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EE: Seidenhühner                                               ČR: Hedvábničky 
 
Pôvod: východná Ázia; záznamy o nej nachádzame už takmer 700 
rokov;  dlhodobo chovaná aj v Európe; 
 
Celkový vzhľad: zavalitý, zaoblený kockový tvar tela s jemne 
stúpajúcou chrbtovou líniu a stredne vysokým postojom; plne 
vyvinuté, jemné hodvábne perie; čierno modrá koža u všetkých 
farebných rázoch okrem krahulcovej; dobrá zimná znáška; 
zachovaná kvokavosť; všetky farebné rázy povolené s bradou  aj bez 
brady; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 1,4 - 1,7 kg 
Hlava: malá; zaoblená;  
Hrebeň: orechový; v tvare a štruktúre sa podobá polovičnému 
vlašskému orechu bez tŕňa; v strede s priečnou ryhou; čierno modrý; 
u krahulcovej červený, sliepka s tmavým nádychom; 
Chochol: stredne veľký; smerom dozadu utváraný; na konci s trochu 
dlhšími hodvábnymi perami; 
Zobák: krátky; pevný; modrastý až čierny; u krahulcovej rohovinovej 
farby až s tmavým nádychom; 
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Oči: veľké; čierno hnedé; u krahulcovej červené, tmavé pigmentové 
medzivrstvy povolené; 
Ušnice: malé; sýto, jasno tyrkysovo modré;  
Tvár: čierno modrá; u krahulcovej červená, sliepka s tmavým 
nádychom; 
Laloky: oblé; jemné v tkanive; čierno modré; u krahulcovej červené, 
sliepka s tmavým nádychom; u bradatých sotva vyvinuté a zakryté 
bradou; 
Brada: u bradatých; plná; nerozdelená s bokombradami;   
Krk: krátky; plne operený; bradaté s nadýchaným perím v zadnej 
časti krku;  
Prsia: dostatočne plné; široké a zaoblené; hlboko nosené; 
Trup: široká, zaoblená kocka; 
Chrbát: široký; krátky; smerom dozadu mierne stúpajúci; 
Ramená: široké; trochu vystupujúce; 
Krídla: krátke; široké; vodorovne nosené; letky z dvoch tretín 
viazané v zástaviciach, koncová tretina hodvábna; z vnútornej 
zástavice môžu niektoré pradená voľne visieť; 
Sedlo: široké; s jemným perím; bohaté na páperie; s plným 
závesom;  
Chvost: plný; nosený zdvihnuto; kormidlové perá a hlavné kosierky 
v časti od koreňa s viazanými zástavicami, ku koncu podľa možnosti 
hodvábne; plný páperového peria; 
Brucho: plné; bohato operené; 
Holene: krátke; bohato operené; no bez manžiet;  
Beháky: takmer stredne dlhé; čierno modré; u krahulcovej mäsovej 
farby s tmavým nádychom a šupinami; na vonkajšej strane s krátkym 
operením; 
Prsty: päť prstov; piaty prst jasne oddelený; dlhší ako zadný prst  
mierne dohora ohnutý; medzi zadným prstom a piatym prstom čo 
najmenej kože; na vonkajších prstoch krátke operenie; 
Operenie: bohato vyvinuté; bohaté na páperie; mäkké, jemné 
hodvábne;  pozostáva z priesvitného operenia podobného vlasom, 
s jemnými kostrnkami  a s vláknitého peria bez spojenia do zástavic;  
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Koža: na celom tele čierno modrá; táto pigmentácia sa nachádza aj 
na svalstve; okostnici a vnútorných orgánoch; u krahulcovej je koža 
biela s väčším či menším modrým nádychom, keďže chýba 
intenzívna čierno modrá pigmentácia; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 1,1 - 1,4 kg 
zhodná s kohútom až na rozdiely podmienené pohlavím; krátkou 
a jemnou štruktúrou peria pôsobí sliepka trochu zavalitejšie ako 
kohút; chochol je stabilný v štruktúre a nezakrýva oči; hrebeň je 
podstatne menší ako u kohúta, rovnako formovaný, s naznačenou 
priečnou ryhou v prvej tretine; laloky sú menšie ako u kohúta, no 
výrazné a oblo vyvinuté; u bradatých sú takmer nevyvinuté a zakryté 
bradou; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: ploché prsia; úzke alebo 
dlhé telo; spadajúca chrbtová línia a partia chvosta; príliš tvrdé, nie 
hodvábne alebo príliš slabé operenie; silno vyvinuté, príliš dlhé 
kosieriky; príliš málo vyvinuté kormidlové perá; ojedinelé vytočené 
letky; chýbajúca zástavica peria na letkách a chvoste; nedostatočné 
delenie medzi zadným prstom a piatym prstom; silná tvorba manžiet 
alebo papúč; chýbajúce operenie behákov; s výnimkou krahulcovej 
iná než čierno modrá farba hrebeňa, tváre, lalokov a kože; výrastky 
na hrebeni; chýbajúca priečna ryha na hrebeni u kohúta; biela, 
červenkastá alebo čierno modrá ušnica; silno zosvetlená farba očí; 
u bradatých príliš slabá, len naznačená tvorba brady alebo výrazne 
viditeľné laloky; u bez bradatých nadýchané perie na zadnej časti 
krčného  závesu a nasadenie brady; tvorba chochla a brady 
s obmedzením výhľadu; 
 
Znáška: 80; 
Násadové vajcia: 40 g; 
Farba škrupiny: svetlo hnedá; 
Veľkosť obrúčok: kohút – 16; sliepka – 16; 
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Farebné rázy: 
 
Biela: čisto biela; jemne žltý nádych na závesoch kohúta povolený; 
V.ch.: silný žltý nádych; 
 
Čierna:  sýta rovnomerná čierna; podsada čierna; farba kostrnky 
letiek povolená o niečo svetlejšia; na krčnom závese kohútov sú 
povolené ojedinelé hnedasté perá; V.ch.: príliš šedá základná farba; 
červené alebo hnedé medzivrstvy na krídlových krovkách; silné 
zábely; 
  
Modrá:  čo možno rovnaká, stredná modrá; kohút chrbát, štíty krídiel 
a závesy tmavšie; sliepka krčný záves tmavší; V.ch.: príliš svetlá 
farba, obzvlášť na závesoch kohúta; veľa hrdze v operení; výrazné 
zábely; 
 
Perlovo šedá: rovnomerná, jemná svetlo modro šedá; jemné 
korenenie u kohúta na závesoch a u sliepky v oblasti chochla a šije 
povolené; V.ch.: príliš svetlá alebo príliš tmavá farba; príliš silné 
korenenie; hrdza alebo žltý nádych; 
 
Červená: sýta rovnomerná červená; krčný záves s leskom; trochu 
čiernej na chvoste povolené; podsada a kostrnka červená, trochu 
svetlejšia povolená; V.ch.: silno fľakaté alebo hnedasté operenie 
plášťa; výrazná absencia červenej farby v krčnom závese; viac 
zadymená podsada; zábely; 
 
Žltá: sýta, rovnomerná žltá; krčný záves s leskom; trochu bronzových 
alebo čiernych medzivrstiev na chvoste kohúta je povolené; podsada 
a kostrnka mierne svetlejšie žltá; V.ch.: silno fľakaté operenie plášťa; 
výrazne červenkasté krídlové krovky u kohúta; kresba v krčnom 
závese; príliš biela alebo zadymená podsada; čisto biele perá; čisto 
čierne perá na chvoste a letkách; zábely; 
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Divoko sfarbená: kohút: hlava a chochol čierne, jemne hnedasté 
medzivrstvy povolené; brada u bradatých rovnakej farby; krčný 
a sedlový záves zlato hnedý s čiernou stvolovou kresbou; prsia 
pokiaľ možno čierne, menšie hnedé medzivrstvy sa tolerujú; ramená, 
krídlové krovky a chrbát tmavo červenohnedé; podsada čierna, 
trochu hnedej povolené; chvost čierny, pri koreni tmavosivá 
povolená; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším lemom; letky II. 
radu čierne s hnedou vonkajšou zástavicou, vytvárajú výrazný alebo 
menej výrazný hnedý krídlový trojuholník; brucho, holene a operenie 
behákov čierne s hnedými medzivrstvami; sliepka: hlava, chochol, 
brada u bradatých a krčný záves ako u kohúta; prsia zlato hnedé, 
tolerované s menej výraznými čiernymi medzivrstvami; obrysové 
perie, operenie brucha, holení a behákov tmavo hnedé s čiernym 
korenením; chvost čierny s hnedými medzivrstvami; letky I. radu 
prevažne čierne; letky II. radu podobne sfarbené ako obrysové 
operenie, pričom na uzavretej, hnedej  vonkajšej zástavici je 
pruhovane usporiadané čierne korenenie;   V.ch.: príliš slamovo žltá 
farba na závesoch; príliš šedá alebo príliš čierna základná farba; 
príliš svetlá farba pŕs u sliepky, svetlo sivé operenie v oblasti kloaky, 
zábely; 
  
Strieborno divoko sfarbená: kohút: hlava a chochol čierna, s 
jemnými striebornými medzivrstvami; brada u bradatých  rovnakej 
farby; krčný a sedlový záves strieborno biely s naznačenou čiernou 
stvolovou kresbou; prsia čierne, s malými striebornými 
medzivrstvami; chrbát, ramená a krídlové krovky strieborno šedé;   
chvost čierny, na koreni šedá povolená; letky I. radu čierne so 
strieborným vonkajším lemom; letky II. radu z vnútra čierne z vonka 
strieborno biele, vytvárajú viac či menej vyvinutý strieborno biely 
krídlový trojuholník; brucho, holene a operenie behákov čierne so 
striebornými medzivrstvami; podsada čierna s naznačenou strieborno 
sivou; sliepka: hlava, chochol, brada u bradatých a krčný záves ako 
u kohúta; prsia strieborno šedé, jemné čierne medzivrstvy povolené; 
obrysové operenie, brucho, holene a beháky popolovo sivé s čiernym 
korenením; chvost čierny so striebornými medzivrstvami; Letky I. 
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radu prevažne čierne; letky II. radu sfarbené podobne ako operenie 
plášťa pričom na uzavretej časti strieborno sivej vonkajšej zástavici 
viac či menej pruhovane usporiadané čierne korenenie;   V.ch.: príliš 
čierna, základná farba; žltý alebo hnedý nádych; u kohúta 
červenkasté medzivrstvy na závesoch a na krídlových krovkách; 
 
Krahulcová: základná farba čierna s hrubým sivobielym 
krahulcovým pruhovaním, ktoré paralelne a pravidelne prebieha cez 
celé operenie; pri kohútovi v rovnakej šírke ako základná farba; 
pričom počet pruhov závisí od veľkosti pera; každé pero končí 
čiernym špicom, čím vzniká uzavretý pruhovaný obraz; v podsade 
musí pruhovanie prechádzať až do stvolu pera; pri sliepke je čierna 
základná farba približne dvakrát tak široká ako sivobiele pruhovanie 
a preto je sliepka tmavšia ako kohút; v dôsledku toho že perie  je 
hodvábne, kresba sa javí ako neostrá, rozmazaná;  V.ch.: viac ako 
jedno úplne čierne pero v letkách I. - II. radu alebo v kormidlových 
perách; každé úplne biele pero; podsada bez pruhovania alebo 
s príliš úzkym pruhovaním; každý mosadzný lesk pri kohútoch, alebo 
silný mosadzný lesk pri sliepkach;  ostrý prechod v pásikovaní; 

 
Splach: základná farba u oboch pohlaví rovnomerná sivo biela až 
veľmi svetlá modrosivá v celom operení; jednotlivé perá 
s nepravidelnými, rozdielne veľkými svetlejšími alebo tmavšími 
modrými ojedinele až matnými čiernymi fľakmi; kresba je podľa 
možnosti harmonická a rovnomerne rozložená po celom operení; 
V.ch.:   príliš tmavá základná farba; silno nepravidelná kresba; čisto 
modré, alebo čisto čierne perie; lemovanie; zelený lesk; silný žltý 

nádych; hrdza; zábely;  
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Biela čierno škvrnitá: základná farba a rozloženie kresby u oboch 
pohlaví takmer totožné; základná farba čisto biela; po celom operení 
sú podľa možnosti rovnomerne rozmiestnené, čisto čierne, ostro 
ohraničené škvrny, rôzneho tvaru a veľkosti; V.ch.: žltý nádych; 
veľmi nesúmerne rozmiestnené čierne škvrny; bielou farbou 
prestúpené, alebo silno rozstrapkané (neohraničené) čierne škvrny; 
čierna stvôlová kresba v závesoch; iné ako biele a čierne sfarbenie;    


