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EE: Dresdner                                                         ČR: Drážďanky 
  
Pôvod: Nemecko -  Drážďany, vyšľachtená z Wyandotiek, 
Rodajlendiek a Hampšíriek, uznaná v roku 1955; 
 
Celkový vzhľad: živá, stredne ťažká, mierne pretiahnutá kura so 
zaobleným tvarom a takmer stredne vysokým postojom; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 2,75-3,0 kg 
Hlava: malá; 
Hrebeň: ružicový; pomerne široko nasadený; tŕň sleduje líniu šije;  
Zobák: mierne silnejší; žltý až rohovinovej farby; 
Oči: oranžové až červené; 
Ušnice: stredne veľké; červené; 
Tvár: červená; pokrytá malými pierkami; 
Laloky: stredne dlhé; 
Krk: stredne dlhý; s bohatým závesom; 
Prsia: široké; plné; 
Trup: stredne dlhý; široký; hlboký; dobre zaoblený; 
Chrbát: široký; stredne dlhý; mierne stúpajúci; 
Ramená: široké; málo vyčnievajúce; 
Krídla: tesne priľahlo nosené; 
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Sedlo:  široké; plné;  mierne, plynulo ku chvostu stúpajúce; 
Chvost: stredne dlhý; s nie príliš dlhými kosierkami; stredne vysoký 
a trošku otvorene nesený; 
Brucho: pomerne široké a plné; 
Holene: pevné; menej vystupujúce;  
Beháky: stredne dlhé; žlté; 
Prsty: stredne dlhé; dobre roztiahnuté; 
Operenie: široké; dobre priľahlé; 

 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 2,0-2,25 kg 
Až na rozdiely podmienené pohlavím zodpovedá kohútovi; chrbát 
stredne dlhý so širokým, plným sedlom; chvost nosený trochu nižšie 
ako kohút;   

 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: trojuholníkový tvar; 
spadajúci, klenutý, krátky alebo výrazne okrúhly chrbát; hrubá kostra; 
príliš vysoký alebo nízky postoj; veľmi hrubý hrebeň; zdvihnutý tŕň; 
zábel na ušnici; 
 
Znáška: 180; 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny: hnedo žltá; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 20; sliepka – 18; 

 
Farebné rázy: 
 
Hnedá: kohút: hlava zlato hnedá; krčný a sedlový záves zlato 
hnedý, smerom dole trošku svetlejší; v dolnej časti krčného závesu 
čierna stvolova kresba; chrbát, ramená a krídlové krovky sýto 
gaštanovo hnedé; letky I. radu hnedé s čiernym podlhovastým 
pásom po celej dĺžke na vonkajšej zástavici; letky II. radu zlatohnedé 
s čiernym podlhovastým pásom na vnútornej zástavici; prsia, holene 
a brucho rovnomerná hnedá, ktorá má podľa možnosti siahať až po 
perie v oblasti kloaky; chvost čierny so zeleným leskom; povolený 
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hnedý okraj na vedľajších kosierikoch; podsada lososovej farby; 
povolenej trošku šedej; sliepka: hlava zlato hnedá; krčný záves 
trošku svetlejšia zlato hnedá so širokou, čiernou stvolovou kresbou; 
ktorá siaha vyššie ako u kohúta; krycie perie červenkasto zlatohnedé, 
v tóne farbe pŕs kohúta; letky ako u kohúta; chvost čierny; veľké 
krovky povolené s hnedým lemovaním; podsada lososová až šedá; 
V.ch.: viditeľná biela alebo čierna v operení trupu; zábely na letkách 
a chvoste; sadzovitý krčný záves; chýbajúca stvolova kresba; 
stvolova kresba na sedlovom závese; silno zadymená alebo biela 
podsada; silno fľakatá obrysová farba u sliepky; 
 
Čierna: sýta čierna so zeleným leskom; podsada u kohúta 
svetlejšia, u sliepky tmavšia; povolená tmavšia na zobáku; V.ch.: 
perie bez lesku; bronzový lesk; perie inej farby; silné zábely na 
letkách; tmavý nádych behákov; 
 

Biela: čisto biela; V.ch.: silno žltý nádych; šedý lem; 

 
Hrdzavo jarabičia: kohút: hlava a krčný záves zlato hnedý s jemne 
naznačenou čiernou stvolovou kresbou; krídlové krovky a chrbát 
červeno hnedý; sedlový záves červeno až zlato hnedý s minimálnou 
alebo bez stvolovej kresby; na prsiach a holeniach trojfarebná 
kresba, v základe šedo čierna, v stredne matne hnedá a na konci 
čierna bodka; preto sa prsia a holene javia zvonku čierne s viac či 
menej premiešané s hnedou;  letky II. radu – vonkajšia zástavica 
tmavo hnedá, vnútorná zástavica matne čierna s hnedým korenením 
na konci; veľké krovky farebne, podobné ako perie na prsiach; letky 
I. radu matne čierne s hnedým okrajom na vonkajšej zástavici 
a hnedým korenením na okraji vnútornej zástavice; kormidlové perá 
sýto čierne; veľké kosierky čierne so zeleným leskom; vedľajšie 
kosierky čierne s hnedým lemom; brucho matne hnedé s čiernymi 
škvrnami; podsada hnedasto šedá; sliepka: hlava a krčný záves 
červeno hnedé; smerom dole prechádzajúce do zlato hnedej 
s čiernou stvolovou kresbou; chrbát, sedlo, ramená  a krídla hrdzavo 
hnedé s čiernym korenením a zlatou kostrnkovou kresbou; letky II. 
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radu hnedé s čiernym korením; letky I. radu matné čierne s hnedým 
vonkajším okrajom a hnedou škvrnitosťou na konci vnútornej 
zástavice; chvost čierny; krovky s hnedým okrajom; prsia tmavo 
lososové bez korenenia, po bokoch úzke čierne škvrny povolené; 
holene a brucho prevažuje hnedá, smerom dozadu šedá, bez toho 
aby pôsobila sadzovito; V.ch.: u kohúta: chýbajúca trojfarebná 
kresba; lemy na prsiach; u sliepky: prsia s korenením alebo 
s čiernymi bodkami; silné flitre; pruhovaná vrstva na obrysovom perí; 
chýbanie kostrnkovej kresby; príliš tmavých červeno hnedých 
krídlových kroviek; silné zábely; 
. 
 


