EE: Sussex

ČR: Sasexky

Pôvod: Anglicko
Celkový vzhľad: nadmerne stredne veľký kur; široko stavaný;
s dlhým, hlbokým a plným prsným, obdĺžnikovým profilom; s plným
operením; bez tvorby podušiek; s pokojnou, dôverčivou povahou;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 3,0 – 4,0 kg;
Hlava: malá; široká v lebke;
Hrebeň: jednoduchý; vzpriamený; sotva stredne veľký; so 4 až 5
zúbkami zasahujúcimi až do polovice hrebeňového listu; záhlavie len
málo prečnievajúce; málo mäsitý; jemne zrnitý;
Zobák: primerane silný; mierne ohnutý; mäsovej až svetlej rohovej
farby s tmavým vrchom;
Oči: oranžovočervené;
Ušnice: málo vyvinuté; priliehavé; červené;
Tvár: tvorená jemným tkanivom; červená;
Laloky: okrúhle; hladké; s jemnou kožou;
Krk: takmer stredne dlhý; smerom nahor silno zúžený; s dobre
vyvinutým závesom; avšak bez toho aby pôsobil ťažkopádne;
Prsia: hlboké a široké; od hrdla takmer zvisle padajúce; oblúkom
prechádzajúce na vodorovné spodné ohraničenie trupu;
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Trup: obdĺžnikový; s pomerom hĺbky k dĺžke od 1 do 1,5; nesený
vodorovne;
Chrbát: široký; plochý v ramenách; dlhý; vodorovný;
Ramená: zaoblené; nevystupujúce;
Krídla: držané vysoko a priliehavo;
Sedlo: široké; po stranách zaoblené; bez tvorby podušiek;
Chvost: v základe široký; mierne zdvihnutý; s početnými kosierkami
a krycími perami so širokou zástavicou a nie príliš mäkkou kostrnkou;
krátke kormidlové perá takmer úplne zakryté;
Brucho: hlboké a široké; ďaleko dozadu vyčnievajúce;
Holene: stredne dlhé; štíhle; priliehavo operené;
Beháky: stredne dlhé; s jemnými kosťami; bez operenia; belavomäsovej farby; ľahko červeno sfarbený pás (lampasy) u kohúta
prípustný;
Prsty: rovné; dobre roztiahnuté;
Operenie: pevne priliehavé; čo najširšie pera;
Plemenné znaky - sliepka:
Hmotnosť: 2,5 – 3,0 kg;
Svojím vodorovným obdĺžnikovým telom pôsobí zavalitejšie ako
kohút a tým o čosi tučnejšie v oblasti stehenného operenia; hlbšie
pápernaté brucho; hlavové časti majú byť jemné; hrebeň malý;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: trojuholníkový tvar trupu,
alebo typ Orpingtonky; úzke, ľahké telo; značne padajúci zaguľatený,
alebo kaprí chrbát; silná tvorba podušiek; ploché, špicaté prsia; strmý
chvost; príliš vysoký alebo príliš nízky postoj; hrubé kosti; žltý zobák;
žlté beháky;
Znáška: 180;
Násadové vajcia: 60 g;
Farba škrupiny: žltá až žltohnedá;
Veľkosť obrúčky: kohút - 22; sliepka - 20;
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Farebné rázy:
Biela kolumbia čierna: kohút i sliepka takmer zhodne sfarbený;
základnou farbou peria je čistá striebrobiela; hlava čisto striebrobiela;
krčný záves so širokou, tmavo čiernou, do zelena sa lesknúcou
stvolovou kresbou s ostrým striebristým lemovaním; táto kresba by
mala tvoriť tzv. golierové ukončenie; perie chrbta pod krčným
závesom ukazuje čiernu kvapkovitú kresbu; v sedle kohúta čo možno
najmenej stvolovej kresby; menšia kresba v sedle je prípustná;
chvost kohúta čisto čierny so zeleným leskom; malé kosierky kohúta
a krycie chvostové perá sliepky bielo lemované; na veľkých krycích
chvostových perách sliepky biele lemovanie prípustné; letky I. radu
čierne, s bielym vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra čierne,
zvonka biele, tak že zložené krídlo sa zdá byť biele; podsada biela;
svetlo-šedá prípustná; V.ch.: začadený (vo farbe sadze) krčný záves;
silné prerážanie stvolovej kresby v krčnom závese; žltý nádych; veľa
bielej v chvostových perách alebo v letkách I. radu; šedá kresba
namiesto čiernej;
Žltá kolumbia čierna: základná farba rovnomerne zlatožltá; čierna
kresba zodpovedá kresbe ako u bielej kolumbii čiernej; podsada žltá;
svetlo-šedá prípustná; V.ch.: silno červenkastá vrchná farba (ľahko
červenkastý tón na krytoch krídel u kohútov prípustný); každé čierne
sfarbenie na neurčených miestach; biele, alebo šedé fľakaté
medzivrstvy v perí;
Červená kolumbia čierna: základná farba u kohúta rovnomerná
sýta tmavočervená; farba sliepky zodpovedá farbe pŕs kohúta; čierna
kresba zodpovedá u oboch pohlaví kresbe farebného rázu biela
kolumbia čierna; podsada červená; šedá prípustná; V.ch.: krčný
záves svetlý, mosadznej farby; príliš málo čiernej na určených
miestach; biela na vrchnom perí alebo v podsade; hlinitá, žltá; silno
škvrnitá (fľakatá) alebo príliš tmavá farba; každá čierna na iných ako
určených miestach;
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Hnedá divo sfarbená: kohút: hlava červenohnedá; krčný záves
zlatočervený, s čiernou do zelena sa lesknúcou kresbou; chrbát
a kryt krídel výrazne tmavočervené; sedlový záves o čosi tmavší ako
krčný záves; hrdlo, prsia, holene, brucho a chvost čierne; nepatrné
hnedé medzivrstvy na holeniach a bruchu zatiaľ prípustné; veľké
krovky krídel tvoria do zelena sa lesknúci široký krídelný pás;
vonkajšie zástavice letiek sú hnedé, vnútorné čierne; sliepka: hlava
červenohnedá; krčný záves zlatočervený s čiernou stvolovou
kresbou; krycie perie červenkasto-hnedé s jemným čiernym
korenením, bez vytvárania pásikov a so svetlejšími kostrnkami; prsia
sú tmavé až červenohnedé; V.ch.: biele perie; silno fľakaté krídla;
silno začadený záves;
Hnedo porcelánová: kohút: gaštanovohnedá základná farba; každé
pero na konci s čiernou, dozelena sa lesknúcou škvrnou, v ktorej je
biela perla – okrem pier ramien a chrbta; letky sú hnedé s čiernou
vnútornou zástavicou a bielou špičkou; oba posledné rady väčších
kroviek majú čierne škvrny s bielymi perlami, takže vznikajú dva
čiernobiele pásy; kormidlové perá a kosierky čierne s bielymi
špičkami; čiastočne biele krídla, pokiaľ to nie je vo väčšom rozsahu
a pri stiahnutom krídle viditeľné, rovnako ako trochu bielej na
kormidlových perách, sú prípustné; sliepka: tón základnej farby je
o čosi svetlejší; inak s rovnakou základnou kresbou. V.ch.: príliš
veľká perlová kresba u mladých zvierat; chýbajúca hnedá farba na
prsiach kohútov; väčší zábel na chvoste u mladých zvierat; čierne
prsia u sliepok; mosadzne sfarbené závesy; bledá, svetlohnedá
základná farba, obzvlášť u sliepok; veľa čiernych bodiek v základnej
farbe; mnohé celkom biele perá v operení plášťa; v prevažnej miere
biele krídla a perá chvosta, aj u starých zvierat;
Šedostrieborná: kohút: krčný a sedlový záves striebrobiely
s čiernou stvolovou kresbou; chrbát a kryt krídel striebrobiely; veľké
krovky lesklo čierne; letky I. radu čierne, zvonku s úzkym, bielošedým lemom; prsia čierne, každé pierko s jemným strieborným
lemom a svetlejšou kostrnkou; holene tmavošedé so slabým
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strieborným lemovaním; chvost čierny; podsada šedá; sliepka: hlava
a krčný záves ako u kohúta; stvolova kresba však väčším
zaokrúhlením pier širšia; chrbát a kryt krídel šedočierne; každé pero
so strieborným lemom a svetlou kostrnkou; letky šedočierne; chvost
čierny; prsia a holene svetlejšie šedočierne; každé pero s jemným
strieborným lemom a svetlou kostrnkou; podsada šedá; šedá farba
behákov a hnedá farba očí prípustná; V.ch.: nejasné, vyblednuté
lemovanie; príliš svetlá farba pŕs; prerušená alebo silno prerážajúca
stvolova kresba; silno nažltli farebný tón na ramenách a v závesoch
kohúta;
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