
Suchovská hus 
Č – Suchovská husa 
N – Suchaer Gänse 
 
Pôvod:  Slovensko, Suchá nad Parnou. Vyšľachtená v 80–tych rokoch 
z pôvodnej domácej husi. 
Celkový vzhľad: hus väčšieho telesného rámca, tvrdej konštitúcie, 
kompaktného pevne stavaného, takmer vodorovne držaného tela, so stredne 
dlhým, hrubším krkom, hlbším trupom a dvojitým podbruškom, sedavá, 
pastevného typu.     
 
Hmotnosť: gunár    6,5 – 7,5 kg. 
          hus      5,5 – 6,5 kg. 
 
Veľkosť obrúčky: 24 
Znáška:    14-16 vajec  
Farba škrupiny vajec: biela  
Násadové vajcia: 140 g. 
 
Štandard: 
 
Celkový vzhľad a plemenné znaky: 
 
Gunár: 
Trup: dlhý, plný, dobre osvalený, takmer vodorovne nesený, šírka trupu 
sa rovná jeho výške.  
Prsia: plné, široké, dobre zaoblené. 
Chrbát: široký, mierne klenutý, po stranách zaoblený smerom dozadu mierne 
klesajúci.  
Krk: stredne dlhý, silný vzpriamene nesený, v hornej časti mierne prehnutý. 
Krídla: stredne dlhé, vysoko nasadené k telu dobre priľahlé, vzadu 
prekrížené. 
Chvost: ostrejšie ukončený s líniou chrbta vodorovne nesený. 
Brucho: plné, oblé z výrazným dvojitým podbruškom bez kožnej riasy.  
Hlava: stredne veľká, plochá, dlhšia nie príliš široká s temenom plynulo 
prechádzajúcim do línie krku. 
Zobák: klinovitý primerane dlhý, oranžovo sfarbený s výrazným bledým 
nechtom, prechod zobáka do hlavy je plynulý. 
Oči: živé, hnedej farby, umiestnené bližšie k čelu a temenu, obrúbené 
oranžovou očnicou. 
Stehná: silné, dobre osvalené, prekryté perím.  
Beháky: silné, stredne vysoké, oranžovo červené, tmavšie ako zobák. 
Operenie: mäkšie, s väčším podielom prachového peria. 
 
Hus: okrem znakov podmienených pohlavím zhodná s gunárom.  
 
Sfarbenie: žlté divoké 
Gunár: hlava a krk sivá so žltým nádychom, ktorá plynulo prechádza na 
chrbte a krídlach do okrovo žltého sfarbenia, perie je ukončené svetlejším 
prúžkom, prsia sú o odtieň svetlejšie ako chrbát, brušná partia je biela, 
letky sú béžovo žltej farby.  
Hus: podobne sfarbená ako gunár s väčším množstvom prímesi sivej, celkovo 
sa javí ako tmavšia.  
Vyraďujúce chyby : iný podbrušok ako určuje štandard, biele letky, u husi 
tmavá farba bez prímesy žltej, hmotnosť u gunára menej ako 6,- kg. a u 
husi menej ako 5,- kg.   


