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EE: Sumatra                                                           ČR: Sumatranky           
 
Pôvod: veľmi staré plemeno z ostrova Sunda;   
 
Celkový vzhľad: stredne veľká, bažantia, jemne tvarovaná kura; 
s ľahkým bojovým výzorom; stredne vysokým postojom a mierne 
spadajúcou líniou tela; pritom veľmi bohatá na operenie; s pomerne 
dlhým chvostom a tvrdým, širokým perím; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť:  2,0 - 2,5 kg 
Hlava: malá; čelo široké a silné; mierne vyčnievajúce nadočnicové 
oblúky; 
Hrebeň: hráškový; malý; pevne nasadený; černastý; 
Zobák: krátky; silný; čierny;  
Oči: tmavé, červeno hnedé, čím tmavšie tým žiadanejšie; ale nie 
čierne; 
Ušnice: malé; jemné; tmavo červené až čierne; 
Tvár: čierna; pokrytá jemnými pierkami; 
Laloky: veľmi krátke, takmer zakrpatené; tmavo červené až čierne; 
na hrdle medzi nimi zreteľná neoperená uzdička;  
Krk: stredne dlhý; bohato operený, so širokým závesom; nesený 
vzpriamene;  
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Prsia: široké; vysoko nesené; 
Trup: pretiahnutý; dobre osvalený; valcovitého tvaru; 
Chrbát: stredne dlhý; ku chvostu mierne klesajúci; 
Ramená: mierne vyčnievajúce; 
Krídla: vysoko nosené; zatvorené; pevne priľahlé; 
Sedlo: stredne dlhé; naširoko operené; s veľmi bohatým závesom; 
Chvost: vodorovne nesený; veľmi bohato operený s množstvom 
krycích pier; dlhý; s dlhými šabľovo ohnutými kosieriky s čo možno 
najširšou zástavicou; nie vlečený; 
Brucho: vtiahnuté, málo vyvinuté; zakryté sedlovým závesom; 
Holene: stredne dlhé; silné; 
Beháky: stredne dlhé; jemne šupinaté; tmavo olivové až zeleno 
čierne so žltým chodidlom; so zdvojenými ostrohami; 
Prsty: stredne dlhé; 
Operenie: dlhé a široké; pevne priliehavé; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť:  1,75 - 2,25kg 
Až na rozdiely podmienené pohlavím zhodná s kohútom; iba tvár, 
hrebeň a oči sú tmavšie; chvost úzky, dlhý, vodorovne nesený; so  
širokými perami; ostrohy sú žiadané; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: príliš krátky, úzky trup;  
úzky postoj; neprimerane dlhý, ťahavý chvost; príliš jemné perie; 
ťažké operenie;  svetlo červená tvár; svetlá farba beháka; biele alebo 
ružové chodidlá; 
 
Znáška:  130; 
Násadové vajcia: 53 g; 
Farba škrupiny: biela alebo žltkastá; 
Veľkosť obrúčky: kohút –18; sliepka –16; 
 
 
 
 



Sumatranka Strana 3 
 

Farebné rázy:  
 
Čierna: tmavo čierna so sýtym smaragdovo zeleným leskom; V.ch.:  
chýbajúci zelený lesk; 
 
Čierno-červená: základná farba tmavo čierna so smaragdovo 
zeleným leskom; u kohúta červený záves alebo červené jednotlivé 
perá v závese; viac alebo menej červenej na štítoch krídiel a chrbte; 
u sliepky hlava a krčný záves viditeľné dominujúco červený; trošku 
červenej kresby na prsiach je žiadané; plášť čisto čierny; V.ch.: 
chýbajúci zelený lesk; 
 
Divoko sfarbená:  kohút: hlava čierno hnedá; krčný a sedlový záves 
červeno hnedý s čiernou stvolovou kresbou; ramená a chrbát tmavo 
červenohnedé;  letky I. radu čierne; letky II. radu čierne s hnedou 
vonkajšou zástavicou, vytvárajúcou pri zloženom krídle hnedý  
trojuholník; veľké krovky a chvost čierne so zeleným leskom; prsia, 
brucho, a holene čierne; sliepka: hlava takmer čierna; krčný záves 
čierny, s úzkym červeno hnedým lemovaním; krycie perie hnedé so 
svetlými kostrnkami; s čiernym výrazne zeleno lesknúcim sa okrajom 
pera; prsia lososovej až gaštanovo hnedej farby; brucho a holene 
šedo čierne; kormidlové perá čierne; V.ch.: veľmi odlišné sfarbenie 
peria; chýbajúci krídlový trojuholník u kohúta; 
  
 


