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EE: Italiener                                                                 ČR: Vlašky 
 
Pôvod: Taliansko 
 
Celkový vzhľad: stredne veľký, silný kur; dlhého, hlbokého, trupu 
(obzvlášť u sliepky); so stredne vysokým, širokým postojom; 
s bohatým, pevne priliehavým perím; primerane plemenu 
prešľachtené partie hlavy; hrdé držanie tela; vyslovene živý 
temperament; chovaný v mnohých farbách; 
 
Plemenné znaky – kohút: 
Hmotnosť: 2,25 - 3,0 kg,    zlato-sfarbená a rodofarbá: 2,5 - 3,0 kg. 
Hlava: podlhovastá; avšak nie úzka; v dostatočnej veľkosti 
vytvárajúca harmonický základ pre pomerne veľký hrebeň; 
Hrebeň: jednoduchý, pevne nasadený, v tvare obličky; dobre 
vyvinutý; stojatý bez vypuklín, vrások alebo výrastkov; ktorého 
zástavica, bez priľahnutia, sleduje líniu šije; 4-5 zubov sú vo svojom 
základe široké a siahajú až do stredu listu (hrebeňa); stredové čiary 
jednotlivých zubov sa stretávajú v oku;  ružicový hrebeň je pevne 
nasadený; jemne perlovaný; vpredu primeraný šírke hlavy a smerom 
dozadu sa zužuje; stredne veľký tŕň sleduje líniu šije bez priľahnutia; 
Zobák: stredne dlhý; silný; ľahko zahnutý; žltý až rohovo sfarbený, 
podľa farebného rázu; 
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Oči: veľké; živo červené; s ostro ohraničenou očnou dúhovkou; 
Ušnice: stredne veľké; oválne; hladko priliehavé; biele až krémové; 
Tvár: s jemnou pokožkou; bez operenia; červená; 
Laloky: stredne dlhé; dobre zaokrúhlené; tenšie;  
Krk: ušľachtilo nesený; s plným závesom; 
Prsia: široké a plné; 
Trup: silný; široký; dlhý; takmer vodorovne nesený; u jedincov 
s ružicovým hrebeňom menšia plnosť prípustná; 
Chrbát: dlhý; ľahko dozadu klesajúci; prechádzajúci bez 
badateľného odsadenia do ľahko stúpajúcej línie chvosta; 
Ramená: široké a zaoblené; 
Krídla: dlhé; nesené pevne uzavreté a pritiahnuté k telu; 
Sedlo: bohatý záves; 
Chvost: dlhý; široký; pevne nasadený; ľahko stúpajúci; plne operený; 
s dlhými, pekne zaoblenými, širokými  kosierkami; 
Brucho: dobre vyvinuté a priestranné; 
Holene: silné; mierne dopredu vystupujúce; dobre operené; 
Beháky: stredne dlhé; s jemnými kosťami; žlté; 
Prsty: stredne dlhé; dobre roztiahnuté; 
Operenie: plné; dobre priliehavé; 
 
Plemenné znaky – sliepka: 
Hmotnosť: 1,75 - 2,50 kg.    zlato-sfarbená a rodofarbá: 2,0 - 2,5 kg. 
Rozmerný, silný trup so širokými prsiami a dobre vyvinutým, plným, 
mäkkým bruchom; stredne vysoký, široký postoj; chvost je široko 
nasadený a je nesený dosť uzavreto v ľahko dohora stúpajúcej línii; 
hrebeň je v reze zhruba rovnaký ako u kohúta, vpredu stojí 
vzpriamene, zadná časť padá na stranu bez toho, aby zakryla oko; 
perie stredne dlhé, široké, dobre zaoblené; u jedincov s ružicovým 
hrebeňom menšia plnosť trupu prípustná; hrebeň jemnejší ako 
u kohúta; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: chybné, krátke, tlsté alebo 
úzke, chudé telo, predovšetkým u kohúta; málo vyvinuté brucho 
u sliepky; ploché prsia; úzky, príliš vysoký alebo príliš hlboký postoj; 
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slabá tvorba chvosta alebo úzke kosierky u kohúta; strmé alebo príliš 
ploché držanie chvosta; stojatý alebo stočený hrebeň u sliepky; 
u jedincov s ružicovým hrebeňom veľmi hrubý alebo šikmý hrebeň; 
silno nahor smerujúci tŕň; 
 
Znáška: 190;  
Násadové vajcia: 56 g; 
Farba škrupiny vajec:  biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút - 18; sliepka  - 16; 
 

 
 
Farebné rázy: 
 
Jarabičia: kohút: hlava tmavá zlato sfarbená; krčný záves tmavý 
zlato sfarbený s čiernou stvolovou kresbou, ktorá nesmie prerušiť 
lemovanie; kryty krídel a chrbát červeno-zlatistý; operenie sedla 
červeno – zlato sfarbené, podľa možnosti so stvolovou kresbou; 
zrkadlo čierno-zelené, lesklé; letky I. radu čierne s úzkym hnedým 
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vonkajším lemovaním; letky II. radu s čiernou vnútornou zástavicou 
a špičkami; zvonku hnedé, tvoriace krídlový trojuholník; prsia, holene 
a chvost čierne so zelenkavým leskom; V.ch.: príliš hnedé alebo 
slameno-žlté závesy; tmavé kryty krídel; kresba na prsiach alebo 
holeniach; silno fľakaté letky.  sliepka: hlava tmavá zlato sfarbená; 
krčný záves tmavý zlato sfarbený, jednotlivé perá so širokou čiernou 
stvolovou kresbou, ktorá nesmie prerušiť lem; chrbát, ramená a kryty 
krídel šedo-hnedé, podľa možnosti s rovnomerným čiernym 
korenením a výrazne vystupujúcou svetlou kostrnkou; prsia 
hrdzavočervené; smerom k bruchu šednúce; letky a chvost čierno-
hnedé; V.ch.: svetlý krčný záves; široko prerážajúca stvolova kresba; 
sadzovitý záves; slabé korenenie; príliš svetlá základná farba; zlaté 
lemy; chýbajúca kresba kostrnky; silno fľakaté letky; 
  
Zlato sfarbená: kohút: krčný záves zlatistý s čiernou stvolovou 
kresbou, ktorá nesmie prerušiť lemovanie; kryty ramien a chrbát 
zlatočervené; sedlový záves sýto zlatistý bez stvolovej kresby; na 
závesoch a krytoch krídel sa nachádza výraznejšie zlaté tónovanie; 
kryty letiek lesklé čieno-zelené; letky I. radu čierne s úzkym hnedým 
vonkajším lemovaním; letky II. radu s čiernou vnútornou zástavicou 
a špičkou, spolu s hnedými vonkajšími zástavicami,  vytvárajú hnedý 
trojuholník; prsia a holene čierne s jemným hnedým lemovaním alebo 
škvrnkami; chvost čierny so zeleným leskom na kosierikoch; V.ch.: 
príliš hnedé alebo slamovo sfarbené závesy; tmavé kryty krídel; 
úplne chýbajúca kresba na prsiach a holeniach; hrubo, pestro 
strakaté prsia; silno fľakaté letky; sliepka: hlava a krčný záves 
zlatistý, každé pero s čiernu stvolovou kresbu, ktorá nesmie prerušiť 
lemovanie; chrbát, ramená a krídla majú hnedastú základnú farbu 
rovnakého odtieňa; každé pero s čiernym korenením, silno 
vystupujúcou bledožltou kostrnkou a ostro odsadeným, 
rovnomerným, zlatistým lemom; lem a kresba kostrniek sa 
rozprestierajú až po holene; celé operenie plášťa má byť bohaté na 
farby a kontrast; prsia lososovo sfarbené až hnedočervené;  letky I. 
radu čierne s úzkym svetlohnedým vonkajším lemovaním; letky II. 
radu s čiernou vnútornou zástavicou a špičkou, vonkajšia zástavica 
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korenená; chvost čierny s hnedou kresbou, primerane k základnej 
farbe, V.ch.: svetlý krčný záves; široko prerážajúca stvolova kresba; 
sadzovitý záves; zjavná, celkový dojem narúšajúca sadza alebo 
hrdza; pásikové korenenie; výrazne nerovnaká a veľmi tmavá alebo 
príliš svetlá základná farba; strieborný lem; nápadné nedostatky na 
lemoch a kostrnke; 
 
Modra zlato sfarbená: kohút:  hlava zlato sfarbená; krčný záves 
zlato sfarbený s modrou stvolovou kresbou, vo vrchnej časti pier so 
zlatožltými kostrnkami; sedlový záves so skrytou, naznačenou, 
svetlomodrou kresbou; chrbát, ramená a kryt krídiel zlatočervené, 
sýto lesknúce; veľké krovky modré; letky I. radu modré s úzkym 
hnedým vonkajším okrajom; vnútorná zástavica letiek II. radu a ich 
špička modré, vonkajšia zástavica hnedá, vytvárajúca hnedá krídlový 
trojuholník; prsia, operenie bokov a brucha modré až bridlicovo 
modré s úzkym zlatohnedým lemovaním; holene podľa možnosti 
modré; chvost svetlo modrý až bridlicovo modrý; kosieriky o niečo 
tmavšie; V.ch.: veľmi otvorená, alebo prerážajúca stvolova kresba 
v krčnom závese; príliš hnedé, alebo slamovo žlté závesy; príliš 
tmavá farba chrbta a krytu krídel; chýbajúca, hrubá alebo strakatá 
kresba na prsiach; veľa čiernej v letkách a v chvoste; fľaky v operení 
plášťa;  sliepka:  hlava zlato sfarbená; krčný záves zlato sfarbený so 
svetlomodrou až bridlicovo modrou stvolovou kresbou; vrchná časť 
pier so zlatožltými kostrnkami; operenie plášťa stredne zlatohnedej 
farby, ktoré je pokryté bohatým modrým korenením tak, že operenie 
sa zvonka zdá takmer modré, so zlatožltými kostrnkami; každé pero 
s rovnomerným zlato sfarbeným lemovaním; prsia lososovo sfarbené; 
holene a brucho hnedo šedé; letky I. radu modré s úzkym hnedým 
vonkajším lemovaním; letky II. radu vnútorná zástavica a špička 
modré, vonkajšia zástavica zlatohnedá s modrým korenením; 
kormidlové perá prevažne modré; krycie chvostové pera tak ako 
operenie plášťa; V.ch.: široká, prerážajúca stvolova kresba 
vytvárajúca vejárovitý golier; príliš svetlá farba krku; nápadne 
nerovnomerná, príliš tmavá alebo príliš svetlá základná farba; silno 
nerovnomerné alebo pásom podobné bodkovanie (zliate korenenie); 
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sadza alebo hrdza v operení plášťa; chýbajúci alebo nerovnomerný 
lem peria; chýbajúca kostrnková kresba; fľaky v operení plášťa; 
  
Strieborno sfarbená: kohút: hlava biela; krčný záves striebrobiely 
s čiernou stvolovou kresbou, ktorá nesmie vybiehať až k špičke, 
kostrnka bledá; chrbát striebrobiely, bez akýchkoľvek iných farebných 
prímesí; ramená striebrobiele; veľké krovky čierne so zeleným 
leskom, vytvárajúce široký pruh nad letkami; letky I. radu čierne 
s úzkym bielym vonkajším lemovaním; vonkajšia zástavica  letiek II. 
radu biela, vnútorná zástavica a špička čierna; sedlový záves 
striebrobiely bez stvolovej kresby; prsia čierne s ľahkým bielym 
lemovaním; holene čierne s bielym lemom; zvyšné perie čierne; na 
zadnej partii bielo lemované; chvost čierny; kosierky zeleno lesklé; 
V.ch.: veľmi prerážajúca, otvorená alebo prerušená stvolova kresba 
v krčnom závese; hrdza; chrbát žltej farby; fľaky  na letkách 
a kosierikoch; sliepka: hlava strieborno-šedá; krčný záves strieborno-
biely s čiernou stvolovou kresbou, ktorá nesmie zasahovať až 
k špičke, s dobiela sfarbenou kostrnkou; chrbát ramená a krídla 
strieborno-šedé s rovnomerným korenením  a belavou kostrnkou; od 
krčného závesu až po chvost musí byť na každom pere úzke, svetlé 
strieborno-šedé lemovanie; chrbát a krídla bez hrdzavého alebo 
bledého sfarbenia; prsia lososovej farby; brucho a zadná časť 
popolovo šedé; chvost čierno-šedý; na veľkých krycích chvostových 
perách musí kresba siahať až po koniec; V.ch.: široko otvorená, 
prerážajúca alebo prerušená stvolova kresba na krčnom závese; 
celkový dojem rušiaca sadza alebo hrdza; zliate pásikové korenenie; 
nápadne nerovnaká alebo tmavá základná farba; chýbajúci lem na 
chrbte a krytoch krídiel; 
 
Čierna:  sýta čierna so silným zeleným leskom; tmavou podsadou 
a žltou farbou behákov; farba zobáka tmavá rohová až žltá; V. ch.: 
inak sfarbené perie; obzvlášť červená v závese a červené špičky na 
krídlach u sliepky; fľakatosť v chvoste; matná/nevýrazná farba peria; 
výrazne biela podsada; zelenkavý alebo černastý nádych farby 
behákov; 
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Čierna bielo škvrnitá: kohút: základná farba čierna so zeleným 
kovovým leskom; podsada čierno-šedá; kresba jednotlivých pier 
pozostáva z jednej čisto bielej škvrny tvaru „V“ na špičke a má sa 
vyskytovať podľa možnosti čo najrovnomernejšie na prsiach, krytoch 
krídel a holeniach; perá krčného a sedlového závesu rovnako 
s bielymi špičkami; kosierky a kormidlové perá podľa možnosti čierne 
s bielou špičkou; sliepka: po celom tele kreslená tak rovnomerne ako 
to je len možné a to tak, že čo najviac pier má bielu špičku v tvare 
„V“, u mláďat je kresba slabšia ako u dospelých zvierat; u kohúta sú 
po oboch stranách prípustné tri biele letky; u sliepky sú požadované 
všetky letky čierne alebo čierne s bielym okrajom. V.ch.: hrdzavé 
„vložky“ (medzi vrstvy) v perí; matná čierna bez lesku; fialový lesk; 
zelený alebo černastý nádych farby behákov; u kohúta viaceré, 
u sliepky aj jednotlivé biele letky; jednostranne biele kormidlové perá 
a kosierky; u sliepky príliš hrubá, alebo príliš slabá kresba (málo 
kresby); 
 
Pásiková:  každé pero  čo najrovnomernejšie viacnásobne priečne 
pruhované čiernou a ostro ohraničenou jemnou mliečno-modrou; čo 
najužšie; pásiky prebiehajú priamočiaro; u kohúta v rovnakej šírke; 
sliepka má širšie čierne pásiky a pôsobí preto tmavšie ako kohút; 
koniec pera s čiernym pruhom; podsada prekreslená; V.ch.: kohút: 
žltá alebo šedá farba v kresbe; hnedá v čiernych partiách peria; 
vyblednutá čierna; hrdza v krídlach a na chrbte; zábel v kosierkoch 
a na kryte krídel; sliepka: bodkovanie/fľaky na krku; biele boky (tela); 
sadzovitá kresba; u oboch pohlaví hrubá, široká kresba 
a neprekreslená podsada; 
 
Rodofarbá: kohút: prsia, brucho letky I. radu, chvost a podsada šedé 
pruhovito sfarbené; krčný záves červenkasto-žltý; sedlový záves 
zlato sfarbený; oba so šedou stvolovou kresbou a bielou priečnou 
pruhovanosťou; chrbát a ramená červené s naznačenou 
pruhovitosťou; vnútorná zástava letiek II. radu šedá, vonkajšia šedo-
bielo-žltá zvlnená; vytvárajúc trojfarebný krídlový trojuholník; sliepka: 
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na jarabičej základnej farbe matná bridlicovo-šedá pruhovaná; hrdza 
a ľahký lem prípustné; prsia lososovo sfarbené až hrdzavo červené; 
letky I. radu a chvost tmavošedo-hnedé s čiernym škvrnami; krčný 
záves zlato sfarbený so šedou stvolovou kresbou a šedo-bielym 
priečnym, nevýrazným širším pruhovaním; farba behákov žltá;  V.ch.: 
presadzujúca sa žltá na prsiach; neprefarbený krídlový trojuholník 
u kohúta; absencia hnedého farebného tónu v operení plášťa; žltá 
farba pŕs u sliepky; silný lem; naznačená vŕbovo-zelená farba 
behákov; fľaky v chvoste a na letkách; 
 
Modro-jarabičia: kohút: kresba ako u jarabičieho farbeného rázu, 
avšak modrá farba namiesto čiernej; hlava oranžovo-červená; krčný 
záves zlatistý, špičky o niečo tmavšie s čisto modrou stvolovou 
kresbou, ktorá nesmie prerušiť lemovanie; kryt ramien a chrbát 
zlatočervené; sedlový záves zlatistý s modrou stvolovou kresbou; 
nad závesmi a krytom sa nachádza jemné zlaté tónovanie; perie 
krytu krídel s čisto modrou; letky I. radu modré s úzkym hnedým 
vonkajším lemovaním; letky II. radu s modrou vnútornou zástavicou 
a špičkou, vonkajšia zástavica je ako jediná viditeľná pri zloženom 
krídle, je hnedá a tvorí  krídlový trojuholník; prsia, holene a chvost 
čisto modré; V.ch.: zlato lemované prsia, brucho a holene; sadzovitá 
modrá; hrubo prerážajúca stvolova kresba so silno modrým 
vonkajším lemom na konci pera (sadzovitý golier); sliepka: hlava 
a krčný záves zlatistý,  s čisto modrou stvolovou kresbou, ktorá smie 
ľahko prerušovať lemovanie; prsia lososovo sfarbené; zvyšné perie 
podľa možnosti čisto modré; chrbát, ramená a kryt krídel šedo-hnedý 
s pravidelný modrým korenením a s výrazne vystupujúcou kostrnkou; 
V.ch.: hrubo prerážajúca stvolova kresba so silno modrým vonkajším 
lemom na konci pera (sadzovitý golier); nečistá, sadzovitá alebo silno 
hrdzavá modrá, u oboch pohlaví nečistá žltá farba behákov; 
 
Oranžovokrká perlovošedá: kohút: základná farba je perlovo šedá; 
hlava slamovožltá až bronzovo-žltá; krčný a sedlový záves 
slamovožltý až bronzovo-žltý s perlovo šedou stvolovou kresbou; kryt 
chrbta a krídel sýto slamovožlté; letky I. radu perlovo šedé 
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s oranžovo sfarbenou vonkajšou zástavicou; vnútorná zástavica  
letiek II. radu perlovo šedá, vonkajšia zástavica krémová, pri 
uzavretom krídle vytvárajúca krémovo sfarbený krídlový trojuholník; 
veľké krovky perlovo šedé; brucho, holene a chvost perlovo šedé; 
perie na prsiach s ľahkým slamovo žltkavým lemom; sliepka:  
v operení plášťa šedá slonovinová až ľahká krémová základná farba 
s perlovo šedým korenením; s krémovo-žltou kostrnkou a jemným 
slamovo žltkastým lemom pera; krčný záves je slamovo žltý až 
bronzovo-žltý s perlovo šedou stvolovou kresbou; prsia sú ľahko 
lososovo sfarbené; na hrotoch (prednom okraji) krídel je ľahký 
lososový nádych prípustný; V.ch.: silno lemované prsia u kohúta; 
prerážajúca alebo chýbajúca stvolova kresba v závesoch; silno 
hrdzavá perlovo šedá; silná fľakatosť v operení plášťa; chýbajúce 
sfarbenie kostrnky; slabé korenenie; 
 
Oranžovo krka: kohút: hlava slamovo žltá; krčný záves slamovo žltý 
s čiernou až šedou melírovanou stvolovou kresbou, ktorá nesmie 
prerážať; chrbát stredne gaštanovo hnedý, intenzívne sa lesknúci; 
ramená rovnomerne zlatočervené až zlato-oranžové; veľké krovky 
kovovo modrasto-zeleno-lesklé, vytvárajúce široký pás nad letkami; 
letky I. radu čierne so žltkavo-bielou vonkajšou zástavicou; vnútorná 
zástavica letiek II. radu a špička čierne, vonkajšia zástavica žltkavo-
biela, ktorá pri uzatvorenom krídle ukazuje čierne orámovaný, 
žltkavo-biely trojuholník; sedlový záves oranžovo-žltý s ľahkou, sotva 
viditeľnou čiernou stvolovou kresbou; chvost čierny so silným 
zeleným leskom na kosierikoch; prsia, holene a brucho čierne; úzke 
oranžové okraje pier na brušnej časti prípustné. V.ch.: veľmi 
otvorená alebo prerážajúca krčná stvolova kresba; lemovanie na 
prsiach a holeniach; veľmi nevyrovnaná, alebo príliš svetlá farba 
chrbta a krídel; chýbajúci zelený lesk; sliepka: hlava slamovo žltá; 
krčný záves slamovo žltý s černastou až šedo melírovanou stvolovou 
kresbou, ktorá nesmie prerážať a smerom nahor ukazuje voskovožlté 
kostrnky; operenie plášťa svetlo šedo-hnedé s jemným černastým 
korenením a výraznými voskovožltými kostrnkami pier; úzke 
slamovožlté okraje pier prípustné; prsia lososovo sfarbené; brucho 
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a zadok popolovo šedé; letky I. radu čierne s oranžovým vonkajším 
okrajom; letky II. radu vnútri čierne, vonkajšia zástavica ako operenie 
plášťa; kormidlové perá čierno-hnedé; krycie chvostové perá takmer 
až po koniec korenené; V.ch.: široko prerážajúca stvolova kresba 
v krčnom závese; veľa hrdze v krytoch krídel; chýbajúca kresba 
kostrniek; vyblednuté korenenie; široké lemy alebo lesklý svit na 
krajoch pier v operení plášťa; nevyrovnaná farba  (fľaky); 
 
Červeno sedlatá: kohút: základná farba smotanovo biela; hlava 
oranžovo-červená; krčná záves zlatožltý, na koncoch trochu sýtejší, 
so smotanovo bielou stvolovou kresbou, ktorá nesmie prerážať; farba 
ramien a chrbta hlboká krvavočervená (karmínovo červená); farba 
chrbta sa smerom k sedlu trochu vyjasňuje/bledne; sedlový záves 
červeno-zlatožlto lemovaný s jemnou, sotva viditeľnou, smotanovo 
bielou stvolovou kresbou, ktorá nepreráža; kryty krídel sú 
krvavočervené a sú uzatvorené širokými smotanovo bielymi veľkými 
krovkami; letky I. radu sú smotanovo biele; vnútorná zástavica letiek 
II. radu a špička biele, vonkajšia zástavica červenohnedá; pri 
uzavretom krídle vytvárajúca bielo lemovaný, červenohnedý 
trojuholník; prsia, brucho, holene a chvost smotanovo biele, pričom 
u obzvlášť silno sfarbených jedincov sa na týchto miestach vyskytujú 
čierne škvrny, ktoré sú prípustné; u starých kohútov ľahké 
svetločervené okraje na prsiach a krycích chvostových perách 
prípustné. V.ch.: bielou prestúpené kryty krídel u starých kohútov; 
biele fľaky na krčnom a sedlovom závese; veľa čiernej v chvoste; 
svetločervenými okrajmi kreslené prsia mladých kohútov; sliepka: 
hlava svetlá zlatožltá; perie na krku svetlé zlatožlté so smotanovo 
bielou stvolovou kresbou, ktorá nesmie prerážať; prsia a predná časť 
hrdla silno lososovo sfarbené; ostatné perie smotanovo biele; 
ojedinelé perá pri krídlovom hrote so slabou vyblednuto-červenou 
okrajovou kresbou (nazvanou krídlová ruža), ktorá však má byť 
prekrytá prsnými perami; V.ch.: hnedasté perá v operení plášťa 
a v letkách; silno prerušená alebo príliš svetložltá stvolova kresba; 
silno červené alebo príliš svetlé, prípadne bielo lemované perá na 
prsiach; 
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Červená: kohút: rovnomerná, lesknúca sa sýta červená, avšak nie 
mahagónovo-červená ako u rodajlendky; podsada červená; chvost 
prípustný čierny, avšak nie so zeleným ale purpurovým leskom; 
V.ch.: farba bez lesku; obzvlášť žltý krk združený s tmavočervenými 
ramenami; žltkavá, zamúčená alebo stvolovej kresbe podobná 
kresba; sliepka: podľa možnosti rovnomerná, sýta, na lesk bohatá 
červená, avšak nie mahagónovo-červená ako u rodajlendky. V.ch.: 
hlinitá základná farba; biela alebo zadymená podsada; porušená 
štruktúra peria; fľakatosť v letkách; veľa červenej v ušniciach; 
 
Žltá: kohút a sliepka: rovnomerná zlatožltá vo vrchnom perí bez 
zábelu alebo fľakatosti; podsada a kostrnka žlté;  letky musia byť sýto 
žlté s tmavožltými kostrnkami; v chvoste kohútov je slabý bronzový 
tón malou chybou, ktorá nevylučuje známku „veľmi dobrý“; V.ch.: 
červené, slamové alebo veľmi škvrnité perie; čierna v letkách; 
fľakatosť; kresba v krčnom závese; veľa korenenia v chvoste; 
 
Modrá: kohút:  základná farba je rovnomerná stredná, holubia modrá 
s lemovaním alebo bez lemu (o niečo svetlejšia, alebo tmavšia 
základná farba predbežne ešte prípustná); krčný, sedlový záves 
a kryt krídel sýto tmavomodrý až zamatovo čierny; veľké a malé 
kosierky sýto tmavomodré; podsada svetlomodrá. sliepka: základná 
farba rovnomerná, stredná holubia modrá, s lemovaním alebo bez 
lemu (o niečo svetlejšia alebo tmavšia základná farba predbežne 
ešte prípustná); krčný záves sýto tmavomodrý; podsada svetlomodrá; 
ľahká zelenkavo-žltá farba behákov prípustná; V.ch.: veľmi bledá, 
skoro čierna alebo fľakatá základná farba; hnedastý krčný záves; 
polmesiacovité lemovanie; fľakatosť v kosierikoch; príliš zelená alebo 
tmavá farba behákov; 
 
Biela: kohút a sliepka: čisto biela so strieborným trblietavým leskom 
na chrbte; V.ch.: Silný žltý nádych; 
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Biela columbia čierna: kohút: hlava biela; krčný záves strieborno-
biely (striebrobiely) s čiernou, zeleno lesklou stvolovou kresbou, ktorá 
nesmie vybiehať až k špičke; kresba siaha takmer až po hlavu 
a spredu je uzavretá (golierové ukončenie); pod krčným závesom, na 
vrchnej časti chrbta, čierna kvapkovitá kresba; chvost čisto čierny so 
zelenkavým leskom; krycie perá a malé kosierky bielo lemované; 
sedlový záves podľa možnosti bez stvolovej kresby; letky I. radu  
čierne s bielo lemovanou vonkajšou zástavicou; vnútorná zástavica 
letiek II. radu čierna, vonkajšia biela, vytvárajúca biely krídlový 
trojuholník; zvyšné perie čisto strieborno-biele; podsada šedomodrá; 
V.ch.: silno prerážajúca stvolova kresba v perách krčného závesu 
(čierny golier); silné dvojité lemovanie; hnedasté priečne prúžkovanie  
a čierne perá na chrbte; silno hnedastý tón stvolovej kresby a v kryte 
chvosta; podobne v podsade; takmer biele letky; silný zábel vo 
veľkých kosierikoch, obzvlášť u mladých kohútov; sliepka: kresba ako 
u kohúta; stvolova kresba v krčnom závese zodpovedá širšie 
tvarovaným perám; chrbát čisto biely; krycie chvostové perá čierne 
s ostrým bielym lemovaním; V.ch.: chýbajúca kresba krycích pier 
chvosta; silno žltý nádych v krycom perí; celková absencia farby 
v podsade; 
  
Zlatohnedá porcelánová: kohút: hlava, krčný a sedlový záves tmavý 
zlato sfarbený; krčný záves s čiernou stvolovou kresbou; u mladých 
kohútov s ojedinelými bielymi špičkami pier; staré kohúty musia mať 
biele špičky v krčnom a sedlovom závese výraznejšie; ramená, 
chrbát a kryt krídel červenohnedé; vnútorná zástavica letiek II. radu 
čierna, vonkajšia zlatohnedá tak, aby zložené krídlo vytváralo čistý 
zlatohnedý krídlový trojuholník; letky I. radu čierne s hnedým 
vonkajším okrajom; letky podľa možnosti s bielymi koncovými 
bodkami; základná farba na prsiach a holeniach jasná, čistá 
zlatohnedá, každé pero má na konci okrúhlu čiernu bodku a v nej na 
špičke malý biely bod (perlu); chvostové perá čierne so zeleným 
leskom, podľa možnosti s bielymi bodkami na koncoch; 
sliepka: základná farba, kresba operenia plášťa, zodpovedajú prsiam 
kohúta; základná farba prípustná o niečo svetlejšia; kresba musí byť 
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rozdelená rovnomerne; letky ako u kohúta; kormidlové perá čierne, 
podľa možnosti s bielymi bodkami na konci; zlatohnedé medzivrstvy 
chvostových pier prípustné; u starších zvierat je u oboch pohlaví 
biela perla väčšia a čierna bodka sa potom javí ako polmesiacovitá; 
V.ch.: celkom biela hlava; veľa čiernej škvrnitosti alebo korenia 
v základnej farbe; príliš červená alebo bledá základná farba; 
prevažne biele letky alebo chvostové perá (max. 2 biele letky I. radu 
na oboch stranách prípustné); chýbajúca kresba na prsiach kohúta; 
veľmi nerovnomerná základná farba a kresba v plášti sliepky; 
 
Modrá bielo škvrnitá: kohút: základná farba modro-šedá; podsada 
svetlomodrá; kresba jednotlivých pier má na špičke obsahovať čisto 
bielu škvrnu, ktorá sa má čo najrovnomernejšie vyskytovať na 
prsiach, krytoch krídel a holeniach; žiadaná je kresba na veľkých 
krovkách; krčný a sedlový záves tmavomodrý s bielymi špičkami 
alebo bielou perlou; kosieriky a kormidlové perá podľa možnosti 
s bielou špičkou; sliepka: základná farba modro-šedá; na celom 
operení tela podľa možnosti rovnomerne kreslená; farba hlavy a krku 
je o niečo tmavšia modrá; podsada svetlomodrá; kresba v chvoste 
a na letkách je žiadaná; farba behákov žltá; ľahko zelenkavo-žltá 
farba behákov prípustná; V.ch.: bledá, takmer čierna alebo fľakatá 
základná farba; hnedastý krčný záves; nečistá alebo vyblednutá 
základná farba a silný zábel; príliš zelenkavá farba behákov; iná ako 
svetlomodrá farba podsady. 
 
Zlatá čierno lemovaná: kohút: hlava zlato sfarbená; krčný záves 
sýtej zlatej farby s jemnou čiernou stvolovou kresbou, ktorá nesmie 
prerážať; kryt ramien a chrbát silno lesklej, sýtej zlatej až 
gaštanovohnedej farby, bez sadze (korenenia) alebo inej farebnej 
prímesi; sedlový záves ako krčný; na prsiach, bruchu a stehnách 
každé pierko so zlatočervenou farbou, úzkym čiernym lemom a 
s dobrým zeleným leskom; vonkajšia zástavica letiek I. radu 
zlatočervená, vnútorná čierna; letky II. radu sýto zlatočervené 
s čiernym lemovaním, pri zloženom krídle vytvárajú s dvomi jemne 
lemovanými, zeleno-lesklými veľkými krovkami zlatočervený krídlový 
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trojuholník; podsada čierna; chvost čierny s bohatým zeleným 
leskom; V.ch.: príliš matná alebo vyblednutá farba; silno sadzovitý 
krčný a sedlový záves; nečistá farba v ramenách, krytoch krídel 
a chrbte; zábel v perí, obzvlášť v chvoste; chýbajúci zelený lesk na 
lemovaní; sliepka:  hlava zlato sfarbená; krčný záves zlato sfarbený 
s čiernou, zeleno lesklou stvolovou kresbou, ktorá nesmie prerážať; 
na celom operení plášťa každé pierko podľa možnosti s úzkym, 
zeleno lesklým čiernym lemom a zlatočerveným až sýto okrovo-
hnedým stredovým poľom; posledne menované bez čiernej 
škvrnitosti alebo korenia; brucho, podsada a kormidlové perá čierne; 
V.ch.: príliš matná alebo vyblednutá farba; veľa čiernej škvrnitosti na 
prsiach, chrbte a krytoch krídel; príliš široký alebo chýbajúci lem 
(lemovanie); chýbajúci zelený lesk na lemovaní; matná farba; 
 
Zlatá modro lemovaná: kohút: hlava zlato sfarbená; krčný záves 
zlatý až červeno-zlatý, žiadaný je s modrou stvolovou kresbou; kryt 
ramien a chrbát lesklé, gaštanovohnedé; sedlový záves sýtej zlatej 
farby s modrou stvolovou kresbou; na prsiach, bruchu a holeniach 
každé pero s úzkym modrým lemom a so zlatočerveným stredovým 
poľom; vonkajšia zástavica letiek I. radu je zlatočervená, skrytá 
vnútorná zástavica je svetlomodrá; veľké krovky majú tvoriť modro 
lemované spojky; podsada modro – šedá; chvost lesklý modro-
fialový;  sliepka: hlava zlato sfarbená; krčný záves zlatistý s modrou 
stvolovou kresbou; na prsiach, stehnách, krídlach a chrbte každé 
pero s úzkym modrým lemom a so zlatočerveným stredovým poľom; 
podsada a brucho modro-šedé; krycie chvostové perá pri 
zlatočervenom stredovom poli modro lemované; kormidlové perá 
modré; V.ch.: chýbajúce lemovanie na prsiach; silný výskyt 
korenenia v stredovom poli pier; biela podsada; 
 
Zlatá bielo lemovaná: kohút: hlava zlato sfarbená; krčný záves zlato 
sfarbený so smotanovo bielou stvolovou kresbou; ramená a chrbát 
sýto zlatočervené; sedlový záves zlato sfarbený s jemnou bielou 
stvolovou kresbou; na prsiach a stehnách každé pero so smotanovo 
bielym lemovaním a zlatočerveným stredovým poľom; farba brucha 
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a  farba podsady biela; veľké krovky majú ukazovať bielo lemované 
spojky; chvost biely; sliepka: hlava zlato sfarbená; krčný záves zlato 
sfarbený s bielou stvolovou kresbou; na prsiach, holeniach, krídlach 
a chrbte každé pierko s úzkym bielym lemovaním a zlatočerveným 
stredovým poľom; brucho, chvost a podsada smotanovo biele; krycie 
chvostové perá pri zlatočervenom stredovom poli bielo lemované; 
V.ch.: chybné lemovanie, hlavne na prsiach; modrastý alebo biely 
krčný záves; modré alebo čierne perá v chvoste (menšie škvrnky 
prípustné); modrý tón v celom lemovaní; 
 

 


