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EE: Koeyoshi                              ČR:  
 
Pôvod: severné Japonsko; jej meno znamená „dobre dlhý hlas“; za 
zvláštny znak plemena sa považuje viac ako 7 sekúnd trvajúci spev; 
na udržanie a vývoj spevu sa usporadúvajú preteky; dĺžka a hĺbka 
hlasu ako ticho a melodický priebeh „spevu“ sú kritériá pre 
hodnotenie; 
 
Celkový vzhľad: silný kur, so silnými kosťami, s bojovým výrazom 
a s plným operením; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 4,0-4,5 kg, 
Hlava: široká; stredne dlhá; s výraznými nadočnicovými oblúkmi; 
Hrebeň: trojradový hráškový; priamo a pevne nasadený; na konci 
mierne stúpajúci; 
Zobák: krátky; silný; dobre ohnutý; žlto rohovinovej farby s tmavým 
chrbtom; 
Oči: perlovej farby; u mláďat svetlo oranžové; s vyvinutými 
nadočnicovými oblúkmi a so zamračeným pohľadom; 
Ušnice: dlhé; vráskavé; červené; mierne zabelené sa tolerujú; 
Tvár: mäsitá; červená; jemne operená; 
Laloky: malé; červené; s hrdlovou uzdičkou; 
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Krk: dlhý; takmer zvislo nesený; záves siahajúci až po ramená; 
Prsia: široké a zaoblené; prsná kosť viditeľná; 
Trup: silný; široký; trošku predĺžený; priamo držaný; 
Chrbát: široký; plochý; stredne dlhý; pomerne padajúci; 
Ramená: široké; obzvlášť pri vzrušení viditeľne zdvihnuté; 
Krídla: dlhé; veľké; silné; nesené rovnobežne s chrbtom; pri vzrušení 
sa pripúšťa volné držanie krídiel; 
Sedlo: široké; s plným závesom; 
Chvost: široký; dlhý; k chrbtu len mierne zdvihnutý; kormidlové perá 
sú usporiadané roztiahnuto a klenuto; hlavné kosieriky sú najdlhšie a 
len mierne ohnuté, vedľajšie kosieriky sa takmer dotýkajú zeme; 
Brucho: dobre vyvinuté; s priľahlým operením; 
Holene: dlhé a silné; 
Beháky: so silnými kosťami; žlté; s tupými silnými ostrohami; 
Prsty: dlhé a rovné; dobre roztiahnuté; 
Operenie: letky I. radu silné a tvrdé, ktoré sú často  
charakteristickým trepotom krídiel poškodené; závesy s elastickými 
kostrnkami; perie na prsiach, bruchu, zástaviciach a holeniach mäkké 
a priľahlé; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 3,0-3,75 kg 
Trup vodorovnejšie nesúci ako u kohúta; o niečo výraznejšie ramená; 
plná v trupe; chvost je do seba klenutý, strechovitý, otvorený smerom 
dole a pomerne rovno nesený; povolené mierne ostrohy; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: jemnejšia stavba kostí; 
nedostatočná šírka a veľkosť trupu; nízka hmotnosť; príliš vysoko 
alebo nízko nesený chvost; rozložitý, široký hrebeň; tenký zobák; 
príliš veľa bielej v ušniciach; podušky v operení; 
 
Znáška: 80; 
Násadové vajcia: 45 g; 
Farba škrupiny: svetlo hnedá; 
Veľkosť obrúčok: kohút – 22; sliepka – 20;  
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Farebné rázy:  
Farebná čistota a kresba majú podradný význam; 
 
Strieborná divo sfarbená: kohút: hlava strieborno biela; krčný záves 
strieborno biely so širokou šedou až čiernou stvolovou kresbou, ktorá 
môže na konci prerážať; sedlový záves strieborno biely so šedou až 
čiernou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krovky krídiel 
nepravidelne trojfarebné čierne-biele-červeno hnedé; letky I. radu 
čierno šedé až čierne; letky II. radu – vnútorná zástavica čierna, 
vonkajšia zástavica biela, tvoriaca pri zloženom krídle biely krídlový 
trojuholník; prsia čierne s miernymi striebornými lemami; holene 
a brucho čierne; chvost čierny so zeleným leskom; sliepka: hlava 
a vrchná časť krčného závesu prevažne čierna; dolná časť krčného 
závesu s miernym strieborným lemom; perie plášťa šedo hnedé 
s hrubým čiernym korenením a šedo čiernym lemom; prsia lososovej 
farby so šedým polmesiacovitým lemovaním; holene a brucho šedo 
hnedé; chvost s čierno šedým korenením; V.ch.: kohút: príliš málo 
striebornej kresby; prevažujúce biele perie alebo zábely na letkách 
a chvoste; sliepka: chýbajúci lem; čisto čierny krčný záves; biele letky 
a a navonok viditeľné zábely; 
 
  


