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EE: La-Fléche                                                              ČR: Laflešky 
 
Pôvod: veľmi staré francúzske plemeno;  
 
Celkový vzhľad: kura s veľkým telesným rámcom; s vysokým 
postojom; pretiahnutou stavbou tela; priamym, pyšným držaním tela; 
rožkovým hrebeňom; s  bohato vyvinutým, priľahlým perím; živého 
temperamentu; 
 
Plemenné znaky kohút:  
Hmotnosť: 3,5-4kg 
Hlava: stredne dlhá; pomerne široká; s malou lebečnou výduťou; na 
ktorej sedí malý chochol; 
Hrebeň: rožkový, pozostáva z dvoch rovnako dlhých, valcovitých, na 
vrchu zaoblených, zvislo stojacích rožkov; dlhých 2-3 cm; 
Chochol: slabo vyvinutý, z mála úzkych pierok; 
Zobák: stredne dlhý; s výraznými nosnými dierkami; na chrbte 
zobáku podkovovité priečne sedlo s nepatrným mäsovým výrastkom; 
farba, viď farebné rázy; 
Oči: veľké; červeno žlté; 
Ušnice: pretiahnuté; mandľového tvaru; veľmi jemné tkaniva; čisto 
biele; 
Tvár: červená; mierne pokrytá s malými, jemnými pierkami; 
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Laloky: dlhé, pretiahnuté; široké; 
Krk: pevný; primeranej dĺžky, s nie príliš dlhým, priľahlým závesom; 
vo vrchnej časti dopredu zahnutý; 
Prsia: široké; vyššie nesené; zreteľne dopredu klenuté;   
Trup: dlhý; valcovitý; široký; vyššie nesený; 
Chrbát: široký; dlhý; mierne spadajúci; 
Ramená: silné; no predsa nie hranaté, alebo odstávajúce; 
Krídla: dlhé; silné; nesené vysoko; pevne priľahlé; 
Sedlo: s bohatým závesom; 
Chvost: pomerne dlhý; vysoko nosený, až po pravý uhol; s veľkými, 
dobre zahnutými, širokými hlavnými kosierikmi a podstatne 
jemnejšími, kratšími vedľajšími kosierkami;  
Brucho: plné a široké; 
Holene: dlhé; silné; kvôli priľahlému opereniu, takmer celkom 
viditeľné; 
Beháky: dlhé; pevné; rovné; farba, viď farebné rázy; 
Prsty: nie príliš tenké; dobre roztiahnuté; 
Operenie: plne vyvinuté; dobre priliehavé; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 3-3,5kg 
Až na rozdiely, podmienené pohlavím zhodná s kohútom; o trošku 
hlbšie, viac vodorovne neseným trupom; so širokými dopredu 
klenutými prsiami; plným, širokým bruchom; a uzatvoreným, trošku 
plocho neseným chvostom; holene trošku viac vystupujú  kvôli 
priľahlejšiemu opereniu než u kohúta; beháky sú stredne dlhé 
s jemnými kosťami; rožky na hrebeni sú dlhé 1-2 cm; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: strnulý, nízky alebo úzky 
postoj; ťažké telo; ploché prsia; málo vyvinutá partia brucha u sliepky; 
veveričí chvost; príliš rovné držanie chvosta; bujný hrebeň 
s výrastkami alebo silno vyvinutou prednou dužinou; úplne chýbajúci 
chochol; silne červená ušnica; príliš svetlé alebo čierne oči; 
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Znáška:  180; 
Násadové vajcia: 60 g;  
Farba škrupiny: biela až s ružovým nádychom; 
Veľkosť obrúčky: kohút - 20; sliepka – 18; 
 

 
 
Farebné rázy: 
 
Čierna: čierna s tmavo zeleným leskom; farba zobáka šedo čierna 
s mierne svetlejším špicom; farba behákov u mladých tmavo 
bridlicová; u starších zvierat olovnato šedá;  V.ch.: hrdza, zábely, 
perie bez lesku; 
 
Biela: čisto biela; u kohúta v závesoch povolená mierne zažitá; farba 
zobáka a behákov mäsovej farby; prípustná aj bridlicovo šedá; V.ch.: 
silný žltý nádych; viac pier inej farby; 
 
Modrá s lemom: podobná andalúzskej farbe; kohút je o niečo tmavší 
než sliepka; farba zobáka tmavo rohová; farba behákov bridlicovo 
modrá; V.ch.: silno fľakatá farba; hrdza; zábely; 
 
Perlovo šedá: u kohúta a sliepky jednotný, veľmi jemný svetlo šedý 
farebný odtieň; kohút môže byť v závesoch tmavší; farba zobáka 
tmavo rohová; farba behákov bridlicovo modrá; V.ch.: lemy; čierne 
škvrny; hrdza alebo zábely; 
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Krahulcová: každé pero pri viacnásobnom striedaní čiernej s modro 
šedou, mierne oblúkovito, priečne pruhované; u kohúta v rovnakej 
šírke; u sliepky sú tmavé časti pera o niečo širšie než svetlé; kresba 
nie je ostrá; podsada je len slabo prekreslená; zobák a beháky 
mäsovej farby; povolená mierna škvrnitosť; V.ch.: veľmi slabá 
kresba; hrdza; zábely; 
 


