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EE: Prat                                                          ČR: 
 
Pôvod: Španielsko;   
 
Celkový vzhľad: masívny, rýchlo rastúci typ vidieckej kury; 
s kombinovanou úžitkovosťou, pričom elegantná; bohato operená; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 3,5 kg 
Hlava: stredne veľká; široká a podlhovastá; 
Hrebeň: jednoduchý; pomerne veľký; dobre zúbkovaný; so 4 až 6 
zubami; hladký; mäsitý, ale jemný v tkanive;  zástavica sleduje líniu 
šiju bez toho aby priliehala; 
Zobák:  pomerne veľký;  pevný; dobre zahnutý; tmavo rohovinovo 
sfarbený; 
Oči:  tmavohnedé; červenkasto hnedá povolená; 
Ušnice:  podlhovasté; veľké; nie veľmi hrubé; dobre priľahlé; hladké; 
bez záhybov a vydutín; čisto biele; 
Tvár: hladká; jemná v tkanive; bez operenia; červená; 
Laloky: veľké; dobre zaoblené; hladké; 
Krk: pomerne dlhý; nosený vzpriamene v zátylí oblúkovito, s plným 
závesom, ktorý sa vpredu otvára, tak aby boli viditeľné prsia; boky 
krku a ramená dobre zakryté; 
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Prsia: plné a hlboké; pritom ale dobre zaoblené, dopredu klenuté; 
Trup: dlhý; široký; dobre zaoblený; 
Chrbát: pomerne dlhý a široký; plochý; mierne  dozadu klesajúci; 
Ramená: široké; zaoblené; 
Krídla: veľké;  nesené priľahnuto; dobre uzavreté; 
Sedlo: so stredne dlhým závesom; 
Chvost: plný; dlhý; s dobre zaoblenými kosierikmi; k chrbtu nesený 
takmer v pravom uhle; 
Brucho: dobre zaoblené;  nie ťažké; 
Holene: dlhé; silné a mäsité; dobre vystupujúce; 
Beháky: stredne dlhé, hladké; neoperené; bridlicovo modré alebo 
modro šedé; 
Prsty: dobre roztiahnuté; 
Operenie: pevne priliehavé; perá dobre zaoblené, obzvlášť na 
zadných partiách; podsada hustá; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 2,5 kg 
Až na rozdiely spôsobené pohlavím zhodná s kohútom; krk je kratší 
a nesený rovnejšie; prsia sú dobre klenuté a široké; chvost dlhý  
a nižšie nesený; hrebeň vpredu stojaci, vzadu stranu klopený;  bez 
bránenia vo výhľade; laloky krátke a okrúhle; zobák ľahko zahnutý;  
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: slabé, vretenovité telo; 
veľmi nízko nesený chvost u kohúta; stojatý alebo pokrútený hrebeň 
u sliepok; perie na behákoch; 
 
Znáška: 180 
Násadové vajcia: 58 g; 
Farba škrupiny: biela až červenkasto žltá; 
Veľkosť obrúčky: Kohút – 20; Sliepka – 18; 
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Farebné rázy: 
 
Svetlo zlatohnedý: Kohút: hlava a krčný záves intenzívna svetlo-
zlatohnedá; chrbát a sedlo intenzívna zlatohnedá; prsia a operenie 
plášťa svetlo zlatohnedá; štíty krídiel svetlo zlatohnedé; letky I. radu 
čierno šedé, takmer čierne, so svetlo zlatým lemovaním; chvost 
kovovo zeleno sa lesknúca čierna; holene svetlo zlaté; podsada 
žltkasto hnedá (značne svetlejšia ako obrysové perie); Sliepka: 
obrysové operenie s viditeľne svetlejšou, zlatohnedou základnou 
farbou ako u kohúta, rovnomerne rozložené po celom tele; 
povolených niekoľko tmavých per; letky I. radu čierno šedé so 
svetlým zlatým lemovaním; kormidlové perá čierne; podsada žlto 
hnedá; V.ch.: biela v operení; príliš veľa žltého alebo čierneho peria 
v krčnom závese; červenkastý nádych u kohúta; bledé základné 
sfarbenie sliepky;  šedá alebo silno svetlá podsada; 
  
 
 


