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EE: Cubalaya                                                          ČR:  Kubalaya 
 
Pôvod: pochádza z ostrova Kuba; do USA privezená v roku 1939; do 
Európy v roku 1983; 
 
Celkový vzhľad: stredne veľký kur; pohyblivý; dobrého držania tela; 
bojovný; vyzývavého výzoru; zápasníckych tvarov; chvost bohatý; 
chrbtová línia rovná  až po koniec špičky chvosta;   
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť:   2,0 – 2,5 kg    
Hlava: široká a krátka; s mierne vystupujúcimi očnými oblúkmi; 
Hrebeň: trojradový, hráškový; vpredu nízky; vzadu zdvihnutý; 
nepresahuje však šírku očí;             
Zobák: krátky; silný; mierne zahnutý; svetlo rohový;                                  
Oči: stredne veľké; trochu nižšie uložené; červené až červenohnedé;  
Ušnice:  malé; hladké; červené;             
Tvár: hladká; svetločervená;         
Laloky:  veľmi malé; hladké; červené;               
Krk: dosť dlhý; silný; záves siahajúci až na chrbát;        
Prsia: široké; plné; trochu vyčnievajúce; 
Trup: dosť dlhý; svalnatý; široký v ramenách; široký a po celej dĺžke 
klesajúci;        
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Chrbát: široký po celej dĺžke; dosť dlhý; nerušená línia začínajúca od 
krku a končiaca na špičke chvosta;            
Krídla: krátke; široké; na konci vyčnievajúce; mierne spustené; 
nezakrývajú holene;             
Chvost: dlhý; široký; primerane roztiahnutý; v horizontálnej polohe  
padajúci; čím sa v type formuje podľa chvosta morského raka; dĺžka 
chvosta od začiatku až po špic môže presahovať dĺžku tela; kosieriky 
dlhé; zahnuté; vlečúce sa po zemi;                          
Brucho: pretiahnuté; len nepatrne viditeľné; 
Holene: dosť dlhé; svalnaté;              
Beháky: stredne dlhé; hladké, pri starších jedincoch s hrubými 
šupinami; neoperené; mäsovej farby;  
Prsty: dlhé; dobre roztiahnuté;                                    
Operenie: tvrdé a dlhé; husté; bohato lesklé;                                      
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,5 – 2,0 kg.   
Hrebeň je menší ako u kohúta a na konci mierne pootvorený; línia 
chrbta je kratšia; chvost je bohato rozprestretý, nadýchaný (kyprý); 
vytvára račí chvost; ostrohy nie sú chybou; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: nízka váha; zlé držanie 
tela; krátke, alebo zakrpatené telo; nízky postoj; slabé krídla; málo 
operený chvost; málo výrazný račí chvost; neudržiavaný chvost; 
 
Znáška:  70; 
Násadové vajcia:  50 g;                          
Farba škrupiny vajec:  biela, alebo žltá;        
Veľkosť obrúčky:   kohút - 18; sliepka - 16;                                                                       
 
Farebné rázy:  
 
Divo škoricovo sfarbená:  kohút: hlava a krk hnedočervené, 
v spodnej časti presvitajúci zlatý tón; chrbát hnedočervený; ramená 
lesklé zeleno čierne; kryt krídiel postupne dozadu hnedne a je čierno 
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lemovaný; letky II. radu sú čierne z časti s hnedým lemom; letky I. 
radu červeno hnedé s čiernym koncom; hrdlo, prsia, brucho, holene 
čierne; chvost čierny so zeleným leskom; podsada čierna s výskytom 
červeno hnedej; sliepka: hlava gaštanovo až červeno hnedá; krk 
tmavočerveno hnedý; chrbát, krídla, sedlo a kryt chvosta škoricovej 
farby; hrdlo, prsia, holene, brucho svetlo škoricové; krovky čierne 
s hnedým lemom; letky z vnútornej strany čierne, z vonkajšej 
červenohnedé; chvost čierny so škoricovým leskom; podsada svetlo 
šedá, na mnohých miestach svetlo škoricová; V.ch.: príliš svetlá 
základná farba; slamená farba na krku; biela v chvoste;  u sliepky: 
zlato sfarbený krk; veľa bielej v perí a chvoste;  
 
Modré škoricovo sfarbené: ako divé škoricovo sfarbené iba čierna 
farba je nehradená modrou; V.ch.: u kohúta: príliš svetlá základná 
farba; príliš svetlá až slamová farba krčného závesu; málo výrazná 
farba v kryte krídel; biela v chvoste;    u sliepky: veľa bielej v krycom 
perí a chvoste;  čisto zlatá farba krčného závesu; 
 
Biela: perie čisto smotanovo bielo sfarbené; zažltla  v závesoch 
kohúta prípustná; V.ch.: príliš žltej v závesoch; 
 
Posudzovanie porovnávaním a v ruke: Typické pre toto plemeno je 
silno nadýchaný (kyprý) chvost (račí chvost) a rovná horná línia od 
zátylku až po špic chvosta; pri hodnotení sa prihliada na bojovnosť a 
vitalitu jednotlivca;   
 
Vysvetlivky k štandardu v poradí dôležitosti: 
1. Trup, prsia brucho: dlhý, široký, dobre osvalený trup; výrazné 

prsia; brucho je pretiahnuté, nie celkom viditeľné; 
2. Chrbát a chvost: tvoria rovnú líniu od krku; račí chvost je široký 

s mnohými hlavnými a vedľajšími kosierikmi siahajúcimi až po 
zem; husté lesklé a dlhé perie; chvost môže byť dlhší ako telo; 

3. Holene a nohy: dobre osvalené; dobre splývajúce s telom; 
beháky sú stredne dlhé mäsovej farby; 
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4. Krk a krídla: krk zodpovedajúci typu je primerane dlhý a dobre 
operený; krídla sú krátke a široké; v ramenách zreteľne 
odsadené; 

5. Znaky hlavy: široká a krátka, s mierne vystupujúcimi očnými 
oblúkmi,  zvýrazňuje bojový charakter; zobák krátky, zahnutý 
a silný; oči červeno hnedé, trochu nižšie ležiace; hlavu lemuje 
trojradový hráškový hrebeň; laloky a ušnice sú malé a červené;  

 
 

 

 


