
Kroádska langšanka Strana 1 
 

 
EE: Croad-Langschan                       ČR:  
 
Pôvod:  Čína; 
Celkový vzhľad: veľká kura s priamym držaním tela a primerane 
dlhým a širokým chvostom; operenie priľahlé; dojem veľkosti nemá 
byť vyvolaný prostredníctvom obzvlášť vysokého postoja, ale 
prostredníctvom hlbokého trupu a priameho držania tela; 

 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť:  3,75-4,25 kg 
Hlava: stredne veľká; pomerne široká; 
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; rovný; vzpriamene stojaci; 
rovnomerne, ale nie hlboko rezaný (5 zúbov); jemný v tkanive; 
zástavica trošku odstávajúca od šije;  
Zobák: silný; ohnutý; farba viď farebné rázy; 
Oči: veľké; čierno hnedé; 
Ušnice: úzke; podlhovasté; červeno lesklé; 
Tvár: červená; jemne operená; 
Laloky“ stredne dlhé; zaoblené; 
Krk:  dlhý; mierne ohnutý; s bohatým až ponad ramená siahajúcim   
závesom; 
Prsia: nesené trošku zdvihnuto; široké; dobre zaoblené; 
Trup: široký a hlboký; pôsobiaci krátkym dojmom; 
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Chrbát: krátky; široký; na ramenách plochý; za závesom výrazne 
zaoblený, lýrovitým tvarom ku chvostu stúpajúci;  
Ramená: široké; zaoblené; 
Krídla: dobre uzatvorené; tesne priľahlé; so širokými letkami; 
Sedlo:  široké; plné; zo strán zaoblené; smerom ku chvostu 
stúpajúce; sedlové perá dlhé, čím dlhšie tým lepšie;   
Chvost: dlhý; veľký; plný; vysoko nesený; naširoko nasadený; 
kosierky dlhé, dobre zakrývajúce široké kormidlové perá;  
Brucho: plné; s hustými, ale nie príliš dlhým prachovým perím; 
Holene: dlhé a silné; 
Beháky: pomerne dlhé; silné; na päte takmer neohnuté; na 
vonkajších stranách až po špicu vonkajších prstov operené; farba 
viď farebné rázy;  
Prsty: dobre roztiahnuté; vonkajšie prsty operené; ostatné 
neoperené; 
Operenie: tesno priľahlé; 

 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 3,0-3,5kg. 
Až na rozdiely spôsobené pohlavím zhodná s kohútom; v chrbte 
pôsobí trochu dlhšia; chrbtová línia stúpa od stredu chrbta v ostrom 
lýrovitom ohybe ku chvostu; kormidlové perá dlhé, výrazne 
vystupujúce z krycích pier chvosta; jednoduchý hrebeň je malý 
stojaci; laloky krátke, jemné, oblé; 

 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: rovná chrbtová línia; 
ploché alebo úzke prsia; neoperené beháky, alebo vonkajšie prsty; 
supie päty; podušky na holeniach; žltá koža; žlté chodidlá; 
 
Znáška: 200; 
Násadové vajcia: 58 g; 
Farba škrupiny: tmavo hnedá; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 24; sliepka – 22; 
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Farebné rázy:  
 
Čierna: zeleno sa lesknúca čierna; podsada matne čierna; farba 
zobáka tmavo rohovinová; spodok zobáka vo svetlejšom odtieni; 
farba behákov modrasto čierna; chodidlá červeno biele; 
 
Biela: čistá biela; jemný žltý nádych na závesoch u kohúta povolený; 
farba zobáka svetlo bridlicová; farba behákov bridlicovo modrá; 

 
Modrá s lemom: kohút: čo možno rovnomerná, čistá belaso sivá; 
každé pero s tmavo modrým lemom; krčný a sedlový záves, chrbát 
a krídlové krovky čierno modré; chvost tmavo modrý; kohút sa javí 
v celkovom výzore tmavší ako sliepka; sliepka: čo možno 
rovnomerná, čistá belaso sivá; každé pero s tmavo modrým lemom; 
krčný záves sa javí v modrej tmavší; farba zobáka tmavo bridlicovo 
šedá; farba behákov a prstov modro čierna, chodidlá červeno biele; 
V.ch.: hrdza na perí; chýbajúce alebo silno rozmazané lemovanie; 
perie inej farby; zelený lesk; zábely; 

 
 


