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EE: Welsumer                                   ČR: Velsumky 
 
Pôvod: Holandsko, okolie Welzumu; 
 
Celkový vzhľad: stredne ťažká kura s valcovito pretiahnutým, 
priestorným, vodorovne neseným trupom, stredne vysokým postojom; 
pevne priľahlým operením; odolná voči počasiu; s dobrou 
zmäsilosťou; a znáškou veľmi veľkých, hnedých vajec; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť:  2,75-3,25 kg; 
Hlava: takmer stredne veľká; 
Hrebeň: jednoduchý; takmer stredne veľký; jemný v tkanive; jasne 
červený; s pravidelným hlboko zastrihnutými zúbkami; zástavica 
nasleduje líniu šije bez priľahnutia; 
Zobák: stredne dlhý; žltej až rohovinovej farby; 
Oči: veľké; jasného výzoru; oranžovo červené; 
Ušnice: stredne veľké; mandľového tvaru; jemné v tkanive; jasne 
červené;  
Tvár: jasne červená; neoperená; 
Laloky: pomerne krátke; dobre zaoblené; jemné v tkanive; jasne 
červené; 
Krk: stredne dlhý; s dobre vyvinutým, až na ramená padajúcim 



Velsumka Strana 2 
 

závesom; 
Prsia: široké; hlboké; dobre zaoblené; 
Trup: hlboký; valcovito pretiahnutý; stredne dlhý; vodorovne nesený; 
Chrbát:  stredne dlhý; rovný a rovnako široký až po sedlo; 
Ramená: široké; nevystupujúce; 
Krídla: dobre vyvinuté; trochu klenuté; uzavreté; takmer vodorovne,  
priľahlo nesené; 
Sedlo:  široké; plne operené; plynulo prechádzajúce do línie 
chvosta; 
Chvost: dobre vyvinutý; stredne dlhý; plne okosierikovaný; mierne 
vyššie nesený; 
Brucho: plné; dobre vyvinuté; 
Holene: pevné; stredne veľké; zreteľne vystupujúce; 
Beháky: stredne dlhé; žlté; 
Prsty: stredne dlhé; rovné; dobre roztiahnuté; 
Operenie: plné; hladké a pevne priľahlé; s dobrou šírkou peria; 
  
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 2,0-2,5 kg. 
široký, priestranný tvar trupu s dobre vyvinutou brušnou partiou; 
stredne veľký stojací, jednoduchý hrebeň; chvost mierne dlhší, 
pomerne vyššie ale nie vejárovito nesený; chrbát rovný a rovnako 
široký až po sedlo; zo sedla plynulo prechádzajúci do chvosta; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: príliš úzke, príliš krátke 
alebo príliš dlhé telo; vydutá, oblá, chrbtová línia; ploché prsia; slabo 
vyvinutá partia brucha; sedlové podušky; šikmé držanie trupu; 
zvesené krídla; veveričí chvost alebo príliš nízke držanie chvosta; 
hrubá hlava; veľký hrebeň; prerastené laloky; operené beháky; biela 
v ušniciach; 
 
Znáška:160; 
Násadové vajcia: 65 g; 
Farba škrupiny: tmavo hnedá, menej lesklá; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 20; sliepka – 18; 
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Farebné rázy: 
  
Hrdzavo jarabičia: kohút: hlava zlato hnedá; krčný záves 
zlato-hnedý s jemne naznačenou čiernou stvolovou kresbou; sedlový 
záves červeno až zlato hnedý s naznačenou stvolovou kresbou alebo 
bez nej; chrbát, ramená a krídlové krovky červeno hnedé; veľké 
krovky (spojky) s trojito rozdelenou kresbou, podobnou periu na 
prsiach, zvonka čierna, na zeleno sa lesknúca; letky II. radu zvnútra 
matne čierne, zvonka tmavo hnedé, tvoriac hnedý krídlový trojuholník;  
letky I. radu matne čierne  s hnedým vonkajším okrajom; kresba na 
prsiach je trojfarebná ktorá je tvorená na podsade šedo čierna, 
v strede matno hnedá a na konci čierna bodka; kresba na holeniach 
je podobná ako na prsiach; zadná časť matne hnedá s čiernymi 
škvrnami; kormidlové perá čierne; veľké kosierky čierne so zeleným 
leskom; vedľajšie kosierky čierne s leskom, s viac či menej hnedým 
lemom; podsada šedá s hnedastým lemom; sliepka: hlava červeno 
hnedá; krčný záves hore červeno hnedý, smerom dole prechádzajúci 
do zlato hnedej, s čiernou stvolovou kresbou; obrysové perie hrdzavo 
hnedé s čiernym korenením a zlato hnedou kostrnkovou kresbou; 
letky II. radu podobné ako obrysového perie;  letky I. radu zvonka 
matne čierne s hnedým okrajom, zvnútra matne čierne s hnedými 
škvrnami na konci pera; chvost čierny;  prsia tmavo lososovitej farby; 
holene a zadná časť prevažne hnedastá so šedým korenením; 
podsada šedá; V.ch.: u kohúta: veľmi nerovnaká celková farba; 
chýbajúca trojfarebná kresba peria na prsiach, holeniach a veľkých 
krovkách; lem na čiernych koncoch peria na prsiach; chýbajúci 
zelený lesk na kosierikoch; zábely; u sliepky: príliš svetlá, príliš 
červená alebo silno nerovnaká základná farba; silná tvorba lemov; 
chýbajúce alebo páskované korenenie na obrysovom perí; príliš 
svetlá kostrnková kresba; korenené alebo čierno bodkované prsia; 
silná sadza;  zábely; 
 
 
Oranžovo sfarbená: kohút: hlava slamovo až medeno žltá; krčný 
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záves slamovo až medeno žltý s naznačenou hnedasto čiernou 
stvolovou kresbou; sedlový záves oranžovo žltý s nepatrnou alebo 
žiadnou stvolovou kresbou; chrbát zlato červený; ramená a krídlové 
krovky zlato oranžové; veľké krovky (spojky) s  trojito rozdelenou 
kresbou podobnou periu na prsiach, zvonka čierno zelenkasto sa 
lesknúce; letky II. radu zvnútra matne čierne, zvonka krémovo biele, 
tvoriac krémovo biely krídlový trojuholník; letky I. radu matne čierne 
so žltkasto hnedým vonkajším okrajom; kresba na prsiach je 
trojfarebná, je tvorená na podsade šedo čierna, v strede žlto hnedá 
a na konci čierne bodkovanie; kresba na holeniach je podobná ako 
na prsiach; zadná časť matne hnedé s čiernymi škvrnami; kormidlové 
perá čierne so zeleným leskom, vedľajšie kosierky lesknúca sa 
čierna s viac či menej oranžovo žltým lemom; podsada šedá; sliepka: 
hlava oranžová; krčný záves navrchu  oranžový, smerom dole trochu 
svetlejší, s čierno hnedou stvolovou kresbou; obrysové perie stredne 
hnedé s čiernym korenením a žltou kostrnkovou kresbou; letky II. 
radu podobné farbe a kresbe obrysového peria; letky I. radu zvonka 
matne čierne so žlto šedým vonkajším okrajom; chvost čierny; 
chvostové krovky podobné obrysovému periu; prsia tmavo lososovitej 
farby; holene a zadná časť prevažne hnedastá so šedým korenením; 
podsada modro šedá; V.ch.: u kohúta: veľmi nerovnaká celková 
farba; jarabičie medzivrstvy na závesoch; chýbajúca trojfarebná  
kresba na prsiach, holeniach a veľkých krovkách; predlem na 
čiernych koncoch peria na prsiach; chýbajúci zelený lesk na 
kosierikoch; iný než krémovo biely krídlový trojuholník; zábely; 
u sliepky: príliš svetlá, príliš červeno hnedá alebo silno nerovnaká 
základná farba; silná tvorba lemov; chýbajúce alebo páskované 
korenenie na obrysovom perí; korenené alebo čierno bodkované 
prsia; silná sadza; zábely; 
  
 


