EE: Yamato Gunkei

ČR:

Pôvod: Japonsko
Celkový vzhľad: robustná, vzpriamená bojová kura; s hlbokým
a širokým postojom; s veľmi priliehavým operením; s mimoriadne
výrazne vyvinutými znakmi na hlave; so širokým čelom; mäsitou
tvárou; a výrazným lalokom; dodávajú tejto bojovej kure odvážny
a temný výraz tváre;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 1,8 – 2,5 kg
Hlava: veľká; krátka s plochým, širokým čelom; lebečná kosť výrazne
vyčnieva nad očami; horný a dolný očný oblúk dobre vyvinutý,
dozadu takmer uzavretý;
Hrebeň: orechový; pevne priľahlý;
Zobák: krátky a pevný; dobre zahnutý; žltý až tmavo rohovej farby;
Oči: posadené hlboko, s temným pohľadom; svetlooranžové až
perlové;
Ušnice: dobre vyvinuté; vráskovité; červené;
Tvár: červená; mäsitá; s vráskami, ktoré sa vekom zvýrazňujú;
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Laloky: červené a veľmi malé; medzi nimi výrazne vyvinutý hrdlový
lalok (uzdička) slabo pokrytá perím; lalok by mal začínať od holej
kože hrdla a siahať po druhú tretinu dĺžky krku;
Krk: stredne dlhý; silný a nesený takmer zvislo; s krátkym krčným
závesom;
Prsia: veľmi široké; svalnaté; cez krátke operenie na prsiach presvitá
holá, mäsitá prsná kosť;
Trup: široký; nesený vzpriamene;
Chrbát: stredne dlhý; široký; dozadu trochu užší; silno spadajúci;
pôsobí kvôli priliehavému opereniu mierne oblúkovito;
Ramená: široké; dovonka výrazne vystupujúce;
Krídla: krátke; široké; nosené pevne priliehavo; krídlo je medzi
letkami I. a II. radu otvorené;
Sedlo: krátke; s pevne priliehavým závesom;
Chvost: krátky; úzky; dobre uzavretý; spadajúci zároveň s líniu
chrbta; s vonkajšími, smerom dohora zahnutými a po stranách
vyčnievajúcimi kormidlovými perami a do vnútra zahnutými hlavnými
kosierikmi, vytvára takzvaný račí chvost; krátke krycie perá chvosta
a vedľajšie kosierky zakrývajú stredné kormidlové perá;
Brucho: vtiahnuté; málo vystupujúce;
Holene: stredne dlhé; výrazne svalnaté; vystupujúce dopredu;
Beháky: stredne dlhé; hrubé a rovné; s jemnými a hladkými šupinami
v štyroch a viac radoch; žlté;
Prsty: silné; krátke a rovné;
Operenie: priliehavé; krátke; sporé;
Plemenné znaky - sliepka:
Hmotnosť: 1,5 – 2,0 kg
až na rozdiely spôsobené pohlavím zhodná s kohútom; s jasne
viditeľným lalokom; spodné kormidlové perá sú smerované dohora;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: vodorovné držanie tela;
úzke telo; príliš úzky alebo príliš vysoký postoj; úzka dlhá hlava;
tenký zobák; dlhé alebo voľné perie; visiaco nosené alebo na chrbte
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priľahlé krídla; zábel na ušných lalokoch; menej ako štyri rady šupín
na behákoch; príliš červená farba očí;
Znáška: 60-80
Násadové vajcia: 35 g.
Farba škrupiny: krémová až hnedastá;
Veľkosť obrúčky: kohút – 20; sliepka – 18;
Farebné rázy:
Poznámka: k typu, tvaru tela a hlavným plemenným znakom sú
farba a kresba, druhoradého významu, napriek tomu musí byť
priradenie k deklarovanému farebnému rázu jasne rozpoznateľné;
Divoko sfarbená: Kohút: hlava, krčný a sedlový záves
červenohnedé s čiernou, obzvlášť na krčnom závese vystupujúcou
stvolovou kresbou; sedlový záves aj bez kresby; ramená a chrbát
tmavo až červenohnedé; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším
lemom; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica
hnedá, tvoriaca krídlový trojuholník; krídlové spojky čierne; prsia,
brucho a holene čierne; malé hnedé medzivrstvy povolené; chvost
zeleno lesknúca sa čierna; Sliepka: hlava a krčný záves tmavá
zlatohnedá s čiernou stvolovou kresbou; prsia lososovej farby;
obrysové perie hnedé s čiernym korenením; a svetlohnedou
kostrnkovou kresbou; malé rozdiely v odtieňoch a malé čierne
medzivrstvy na obrysovom perí sú povolené; V.ch.: u kohúta:
chýbajúca stvolova kresba v krčnom závese; prevažujúca hnedá na
prsiach; chýbajúci krídlový trojuholník; veľa zábelov na letkách
a chvoste; u sliepky: chýbajúca stvolova kresba v krčnom závese;
veľa zábelov na letkách a chvoste;
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 I. radu sú na
vonkajšej zástavici pera hnedočervené; z časti s čiernym pozdĺžnym
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pásom; letky II. radu vonkajšia zástavica hnedočervená, vytvára
krídlový trojuholník, vnútorná zástavica čierna; 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 perá a letky čierne s hnedkasto
koreneným okrajom; V.ch.: chýbajúci krídlový trojuholník u kohúta;
u oboch pohlaví veľa zábelu na letkách; výrazná, presahujúca
stvolova kresba v krčnom závese; biela na obrysovom perí sliepky;
Strieborno pšeničná: Kohút: Hlava zlato oranžová. krčný a sedlový
záves zlato žltý, smerom dole hnedastý, so strieborným lemovaním;
chrbát a krovky sýto oranžové; letky II. radu vnútorná zástavica
čierna, vonkajšia zástavica žlto biela, dovnútra povolený hnedý
prechod, tvoriaci krídlový trojuholník; letky I. radu čierne
s naznačeným bielym vonkajším okrajom spojky čierne s modrasto
zeleným leskom; prsia, brucho, holene a chvost čierne; Sliepka:
hlava pšeničnej farby; krčný záves matne hnedý so strieborným
lemovaním; malé matné čierne medzivrstvy v spodnej časti povolené;
chrbát a obrysové perie svetlo pšeničnej farby; krídlový trojuholník
trochu tmavší; letky pšeničnej farby s čiernymi medzivrstvami na
vnútornej zástavici; prsia, brucho a holene slonovinovej farby; chvost
šedo čierny s hnedastým tieňovaním; farba behákov žltá; farba
zobáka žlto rohovinová; V.ch.: U kohúta: chýbajúce strieborné
lemovanie na krčnom a sedlovom závese; kresba na prsiach; čierny
krídlový trojuholník; príliš málo oranžovej na chrbte a štítoch krídiel,
silné zábely; U sliepky: chýbajúce strieborné lemovanie na krčnom
závese; príliš svetlá, múčna obrysová farba; korenenie na obrysovom
perí; silné zábely;
Modro pšeničná: kohút: hlava, krčný a sedlový záves zlato
hnedočervené; chrbát hnedý; štíty krídiel červené; veľké krovky tvoria
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široký, modrý priečny pás (spojky); letky sú na vonkajšej zástavici
pera hnedočervené; z časti s modrým pozdĺžnym pásom; predná
časť krku, prsia, brucho, holene a chvost modré; sliepka: hlava
a krčný záves hnedočervené, z nepatrnou modrou stvolovou
kresbou; chrbát, sedlo, krycie perá chvosta, krídla, holene
a brucho žemľovo až červenkasto žlté; predná časť krku a pŕs matne
žltá, perie po stranách pŕs s červenkastým okrajom a svetlou
kostrnkou; zadná časť hrdzavo žltá; chvostové perie a letky modré
s hnedkasto koreneným okrajom;
Čierna: kohút a sliepka lesknúca sa čierna; farba behákov s tmavým
nádychom povolená; V.ch.: červené perá; silné zábely;
Modrá: základná farba svetlejšia alebo tmavšia modrá s lemom
alebo bez lemu; Kohút: na krčnom a sedlovom závese, chrbte
a krovkách čierno modrý; na chvoste tmavo modrý; Sliepka na
krčnom záves tmavo modrá; farba beháku s tmavým nádychom
povolená; V.ch.: hrdza, silné zábely;
Krahulcová: každé pero vo viacnásobnom striedaní čiernej a svetlo
šedej, priečne krahulcovo; u kohúta v takmer rovnakej šírke; u sliepky
so širším, čiernym podielom; kresba nie je ostro prekreslená; farba
behákov s ojedinelými tmavými fľakmi povolená; V.ch.: silno
rozmazaná, nerovnaká kresba; hrdza; silné zábely;
Biela: u kohútov sa väčšinou prejavuje žltkastý nádych v závesoch,
ktorý je treba hodnotiť mierne pre zriedkavosť farebného
rázu;
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