Francký bublák

Názvy dle EE:   N.: Fränkische Trommeltauben   F.: Tambeur de Franconie
A.: Franconian Trumpeter
Zařazení v seznamu plemen EE: holubi bubláci č. 512
Původ: SRN – Horní Franky a sousedící oblast Durynska
Plemenné znaky
Holub silné postavy se silným krkem, nízkého postoje s lehce spadajícím
držením těla, hladkonohý, se silně vyvinutou chocholkou v záhlaví a s vrkočem
na čele, se specifickým hlasovým projevem – bubláním.
Etologické znaky
Holub s velmi dobrou péčí o mladé, klidnější mírné povahy, letové schopnosti
menší, nejraději se pohybuje po zemi, bublání jakoby zastřené, hlubší.
Posuzování
Celkový dojem, tělesné tvary, postoj a držení těla, chocholka a přední vrkoč,
barva a kresba.
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Exteriér
Postava: 	silná, široká, většího a silnějšího polního typu. Hruď široká a dobře
vyklenutá, záda široká a mírně spadající.
Držení těla: mírně skloněné k ocasu.
Hlava:
silná, široká s plochým temenem a mírně plochým čelem.
Pernaté ozdoby
hlavy:	chocholka tvořena bohatým opeřením, široká, vzpřímená, bez mezer, po stranách bez růžic, bez zářezu v přechodu na šíji, dobře uzavřená a vzpřímeně držená (nikoliv dutě a lasturovitě), přední vrkoč
tvořený širokým opeřením oválného tvaru, pokud možno ze všech
stran uzavřený, vpředu přiléhá k zobáku, zcela překrývá ozobí; podpěrná pírka jsou žádoucí, umožňují dobrý výhled holuba.
Oči:	u bílých, žlutě plavých mnichů, sedlatých a štítníků jsou oči tmavé, u všech ostatních barevných rázů oranžové.
Obočnice: 	úzké, zbarvené podle barvy hlavy světle až tmavošedě.
Zobák: 	středně dlouhý, tmavý až černý u tmavých barevných rázů, světle
rohový u žlutě plavých pruhových a kapratých, stříbřitých a stříbřitých kapratých, světlý u světlých barevných rázů, sedlatých a straků,
u červených povolen potemnělý zobák. U tmavých rázů sedlatých
a straků povolen potemnělý dolní zobák.
Krk:
krátký a silný.
Křídla:
silná a široká, nedosahují konec ocasu.
Ocas: 	se širšími péry, nesený ve sklonu zad, letky jen mírně odstupující.
Nohy: 	poměrně krátké, holeně pokud možno nevystupují, běháky a prsty
neopeřené.
Postoj:
nižší, širší.
Struktura
opeření:
dobře vyvinuté, přiléhavé, přesto nepříliš tvrdé.
Barva a kresba
Barvy jsou syté a lesklé; u všech plavých čisté, nikoliv šmolkové či potemnělé. Pruhy dobře ohraničené, úzké a nespojené. Kapratí včetně skřivánčích mají pravidelnou kresbu. U mlynářů a skřivánčích se nachází okrové zbarvení hrudi poněkud
výš a níž než obvykle. Žlutě plaví mniši mají intenzivně žlutý krk, hruď a pruhy,
bílou hlavu, která přechází ostrým a přesným zářezem do barevného opeření
krku, štíty křídel, břicho, záda a ocas jsou slonovinové. U holubic je povolený
našedlý tón na hrudi a břiše. Kropenatí mají bíle stříkanou hlavu, jestliže mají
růžice, pak jsou tvořeny 5–10 bílými pírky v ramínkách. U tygrů je vždy 7 krajních
ručních letek a ocas tvořeno barevnými pery, hruď je buď barevná nebo kreslená.
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Stříkaní vykazují na bílém základě pokud možno rovnoměrné prolínání s barevnými pery (nikoliv plochami), přičemž u nich mohou letky a ocas být až zcela bílé.
Nejedná se o tygry ani stříkané tehdy, když má barevný holub jen několik bílých
per. U běloštítných je povolena kratší bílá plocha na zádech, štíty křídel jsou bílé,
nejméně 7 krajních ručních letek a ostatní opeření jsou barevné, u mladých holubů jsou tolerované barvou prostoupené křídelní štíty. Tzv. „sedlatí“: barevná je
chocholka, fousek pod očima, zadní část krku, ramena, hruď, ocas, horní a dolní
krovky ocasní; bílá je hlava, náprsenka, křídla, spodní část dolní hrudi, břicho
a záda. Stračí kresba: křídelní štíty jsou barevné, jen 8–14 krajních letek je bílých,
na ostatním opeření jako u „sedlatých“, povolena jsou bílá ramínka, posuzování
„sedlaté“ a stračí kresby je shovívavé.
Barevné rázy
Bílí, černí, recesivně červení, recesivně žlutí, modří pruhoví, bezpruzí a kapratí,
stříbřití pruhoví, bezpruzí a kapratí, červeně plaví bezpruzí, pruhoví a kapratí,
žlutě plaví bezpruzí, pruhoví a kapratí (možno s okrovou hrudí – mlynáři,
skřivánčí), žlutě plaví mniši, modří bělouši pruhoví, kropenáči černí, červení,
žlutí a modří, s růžicemi v ramínkách i bez nich, tygři a stříkaní černí, červení, žlutí
a modří, běloštítní černí, červení a žlutí, „sedlatí“ a se stračí kresbou (s barevnými
štíty a bílými letkami) černí, modří, červení, žlutí, modří kapratí, mlynáři a stříbřitě
kapratí.

Vady
Slabá postava, vysoký postoj, příliš dlouhý a slabý krk, dlouhá postava, nekrytá
záda, šavlovité letky, úzká nebo příliš zakulacená hlava, na stranu nesená, mezerovitá nebo příliš vzadu umístěná chocholka, silně vyvinuté růžice, zcela slehlý
nebo příliš pozvednutý přední vrkoč, zakrytá nebo omezená možnost výhledu
holuba kvůli přednímu vrkoči, opeřené nohy, příliš zatočené opeření na chocholce nebo zadní části krku, velké vady barvy a kresby a zbarvení kostřece u jednobarevných.
Velikost kroužku: 8
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