EE: Malaien

ČR: Malajky

Pôvod: Prastarý kur Indie a Malajského súostrovia;
Celkový vzhľad:
Veľmi veľká kura, so značne vysokým postojom, svalnatá s veľmi
krátkym, priľahlým operením; postoj takmer zvislý, vysoký,
pretiahnutý; hlava tvaru dravca so zamračeným pohľadom;
Zadná línia krku, chrbta a chvosta vytvára tri oblúky, ktoré musia
obzvlášť u kohúta jasne vynikať; bojová, odvážna, rozhodného
charakteru; výška 70-80 cm;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 3,5-4,5 kg;
Hlava: krátka; veľmi široká; s hlboko posadenými očami a výrazne
vystupujúcimi nadočnicovými oblúkmi; týl sa silno zvažuje na šiju;
podobná hlave dravcov;
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Hrebeň: orechový; menší, široký; vypuklý; podobajúci sa polovičke
vlašského orecha, bez výrastkov; osadený na čele, až po koreň
zobáka;
Zobák: silný; s viditeľnou štrbinou; zahnutý; žltej alebo rohovinovej
farby;
Oči: perleťové až žltkasté, s temným výrazom; pri mláďatách
povolená žltá až oranžovožltá;
Ušnice: červené; veľmi malé;
Tvár: červená; jemná v tkanive;
Laloky: len naznačené; na hrdle holý červený záhyb kože, ktorý sa
tiahne až po vrchnú časť krku (uzdička);
Krk: dlhý; nosený vzpriamene; s celkom krátkym, zníženým
závesom, ktorý nesmie siahať na plecia; krk je bezprostredne za
hlavou hrubší a smerom dolu sa trochu zužuje.
Prsia: široké; oblé; dobre osvalené; no len slabo klenuté; s krkom
a holeniami tvoriace približne rovnú líniu; holá prsná kosť trochu
vystupuje;
Trup: mohutný; výslovne široký; s dozadu klenutou chrbtovou líniou;
vajcovitého tvaru; vysoko nesený; pokrytý veľmi riedkym operením
tak, že červenkastá kožka na jednotlivých miestach presvitá;
Chrbát: široký; dlhý; dozadu klesajúci s oblúkovitou hornou líniou;
Ramená: mohutne široké; veľmi vystupujúce; vysoko nesené
odstávajúce;
Krídla: krátke; široké; vpredu vysoko vytiahnuté; priľahlo nesené;
Sedlo: s krátkym, sporým závesom;
Chvost: úzky; nie príliš dlhý; vodorovne až trochu zvesene nesený; s
len mierne ohnutými kosierikmi;
Brucho: málo vyvinuté;
Holene: dlhé; svalnaté; s veľmi jemným operením; jasne odstávajúce
od tela.
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Beháky: dlhé; silné, no predsa nie príliš hrubo šupinaté; so silnými,
ostrými ostrohami; tmavožlté, u čiernych a divoko sfarbených
povolená vŕbovo zelená.
Prsty: dobre roztiahnuté; dlhé; s plným nášľapom na zadné prsty;
Operenie: tvrdé; krátke; riedke; tesne priliehavé; takmer bez páperia;
Plemenné znaky - sliepka:
Hmotnosť: 2,5-3,5 kg
Až na rozdiely podmienené pohlavím v hlavných plemenných
znakoch takmer zhodná s kohútom; je primerane menšia; postoj
menej vzpriamený; brucho priestrannejšie;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov:
Chýbajúca veľkosť; malá výška; mäkké tvary; vodorovný chrbát;
nevystupujúce ramená; krátky krk; červené oči; vysoko nesený
chvost; nevystupujúce holene; tenké nohy; dlhá, úzka hlava; tenký
zobák; dlhé, mäkké operenie;
Znáška: 100
Násadové vajcia: 50g;
Farba škrupiny: hnedastá alebo žltá;
Veľkosť obrúčky: kohút – 24; sliepka – 22;
Farebné rázy:
Upozornenie: V prospech typu, tvaru a hlavným plemenným znakom
sú farba a kresba vzťahujúce sa na stav chovu druhoradého
významu, napriek tomu musí byť farebný raz jasne rozpoznateľný;
Zlato pšeničná: kohút: hlava, krčný a sedlový záves zlato
hnedočervené; chrbát hnedý; štíty krídiel červené; veľké krovky tvoria
široký, čierny, lesknúci sa priečny pás (spojky); letky sú na vonkajšej
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zástavici pera hnedočervené; z časti s čiernym pozdĺžnym pásom;
predná časť krku, prsia, brucho, holene a chvost čierne so zeleným
leskom; sliepka: hlava a krčný záves hnedočervené, z nepatrnou
čiernou stvolovou kresbou; chrbát, sedlo, krycie perá chvosta, krídla,
holene a brucho žemľovo až červenkasto žlté; predná časť krku a pŕs
matne žlté, perie po stranách pŕs s červenkastým okrajom a svetlou
kostrnkou; zadná časť hrdzavo žltá; chvostové perie a letky čierne
s hnedkasto koreneným okrajom;
Bažantia hnedá: kohút sa podobá zlato pšeničnému kohútovi, len
chrbát, ramenné krovky a záves sú trochu tmavšie; záves niekedy
takmer čierny; sliepka pokiaľ možno s tmavým krčným závesom;
ostatné operenie mahagónovo hnedé s čiernou kresbou;

Divoko sfarbená: kohút:
hlava, krčný a sedlový záves
hnedočervený s čiernou stvolovou kresbou; ramená a chrbát
tmavočerveno hnedé; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším
lemom; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia hnedá;
tvoriaca krídlový trojuholník; veľké krovky (spojky) čierne; prsia,
brucho a holene čierne; sliepka: hlava a krčný záves zlatohnedé;
krčný záves s výraznou stvolovou kresbou; obrysové perie
červenohnedé s korenením a svetlohnedou kostrnkovou kresbou
s lemom alebo bez lemovania; farba pŕs zlatohnedá s lemom
alebo bez lemovania; letky na vnútornej zástavici takmer čierne; na
vonkajšej hnedé; chvost čiernohnedý; podsada tmavošedá;
Červeno-sedlatá: kresba ako u novoanglických bojovníčok; vo farbe
a kresbe hodnotiť zhovievavo; musí však v plemenných znakoch
zodpovedať vyšším nárokom;
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Biela: u kohútov sa väčšinou prejavuje žltkastý nádych v závesoch,
ktorý je treba hodnotiť mierne pre zriedkavosť farebného rázu;
Čierna: čisto čierna bez inak sfarbeného peria;
Krahulcová: každé pero viacnásobne jemne oblúkovito priečne
pruhované, pričom sa strieda čierna so svetlo modrou; u kohúta
s rovnakou šírkou, u sliepky sú tmavšie časti pera trochu širšie ako
svetlejšie; kresba nie je ostrá; podsada len slabo prekreslená; do
tmava prechádzajúcu farba behákov u sliepky je treba hodnotiť
miernejšie;
Hnedá porcelánovo sfarbená: podsada je tmavá; viditeľná časť
peria červenohnedá s veľkými, čiernymi bodkami a bielou perlovou
kresbou; u oboch pohlaví dve bieloperlované spojky na krídlach;
Vyraďujúce chyby: veľké farebné odchýlky od štandardu;
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