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EE: Niederrheinner                       ČR: Dolnorýnske slepice 
 
Pôvod: Nemecko; 
  
Celkový vzhľad: sliepka väčšieho telesného rámca; stredne ťažkého typu; 
pritom veľmi pohyblivá; široká; stredne vysoko stavaná; s kombinovanou 
úžitkovosťou; s plným, silný, dobre zaobleným tvarom;  
  
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 3,5-4,0 kg 
Hlava: stredne veľká; jemne klenutá; 
Hrebeň: jednoduchý; vzpriamene stojaci; strednej veľkosti; jemný v tkanive; 
so 4 až 6 zúbkami; zástavica pokiaľ možno nasleduje líniu šije bez 
priľahnutia; 
Zobák: pomerne krátky; ľahko ohnutý; mäsovej až rohovinovej farby; 
Oči: stredne veľké; farba viď farebné rázy; 
Ušnice: malé; červené; 
Tvár: červená; dobre prekrvená; len jemne operená; 
Laloky: stredne veľké; dobre zaoblené; jemné v tkanive; 
Krk: stredne dlhý; mierne ohnutý; s plným závesom; 
Prsia: plné a široké; dobre zaoblené; jemne zdvihnuto nesené; 
Trup: zaoblený; široký; zavalitý; takmer vodorovne nesený; 
Chrbát: široký; stredne dlhý; plynulo stúpajúci do línie sedla;   
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Ramená: široké; sotva vystupujúce; zakryté krčným závesom; 
Krídla: dobre priľahlé; vodorovne nesené; 
Sedlo: široké; plné; bohato operené;  
Chvost: stredne dlhý; široký; plynulo bez hrany zo sedla stúpajúci; vyššie 
nesený; so širokými, dobre zaoblenými kosierikmi;  
Brucho: plné; široké; 
Holene: stredne dlhé; svalnaté; vystupujúce; dobre operené; 
Beháky: primerane jemné; neoperené; stredne dlhé; mäsovo sfarbené; 
farba u modrých a brezových viď farebné rázy;  
Prsty: dobre roztiahnuté; 
Koža: biela; 
Operenie: široké; plne a dobre vyvinuté; priľahlé; 
  
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 2,5-3,0 kg 
Až na rozdiely podmienené pohlavím zhodná s kohútom; Celkovo je menšia;  
prsia, ramená a chrbát sú dobre zaoblené; najhlbší bod je trochu pred 
stredom chrbta; cez široké, zaoblené sedlo plynulo bez hrán stúpa ku 
chvostu; chvost plne vyvinutý so širokými, stredne dlhými kormidlovými 
perami; široko nasadený, stúpajúco nesený; malý až stredný stojatý hrebeň, 
v zadnej polovici mierne klopený je povolený; 
  
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: úzke telo; hranatý, alebo 
trojuholníkový tvar; úzka alebo kýlovitá partia pŕs; málo vyvinuté brušné 
partie; úzky chrbát alebo rovná línia chrbta; príliš vysoký, príliš hlboký alebo 
príliš úzky postoj; príliš ploché alebo strmé držanie chvosta; 
hranatý  prechode od sedla ku chvostu; úzke kosieriky alebo perá; zvesené 
krídla; žltá koža; žltkastá farba zobáka alebo behákov; akékoľvek operenie 
na behákoch; silno esovite nasadený hrebeň; zábel v ušniciach; 
 
Znáška:  200; 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny:  žltá až svetlohnedá; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 22; sliepka – 20; 
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Farebné rázy: 
 
Modrá krahulcová: každé pero vo viacnásobnom striedaní  modro šedej 
základnej farby a svetlejšej šedo modrej; kresba nie je ostro 
ohraničená;  oblúkovito prebieha smerom k špičke pera; u kohúta: krčný 
a sedlový záves v tmavšom tóne; prsia, holene, brucho a chvost so 
svetlejším modrým tónom; u dospelých kohútoch je povolený jemný hnedý 
nádych na závesoch; a iba naznačenie krahulcovej kresby na kosierikoch; 
u sliepky: je vzhľadom na pohlavie svetlo-šedo-modrá krahulcová kresba 
užšia ako modro-šedá základná farba; tým sa javí v celkovom obraze 
tmavšia ako u kohúta; šedý nádych na behákoch sliepky je povolený; farba 
očí červená až oranžovočervená; V.ch.: chýbajúca krahulcová kresba; 
lemovanie namiesto krahulcovej kresby; čierna alebo biela v krahulcovej 
kresbe; silné zábely; sadzovitá základná farba; čierne tylo bez krahulcovej; 
strieborná alebo medená na závesoch alebo jednofarebný chvost u kohúta; 
 
Rodofarbá: kohút: hlava, krčný a sedlový záves zlatý (krčný záves 
v spodnej tretine trochu svetlejší) s tmavošedou stvolovou kresbou, cez 
ktorú priečne prechádza bielo šedá krahulcová kresba; chrbát, ramená 
a krídlové krovky červeno zlaté so slabšou, svetlejšou krahulcovou kresbou;  
letky II. radu z vnútra šedé z vonka šedo bielo a žltohnedo krahulcované 
a vytvárajú tak trojfarebný trojuholník; letky I. radu prevažne šedé 
s naznačenou krahulcovou kresbou; prsia, brucho a holene žlté až jemne 
červené so svetlou krahulcovou kresbou; na prsiach jemné červenkasté 
medzivrstvy; chvost šedo krahulcový; sliepka: hlava a krčný záves svetlo 
zlatý s tmavošedou stvolovou kresbou a šedo bielou krahulcovou kresbou; 
(šedé až černasté tylo s primeranou krahulcovou kresbou povolené); 
obrysové perie základná farba hnedá s korenením; a s modro šedou trochu 
vločkovito pôsobiacou krahulcovou kresbou, ktorá môže na krídlových 
krovkách vykazovať svetlý bodkovaný tvar; letky II. radu hnedé s korenením; 
letky I. radu viac hnedo-šedé; obe s naznačenou krahulcovou kresbou; prsia 
lososovitej farby; brucho a holene ako obrysové perie; kormidlové perá 
chvosta tmavo šedé s naznačenou krahulcovou kresbou; farba očí červená 
až oranžovo-červená; V.ch.: u kohúta: príliš svetlé zlaté tóny a príliš málo 
výrazná krahulcová kresba; chýbajúca trojfarebná kresba letiek II. radu;  
u sliepky príliš málo kresby; silne nerovnomerná; značne nevýrazná 
krahulcová kresba; svetlé, žltkasté farebné tóny v krčnom závese; svetlá 
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farba pŕs; svetlá základná farba; veľa zábelov na letkách a chvoste u oboch 
pohlaví; 
 
Žltá krahulcová: kohút: základná farba žltá, s čo možno pravidelnou, bielou 
krahulcovou kresbou; chvost hnedo šedý alebo čisto tmavošedý so svetlo 
šedou krahulcovou kresbou; nepatrne viditeľná stvolova kresba v krčnom 
závese je prerušovaná krahulcovou kresbou; ojedinelé tmavo šedé škvrny v 
sedlovom závese povolené; podsada žltá až krémovo biela; sliepka: 
podobná kohútovi; no krahulcová kresba menej výrazná; spodná časť 
krčného závesu s tmavo šedou stvolovou kresbou, ktorá je prerušovaná 
s jemnou krahulcovou kresbou; perie na holeniach s viditeľnou krahulcovov 
kresbou; kormidlové perá s hnedo šedými až tmavo šedými farebnými 
medzivrstvami;  podsada žltá až krémovo biela; farba očí červená až 
oranžovočervená; V.ch.: u kohúta: šedá na ramenách; veľa šedej v 
sedlovom závese; biely krídlový trojuholník; biele prsia; chýbajúca kresba na 
chvoste; u sliepky: úplne chýbajúca krahulcová kresba; šedé alebo čierne 
škvrny na obrysovom perí; 
 
Modrá: kohút:  rovnomerná, stredná modrá, bez lemovania; závesy 
tmavomodré až zamatovočierne; chvost zodpovedajúci farebnému odtieňu 
závesov; farba behákov mäsová so šedým nádychom; chodidlá biele; farba 
očí červená až oranžovočervená; červenohnedá ešte povolená; sliepka: 
rovnomerná stredne modrá bez lemovania; krčný záves tmavo osadený; 
benevolencia voči jemnému, tmavému lemovaniu u oboch pohlaví; farba 
behákov šedá až mäsová; farba chodidiel biela; farba očí oranžovočervená 
až červenohnedá; V.ch.: fľakatá, sadzovitá alebo príliš svetlá modrá; 
hnedastý krčný alebo sedlový záves; príliš svetlá farba chvosta; biela v 
kosierikoch u mladých kohútov; krahulcová kresba v závesoch; 
 
Brezová: kohút: hlava, krčný a sedlový záves strieborno biely s výraznou 
čiernou stvolovou kresbou; krovky a chrbát strieborno biely; prsia čierne s 
úzkym strieborným lemovaním vrátane partií hrdla; u starých kohútov hlbšie 
siahajúca kresba povolená; ostatné operenie na tele vrátane krídlového 
trojuholníka čierne so zeleným leskom; farba behákov mäsová so šedým 
nádychom; farba chodidiel biela; sliepka: hlava a krk strieborno biele 
s čiernou stvolovou kresbou; prsia čierne s jemným strieborným lemom 
v oblasti hrdla; zvyšné perie na tele čierne so zeleným leskom; farba 



Dolnorýnska Strana 5 
 

behákov šedá až mäsová s bielymi chodidlami; u starších zvierat zosvetlená 
farba beháka; farba očí červená až oranžovo červená; u sliepky červeno 
hnedá povolená; V.ch.: chýbajúci zelený lesk; chýbajúce, alebo príliš hrubé, 
alebo príliš hlboko siahajúce lemovanie; biele kostrnky pier na prsiach; 
lemovanie na holeniach a bruchu; biela na krídlovom trojuholníku kohútov; 
kresba na obrysovom perí sliepok; fialová v základnej farbe;  
  
 


