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EE: Cochin                                                                 ČR: Kočinky 
 
Pôvod: Južná Čína;  
 
Celkový vzhľad: mohutný telesný rámec; vyššia postava 
s mohutným veľmi hlbokým, širokým ale pomerne krátkym trupom; 
s bohatým operením a s bohatou podsadou; s bohato operenými 
behákmi; vyrovnaným tvarom; mohutným postojom a dôstojným 
držaním tela vytvára obraz pokojnej zavalitosti; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 3,5-5,5 kg 
Hlava: malá a útla;  
Hrebeň: jednoduchý; priamo stojaci; pomerne malý; s pravidelnými 
hlbšie rezanými zubami; jemného tkaniva; 
Zobák: silný; krátky; farba - viď farebné rázy;  
Oči: oranžovo červené; hlboko ležiace; 
Ušnice: červené; malé; 
Tvár: červená; hladká; 
Laloky: jemného tkaniva; dobre zaoblené;  
Krk: krátky; s veľmi bohatým a dlhým závesom; 
Prsia: široké a oblé; no hlboko nosené; 
Trup: mohutný; hlboký a široký; masívne pôsobiaci; 
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Chrbát: krátky a široký; so širokým, bohatým, poduškovo opereným 
sedlom; 
Ramená: široké a dobre zaoblené; 
Krídla: krátke; široké; vyššie nasadené; vodorovne nesené, smerom 
do sedlových podušiek; 
Sedlo:  bohaté, plné a vypuklé; 
Chvost: veľmi krátky; plný; jemne okosierikovaný; kosieriky 
prekrývajú kormidlové perá, ktoré iba veľmi mierne prevyšujú; 
Brucho: široké a plné;  bohato operené hustým perím; 
Holene: mierne dlhšie; veľmi silné; naširoko postavené; s bohatým, 
plným, jemným operením, tvoriacim kypré podušky;  
Beháky: silné; s jemným, bohatým operením; farba - viď farebné 
rázy; 
Prsty: vonkajší a stredný prst operený; vytvárajú papuče;  
Operenie: veľmi bohaté, mäkké, kypré s bohatou podsadou; vytvára 
podušky; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 3,0-4,5 kg 
Javí sa prostredníctvom nízkeho postoja, zavalitého krku, krátkeho 
chvosta, nižšie nesenými prsiami ešte objemnejšou, hlbšou 
a zavalitejšou ako kohút; je obzvlášť bohato operená v sedle 
a zadnej partii; sedlo je veľmi široké, bohato operené tak,  že jeho 
stredná časť tvorí najvyšší bod hornej línie; operenie holení 
a behákov dostatočne plné; celé držanie tela je mierne naklonené 
smerom dopredu; útvary na hlave sú primerane menšie ako 
u kohúta; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: úzky tvar tela; ploché, 
úzke prsia; dlhý chvost; slabé operenie behákov; biele ušnice; 
 
Znáška: 120;  
Násadové vajcia: 53 g; 
Farba škrupiny: hnedo žltá; 
Veľkosť obrúčky: kohút - 27; sliepka - 24; 
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Farebné rázy: 
 
Žltá: sýta, lesknúca sa, tmavá žltá; podsada a kostrnka žltá; 
bronzová na chvoste a letkách pri žltej kostrnke povolená; 
farba zobáka a beháka žltá; V.ch.: čierna v letkách, kostrnkách alebo 
krovkách; 
 
Čierna: tmavá čierna so zeleným leskom; biela podsada u kohúta 
tolerovaná; farba zobáka žltá až tmavo rohová; farba behákov žltá, 
minimálne vŕbovo zelená; V.ch.: iné ako žlté chodidlá; fialový lesk 
alebo pruhovanie v značnom rozsahu; 
 
Biela: čisto biela so strieborným leskom; farba zobáka a behákov 
žltá; V.ch.: silno nažltlé perie; 
 
Modrá: rovnomerná, nelemovaná modrá s jemným načernalým 
tónovaním; u kohúta hlava, závesy a krovky krídiel tmavšie; povolená 
až zamatovo čierna; jemná biela v podsade žiadaná; farba zobáka 
žltá až tmavo rohovinová; farba behákov žltá; najmenej vŕbovo 
zelená; V.ch.: iné ako žlté chodidlá; silný odklon od požadovanej 
farby peria; 
 
Krahulcová:  každé pero vo viacnásobnom striedaní čiernej s modro 
šedou, mierne oblúkovito priečne pruhované; u kohúta v rovnakej 
šírke; u sliepky sú tmavšie časti peria o niečo širšie ako svetlé; 
kresba nie je ostrá; v podsade kresba len slabo naznačená; farba 
zobáka žltá až tmavo rohovinová; farba behákov žltá, povolený 
tmavý nádych; V.ch.: príliš tmavá farba u kohúta; hnedá alebo 
červená v operení u oboch pohlaví; iné ako žlté chodidlá; 
 
Jarabičia vlnitá: kohút: hlava červeno hnedá; krčný a sedlový záves 
zlato hnedý, s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je vo vrchnej časti 
prerušovaná zlatou; ramená a chrbát tmavo červeno hnedé; letky II. 
radu z vnútra čierne, z vonka hnedé; veľké krovky čierne so zeleným 
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leskom;  prsia, brucho, holene a operenie behákov čierne s úzkym, 
hnedým lemovaním; chvost čierny so zeleným leskom; na krycom 
perí chvosta povolený hnedý okraj pera; podsada tmavo šedá; 
sliepka:  základná farba zlato hnedá; každé pero viacnásobne úzko 
tmavo vlnito pásikované; pásiky nasledujú čo možno v rovnakých 
odstupoch v tvare pera; krčný záves zlatý so širokou čiernou 
stvolovou kresbou; chvost miešaná čierno hnedá; operenie behákov 
hnedé s tmavou kresbou; farba zobáka žltá až rohovinová; farba 
behákov žltá;  V.ch.: silné odchýlky vo farbe a kresbe peria.  
 
Čierna bielo škvrnitá: základná farba  čierna so zeleným leskom; 
konce pier s bielou škvrnou; u sliepky čo možno najviac rovnomerne 
rozdelená kresba; u kohúta a mladých zvierat je čierna prevažujúca; 
s vekom je biela kresba výraznejšia; farba zobáka žltá až tmavo 
rohová; farba behákov žltá, najmenej vŕbovo zelená; 
V.ch.: hrdzavá alebo matná čierna; u kohúta veľmi biele letky, 
kormidlové perá, kosierky; u sliepky priveľa alebo príliš málo kresby; 
 


