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EE: Minorka                                                                ČR: Minorky 
 
Pôvod:  Španielsko 
 
Celkový vzhľad: kur so živým temperamentom; s dobrou znáškou 
veľkých bielych vajec; s najvyššou hmotnosťou a mohutnosťou 
v skupine ľahkých plemien; s pretiahnutým, rovným a hlbokým 
trupom, mierne dozadu padajúcim; s dobre vyvinutým bruchom; 
vyšším postojom; bohatým  priliehavým operením; s výrazne 
vyvinutým hrebeňom a ušnicami;  
 
Plemenné znaky - Kohút: 
Hmotnosť:   2,5 – 3,5 kg; 
Hlava: veľká; dlhšia; dobre klenutá; 
Hrebeň: jednoduchý: vysoký; široký v základni; pevný čiastočne 
predsadený nad zobák; zástavica sleduje líniu tyla ale sa ho 
nedotýka; hrebeň s približne piatimi širokými a hlboko rezanými 
zubami, ktorých vrcholky tvoria oblúk; je v tkanive mierne drsný; 
ružicový: stredne veľký; nízky pevne nasadený; hrubšie perlovaný; 
vpredu široký dozadu sa zužuje; ukončený kratším tŕňom; tŕň 
nasleduje líniu šije ale neprilieha; 
Zobák: silný; ľahko zahnutý; farba podľa farebného rázu; 
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Oči: veľké; výrazné; tmavohnedé až čierne pri čiernych; červené pri 
bielych; 
Ušnice: Veľké; hladké; jemné v tkanive; biele s leskom; oválneho 
tvaru;  
Tvár: červená; hladká; podľa možnosti bez známok operenia; 
Laloky: červené; veľké; hladké; dolu dobre zaoblené;  
Krk: primerane dlhý; mierne dozadu nesený; s bohatým ale nie 
s príliš dlhým závesom; 
Prsia: široké; plné; dobre zaoblené;  
Trup: dlhý; široký; hlboký; zo strany nesmie byť v žiadnom prípade 
viditeľný hranatý tvar; v ramenách široký; smerom dozadu sa zužuje 
a mierne klesá; 
Chrbát: dlhý; široký; s bohatým sedlovým závesom;  
Krídla: dlhé; uzavreté; a dobre priliehajúce k telu; 
Chvost: plný; uzavretý; proti línii chrbta len mierne zdvihnutý; 
s dlhými a širokými kosierikmi;  
Brucho: dobre vyvinuté; priestranné; 
Holene: silné; stredne dlhé; vystupujúce; s tesne priliehajúcim 
operením; 
Beháky: dosť dlhé; tenšie ale nie jemných kostí; hladké; farba podľa 
farebného rázu; 
Operenie: tvrdé; k telu priliehajúce; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť:  2,25 – 3,0 kg; 
Trup dlhý a priestranný; pri pohľade zo strany lichobežníkový; chrbát 
vodorovne nesený; prsia plné; brucho široké, hlboké s bohatým 
mäkkým operením; chvost dobre vyvinutý, uzavretý, rovno nesený so 
širokými kormidlovými perami; hrebeň je primerané veľký, nasadený 
viac nad zobák, vpredu vzpriamený, ďalej sa nakláňa na stranu bez 
toho aby zakrýval oko; ušnice sú väčšinou guľaté až mierne oválne; 
ostatné znaky ako pri kohútovi;  
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov:  u jednoduchého hrebeňa-  
malý, veľmi nepravidelný do strany klopený; u ružicového hrebeňa - 
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vpredu výrazný žliabok, chýbajúci alebo vsunutý tŕň, dvojtŕň, príliš 
krivý alebo zdvihnutý tŕň; ušnice výrazne vráskavé, malé alebo 

začervenané nad 50 ; hrubá kostra; slabé, chudé alebo krátke telo; 
kaprí chrbát; vysoko nesený chvost; u sliepky silný, nepravidelný, 
rovný, stojací hrebeň; nevyvinuté brucho; príliš vysoký alebo nízky 
postoj; výrazne vráskavé, prerastené, alebo začervenané ušnice;  
ostatné ako u kohúta; 
 
Znáška:  170;  
Násadové vajcia: 65 g; 
Farba škrupiny: biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 20;    sliepka – 18; 
 
Farebné rázy: 
 
Čierna: celkom čierna farba so sýtym kovovo zeleným leskom; farba 
zobáka čierna; svetlý koniec pri kohútovi je prípustný; beháky a prsty 
čierne; pazúriky rohovo sfarbené; V.ch.: zahnednuté; fialové; 
bronzové; alebo matné perie; príliš svetlé alebo začervenané beháky; 
svetlý zobák; 
 
Biela: strieborne biela farba; bez nádychu alebo tónovania od 
modrej, žltej alebo smotanovej farby; zobák, beháky, prsty a pazúriky 
svetlej mäsovej farby; V.ch.: silný žltý nádych peria; iná farba peria; 
žltý zobák;  
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