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EE: New-Hampshire                                                ČR: Hempšírky 
 
Pôvod: USA 
 
Celkový vzhľad: ranný rýchlo rastúci kur; s dobrou znáškou 
a dobrou mäsovou produkciou; je to kur jemných kostí, ktorý svojím 
telesným rámcom zodpovedá stredne ťažkému typu s typickými 
znakmi dobrej nosnice; s priestorným dobre osvaleným, 
obdĺžnikovým trupom; so široko nasadeným chvostom a bohatým 
operením; 
 
Plemenné znaky - kohút:   
Hmotnosť: 3 až 3,5 kg. 
Hlava: stredne  veľká; viac plochá ako okrúhla; 
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; dobre osadený;  so 4-5 zubami; 
zástavica k zátyliu neprilieha; 
Zobák: stredne dlhý; silný; rohovej farby;  
Oči: veľké; oranžové až červené;  
Ušnice: oválne; hladké; žiarivo červené; 
Tvár: hladká; jemného tkaniva; červená; 
Laloky: stredne dlhé; rovnomerné; bez vrások; 
Krk: stredne dlhý; klenutý;  s bohatým závesom siahajúcim až na 
ramená; 
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Prsia: dobre zaoblené; široké a hlboké; prsná kosť pomerne vysoko 
siahajúca; 
Trup: stredne dlhý; široký; hlboký a plný;  
Chrbát: stredne dlhý; široký; hlboký; dobre tvarovaný; 
Krídla: stredne veľké; dobre uzavreté; držané tesne pri tele; 
Chvost: stredne veľký; vejárovito držaný; kosieriky stredne dlhé, 
široké; kormidlové perá široké a dobre zakryté kosierikmi;  
Brucho: široké; plné; hlboké; 
Holene: stredne dlhé; svalnaté; zreteľne viditeľné; 
Beháky: stredne dlhé; rovné;  hladké;  žlté;   
Prsty: rovné; dobre roztiahnuté;  
Operenie:  široké; dobre priliehavé; bohaté s pomerne hustou 
podsadou; bez podušiek; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 2,0 – 2,25,- kg 
Sliepka zodpovedá až na pohlavím podmienené rozdiely kohútovi; 
hrebeň jednoduchý skôr vyšší; je celkovo menšia; trup má plnší, 
hlbší; brucho plné, veľmi široké a trochu vyvýšené; chvost dlhý so 
širokými kormidlovými perami, nesený vejárovito v uhle asi 145º;   
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: veľmi malý trup; hrubé 
alebo jemné kosti; rovný chrbát; hlbší postoj, iná farba behákov ako 
žltá; u sliepky málo vyvinuté brucho; 
 
Znáška: 220 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny: hnedá; 
Veľkosť obrúčky:  kohút – 22;   sliepka – 20; 
 
Farebné rázy: 
 
Zlatohnedá: kohút: hlava zlatohnedá; krčný záves zlatohnedý 
v spodnej časti ľahká čierna stvolova kresba, najlepšie zakrytá; vrch 
krídla a ramená lesklo gaštanovo hnedé; krčný záves, sedlový záves 
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a kryt krídla vytvárajú tri odtiene; krčný záves je najsvetlejší, sedlový 
je tmavší a kryt krídla je najtmavší; toto tónovanie musí byť zreteľne 
odlíšené; chrbát gaštanovo hnedý; prsia a ostatné perie svetlejšie 
zlatohnedé; letky I. radu vonkajšie zástavice s čiernou pozdĺžnou 
čiarou pri kostrnke, hnedo lemované; vnútorné zástavice o niečo 
svetlejšie zlatohnedé; letky II. radu vnútorná zástavice stredne 
zlatohnedá s čiernou pozdĺžnou čiarou na operení, aj napriek tomu je 
však koniec pera a vonkajšia zástavica stredne zlatohnedá; 
kormidlové perá sú čierne, jemne hnedo lemované; kosieriky sýto 
čierne so silným zeleným leskom; vedľajšie kosieriky čierne s úzkym 
hnedým lemovaním; operenie kohúta musí byť jasne lesklé; sliepka: 
operenie tela je v celkovej farebnosti o čosi svetlejšie 
a rovnomernejšie ako pri kohútovi; sfarbenie zodpovedá farbe kohúta 
na prsiach; môžu sa vyskytovať ľahko tónované rozdiely v operení 
medzi krkom, operením chrbta a krídlovými štítmi; krčný záves je 
lesklo zlatohnedý s čiernou stvolovou kresbou v dolnej tretine; kryty 
krídel svetlo až stredne hnedé; kresba krídel je rovnaká ako pri 
kohútovi; kormidlové perá sú čierne; jemné lemovanie je povolené; 
ľahko fľakatá krycia farba pri sliepkach ako znak znášky je 
tolerovaná; podsada pri oboch pohlaviach je o niečo svetlejšia ako 
vrchná farba; V.ch.: silne fľakatá vrchná farba; príliš tmavé alebo 
príliš svetlé operenie; kresba v sedlovom závese; čierna v štítoch 
krídel; čierna farba vo vrchnom operení; 
 
Biela: jasne strieborne biela, bez žltého nádychu; aby sa predišlo 
zamieňaniu druhov kladie sa veľký dôraz na typ;   V.ch.: silný žltý 
nádych ktorý ruší celkový dojem;  
 
Zlatohnedá modro kreslená: základná farba a  kresba ako pri   
zlatohnedej iba čierna farba kresby je nahradená modrou. V.ch.: 
Silno fľakaté operenie plášťa;  príliš tmavé alebo príliš svetlé 
základné sfarbenie; príliš tmavá alebo príliš svetlá modrá; čierna 
namiesto modrej; zábely; chyby kresby ako pri zlatohnedej; 


