnomernejšie na 
prsiach, krovkách a holeniach; perie v sedlovom závese taktiež s 
bielou špičkou; kosierky a kormidlové perá pokiaľ možno čierne 
s bielou špičkou; no takáto kresba sa dosiahne zriedkavo; sliepka: na 
celom tele podľa možnosti rovnomerne pokreslená, tak že väčšina 
pier má na konci bielu škvrnu v tvare V;   v prvom roku je kresba 
omnoho jemnejšie; u starších zvierat je viac bielej a preto sa javia 
celkovo svetlejšie; povolené sú až dve biele letky I. radu; farba 
behákov mäsová s tmavými fľakmi; V.ch.: chýbajúci lesk; príliš veľa 
bielej na letkách; zábely na kormidlovom perí a kosierikoch kohúta; 
príliš hrubá, slabá alebo silno zmytá kresba; červené perá na 
krídlových krovkách; 
 
  
 


