
MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE 

OKRASNÝCH PLEMEN 

KURA DOMÁCÍHO



ušnice

běháky

hřeben

srpy

krční 

závěs

krční laloky

sedlový 

závěs



HŘEBENY

• motýlkový neboli listový

• růžicový

• jednoduchý

• ořechový

• hráškový neboli trojřadý



MOTÝLKOVÝ (LISTOVÝ)

Kresby hřebenů: 

Mária Miniariková



MOTÝLKOVÝ (LISTOVÝ)

• dva listy lemované velkými zuby, 

položeny vedle sebe

• spojení pouze v základech

• např. u hudánek



RŮŽICOVÝ

Kresby hřebenů: 

Mária Miniariková



RŮŽICOVÝ

• nízký a široký

• místo zubů jsou přítomny „perly“

• dozadu vybíhá v tzv. trn

• např. u hamburčanek, bantamek, sebritek



JEDNODUCHÝ

Kresby hřebenů: 

Mária Miniariková



JEDNODUCHÝ

• nejběžnější typ

• většinou nasazen vodorovně

• bývá ozubený

• u některých plemen se sklání ke straně

• např. u fénixek, holandských zakrslých



OŘECHOVÝ

Kresby hřebenů: 

Mária Miniariková



OŘECHOVÝ

• posazen na čele zvířete

• bez zubů

• podobá se skořápce vlašského ořechu

• např. u orlovek



HRÁŠKOVÝ (TROJŘADÝ)

Kresby hřebenů: 

Mária Miniariková



HRÁŠKOVÝ (TROJŘADÝ)

• tři řady krátkých kožovitých laloků

• prostřední řada více vyčnívá 

• např. u araukan



VELKÁ PLEMENA

• araukany

• brahmánky

• brakelky

• hamburčanky

• hedvábničky

• hudánky

• jokohamky

• orlovky



ARAUKANY

• jméno je odvozeno od indiánů kmene Arauca z Jižní Ameriky

• v USA se jím říká  – „nosnice velikonočních vajíček“ (zelenomodrá 

vejce)



divoce 

zbarvená



divoce 

zbarvená



ARAUKANY

• příbuznost s bojovými plemeny – vzpřímený postoj, 

robustnost

• bezocasé (čistokrevné i bez ocasního obratle)

• absence ušních laloků, místo nich licousy

• vrbově zelené běháky

• hráškový hřeben

• oblíbené pro svou krotkost



BRAHMÁNKY

• jedno z nejmohutnějších plemen slepic 



koroptví 

vlnitá

bíločerná 

kolumbijská



stříbrně 

koroptví 

vlnitá

bíločerná 

kolumbijská



BRAHMÁNKY

• mohutné tělo – mohutnost znásobena 

měkkým opeřením

• malý hráškový hřeben

• plně opeřené holeně 

• žluté běháky opatřené rousy



BRAKELKY

• v Belgii je považují za „tvůrkyně kompostu“, protože kompost 

prohrabáváním kypří a obohacují ho vlastním trusem



stříbrná 

černě 

pruhovaná

+



BRAKELKY

• skvrny na peří se slévají do sebe a tvoří 

souvislé pruhy (ideálně i na křídlech)

• krční závěs bez kresby

• zadní část trupu je hluboká a plná 

(až 180 vajec/rok)

• bílé ušnice

• nekvokavé plemeno



HAMBURČANKY

• barevné varianty kohoutů (zlatý a stříbrný černě tečkovaný) 

postrádající typické samčí znaky se používají při křížení



zlatá černě 

pruhovaná



zlatá černě 

pruhovaná



stříbrná 

černě 

pruhovaná



stříbrná 

černě 

pruhovaná



HAMBURČANKY

• robustní plemeno s protáhlým trupem

• růžicový hřeben 

s trnem směřujícím dozadu

• bílé ušnice 



HEDVÁBNIČKY

• maso, skelet jsou pigmentovány, proto mu v Číně připisují léčivé účinky

• peří je bez pevného ostnu, dědí se recesivně



bezvousá 

stříbrošedá



bezvousá 

stříbrošedá



vousatá 

divoce 

zbarvená



vousatá 

divoce 

zbarvená



vousatá bílá



vousatá bílá



vousatá 

černá



vousatá 

černá



HEDVÁBNIČKY

• černomodrá barva kůže

• struktura peří připomíná chlupy

• péřové ozdoby – chocholka, rousy, 

u některých také vousy

• zakrnělé laloky, pátý prst

• růžicový hřeben, světle modré ušnice

• dobré mateřské vlastnosti



HUDÁNKY

• jméno dle trhu v Houdanu (Francie)

• starší jedinci jsou bělejší než mladší (po každém pelichání se bílé 

skvrny zvětšují)



černobílá



černobílá



HUDÁNKY

• těžká, robustní slepice

• pětiprsté bílé běháky s černými skvrnami

• na výduti lebky – kulovitý chochol

• vous

• motýlkový hřeben 



JOKOHAMKY

• pocházejí z Japonska



červeně 

sedlatá 

tečkovaná



červeně 

sedlatá 

tečkovaná



JOKOHAMKY

• dlouhý ocas téměř horizontálně nesený 

(srpy s pevným ostnem – ocas 

pozvolně klesá) 

• trup elegantně protáhlý

• malý ořechový hřeben nízce umístěný

• žluté běháky



ORLOVKY

• dohady o vzniku plemene – původ z orlovské oblasti v Rusku 

(křížení domácích trojbarevných slepic s kohouty malajek) nebo je 

údajně měl přivézt známý chovatel koní kníže Orlov z Asie



pestrá 

(trojbarevná)



pestrá 

(trojbarevná)



ORLOVKY

• široký postoj, typický pro bojová plemena

• mohutné tělo

• zakrnělé laloky, ořechový hřeben porostlý 

drobnými peříčky 

• vous

• žluté hladké běháky

• odolné vůči počasí, krotké



ZAKRSLÁ A ZDROBNĚLÁ 

PLEMENA

• antverpští vousáči

• bantamky

• brahmánky zdrob.

• fénixky zdrobnělé

• hamburčanky zdrob.

• holanďanky zdrob.

• holandské zakrslé

• holokrčky zdrob.

• japonky (šabo)

• kočinky

• paduánky zdrob.

• rousné zakrslé

• sebritky

• sumatranky



ANTVERPŠTÍ VOUSÁČI

• kohouti vyhrávají závody v kokrhání 

• vyobrazeni na malbě ze 17. století



křepelčí



křepelčí



modrý



modrý



černobílý



černobílý



ANTVERPŠTÍ VOUSÁČI

• zakrslá slepice se zavalitou postavou

• kulatý, plný, nejlépe nerozdělený vous

• růžicový hřeben s jemným perlením a 

týlním trnem

• nenároční na prostor



BANTAMKY

• pravděpodobný původ z Jávy, možná i z Japonska  



porcelánová



porcelánová



černá



černá



BANTAMKY

• velké, kulaté ušnice

• růžicový hřeben s dlouhým přímým trnem

• široká pera se zaobleným zakončením 

• krátký zavalitý trup

• rozmanité barevné rázy



BRAHMÁNKY ZDROBNĚLÉ

• pravděpodobný původ z Indie 

• sklon k tloustnutí, krmivo nesmí být volně přístupné



isabela



isabela



BRAHMÁNKY ZDROBNĚLÉ

• středně vysoká slepice, statně stavěná 

(obr mezi zakrslými slepicemi)

• malá hlava

• žluté běháky 

• střední a vnější prsty opatřeny rousy

• opeření nohou prodlužuje suchá zem, písečné 

stelivo a krátce zastřižený trávník ve výběhu



FÉNIXKY ZDROBNĚLÉ

• trpěliví chovatelé mohou se značným úsilím dosáhnout u kohoutů 

délku ocasu až 2 m (speciální výživa, hřady,…)



oranžovokrká



oranžovokrká



FÉNIXKY ZDROBNĚLÉ

• štíhlé a dlouhé tělo

• dlouhý, plochý téměř horizontálně nesený ocas

• kohoutovi neustále rostou srpy na ocase = vlečka

• malý jednoduchý hřeben

• malé bílé ušnice

• náročné na prostor 

• kvokavost, vysoko létají



HAMBURČANKY ZDROBNĚLÉ

• plemeno vyšlechtil Farnsworth v 19. století

• kvokavost se vyskytuje minimálně – nutnost líhně



stříbrná 

černě 

tečkovaná



stříbrná 

černě 

tečkovaná

+



HAMBURČANKY ZDROBNĚLÉ

• štíhlý a protáhlý trup

• dlouhá křídla nesena šikmo dolů

• růžicový hřeben se zvednutým trnem

• bílé velké ušnice

• tmavohnědé oči

• rozmanité barevné rázy a kresby



HOLANĎANKY ZDROBNĚLÉ

• slepice mají chochol hustý a kulovitý, u kohoutů jsou pera užší a 

delší, směřující dozadu

• chocholy zužují zorné pole – zvířata jsou lekavější



+
černá



krahujcovitá



krahujcovitá
+



HOLANĎANKY ZDROBNĚLÉ

• selská slepice se štíhlým a protáhlým trupem

• kohouti mají dlouhé a dobře ohnuté srpy

• kulatý a plný chochol

• chochol většinou bílý, kromě podpůrných 

pírek před chocholem (tzv. motýlek), který má 

barvu ostatního peří



HOLANDSKÉ ZAKRSLÉ

• oblíbeny po celém světě – např. v  USA: Dutch Bantam Association



zlatokrká



zlatokrká



HOLANDSKÉ ZAKRSLÉ

• selská slepice

• nejmenší zakrslá slepice vůbec (do 500g)

• nízce nesená křídla se nesmí dotýkat země

• malá a jemná hlava zdobena menším 

jednoduchým hřebenem

• nepotřebují mnoho prostoru, 

snadný odchov kuřat



HOLOKRČKY ZDROBNĚLÉ

• genetický faktor holokrkosti se dědí dominantně

• neobvyklé plemeno s malým rozšířením, ceněné na výstavách



modrá



modrá



černá



černá



HOLOKRČKY ZDROBNĚLÉ

• červená holá kůže na krku

• na temeni vytváří opeření tzv. čepičku

• hmotnost 0,8 kg

• značně vysoko nesený ocas

• malá hlava s menším jednoduchým

hřebenem



JAPONKY (ŠABO)

• plemenné standardy určují délku nohou

• dědičnost krátkých nohou za určitých podmínek – letální faktor



bílá 

černoocasá

+



JAPONKY (ŠABO)

• velmi krátké holeně, běháky

• tvar těla připomíná písmeno „U“

• nízce nesená křídla (dotýkají se země)

• bohaté opeření je opticky výrazně zvětšuje

• hmotnost 0,6 kg

• rozmanité barvené rázy, variety opeření



KOČINKY ZAKRSLÉ

• plemeno se chová od 19. století ve Velké Británii



černá bíle 

skvrnitá



černá bíle 

skvrnitá



KOČINKY ZAKRSLÉ

• vypadají jako „ koule“ 

• bohaté a měkké peří vytváří podušky

• nízký postoj, silné opeření běháků

• červený jednoduchý hřeben i ušnice

• krotký charakter

• potřebují upravený výběh a měkký trávník



PADUÁNKY ZDROBNĚLÉ

• slepice mají chochol kulatější než kohouti

• jedním z center jejich chovu bylo okolí italského města Padovy



žlutá bíle 

lemovaná



žlutá bíle 

lemovaná



PADUÁNKY ZDROBNĚLÉ

• selská slepice 

• trojdílný vous 

• břidlicově modré běháky

• středně nasazený ocas

• velký, plný, kulatý a pevný chochol

• nesmí mít hřebeny ani laloky

• opeření chocholky chrání před ektoparazity



ROUSNÉ ZAKRSLÉ

• ve VB nesou název „booted bantam“, v Belgii „ukkelse baardkriel“

• vhodné pro zahrádkáře – špatně se jim hrabe



porcelánová

+



porcelánová



černobílá

+



stříbřitě 

porcelánová



stříbřitě 

porcelánová



ROUSNÉ ZAKRSLÉ

• krátký, silnější trup

• záda tvoří s křivkou krku a ocasu lyrovitou linii

• holeně a běháky jsou opeřené

• malé, červené ušnice

• jednoduchý hřeben

• bohatý výběr barevných rázů

• potřebují hodně prostoru



SEBRITKY

• plemeno náchylné k Markově nemoci



zlatá černě 

lemovaná



zlatá černě 

lemovaná



stříbrná 

černě 

lemovaná



stříbrná 

černě 

lemovaná



žlutě plavá 

bíle 

lemovaná



žlutě plavá 

bíle 

lemovaná



SEBRITKY

• kohout i slepice se vzhledem podobají

• jedno z nejmenších plemen (kolem 550g)

• krátké tělo, široký trup

• malou širokou hlavu zdobí růžicový, 

purpurově červený hřeben s trnem 

směřujícím dozadu  



SUMATRANKY ZDROBNĚLÉ

• středně velké slepice bažantího tvaru

• černé opeření se zeleným leskem

• dlouhý vodorovně nesený ocas

• trojřadý malý hřeben

• velmi krátké laloky spojené uzdičkou

• 2 a více ostruh u kohoutů



černá



Kde zjistím víc?

• Webové stránky Českého svazu chovatelů

http://www.cschdz.eu/
- Termíny výstav

- Kontakty na chovatele

- Řády a směrnice

- Atd.

• Odborné časopisy a další publikace

• Výstavy (celostátní i oblastní) a chovatelské trhy
- Celostátní výstava v Lysé nad Labem 

- Oblastní chovatelský trh v Přerově

http://www.cschdz.eu/
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