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EE: Ostfriesische Möwen                    ČR: Východofríští rackové 
 
 
Pôvod: stará vidiecka kura Nemeckého severozápadného pobrežia; 
 
Celkový vzhľad: jednoduchý, ale nie nemotorne pôsobiaci typ 
vidieckej kury so stredne vysokým postojom; plné, pevne priľahlé 
operenie; výrazný rozdiel kresby u kohúta a sliepky; temperamentná; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 2,25-3,0 kg 
Hlava: stredne veľká; úzka; 
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; pravidelne zastrihnutý; zástavica 
hrebeňa nesmie sledovať líniu šije; 
Zobák: silný; mierne ohnutý; modrej až rohovinovej farby; 
Oči: jasné; pomerne veľké; červeno žlté až červeno hnedé;  
Ušnice: nie príliš veľké; hladké; biele; 
Tvár: červená; jemne operená; 
Laloky: stredne dlhé; dobre zaoblené; 
Krk: nie príliš dlhý; plný záves; 
Prsia: plné; hlboko nasadené; 
Trup: pevný; takmer v pravom uhle obdĺžnikový; so zaoblenými 
bokmi; 
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Chrbát: pokiaľ možno vodorovný; 
Ramená: široké; zaoblené; 
Krídla: pevné; silno priľahlé; 
Sedlo:  s plným závesom; 
Chvost: široký; vysoko nosený; s dlhými, dobre zahnutými, širokými 
kosierikmi; 
Brucho: pomerne široké; plné; 
Holene:  vystupujúce; nie príliš dlhé; 
Beháky: s jemnými kosťami; stredne dlhé; bridlicovo modré; 
Prsty: stredne dlhé; 
Operenie: pevne; priľahlé; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,75-2,5 kg 
Dobre zaoblená; s podlhovastým pravouhlým trupom s plnými, 
hlboko nasadenými prsiami a plným bruchom; chvost široký, trošku 
nižšie nosený ako u kohúta; hrebeň malý, pravidelne rezaný, 
v zadnej časti môže byť do strany klopený; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: príliš ľahké alebo 
nemotorné telo; strmý alebo vejárovitý chvost; priveľký hrebeň; silne 
začervenaná ušnica; 
 
Znáška: 170; 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny: biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16; 
 
 
Farebné rázy: 
  
Strieborna čierno vločkovaná: kohút: základné sfarbenie strieborno 
biele; podsada šedá; pod krčným závesom tmavá čierna kvapkovitá 
kresba; na krídlových krovkách skryté, tmavo čierne vločkovanie;  
usporiadané do radu; za holeniami náznak jemného, pokiaľ možno 
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tmavo čierneho vločkovania;  vnútorná zástavica letiek šedo-čierna, 
trochu melírovaná; vonkajšia zástavica biela; chvost čisto čierny; na 
vedľajších kosierikoch povolené biele lemovanie; hlavné kosierky 
čierne; sliepka: hlava, krk a vrchná časť pŕs biela; ostatné partie s 
výraznou, vločkovanou kresbou, ktorá je tmavo čierna (nie šedá 
alebo hnedá) so zeleným leskom; podsada šedo čierna; V.ch.: 
škvrnitosť na krčnom závese; žltý nádych na krycom perí; príliš 
nejasná a málo výrazná kvapková kresba chrbta u kohútov: príliš 
hustá alebo príliš zakrytá, nejasná alebo pásikavá kresba; príliš 
vysoko siahajúca kresba na prsiach a lemovanie miesto vločkovania 
v  spodnej časti pŕs u sliepok; 
 
Zlatá čierno vločkovaná: kohút: základná farba lesknúca sa 
rovnomerná zlato hnedá; kvapkovitá kresba pod krčným závesom  
menej výrazná ako u striebornej čierno vločkovanej; chvost čisto 
čierny, na vedľajších kosierikoch povolené zlaté lemovanie;  
sliepka: základná farba zlato hnedá; trochu svetlejšia ako u kohúta; 
hlava, krk a vrchná časť pŕs zlato hnedá; ostatné partie s výraznou, 
vločkovanou kresbou, ktorá je tmavo čierna;  u tmavších sliepok 
siaha kresba na prsiach trochu vyššie; podsada šedo čierna;  V.ch.: 
u kohúta: príliš tmavá alebo svetlá farba bez lesku; zábely v letkách 
a chvoste; zlatá na hlavných kosierikoch; u sliepky: príliš hnedá alebo 
hlinená základná farba; čierne škvrny v základnej farbe; nejasné 
vločkovanie; silno pásikavá kresba; lemovanie na spodku pŕs; silná 
kresba na krčnom závese; 
 


