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EE: Marans                                                                   ČR: Maransky  
 
Pôvod: Francúzsko, vyšľachtená v okolí francúzskeho mesta Maran 
na prelome 19 a 20 storočia. 
 
Celkový vzhľad: mohutná, silná, ale predsa pohyblivá sliepka; 
s plným širokým ale nie ťažkopádnym trupom; s ľahko operenými 
behákmi; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť:  3,5 – 4 kg  
Hlava: stredne veľká; skôr pevnejšia; mierne plochá;  
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; s hlbšie rezanými zubami; 
hrubšieho tkaniva; zástavica odstupujúca od línie temena hlavy; 
Zobák: značne silný; mierne zakrivený; rohovo sfarbený; 
Oči: živé; červené až pomarančové; 
Ušnice: nie veľké; červené; 
Tvár: červená; hladká až jemne operená; 
Laloky: strene veľké; dobre zaoblené; 
Krk: široko nasadený; stredne dlhý; s plným závesom; 
Prsia: široké; plné; dobre zaoblené; 
Trup: značne dlhší; široký; hlboký; dobre zaoblený; s ľahko 
klesajúcim držaním; 
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Chrbát: dlhý; plochý; mierne klesajúci; bez podušiek; 
Ramená: široké; zaoblené; vysoko nasadené; 
Krídla: pomerne krátke; pevné k telu priľahlé;  
Chvost: široko nasadený; pomerne krátky; plný; s krátkymi 
kosierikmi; stredne vysoko nesený;  
Brucho: široké; plné; dobre vyvinuté;  
Holene: silné; len málo vystupujúce z operenia; bez podušiek 
a manžiet; 
Beháky: stredne dlhé; na vonkajšej strane mierne operené; mäsovo 
sfarbené; pri čierno medených a krahulcových tmavý nádych najmä 
pri sliepke povolený;  
Prsty: dobre narovnané; vonkajší mierne operený; 
Operenie: pevné; priľahlé; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť:  2,5 – 3,0 kg. 
Chrbát takmer vodorovný; chvost nie príliš dlhý; široko nasadený ku 
koncu zúžený; brucho dobre vyvinuté; hrebeň rovný, alebo odzadu 
na stranu naklonený(nesmie zakrývať oko);  
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: slabý, úzky, alebo krátky 
trup;  vysoký, alebo príliš hlboký postoj; zábel v ušniciach; neoperené 
beháky; výrazné podušky; 
 
Znáška: 170; 
Násadové vajcia: 65 g; 
Farba škrupiny: tmavo-červenohnedá s tmavšími škvrnami; 
Veľkosť obrúčky: kohút -  22; sliepka -  20; 
 
Farebné rázy:  
 
Čierno medená: Kohút:  základné sfarbenie čierne; krčný, sedlový 
záves, ramená a malé kosieriky medeno-sfarbené; prsia čierne 
s jemne prenikajúcou medenou farbou; Sliepka:  základná farba 
čierna; iba krk a prsia vykazujú náznak medenej farby; V.ch.: 
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U oboch pohlaví slamovo žltá alebo mahagónová farba kresby; 
chýbajúca alebo príliš silná medená kresba; veľmi silná, až po stehná 
siahajúca kresba; fľakatosť; u kohúta medená kresba v krídlovom 
trojuholníku; u sliepky medená kresba v operení plášťa; 
 
Krahulcová: každé pero kreslené s viacnásobným striedaním čiernej 
s modro-šedou, zľahka priečne oblúkovito pruhované; u kohúta 
približne v rovnakej šírke; u sliepky sú tmavšie časti pier širšie; tým 
pôsobí omnoho tmavšie oproti kohútovi; kresba nie je ostrá; podsada 
len slabo kreslená; o niečo svetlejšia alebo tmavšia podoba kresby 
prípustná; V.ch.: veľmi tmavá farba u kohúta; úplne vyblednutá 
kresba; hnedá v operení; 
 
Zlato pšeničná: Kohút: hlava a krčný záves zlato-oranžové; 
v spodnej časti prechádza do oranžovo žltého sfarbenia; každé pero 
so svetlohnedou stvolovou kresbou; v spodnej časti nepatrná, skrytá, 
matná čerň povolená; sedlový záves ako krčný ale bez náznaku 
čiernej; chrbát, ramená, a kryt krídiel červeno-pomarančový; letky I. 
radu čierne so svetlohnedým vonkajším lemom; letky II. radu vnútri 
čierne, na vonkajšej strane svetlohnedé, čím vytvárajú svetlohnedý 
krídlový trojuholník; veľké krovky čierne so zeleným leskom; prsia, 
brucho a holene čierne; kormidlové perá čierne; kosieriky čierne so 
zeleným leskom; malé a stredné kosieriky s hnedým lemom; Sliepka: 
hlava zlatá; krčný záves zlatohnedý so zlatým lemovaním; nepatrná, 
matná čierna stvolova kresba v dolnej časti závesu povolená; krycie 
perie podľa možnosti rovnomerne pšenično sfarbené; prsia, holene 
a brucho svetlejšie ako pšenica; letky I. radu hnedo-čierne s hnedým 
vonkajším okrajom; letky II. radu vnútri matne hnedo-čierne, na 
vonkajšej strane pšeničné; väčšinou tmavšie ako krycie perie; 
kormidlové perá matne čierne; krycie perá chvosta hnedasto čierne 
s pšeničným lemovaním; podsada krémová až svetlosivá; beháky 
mäsové; V.ch.: Kohút: silná stvolova kresba alebo príliš tmavá farba 
v závesoch; fialová v kosierikoch; Sliepka: zreteľná, viditeľná stvolova 
kresba; príliš svetlá farba v krčnom závese; nerovnomerná, príliš 
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tmavá alebo príliš svetlá pšeničná farba; príliš svetlé lemovanie 
v krycom perí; zábely v letkách pri oboch pohlaviach;      
 
Vo Švajčiarsku uznané farebné rázy: 
 
Biela: čistá biela; u kohúta je slamovožltá v krčnom,  sedlovom 
závese a na ramenách prípustná; podsada biela.  V.ch.: veľmi silný 
žltý nádych; inak sfarbené perá; 
 
Biela kolumbia čierna: obe pohlavia s takmer rovnakou kresbou; 
základná farba peria je biela; krčný záves so širokou, hlboko čiernou, 
zeleno sa lesknúcou stvolovou kresbou a bielym lemom; perá vrchnej 
časti chrbta pod krčným závesom s čiernou kvapkovitou kresbou; 
sedlo kohúta s naznačenou stvolovou kresbou prípustné; sedlo 
sliepky vždy čisto biele; chvost čisto čierny so zeleným leskom; malé 
kosierky kohúta a krycie chvostové perá sliepky s bielym lemom; 
letky čierne s bielou vonkajšou zástavicou tak, že zložené krídlo sa 
javí ako biele; podsada biela; V.ch.: každá čierna na neurčených 
miestach; prerážajúca stvolova kresba; silný zábel v chvoste; silná 
kresba v sedle kohúta; silný žltý nádych; 
 
Čierna: hlboká čierna, len so slabým leskom; podsada tmavošedá; 
farba behákov viac alebo menej tmavošedá; farba zobáka 
tmavošedá. V.ch.: červené perá v závesoch; fľakatosť; 
 
Strieborno krahulcová:  Kohút:  každé pero prekreslené s 
viacnásobným striedaním tmavošedej so strieborno-šedou, zľahka 
priečne oblúkovito krahulcovo pruhované; kresba je hrubšia, zľahka 
oblúkovitá, nie ostro ohraničená; prsia sú svetlejšie a menej 
intenzívne pruhované; krčný a sedlový záves pruhovaný so 
strieborným lemovaním; chrbát, ramená a kryt krídel striebrobiele;    
Sliepka: každé pero s viacnásobným striedaním tmavošedej 
so strieborno-šedou, zľahka priečne oblúkovito pruhované; krčný 
záves strieborný s naznačenou pruhovanosťou hlavne vo vrchnej 
časti; prsia a brucho svetlejšie a menej intenzívne pruhované; kohút 
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sa celkovo zdá byť svetlejší ako sliepka; podsada šedá. V.ch.:  príliš 
svetlé, príliš tmavé alebo silno vyblednuté pruhovanie; chýbajúce 
strieborné lemovanie v závesoch; žltý nádych; hrdza v závesoch; 
silná fľakatosť; 
 
Zlato krahulcová: Kohút: každé pero s viacnásobným striedaním 
tmavošedej so zlatožltou, zľahka priečne oblúkovito krahulcovito 
pruhované; prsia sú svetlejšie a menej intenzívne pruhované; krčný 
a sedlový záves pruhovaný so zlatým lemovaním; chrbát, ramená 
a kryt krídel intenzívne zlatožlté; Sliepka: každé pero s viacnásobným 
striedaním tmavošedej so zlatožltou, zľahka priečne oblúkovito 
krahulcovo pruhované; krčný záves zlatý s naznačenou 
pruhovanosťou hlavne vo vrchnej časti; prsia a brucho svetlejšie 
a menej intenzívne pruhované; kohút sa celkovo zdá byť svetlejší ako 
sliepka; podsada šedá; V.ch.: príliš svetlá, príliš červená alebo silno 
nerovnomerná zlatožltá; veľmi svetlé, veľmi tmavé alebo silno 
vyblednuté pruhovanie; chýbajúce, zlatožlté lemovanie v závesoch; 
silná fľakatosť; 
 
 
 
 


