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EE: Amerikanische Leghorn                                ČR:   Leghornky 
D: Leghorn      
 
Pôvod: USA 
 
Celkový vzhľad: ľahký, stredne veľký, ranný, vyslovene úžitkový kur; 
vo všetkých častiach dobre zaoblené telo – nie príliš ľahké ani príliš 
ťažké, zaručujúce vysokú znášku; živá povaha; plný, typicky valcovitý 
tvar, stredne vysokého a široko stavaného kura; jemná ušľachtilá 
hlava; so živými silno červeno žiariacimi očami; vodorovné držanie 
tela; dobre vyvážené, hlboko položené, široké, dobre vystupujúce 
prsia; silné ramenné partie; jemných ale pritom silných kosti; holene 
stredne dlhé, silné a dobre viditeľné; veľký bohato operený chvost; 
 
Plemenné znaky - kohút: 

Hmotnosť:   2,0 – 2,7 kg; 
Hlava: podlhovastá; menšia; k telu úmerná;   
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; rovnomerne ozubený; stojaci; 
s najviac piatymi zubami; zástavica nesleduje líniu šije; jemného 
tkaniva bez vrások a záhybov;  
Zobák: krátky; silný; jemne ohnutý; čisto žltý;  
Oči: veľké; živé; dopredu vystupujúce; červené; 
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Ušnice: okrúhlo oválne; stredne veľké; hladko priliehajúce; emailovo 
biele až krémové; 
Tvár:  červená; bez akejkoľvek stopy bielej alebo plesňovej; jemnej 
kože; bez peria a vrások; 
Laloky: stredne dlhé; oválne; rovnako dlhé; bez vrások a záhybov; 
jemného tkaniva; 
Krk: primerane dlhý; vzpriamený; s bohatým krčným závesom; 
Prsia: hlboko položené; dobre vystupujúce; plné; široké; 
Trup: vodorovne držaný; značne hlboký; vo všetkých častiach dobre 
zaoblený;  
Chrbát: stredne dlhý;, ľahko prehnutý; bez akéhokoľvek uhlu 
prechádzajúci do bohato opereného chvosta; najnižší bod chrbta je 
nad behákmi; 
Ramená: široké a silné; 
Krídla: veľké; dlhé; so širokými letkami; vodorovne nesené; pevne 
priliehajúce na telo; 
Sedlo:  široké; zaoblené; bez akéhokoľvek uhlu;  
Chvost: veľký; široko vejárovitý; značne vysoko nesený; kormidlové 
perá a hlavné kosieriky dlhé a široké; s množstvom dobre vyvinutých 
vedľajších kosierikov;  
Brucho:  plné; s bohatým páperím;  
Holene: stredne dlhé; silné; dobre viditeľné; 
Beháky: jemných kostí; okrúhle; stredne dlhé; rovné; hladké; 
neoperené; žlté; prsty dobre roztiahnuté; postoj široký; stredne 
vysoký;  
Operenie: široké; lesklé; perá pevne priliehajúce;  
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,7 až 2,2 kg; 
Sliepka zodpovedá kohútovi až na pohlavím podmienené rozdiely; 
pritom je priestranná a široká v trupe; s plným  jemným bruchom; 
a stredne dlhým, takmer vodorovným, dobre zaobleným chrbtom; 
široko nasadený, dlhý zreteľne vejárovitý chvost je značne vysoko 
nesený; stredne veľký hrebeň vpredu stojí po prvý zub rovno, za 
prvým zubom sklopený, bez obmedzenia zraku na stranu; má jemné 
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tkanivo bez vrások a záhybov; pri plnej znáške sliepok je bledšia 
farba zobáka a behákov prípustná;  
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: hrubá hlava; biely zobák; 
hrebeň veľký nad špičku zobáka prerastený alebo vzadu k tylu 
priliehajúci; u sliepky stojací, prerastený alebo pokrútený hrebeň ; 
trup hranatý, krátky, útly, tučný alebo chudých tvarov; chrbát príliš 
dlhý silno klesajúci; chvost špicatý, strmo stojací, veveričí; brucho 
málo vyvinuté; perie alebo páperie na behákoch; biele beháky; úzky 
alebo príliš vysoký postoj;  
 
Znáška: 200; 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny:  biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 18;    sliepka – 16; 
 
Farebné rázy: 
 
Biela: Kohút a sliepka čisto strieborne bielo operený; zástavica, 
kostrnka a podsada čisto biela bez žltého nádychu. V.ch.: silno 
zažltla farba peria; 


