
Hudánka Strana 1 
 

 
EE: Houdan                                                                 ČR: Hudánky 
 
Pôvod: Francúzsko;   
 
Celkový vzhľad: stredne vysoko stavaná, silná, vidiecka kura; 
valcovitého tvaru s plným chocholom a bradou; motýlikovým 
hrebeňom; piatymi prstami; mierneho temperamentu;  
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť:   2,5-3,5 kg; 
Hlava: široká; dobre klenutá; na lebke veľké vydutie;  
Hrebeň: motýlikovi pozostávajúci z dvoch vedľa seba ležiacich dobre 
vyformovaných listov, s primerane veľkými záhybmi; strednej 
veľkosti; jemným zúbkovaním; 
Chochol: stredne veľký; objemný; spadajúci dozadu tak, že hrebeň 
a oči sú voľné; chochol nemá ležať príliš rovno na hlave; pozostáva 
s pomerne širokých, pritom dlhý a silných pier; nosený mierne 
lúčovito; úprava povolená za účelom zlepšenia viditeľnosti; 
Zobák: krátky; silno ohnutý; nad vrchný zobákom sa nachádza 
podkovovité priečne sedlo; nosné dierky výrazné, trošku vystúpené; 
farba podľa farebného rázu; 
Oči: červeno žlté; 
Ušnice: malé; farba bezvýznamná; 
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Tvár: červená; takmer celá pokrytá bradou; 
Laloky: malé, iba naznačené; zakryté bradou; 
Brada: veľká; s plným operením; trojdielna; 
Krk: zavalitý; s plným, stredne dlhým závesom; 
Prsia: dostatočne plné a široké; nízko nesené; 
Trup: predlžený, valcovitého tvaru; pritom široký a hlboký; nesený 
takmer vodorovne; 
Chrbát: široký; mierne dlhší; rovný; 
Ramená: plné; oválne; 
Krídla: priľahlé; 
Sedlo: široké; plné a bohato operené; 
Chvost: dostatočne plný; so širokými, dobre ohnutými kosierkami; 
vysoko, ale nie strmo nesený; 
Brucho: široké a plné; 
Holene: krátke; zavalité; so širokým postojom; vo väčšej časti 
zakryté perím; 
Beháky: sotva strednej dĺžky; silné; neoperené; farba podľa 
farebného rázu; 
Prsty: päť; rovné a dobre roztiahnuté; piaty prst má byť od štvrtého 
oddelený, na vnútornej strane beháka; je dlhý a mierne vytočený do 
boku;  
Operenie: široké a plné; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť:  2,0-3,0 kg 
Trup  vodorovne nesený, so zavalitejším a objemnejším vzhľadom 
ako kohút; s dostatočne plnými, širokými a hlbokými prsiami; so 
širokou a hlbokou zadnou časťou; len mierne dlhším širokým 
vodorovným chrbtom; stredne veľký, uzavretý, mierne širšie 
nasadený chvost je o niečo rovnejšie nesený než u kohúta; chochol 
má byť objemný, vysoký, rovno nasadený a v tvare gule; nesmie 
brániť vo výhľade; dobre vyvinutá bokombrada a dostatočne plná 
brada zakrývajú zakrpatené laloky; 
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Vyraďujúce chyby plemenných znakov: ťažké alebo príliš ľahké 
telo; ploché prsia; zrastený 4 – 5 prst; krivý chochol; chýbajúca 
brada; chochol brániaci výhľadu;  
 
Znáška: 160; 
Násadové vajcia: min. hmotnosť 53 g; 
Farba škrupiny: biela;  
Veľkosť obrúčky: kohút – 20; sliepka –18; 
 
Farebné rázy:  
 
Čierna bielo škvrnitá: Základná farba čierna so zeleným leskom; 
konce pier s bielym ukončením; na niektorých miestach tela aj 
polmesiacové lemovanie; zadná časť chochola je prevažne biela; 
u kohúta a mladých u oboch pohlaví musí prevažovať čierna; staršie 
sliepky vykazujú silné prebelenie peria; farba behákov rohovinová 
s tmavými šupinami; V.ch.: silno nerovnomerná kresba; prevažne 
biely chochol; 
Perlovo šedá: strieborno šedá, čím svetlejšia, tým lepšia, bez 
bielych znakov; biele perá povolené v chochole; kohút je o niečo 
tmavší ako sliepka; farba behákov rohovinová, olovnato šedá je 
prípustná; V.ch.: zadymená farba krycieho peria; silná hrdza; veľa 
bielej v chochole; 
Biela: biela; u kohúta v závesoch mierna krémová povolená; farba 
behákov rohovinová, olovnato šedá sa pripúšťa; V.ch.: žltý nádych; 
perie inej farby; 
Krahulcová: u oboch pohlaví každé pero vo viacnásobnom striedaní  
čiernej a modro šedej, mierne oblúkovito (nie ostro) priečne 
pruhované; pruhy u kohúta sú v rovnakej šírke, čím sa javí svetlejší; 
u sliepky sú tmavé pruhy širšie čím sa javí tmavšia;  pár bielych pier 
na chochole povolených; farba behákov rohovinová, povolené tmavé 
šupiny; V.ch.: veľa bielej v chochole, letkách alebo chvoste; 
 



Hudánka Strana 4 
 

 


