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TVAR TELA, POSTAVA, HMOTNOSŤ: 
Úžitkové rodofarebné plemeno autosexing so zavalitou, kompaktnou stavbou tela. Veľkosť častí tela, 

hmotnosť holuba a ich vzájomný proporcionálny pomer je harmonický. Telo texana je z bočného pohľadu 

držané hore v tvare kosoštvorcového hranola postaveného na hranu v cca. 40  stupňovom uhle, z 

predného pohľadu je hruď široká, telo dobre osvalené. Dĺžka hrudnej kosti je okolo 9 cm. Dospelý 

jedinec je vysoký cca. 26,5 cm s takou istou dĺžkou. Hruď vyčnieva od konca zobáka asi 2 cm. 

  

HMOTNOSŤ: 
-         spodná hranica výletkov 740g,  

-         vrchná hranica dospelých holubov 930 g 

  

HLAVA:  

Malá, ale k telu proporcionálna, držaná hore, temeno má byť klenuté, avšak nie prílišne, hlava by mala 

byť držaná mierne dozadu. Smerom k zobáku sa zužuje do tvaru písmena „V “ 

 

OČI: 
Každá farba je uznaná okrem tmavej vikvovej a je povolené aj perlové oko sfarbenie očí vzorník 

nepreferuje. 
 

OBOČNICA: 
 Obočnica je úzka, zväčša svetlej mäsovej farby. Pri holubiciach je dovolená aj obočnica tmavšej farby, 

zladená s  farbou operenia. Čierne, modré, levanduľové holubice môžu mať obočnicu - v závislosti od 

rôznych odtieňov týchto farieb -  rôznej farby od sivej až po modrosivú, pastelovú. 

 ZOBÁK: 
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Stredne dlhý, tenší. 

Samce rodofarbé tmavé- svetlorohový až tmavý bez alebo s pigmentovými škvrnami ( ihlou ). Samce 

rodofarbé svetlé – bledý až mäsovo sfarbený 

Samce recesívne žlté – mäsovo sfarbený až rohový 

Holubice – svetlorohový až tmavý podľa farby operenia. 

 Zobák pokračuje v línii čela s miernym odklonom. Ozobie (nadnozdrie) je malé s jemným bielym 

popraškom. 

  

KRK: 
Nanajvýš stredne silný, nie hrubý, kužeľovitý, plynulo prechádza v hruď. Smerom k hlave sa zužujúci 

a hrdlo je dobre vykrojené. 

  

HRUĎ: 
Široká, zavalitá vyššie nesená a dopredu vypuklá. 

  

CHRBÁT: 
Široký, mierne klesajúci a zužujúci sa ku chvostu. Chrbát je úplne uzavretý. 

  

KRÍDLA: 
Nesené na chvoste a hladko priliehajúce, dobre uzavreté, kompletne zakrývajú chrbát. Konce krídiel 

nemôžu siahať po koniec chvosta, a letky sa nesmú krížiť. 

 

CHVOST: 
Počet kormidlových pier je 12. 

Nesenie chvosta je vodorovné vo výške 7,5 cm od podložky,  dĺžka chvosta  je asi 15 cm, koniec krídiel 

môže presahovať max. o 2 cm, zložený by mal byť na šírku jedného kormidlového pera. 

  

NOHY: 
Čo najmenšie, pritom proporcionálne k telu, beháky viditeľné, nohy široko od seba, tlsté, dobre mäsité, 

prsty jemne kostnaté, krátke. Nohy sú paralelné s líniou hrude a krku. 

  

OPERENIE: 
Texan má byť dobre operený, perie je tvrdé, pevne priliehajúce. Uvolnené perá sú nežiadúce. 

  

FARBA: 
Texan je rodofarebné plemeno od vyliahnutia po celý život jedinca. Po vyliahnutí sú holuby skoro nahí. 

Holubice sa liahnu s páperím. 
  
Farba holubíc: môžu byť červenoplavé, červenoplavé jarabé, recesívne červené, čierne, modré ( s 

čiernymi alebo červenkasto-medenými pásmi ), modrojarabé  v tmavšej aj svetlejšej intenzite , 

levanduľové (strieborno-sivomodrá základná farba), s rozmaznaným náznakom pása na krídlach), ako aj 

odtiene týchto farieb. Holubica nemôže byť bodkovaná alebo fŕkaná. Tretí pás u holubice nie je chybou 

a preto tento detail nepodlieha k zrážke bodov pri posudzovaní. 
  
Farba holubov: 
Holuby svetlé: bielej základnej farby, pri krku a hrvoli s čiernym , fialovým a žltohnedým odtieňom vo 

forme goliera. 

Holuby tmavé: môže byť čisto biely, alebo na bielej základnej farbe, pri krku vo forme goliera alebo po 

celom tele viac či menej frkaný. Sú možné farebné pierka (čierno, hnedo, fialovo frkané) aj po celom tele. 

Carbone: na popolavom podklade viac či menej frkaný, intenzita popolavého podkladu môže byť veľmi 

tmavá (dymová) 
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Recesívny: po celom tele bledožltý, pomarančový holub alebo holub lososovej farby. 

Aby bola dodržaná rodofarebnosť, pri recesívnych jedincoch treba dodržať markantný rozdiel medzi 

červenými holubicami a žltými holubmi: holubica má byť tehlovej farby, kým holub musí byť bledší. 

Vždy plnofarebné po celom tele. 

  

Farba a kresba u plemena texan nie je predmetom posudzovania!!! 

  

Holuby Holubice 

Rodofarbý tmavý Levandulové , Čierne,  Modré jarabé,  Modré pásavé 

Rodofarbý svetlý Červenoplavé, Červenoplavéjarabé, Dominatné červené 

Recesívny žltý Recesívne červené 

  

 

CHYBY: -  podľa stupňa a rozsahu malé až výlukové.: 
  
  

1. MALÉ CHYBY: 

            -  mierne krivá hrudná kosť 

            -  privysoká alebo prinízka postava 

            -  červené obočnice 

            -  široké obočnice 

            -  príliš tenký (hrdličkový) zobák 

            -  inak ako vodorovne nesený chvost 

             

 2. HRUBÉ CHYBY: 

            - útle, nedostatočne osvalené telo, 

            - hranatá, veľká hlava 

            - pridlhý zobák, silné ozobie (nadnozdrie), hrubý krk pri hrdle, 

            - odstávajúci ohyb krídiel, ovisnuté krídla, otvorený chrbát, chvost širší ako dve perá,       

               príliš vysoko nesený a dlhý chvost      

-  náznak pruhu na krídle holubov, 

  

3. VÝLUKOVÉ CHYBY: 

            -  základné sfarbenie neumožňujúce rodofarebné rozlíšenie (holub vo farbe holubice) 

            -  privysoké (strmé) alebo vodorovné držanie tela, 

            -  krivá hrudná kosť v tvare „S” 

            -  tmavá dúhovka alebo rôznofarebné oči 

            -  prekrížený zobák 

            -  krivý zobák, 

            -  prsty naviac, rozvetvené prsty, otlaky 

            - hmotnosť nižšia, alebo vyššia hmotnosť ako uvádza štandard 

            -  silné pruhy na krídlach holubov, 

-  biele letky alebo iné časti tela pri recesívnych 

  

HODNOTENIE 

            Celkový dojem – postava, postoj - hlava a krk - krídla a chvost - operenie – obočnice 

            

OBRÚČKA 

ø 10 mm. 


