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EE: Deutsche Faverolles                        ČR: Faverolky německé 
D:  Deutsche Lachshühner                  
 
Pôvod: Nemecko 
 
Celkový vzhľad: silný pohyblivý kur s piatymi prstami; s plným 
širokým telom; jemnou stavbou kostí; stredne vysokým postojom;  
plným operením tela; plne operenou bradou; operenými behákmi; 
veľmi dôverčivou povahou; 
 
Plemenné znaky – kohút: 
Hmotnosť: 3,0 - 4,0 kg,  
Hlava: pomerne malá; 
Hrebeň: jednoduchý; rovno stojací; malý až stredne veľký; 
pravidelne zúbkovaný; 
Zobák: krátky; silný; svetlý až rohovinovo sfarbený; 
Oči: oranžové až červené; 
Ušnice: zakryté bradou; farba bezvýznamná; 
Tvár: červená; pokrytá pierkami; 
Laloky: zakrpatené; prekryté bradou; 
Brada: veľmi plná; úplne zakrýva ušnice a laloky;  
Krk: stredne dlhý; silný; s plným krčným závesom; 
Prsia: široké; plné; hlboké; dobre zaoblené; viac dopredu klenuté;  



Faverolka nemecká Strana 2 
 

Trup: široký; hlboký; dlhý; pri pohľade z boku, vytvárajúci do dĺžky 
pretiahnutý obdĺžnik, vzadu o niečo hlbší;  vodorovne nesený; 
Chrbát: dlhý; po celej dĺžke široký; prechádzajúci do širokého, 
plného, sedlového závesu;  
Ramená: široké;  
Krídla: pevne k trupu priliehajúce; vodorovne nesené; 
Sedlo: plné; široké;  
Chvost: operený pomerne krátkymi perami; plne pokrytý krátkymi 
kosierikmi; nesený ľahko dohora stúpajúci (150°); 
Brucho: široké; plné; 
Holene: krátke a silné; málo viditeľné; dobre operené, avšak bez 
supej päty; 
Beháky: stredne dlhé; s jemnými kosťami; mäsovo sfarbené; na 
vonkajších stranách operené; 
Prsty: päť; vonkajší prst slabo operený; štvrtý a piaty prst navzájom 
od seba oddelené; štvrtý prst vyšší ako predné prsty, čiastočne 
osadený na vnútornej strane behákov, podľa možnosti vodorovný; 
piaty prst osadený nad štvrtým, dlhší ako štvrtý, smerovaný dohora; 
pazúriky svetlo rohovej farby; 
Operenie: široké; plné; 
 
Plemenné znaky – sliepka: 
Hmotnosť: 2,5 - 3,25 kg. 
Zdá sa byť, kvôli dobre vyvinutému bruchu, hlbokým prsiam, 
vodorovnému trupu bez sedlovej podušky, zavalitejšia ako kohút; 
chvost má krátky; laloky sú zakrpatené; charakteristický je na zadnej 
časti krku výrazný účes;  
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: 
Slabé, krátke alebo úzke telo; silno padajúci, vydutý, alebo kaprí 
chrbát; úzke sedlo; strmý chvost; výrazná poduška; tenký krk; príliš 
nízky alebo veľmi vysoký postoj; nedostatočná brada; vyvinuté alebo 
viditeľné laloky; nadmerne veľký alebo na stranu klopený hrebeň; 
supie päty; zrastený štvrtý a piaty prst (vychádzajúci z rovnakého 
kostného koreňa);  
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Znáška: 150;  
Násadové vajcia:  55 g; 
Farba škrupiny:  svetložltá až hnedá 
Veľkosť obrúčky: kohút – 24; sliepka – 22; 
 
Farebné rázy: 
 
Lososovo sfarbená: Kohút: Hlava, krčný a sedlový záves 
slonovinovej farby; červenohnedé sfarbenie (škvrny) po stranách 
stredného dielu krčného závesu želané; škvrna u starých kohútov 
žiadaná; u mladých kohútov želaná; ramená, chrbát a kryt krídel 
červeno hnedé, prípadne mierne premiešané bielo žltou; kryt krídiel 
lemovaný mosadznou farbou, ktorá sa s pribúdajúcim vekom 
zosvetluje; veľké krovky čierne, vytvárajú zeleno alebo modrasto 
lesklé zrkadlo; letky I. radu čierne s bielo lemovanou vonkajšou 
zástavicou; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia biela, 
vytvárajúca biely krídlový trojuholník; kryt chvosta čierny, čiastočne 
premiešaný s červenohnedou; brada, prsia, holene a chvost čierne; 
brucho a operenie behákov čierne až čierno šedé; prsia, brucho 
a brada majú striebrobielu podsadu; v ostatných partiách operenia je 
podsada modro šedá, s bielou špičkou koreňa kostrnky; V.ch.: príliš 
málo červenohnedej na chrbte a ramenách; iný ako biely koreň 
kostrnky; chýbajúci mosadzný lem na kryte krídiel; silná fľakatosť 
v brade a na prsiach; chýbajúca škvrna v krčnom závese; Sliepka: 
kryt krídiel, chrbát a sedlo rovnomerne lososovo červené; jednotlivé 
pierka s belavou kostrnkou; a podľa možnosti s belavým lemovaním; 
krk o čosi intenzívnejšie červený ako chrbát; každé pero s bielym 
alebo slonovinovo sfarbeným lemom; vonkajšie zástavice letiek 
lososovo červené; vnútorné zástavice letiek tiež lososovo červené 
ale so šedo čiernym korenením; prsia, brucho, holene smotanovo 
sfarbené; ľahký preliv naružovelej farby v operení holení prípustný; 
predná časť krku, brada, operenie behákov a prstov múčne biele až 
pšenično sfarbené; chvost je lososovo červený u kormidlových pier 
šedočierne korenenie prípustné;   hlava slonovinovo biela; podsada 
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je múčne biela, v červených partiách peria s leskom modro šedej 
s bielou špičkou kostrnky;  V.ch.: chýbajúca alebo príliš tmavá 
lososová farba; úplne chýbajúce lemovanie; veľmi silný prieliv 
lososovej farby na prsiach a holeniach; iná ako belavá kostrnka;   
 
Biela: Čistá striebrobiela bez žltého nádychu; V.ch.: žltý nádych; 
 
Biela kolumbia čierna: Kohút a sliepka, kreslené takmer rovnako; 
základná farba striebrobiela; hlava a brada čisto striebrobiele; krčný 
záves so širokou, hlboko čiernou, zeleno lesklou stvolovou kresbou a 
striebrobielym lemom; na golierové ukončenie sa nekladie žiaden 
dôraz;  chvost čisto čierny so zeleným leskom; malé kosierky kohúta 
a krycie chvostové perá sliepky bielo lemované; vo veľkých 
kosierikoch kohúta a veľkých krycích chvostových perách sliepky 
biele lemovanie prípustné; letky čierne s bielou vonkajšou zástavicou 
tak, že zložené krídlo sa zdá biele; zvyšné perie čisto striebrobiele; 
podsada popolovo šedá; V.ch.: kreslená brada; biele kormidlové 
perá; silný žltý nádych; 
 

 


