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EE: Holländer Haubenhühner  ČR: Holandské chocholaté slepice 
 
Pôvod: Holandsko;  
 
Celkový vzhľad: stredne veľký kur; štíhleho tvaru; s veľkým, plným, 
okrúhlym chocholom; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť:  2,0-2,5 kg 
Hlava: stredne veľká; s vysokou čelovou kosťou a silným vyvýšením 
lebky, na ktorej spočíva chochol; 
Hrebeň: úplne chýbajúci; 
Chochol: rovnomerne tvarovaný okrúhly; úzke a špicaté padajúce 
pierka chochola, obklopujú hlavu zozadu a zboku bez toho, aby 
obmedzovali výhľad zvierat; spodné a predné pierka podopierajú 
chochol; farebne odlíšené pierka nad zobákom vytvárajú malý 
kontrastný motýlik; (Úprava na zlepšenie výhľadu je prípustná); 
Zobák: nie príliš dlhý; s vsadenými, výraznými, nosnými dierkami; 
farba – viď farebné rázy; 
Oči: červené až hnedé; 
Ušnice: malé; farba bezvýznamná; 
Tvár: podľa možnosti bez operenia; 
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Laloky: stredne dlhé; hladké; 
Krk: stredne dlhý; s dlhým závesom; 
Prsia: okrúhle; dopredu vyklenuté; 
Trup: ľahký a predĺžene (pretiahnuto) stavaný; v ramenách široký; 
smerom dozadu sa zužujúci; 
Chrbát: stredne dlhý; ľahko padajúci; 
Ramená: široké; zaoblené; 
Krídla: pomerne dlhé; vyššie nesené; 
Sedlo: s dlhým závesom; 
Chvost: dobre uzatvorený; s pekne zakrivenými dlhými a širokými 
kosierkami; s bohatými krycími perami; vyššie avšak nie príliš strmo 
nesený; 
Brucho: dobre vyvinuté; 
Holene: jemne tvarované; s priliehavým operením; 
Beháky: stredne dlhé; neoperené; farba – viď farebné rázy; 
Prsty: stredne dlhé; 
Operenie: priliehavé; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,5-2,0 kg. 
Predĺžený, o niečo hlbšie položený valcovitý trup; chochol hustý 
guľovitého tvaru; pierka chochola krátke široké a zaoblené, oči 
nezakrývajúce; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: ťažkopádny tvar; príliš 
malý, krivý alebo dopredu prečnievajúci chochol; vytvorený hrebeň 
alebo brada-fúzy; previsujúce očné viečka; obmedzená voľnosť 
výhľadu; krivý, alebo strmo nesený chvost; úzky, bažantí u sliepky; 
 
Znáška: - 140; 
Násadové vajcia:  45 g; 
Farba škrupiny vajec: biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16; 
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Farebné rázy: 
 
Čierna s bielym chocholom: Čistá čierna so zeleným leskom 
a bielym chocholom; podporné perá na čele chochola sú v základnej 
farbe a vytvárajú kontrastný primerane veľký motýlik; farba zobáka 
tmavá rohovinová; farba behákov čierna až tmavá bridlicovo modrá; 
V.ch.: väčší počet inak sfarbených pier v bielej časti chochola; 
motýlik presahujúci polovicu veľkosti chochola;  
 
Biela s bielym chocholom: Čistá biela bez žltého nádychu; farba 
behákov a zobáka svetlá bridlicovo modrá; mäsovo sfarbená 
prípustná;  
 
Modrá s lemom, s bielym chocholom: Rovnomerná oceľovo alebo 
bridlicovo modrá s tmavým lemovaním a bielym chocholom; krčný 
a sedlový záves kohúta modro-čierny; farba zobáka tmavá 
rohovinová; farba behákov tmavá bridlicovo modrá; motýlik 
v základnej farbe; 
 
Krahulcová s bielym chocholom:  Čierna základná farba podľa 
možnosti s prechádzajúcou šedomodrou krahulcovou kresbou 
a bielym chocholom; farba behákov šedá, tmavšie škvrny prípustné; 
zobák svetlo rohový; motýlik v základnej farbe; 
 
Čierna bielo škvrnitá s bielym chocholom: Základná farba zeleno 
lesklá čierna; končeky pier s bielou špičkou; u sliepky podľa možnosti 
rovnomerne rozmiestnená kresba; u kohúta a u mláďat je čierna 
prevládajúca; s vekom sa biela kresba zosilňuje; chochol biely; farba 
zobáka tmavá rohovinová; farba behákov mäsová s čiastočne 
tmavými šupinami; motýlik v základnej farbe; V.ch.: farebné partie 
pier na chochole okrem motýlika; silné chyby farieb a kresby; 
 
Biela s čiernym chocholom: Kohút: krycie operenie biele s tmavou 
podsadou; vrchná časť krku a chochol čierne; v poslednej tretine pier 
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kresba prípustná; prsia s ľahko černastým polmesiacovitým 
lemovaním; Sliepka: krycie operenie biele s tmavou podsadou; málo 
viditeľná tmavá stvolova kresba v krčnom závese prípustná; vrchná 
časť krku čierna, v poslednej tretine pier nie príliš tmavá kresba 
prípustná; chochol čierny; prsia s černastým polmesiacovitým 
lemovaním; farba behákov a zobáka svetlá modro-šedá; V.ch.: Príliš 
silný žltý nádych; čierne vsuvky(škvrny) v krycom operení;  
 


