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EE: Friesenhühner                                           ČR: Frížske slepice    
  
Pôvod: Holandsko, provincia Frísko; 
 
Celkový vzhľad: ľahká, veľmi pohyblivá, vidiecka kura, s pomerne 
vysoko noseným chvostom a plným, pevne priľahlým operením, s 
rozmanitou kresbou peria u kohúta aj sliepky; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 1,5 – 1,6 kg 
Hlava: stredne veľká; podlhovastá; nie široká; 
Hrebeň: jednoduchý; rovný; vzpriamený; jemný v tkanive; nie príliš 
veľký; 5 až 6 nie hlboko rezaných zubov a s jemne stúpajúcou 
zástavicou; 
Zobák: stredne dlhý; trochu ohnutý; svetlo rohový až modrý so 
svetlým špicom; 
Oči: veľké; tmavo oranžovo červené; 
Ušnice: malé; ploché; rovné; podlhovasto oblé; čisto biele; 
Tvár: červená; jemné operenie sa toleruje; 
Laloky pomerne krátke; tenké; dobre zaoblené; 
Krk: pomerne dlhý; hrdo nesený; s bohato opereným závesom; 
ramená, chrbát a z časti aj predná strana krku zakryté závesom; 
Prsia: vysoko nesené; dobre klenuté; zaoblené; 
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Trup: jemne zaoblený; takmer valcovitý tvar; skoro vodorovne 
nosený; jemnej stavby kostry; 
Chrbát: medzi ramenami široký; smerom dozadu užší a jemne 
klesajúci; stredne dlhý; 
Ramená: dobre zaoblené; 
Krídla: dlhé; silné; dobre priliehajúce k telu; 
Sedlo:  plné s bohatým závesom; 
Chvost: bohato operený; s dlhými, širokými, výrazne ohnutými 
kosierikmi; veľmi vysoko, vejárovito nesený; kormidlové perá široké;  
Brucho: mierne vyvinuté; 
Holene:  stredne dlhé; 
Beháky: stredne dlhé; rovné; modro šedé; 
Prsty: stredne dlhé; dobre roztiahnuté; 
Operenie: pevne a dobre  priliehavé; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,2 – 1,3 kg 
Až na rozdiely podmienené pohlavím zhodná s kohútom; krycie perá 
chvosta bohato vyvinuté a pevne priliehavé; brucho plné, trochu 
vyčnievajúce; mierne priliehajúca zástavica hrebeňa povolená; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: príliš krátke závesy 
u kohúta; hrubý hrebeň; celkom priliehajúci hrebeň u sliepky; nie 
čisto biela ušnica; 
 
Znáška: 200; 
Násadové vajcia: 52 g; 
Farba škrupiny: biela; 
Veľkosť obrúčok: kohút -15; sliepka -13; 
 
Farebné rázy: 
 
Žltá bielo vločkovaná: kohút: hlava, krčný a sedlový záves sýto 
teplo zlatožltý; krčný záves bez kresby, sa smerom dole jemne 
zosvetluje; chrbát a krovky krídiel červenkasto žlté až tmavo zlato 
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žlté; prsia, brucho a holene matne zlato žlté; naznačené, maslovo-
biele vločkovanie na vrchnej časti chrbta a v skrytej časti pera pod 
krčným závesom; letky II. radu žlté, vnútorná zástavica 
s naznačeným, maslovo-bielym vločkovaním; letky I. radu vonkajšia 
zástavica žltá s ojedinelými maslovo-bielymi bodkami na konci, 
vnútorná zástavica maslovo biela; veľké krídlové krovky (spojky) 
s naznačenými maslovo bielymi vločkami na vnútornej zástavici; 
chvost maslovo biely; kosierky čo možno úzko, ostro, žlto lemované;  
sliepka: základná farba rovnomerná teplá zlato žltá; trochu svetlejšia 
ako u kohúta; hlava, krčný záves, predná strana krku a najvyššia 
partia pŕs bez maslovo bielej kresby; krycie perie žiarivo žlté, 
s rovnomerným, pomerne úzkym, maslovo bielym vločkovaním, pri 
ktorom na každej strane kostrnky ležia proti sebe, po 2 až 3 čisto 
maslovo biele, oválne vločky, bez toho, aby sa dotýkali kostrnky 
alebo okraja pera; holene a skrytá časť pera, čo sa týka vločkovania 
nie sú tak výrazné; letky I. radu vnútorná zástavica maslovo biela 
s jemným, žltým okrajovým lemovaním; vonkajšia zástavica 
s menšou žltou kresbou na špici; letky II. radu žlté s maslovo bielou 
vločkovou kresbou, ktorá prechádza aj na vnútornú zástavicou, do 
viac alebo menej priečne prebiehajúceho páskovania; kormidlové 
perá žlté so širokou, priečne ležiacou smotanovo vločkovanou 
kresbou; krycie perá chvosta výrazne prekreslené; V.ch.: kohút: príliš 
svetlá alebo príliš tmavá základná farba; príliš široké lemovanie na 
kosierikoch; príliš veľa čiernych alebo modrých škvŕn na perí;  
sliepka: príliš svetlá, príliš tmavá alebo nerovnomerná základná 
farba; nečistá farba vločiek; hrubé, pásikavé, neostré alebo silno 
nerovnomerné vločkovanie; vysoko siahajúce vločkovanie na 
prsiach; výrazná kresba na krčnom závese; 
  
Citrónová čierno vločkovaná:  kohút: hlava, krčný a sedlový záves 
citrónovo žltý; chrbát a krovky krídiel  so sýtym jemným  hnedastým 
nádychom; prsia, brucho a holene svetlo žlté; naznačené čierne 
vločkovanie na vrchnej časti chrbta povolené; skrytá časť pera na 
chrbte a pod krčným závesom s naznačenou vločkovanou kresbou; 
letky II. radu citrónovo žlté, vnútorná zástavica s naznačeným 
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čiernym vločkovaním; letky I. radu, vonkajšia zástavica citrónovo žltá 
s ojedinelými čiernymi bodkami na konci pera, vnútorná zástavica 
čierna; veľké krídlové krovky (spojky) s naznačenými čiernymi 
vločkami na vnútornej zástavici; chvost čierny, žlté vločky povolené; 
kosieriky s úzkym, ostrým, lemovaním citrónovej farby; sliepka: 
základná farba citrónovo žltá; hlava, krčný záves, predná strana krku 
a najvyššia partia pŕs bez čiernej kresby; krycie perie citrónovo žlté 
s rovnomerným, pokiaľ možno úzkym, čiernym vločkovaním, pri 
ktorom na každej strane kostrnky ležia oproti sebe po 2 až 3 čisto 
čierne, zeleno lesklé, oválne vločky, bez toho, aby sa dotýkali 
kostrnky, alebo okraja pera; holene a skrytá časť pera čo sa týka 
vločkovania nie sú tak výrazné; letky I. radu, vnútorná zástavica 
čierna s jemným žltým krajným lemovaním; vonkajšia zástavica 
s jemnejšou žltou kresbou na špici; letky II. radu, citrónovo žlté 
s čiernou vločkovanou kresbou, ktorá prechádza aj na vnútornú 
zástavicou, do viac, alebo menej priečne prebiehajúceho páskovania; 
kormidlové perá citrónovo žlté so širokou priečne ležiacou, čiernou 
vločkovanou kresbou; krycie perá chvosta výrazne prekreslené; 
V.ch.: kohút: príliš svetlá alebo príliš tmavá základná farba; príliš 
široké alebo chýbajúce lemovanie na kosierikoch; príliš veľa čiernej 
kresby na neurčených miestach; sliepka: príliš svetlá, príliš tmavá, 
alebo príliš nerovnomerná základná farba; príliš matná alebo šedá 
farba vločiek; hrubé, pásikované, neostré alebo výrazne 
nerovnomerné vločkovanie na prsiach; výrazná kresba na krčnom 
závese;  
 
Zlatá čierno vločkovaná: u oboch pohlaví je čierna vločkovaná 
kresba zhodná s citrónovou  čierno vločkovanou; kohút: hlava zlato 
hnedá; krčný a sedlový záves lesknúca sa, jasná, zlato hnedá; 
ramená a chrbát lesklé, teplo zlato hnedé; prsia svetlo zlato hnedé; 
sliepka: základná farba svetlo zlato hnedá; podsada modro šedá; 
V.ch.: nerovnomerná alebo príliš svetlá základná farba; príliš tmavý 
krčný a sedlový záves u kohúta; u sliepky príliš svetlá alebo príliš 
tmavá a nerovnomerná základná farba; chybná kresba ako 
u citrónovej čierno vločkovanej; 
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Strieborná čierno vločkovaná: u oboch pohlaví je čierna 
vločkovaná kresba zhodná s citrónovou čierno vločkovanou;  
základná farba u oboch pohlaví strieborno biela; podsada svetlo 
šedá. V.ch.: u kohúta  žltý nádych na krku a sedle; hrdza na 
ramenách; u sliepky žltý nádych; chybná kresba ako u citrónovej 
čierno vločkovanej; 
 
Červená čierno vločkovaná: u oboch pohlaví je čierna vločkovaná 
kresba zhodná s citrónovou  čierno vločkovanou. Kohút: základná 
farba čo možno najviac tmavá, teplá červeno hnedá; Sliepka: 
v základnej farbe povolená trochu svetlejšia ako u kohúta ale na 
celom tele vyrovnaná; podsada modro šedá; V.ch.: u kohúta príliš 
tmavá farba (do čierna) na krčnom, sedlovom závese a ramenách; 
u kohúta a sliepky príliš nevyrovnaná, nerovnomerná, alebo príliš 
svetlá základná farba; chybná kresba ako u citrónovej čierno 
vločkovanej; 
 
Červená čierno vločkovaná s bielymi koncami pier:  u oboch 
pohlaví zodpovedá čierna vločková kresba citrónovej čierno 
vločkovanej; základná farba u kohúta je rovnomerná, tmavá, teplá 
červeno hnedá; na konci každého pera malá, biela bodka, ktorá 
kopíruje tvar pera; sliepka je v základnej farbe trochu svetlejšia ako 
kohút, ale rovnomerne po celom tele; na konci každého pera malá, 
biela bodka; podsada modro šedá; V.ch.: u kohúta príliš tmavá farba 
(do čierna) na krčnom, sedlovom závese a ramenách; u kohúta 
a sliepky príliš nerovnomerná alebo sadzovitá základná farba; 
chýbajúca alebo základnú farbu presahujúca kresba; čisto biele letky 
I. radu; 
 
Čierna: sýta čierna so zeleným leskom; V.ch.: chýbajúci alebo 
bronzový lesk; perie inej farby; 
 
Biela: čisto biela; jemný žltý nádych na závesoch kohúta povolený; 
V.ch.: silný žltý nádych; perie inej farby; 
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Modrá: stredná, pokiaľ možno rovnaká šedo-modrá bez lemovania; 
u kohúta krčný, sedlový záves, chrbát a štíty krídiel tmavšej modrej, 
u sliepky krčný záves tmavšej modrej; V.ch.: silno fľakatá základná 
farba; hrdza; zábely; 
 
Krahulcová: každé pero prekreslené viacnásobne, striedavo, 
čiernou a modro-šedou, jemne, oblúkovito, priečne krahulcované; 
u kohúta kresba v rovnakej šírke; u sliepky sú tmavšie časti kresby 
širšie ako svetlejšie; kresba nie je ostro ohraničená; podsada len 
slabo prekreslená; V.ch.: silno rozmazaná krahulcová kresba; hrdza; 
zábely; 
 
Čierna bielo škvrnitá: Základná farba sýta čierna so zeleným 
leskom; konce pier s bielym špicom; u kohúta zodpovedá rozdelenie 
kresby tvaru pier vzťahujúcich sa  na pohlavie; u sliepky čo možno 
rovnako rozdelená kresba; s pribúdajúcim vekom je podiel bielej  
väčší; podsada tmavo šedá; V.ch.: lemovaná, chýbajúca alebo veľmi 
hrubá a nerovnomerná kresba; chýbajúci zelený lesk; čisto biele letky 
I. radu; hrdza; silné zábely; 
 
  
 


