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EE: Eulenbarthühner                         ČR: Soví vousáči 
 
Pôvod: staré Holandské plemeno; 
 
Celkový vzhľad: silný typ vidieckej kury so zaobleným tvarom; 
stredne vysokým postojom; nerozdelenou bradou a bokombradou; s 
rožkovým hrebeňom; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 2,2-2,5 kg; 
Hlava: stredne veľká; široká; medzi očami a nozdrami ružová 
vydutina, pokrytá malými pierkami; 
Hrebeň: rožkový; pozostávajúci z dvoch zaoblených, čo možno 
rovnako dlhých rožkov; usporiadaných do tvaru „V“ 
Chochol: malý; tvorený z malých úzkych perí; sediaci na temene za 
hrebeňom; 
Zobák: stredne veľký; silný; na špici zahnutý; s výrazne 
vystupujúcimi nozdrami;  
Oči: veľké; jasné; hnedo červené až červené; 
Ušnice: malé; biele; zakryté bradou; 
Tvár: červená; z časti zakrytá bradou; 
Laloky: malé; zakryté bradou; 
Brada: plná; bohato operená; nerozdelená; brada a bokombrada 
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siaha až dole na krk a hore siaha až po výšku očí; 
Krk: stredne dlhý; mierne ohnutý; vzpriamený; 
Prsia: široké; zaoblené; mierne dopredu nesené; 
Trup: široký; za ramenami smerom dozadu zužujúci;  
Chrbát: rovný; mierne klesajúci; zo sedla prechádzajúci do chvosta 
v miernom oblúku; 
Ramená: široké; no nie odstávajúce alebo hranaté; 
Krídla: dobre vyvinuté; priľahlo nesené; 
Sedlo: široké; 
Chvost: plne operený; s dobre vyvinutými hlavnými a vedľajšími 
kosierikmi; pomerne vysoký, ale nie strmo nosený; 
Brucho: mierne vyvinuté; 
Holene: mierne dlhšie; bohato operené; 
Beháky: stredne dlhé; široko postavené; neoperené; farba viď 
farebné rázy; 
Prsty: roztiahnuté; stredne dlhé; 
Operenie:  pevne priľahlé; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 1,6-1,8kg; 
zhodná s kohútom až na znaky podmienené pohlavím; v stavbe tela 
veľmi zavalitá; postavená nižšie ako kohút; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov:  príliš ľahké zvieratá; 
príliš slabá tvorba brady; rozdelená brada; chybná tvorba 
hrebeňových rohov; viditeľná ušnica alebo laloky; 
 
Znáška:160; 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny: čisto biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16; 
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Farebné rázy:  
Upozornenie: farba brady okrem čierno hlavých, zodpovedá  
v podstate farbe tela; 
 
Čierna: tmavá čierna so zeleným leskom; farba behákov modro šedá 
až čierna; V.ch.: matné perie; hrdza; zábely; 
 
Biela: čisto biela; farba behákov svetlo šedo modrá; V.ch.: silný žltý 
nádych; šedý lem; 
 
Modrá s lemom: základná farba belaso sivá, každé pero s čierno 
modrým lemom; krčný a sedlový záves, chrbát a krídlové krovky 
kohúta prechádzajúce do čierno modrej; krčný záves sliepky v tmavej 
modrej; farba behákov bridlicovo modrá; V.ch.: hrdza na krčnom 
a sedlovom závese; chýbajúce lemy; fľakaté krycie perie; zábely; 
 
Krahulcová: každé pero vo viacnásobnom striedaní od tmavo modro 
šedej a svetlo modro šedej, jemne oblúkovito priečne krahulcové; 
u kohúta v rovnakej šírke; u sliepky sú tmavšie perá širšie než 
svetlejšie; kresba nie je ostro ohraničená; kresba na podsade len 
slabo naznačená; farba behákov mäsová; povolené tmavé fľaky; 
V.ch.: lemovaná alebo silno rozmazaná kresba; veľa hrdze alebo 
zábelov; 
 
Strieborná čierno bodkovaná: základná farba strieborno biela; 
každé pero ukončené s čiernou, polmesiacovitou bodkou; chvost viac 
či menej s čiernou medzivrstvou; farba behákov modro šedá; V.ch.: 
žltý nádych; výrazne nerovnomerná kresba; oblé lemovanie; plne 
chýbajúca bodkovaná kresba na krčnom závese; čierne kosieriky; 
 
Zlatá čierno bodkovaná: základná farba zlato hnedá; chrbát 
a krídlové krovky u kohúta trošku intenzívnejšie; Kresba ako pri 
striebornej čierno bodkovanej; farba behákov modro šedá; V.ch.: 
silno nerovnomerná alebo fľakatá základná farba; chybná kresba ako 
pri striebornej čierno bodkovanej; silné zábely; 
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Žlto plavá bielo bodkovaná: základná farba žlto plavá, chrbát 
a krídlové krovky u kohúta intenzívnejšie sfarbené; bodky biele; 
kresba ako u striebornej čierno bodkovanej; farba behákov modro 
šedá. V.ch.: príliš červená alebo svetlá základná farba; chybná 
kresba ako pri striebornej čierno bodkovanej; zábely; 
 
Zlatá čierno pruhovaná: kohút: základná farba zlato hnedá; 
kormidlové perá čierne; kosierky čierne s úzkym zlato hnedým 
lemom; kryt krídla, veľké krovky, perie na holeniach a bruchu 
s výrazným, zeleno sa lesknúcim pásikovaním; podsada popolavo 
šedá; konce letiek II. radu a perie na vrchu chrbta smú mať, pokiaľ sú 
prekryté sedlovým alebo krčným závesom, čierne medzivrstvy v tvare 
vločiek; sliepka: na celom tele zlato hnedá; každé pero, s výnimkou 
hlavy a krčného závesu, je prekreslené s úzkymi, čiernymi, zeleno sa 
lesknúcimi, vlnitými pásikmi; čo možno v pomere 1:1; na chvoste 
trošku širšie; pásiky by mali nasledovať z pera na pero a pravidelne 
sa tiahnuť po celom tele; kostrnka pera je zlato hnedá; pri 
uzatvorenej kresbe na prsiach až vysoko k hrdlu je povolená 
nepatrná kresba na prechode ku krku; V.ch.: biela na chvoste 
a letkách; svetlo žltá alebo líškovo červená farba; silno rozmazaná a 
ako aj kresba brakelky;  
 
Strieborná čierno pruhovaná: základná farba čisto strieborno biela; 
kostrnka biela;  ostatné ako u zlatej čierno pruhovanej; 
 
Biela s čiernou hlavou: základná farba biela; hlava, brada a vrchná 
časť krku čierna; postupne prechádza do základnej farby; jemne 
lemované, čierne medzivrstvy na prsiach povolené; u kohúta na 
hlave povolené ojedinelé biele perá; farba behákov šedo modrá; 
V.ch.: silno žltý nádych; čierne medzivrstvy na obrysovom perí; 
 
Zlato hnedá s čiernou hlavou: základná farba čo možno 
rovnomerná, zlato hnedá; závesy u kohúta trošku tmavšie; čierna 
kresba ako pri bielej s čiernou hlavou; u kohúta sú na hlave ojedinelé 
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zlato hnedé pierka povolené; farba behákov modro šedá; V.ch.:  
príliš fľakatá, červenkastá alebo príliš svetlá základná farba; chyby 
kresby ako pri bielej s čiernou hlavou; zábely; 
 
Modrá s lemom s čiernou hlavou: základná farba svetlo šedo 
modrá s viac alebo menej intenzívnym tmavo modrým lemovaním; 
krídlové krovky a sedlový záves u kohúta tmavší; čierna kresba ako 
aj pri bielej s čiernou hlavou; u kohúta na hlave ojedinelé šedo modré 
pierka povolené; farba behákov modro šedá; V.ch.: červenkasté 
medzivrstvy na základnej farbe; zábely; chybná kresba ako aj pri 
bielej s čiernou hlavou; 
  


