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EE: Tuzo                                                ČR: 
 
Pôvod:  staré japonské bojové plemeno kury; 
 
Celkový vzhľad: malá a elegantná; so vzpriameným držaním tela; 
stredne vysokým postojom; priliehavým operením a dobre vyvinutou 
partiou chvosta; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 1,3-1,5 kg; 
Hlava: okrúhla; na šiji trochu sploštená; so širokým čelom 
a výraznými očnými oblúkmi; 
Hrebeň: trojradový hráškový; malý; červený; 
Zobák: krátky; pevný; dobre zahnutý; farba viď farebné rázy; 
Oči: perlové až žltkasté; u mladých zvierat žlté až oranžové; 
Ušnice: veľmi malé; červené; 
Tvár: hladká; červená; 
Laloky: malé alebo len naznačené; odkryté; holé; červené; u starších 
zvierat výrazný hrdlový lalok (uzdička); 
Krk: stredne dlhý; dobre zahnutý; nesený vzpriamene; záves krátky, 
siahajúci len po ramená, ktoré nezakrýva; 
Prsia: široké a dobre zaoblené; zdvihnuto nesené; 
Trup: stredne dlhý; široký; za sedlom sa zužujúci; 
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Chrbát: stredne dlhý; vpredu široký; smerom dozadu užší; výrazne 
klesajúci; rovný; 
Ramená: vystupujúce; 
Krídla: krátke, široké, ohyb krídel výrazne odsadený, nesené 
priľahlo, ukazujúc holé  kosti krídel (ruže); 
Sedlo: veľmi krátke; sa sporým, priľahlým závesom;  
Chvost: dobre vyvinutý; pomerne dlhý; nosený zvesene; kosieriky 
len mierne  zahnuté; 
Brucho: len mierne vyvinuté; stiahnuté; 
Holene: stredne dlhé; svalnaté; v kĺbe päty len mierne ohnuté; 
Beháky: stredne dlhé; s jemnými šupinami; pomerne výraznými 
ostrohami; farba viď farebné rázy; 
Prsty: dobré roztiahnuté; 
Operenie: pevne priľahlé; sporé; krátke; bohaté na lesk; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,0-1,2 kg; 
až na rozdiely spôsobené pohlavím zhodná s kohútom;  držanie tela 
trochu vodorovnejšie; tvár tmavšia; 
  
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: vodorovné držanie tela; 
príliš veľké laloky; chýbajúca uzdička u starých zvierat; dlhá, špicatá 
hava; tenký, špicatý zobák; príliš nízky postoj; smerom von zahnutý 
kĺb päty; voľné operenie; veľmi svetlá farba behákov; 
 
Znáška:  80  
Násadové vajcia: 35 g; 
Farba škrupiny:  biela alebo žltkastá; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 16; sliepka – 15; 
 
Farebné rázy: 
 
Čierna: tmavo čierna so žiariacim zeleným leskom; málo bielej alebo 
červenej povolené; farba zobáka tmavej rohovinovej farby až čierna; 
farba behákov tmavo olivová až čierna so svetlým resp. žltkastým 
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chodidlom; u starých zvierat zosvetlená povolená; V.ch.: chýbajúci 
zelený lesk; príliš veľa červenej alebo bielej v operení; veľa bielej na 
letkách alebo chvoste; zosvetlená farba behákov u mladých zvierat; 
 
Biela: jemný žltkastý nádych alebo málo čiernych farebných 
medzivrstiev v operení povolené; farba zobáka svetlá až svetlo 
rohovinovej farby; farba behákov modrasto biela až vŕbovo zelená so 
svetlým resp. žltkastým chodidlom; V.ch.: príliš silný žltý nádych; 
príliš veľa farebných medzivrstiev; 
 
Zlato pšeničná: Kohút: hlava zlatohnedá; krčný a sedlový záves 
tmavo zlatožltý bez stvolovej kresby; ramená a chrbát zlatočervený;  
letky I. radu čierne s hnedým vonkajším lemom; letky II. radu 
vnútorná zástava čierna, vonkajšia zástava hnedá, tvoriaca krídlový 
trojuholník; spojky, prsia, brucho, holene a chvost čierne; Sliepka: 
perie na hlave a krčnom závese červenkasto hnedé, malé matné 
čierne medzivrstvy na konci krčného závesu povolené; obrysové 
perie pšeničnej farby; letky tmavej pšeničnej farby s čiernohnedými 
medzivrstvami na vnútornej zástavici; farba behákov a zobáka 
rohovinovej farby; V.ch.: U kohúta: čierny krídlový trojuholník; príliš 
málo zlatočervenej na chrbte a štítoch krídiel; kresba na prsiach; 
U sliepky: príliš svetlá alebo príliš hnedá obrysová farba; silné zábely 
u kohúta aj sliepky; 
 
Modrá: základná farba podľa možnosti rovnomerná mierna 
sivomodrá s lemom alebo bez lemovania; hlava, krčný a sedlový 
záves, chrbát, štíty krídiel a chvost u kohúta ak aj krčný záves 
u sliepky  výrazne tmavšie; farba zobáka tmavej rohovinovej farby až 
čierna; farba beháka tmavo bridlicovo sivá, u sliepky až čierna, so 
svetlým resp. žltkastým chodidlom; u starých zvierat zosvetlená 
povolená; V.ch.: veľa bielej v letkách a chvoste; červené perá v 
závesoch; hrdzavý nádych; zosvetlená farba behákov u mladých 
zvierat; 


