EE: Plymouth - Rocks

ČR: Plymutky

Pôvod: USA
Celkový vzhľad: veľký; silný; elegantný kur; s vysokým, širokým
držaním tela; vyslovene úžitkový; telo veľké, plné, široké, hlboké;
hlava malá s nízkym stojacím hrebeňom; operenie priliehavé; chvost
krátky, dobre zaokrúhlený;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 3,0 až 3,5 kg;
Hlava: skutočne malá; s nie príliš úzkou lebečnou klenbou; mierne
klenutá;
Hrebeň: jednoduchý; malý; s nie príliš hlboko rezanými zubami;
Zobák: krátky; silný; žltý;
Oči: veľké; ohnivé; oranžovočervené;
Ušnice: stredne veľké; červené;
Tvár: ľahko operená;
Laloky: primerane dlhé;
Krk: stredne dlhý; s bohatým závesom; silný; rovno nesený;
Prsia: dobre zaoblené; široké a hlboké;
Trup: dlhý; široký; hlboký; tvoriaci nadvihnutý obdĺžnik;
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Chrbát: široký; dobre zaoblený; stredne dlhý; prechádzajúci
v rovnomernej šírke do ľahko stúpajúceho, plne opereného sedla
a chvosta;
Krídla: vysoko nesené; krátke; pevne priliehajúce;
Chvost: krátky a plný; široko nasadený; zo sedla vystupujúci
v peknom zaoblení;
Brucho: plné; široké; hlboké;
Holene: stredne dlhé; silné; s dobre priliehajúcim operením;
Beháky: primerane dlhé; silné; ale nie hrubých kostí; hladké; žlté;
Operenie: tvrdšie; dobre priliehavé; bez podušiek;
Plemenné znaky - sliepka:
Hmotnosť: 2,5 – 3,0 kg;
Sliepka má svoj zvlášť typický tvar vďaka dlhému, širokému,
hlbokému, viac zavalitému trupu; ľahko stúpajúcej línii chrbta; plným
hlboko neseným prsiam; a dobre vyvinutému bruchu; kormidlové
perá sú krátke, sotva presahujúce krycie perá chvosta;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: dlhá, alebo hrubá hlava;
iná farba zobáku; silno operená tvár; úzke prsia; malý trup a jeho
hrubý nedostatok v tvare; úzky, padajúci alebo kaprí chrbát; strmý
chvost; medzery v kormidlových perách alebo kosierikoch; príliš
vysoký alebo úzky postoj;
Znáška: 190;
Násadové vajcia: 55 g;
Farba škrupiny: tmavožltá;
Veľkosť obrúčky: kohút - 22; sliepka – 20;
Farbené razy:
Pásikovaná: každé pero čo najviac strieda viacnásobne základnú
čiernu farbu, ostro ohraničené priečne pruhovanie, jemnou
modrosivú; pruhy prebiehajú priamočiaro; pri kohútovi v rovnakej
šírke; sliepka ma čierne pruhy širšie a preto oproti kohútovi pôsobí
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tmavšie; konce pier s čiernymi pruhmi; podsada nie je tak ostro
ohraničená; tmavší nádych na behákoch sliepok je tolerovaný
/posúdiť zhovievavo/; V.ch.: základná farba premiešaná so žltou,
sivou, alebo hnedou; rozmazaná kresba; podsada biela, alebo
popolavo sivá, alebo bez kresby;
Čierna: vrchné operenie u kohúta aj sliepky tmavo čierne
s chrobákovo zeleným leskom; podsada u kohúta smerom ku koreňu
belavá; farba behákov pri sliepkach smeruje k čisto žltej; zobák žltý
až rohový; trochu strekov bielej na kosierikoch kohútov a trochu
tmavšie beháky sliepok sa pri dobre formovaných zvieratách
posudzujú zhovievavo; V.ch.: viditeľne biele letky; veľa bielej
v operení; veľmi tmavá farba behákov u sliepky; v kosierikoch pri
mladých kohútoch; červená, alebo žltá farba
Biela: obe pohlavia žiarivo biele bez nádychu žltej; V.ch.: silný žltý
nádych pri mladých zvieratách; perie inej farby;
Žltá: kohút a sliepka vykazujú po celom tele dobrú, stredne farebnú
žltú; neprechádzajúcu do červenkastej alebo hnedej; chvost
tmavožltý až bronzový; podsada a kostrnky žlté; V.ch.: úplne
červené chvostové perie pri kohútoch; príliš matná farba pri
sliepkach; silne zadymená podsada; zašedlé perie pri oboch
pohlaviach; korenenie v operení chrbta sliepok;
Jarabičia vlnitá: kohút: hlava červeno hnedá; krčný a sedlový záves
zlatohnedý s veľmi jemnou čiernou viacnásobne prerušovanou
stvolovou kresbou; chrbát a ramená červeno hnedé; krycie perá
krídel červeno zlaté s prerážajúcou čiernou; letky II. radu vnútri čierne
z vonka hnedo červené – vytvárajú krídlový trojuholník; letky I. radu
čierne s hnedým vonkajším okrajom; kormidlové perá čierne; hlavné
a vedľajšie kosieriky zeleno čierne; posledné s jemným hnedým
lemovaním; prsia, brucho a holene čierne s jemným hnedým
lemovaním každého pera; V.ch.: príliš málo, alebo príliš veľa
prekreslené prsia, brucho a holene; chýbajúca kresba v krčnom
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a sedlovom závese; sliepka: základná farba je sýto zlatohnedá,
ktorá nemá prechádzať ani do sivej ani do žltej; úzka čierna kresba
niekoľko krát sleduje tvar pera čím vytvára tzv. vlnitú kresbu; kresba
by mala byť čo najviac rovnomerná po celom tele; hlava červeno
hnedá; krčný záves červeno zlatý s prerušovanou stvolovou kresbou
kostrniek; farba brucha prechádza do sivej; letky a kormidlové perá
čierne až tmavohnedé; stvol pera zlatohnedý; V.ch.: chýbajúca,
alebo rozmazaná kresba, najmä na prsiach a chrbte; silné nerovnosti
v celkovom farebnom obraze; biele perá u oboch pohlaví;
Biela kolumbia čierna: kohút: základná farba biela; kohút a sliepka
majú takmer zhodnú kresbu; hlava čisto strieborne biela; krčný záves
so širokou stvolovou kresbou; kresba siaha najmenej do troch štvrtín
krčného závesu; v prednej časti krku sa zatvára a tak vytvára
golierovitý obraz; perá na vrchu chrbta pod krčným závesom tvoria
čiernu kvapkovitú kresbu; sedlo kohúta podľa možností bez stvolovej
kresby; kormidlové perá čisto čierne so zeleným leskom; malé
kosieriky bielo lemované; v hlavných kosierikoch kohúta povolené
biele lemovanie; letky čierne s bielou vonkajšou zástavicou, zložené
krídlo vyzerá biele; ostatné perie čisto strieborne biele; podsada
popolavo sivá; sliepka: hrdlo sliepky vždy čisto biele; krycie perá
chvosta bielo lemované; inak zhodná z kohútom; V.ch.: sadzový
krčný záves; silno prerážajúca stvolova kresba v krčnom závese; žltý
nádych; čierne perie na chrbte; veľa bielej v chvostových perách;
Strieborne sfarbená vlnitá: kohút: hlava, chrbát a ramená
strieborne biele; krčný a sedlový záves strieborne biely s čiernou
prerušovanou stvolovou kresbou; krovky krídel čierne so zeleným
leskom; letky II. radu - vonkajšia zástavica biela, čierna vnútorná
zástavica vytvára krídlový trojuholník; letky I. radu čierne s bielym
vonkajším lemovaním; hrdlo, prsia, brucho, holene a chvost čierne;
prsia, brucho a holene jemne bielo lemované; podsada sivá; V.ch.:
silný žltý, alebo hnedý nádych v krycích perách, neprerušená, alebo
prerážajúca stvolova kresba v závesoch; čisto čierne prsia, alebo
veľa bielej kresby na prsiach, bruchu a holeniach; sliepka: hlava
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biela až strieborne sivá; krčný záves strieborne biely s viacnásobnou
čiernou kresbou; krycia farba modro sivá až oceľovo sivá s
viacnásobným čiernym, tvar pera sledujúcim lemovaním; holene
podľa možnosti prekreslené podobne; kostrnky pier tmavé;
letky, kormidlové perá a dve veľké krycie perá chvosta čierne so
sivou kresbou; podsada sivá; V.ch.: silný hnedý nádych; väčšie
hnedé plochy v krycom operení; chýbajúca, alebo rozmazaná kresba;
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