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 EE: Deutsche Sperber                     ČR: 
  
Pôvod: Nemecko  
  
Celkový vzhľad: veľká forma vidieckej kury; stredne vysokého postoja; 
s bohato vyvinutý, pevne priľahlým perím krahulcovej kresby; 
temperamentná, no nie plachá;  
  
Plemenné znaky kohút: 
Hmotnosť: 2,5 – 3,0 kg 
Hlava: pomerne veľká; dlhá; so širokou, dobre klenutou lebkou; 
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; nie s príliš hlboko rezanými 4 až 6 
zubami; široko nasadený; telo hrebeňa nasleduje líniu šije, bez priľahnutia; 
Zobák: stredne dlhý; pevný; rohovinovej farby; 
Oči: veľké; červené až svetlo hnedé; 
Ušnice: stredne veľké; pevne priľahlé; podlhovasto oválne; hladké; čisto 
biele; 
Tvár: hladká; červená; jemne operená vlasovým perím; 
Laloky: stredne veľké; dobre zaoblené; 
Krk: stredne dlhý; s plným, dlhým závesom; 
Prsia: široké; klenuté; hlboko nasadené; s dlhou prsnou kosťou; 
Trup: dlhý a široký; jemne klesajúci; 
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Chrbát: široký; pretiahnutý; 
Ramená: široké; zaoblené; 
Krídla: dlhé; pevne priľahlé; 
Sedlo: s plným závesom; 
Chvost: voľný v kormidlovom perí; v tupom uhle, pomerne vzpriamene 
nosený; s dobre ohnutými, dlhými, širokými hlavnými a vedľajšími 
kosierikmi;  
Brucho: široké; smerom dozadu plné; 
Holene: viac ako stredne dlhé; plné; s pevným priľahlým operením;   
Beháky: stredne dlhé; nie príliš hrubých kosti; telovej farby (modrý alebo 
šedý odtieň u sliepok je povolený); 
Prsty: široko nasadené; 
Operenie: priľahlé; 
  
Plemenné znaky sliepka:  
Hmotnosť:  2,0 – 2,5 kg 
trup dlhý, široký valcovitý s plnými prsiami, dobre vyvinutým bruchom, 
takmer vodorovne nesený; bez tvorby podušiek; chvost otvorene nesený ale 
nie vejárovitý; hrebeň v zadnej tretine klopený, bez zakrytia oka, alebo 
stredne veľký, stojatý;  
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: krátky, úzky trup; príliš vysoký 
alebo úzky postoj; strmo alebo príliš plocho nesený chvost; veľa bielej 
v tvári; 
 
Znáška: 180 
Násadové vajcia:  60 g 
Farba škrupiny: biela 
Veľkosť obrúčky:  kohút – 20; sliepka – 18; 
  
Farebné rázy: 
Krahulcová: každé pero vo viacnásobnom striedaní čiernej so svetlo 
modrou, jemne, oblúkovito, priečne pruhované; u kohúta v rovnakej šírke; 
u sliepky sú tmavé časti pera trochu širšie než svetlejšie; kresba nie je ostrá; 
podsada len slabo prekreslená; V.ch.: úplne rozmazaná kresba; celkovo 
chybná krahulcová kresba na kormidlovom perí a kosierikoch; veľa bielej v 
kosierikoch;  


