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EE: Deutsche Langschan              ČR: Langšanky německé 
  
Pôvod: Nemecko; koncom 19. st. vyšľachtená z Kroadskej 
langšanky; 

  
Celkový vzhľad: vysoko stavaná kura, s veľkým telesným 
rámcom;  trochu dopredu nakloneným; so stúpajúcou lýrovitou, 
chrbtovou líniu; 

 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 3,0-4,5 kg 
Hlava: malá; pomerne úzka; mierne klenutá; 
Hrebeň: jednoduchý; malý; rovno stojací; mierne klenutý; 
Zobák: mierne dlhší; silný; farba podľa farebného rázu; 
Oči: čierno hnedé; 
Ušnice: dlhšie; úzke; jemné; červené; 
Tvár: jemne operená; hladká; červená; 
Laloky: malé; podlhovasto oválne; jemné v tkanive; 
Krk: dlhý; mierne ohnutý; s bohatým závesom; 
Prsia: široké; klenuté; pomerne hlboké; 
Trup: silný a plný; odpredu dozadu rovnako široký; 
Chrbát: dlhý; najnižšie miesto bezprostredne za krčným závesom; 
v rovnakej šírke plynulo do chvosta stúpajúci; vytvárajúci lýrovitú 



Nemecká langšanka Strana 2 
 

líniu chrbta; 
Ramená: široké; zaoblené; 
Krídla: pevne priľahlé a vysoko nasadené; 
Sedlo:  široké; plné; po stranách zaoblené; ku chvostu stúpajúce; 
Chvost: krátky; s mnohými jemnými, ale širokými kosierikovými 
perami, s bohatým krycími operením, ktoré prekrýva kormidlové 
perá; 
Brucho: široké; plné; hlboké a bohato operené; 
Holene:  stredne dlhé; dobre operené; bez podušiek; 
Beháky: dlhé; nie príliš hrubé; neoperené; farba viď farebné rázy; 
Prsty: dlhé; dobre roztiahnuté; bez operenia; 
Operenie: pevné; dobre priľahlé; 

 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 2,5-3,5kg  
V hlavných plemenných znakoch zhodná s kohútom až na rozdiely 
podmienené pohlavím; celkovo je menšia s hlbším trupom; s plným 
sedlom no bez sedlových podušiek; s priestranným bruchom;   
chvost voľnejšie nesený; kormidlové perá iba mierne dlhšie ako 
krycie perá chvosta;  

  
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: hrubá konštitúcia; úzky 
chrbát alebo chýbajúca lýrovitá línia; ostrý prechod do chvosta; 
ploché alebo úzke prsia; výrazná sedlová poduška; u kohúta 
kormidlové perie presahujúce kosieriky; 
 
Znáška: 160; 
Násadové vajcia: 58 g; 
Farba škrupiny: slamovo až hnedo žltá; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 22; sliepka – 20; 
 
 
 
 
Farebné rázy: 
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Čierna: čierna so zeleným leskom; farba zobáka a behákov 
modrasto čierna, u starých zvierat povolená až do bridlicovo modrej; 
V.ch.: matná farba s nevýrazným leskom; u mladých zvierat veľmi 
svetlý zobák a farba behákov; 
 
Biela: čistá biela; jemný žltkastý nádych na závesoch kohúta 
povolený; farba behákov a zobáka modrasto biela až bridlicovo 
modrá; V.ch.: silný žltý nádych; 

 

Modrá s lemom: čistá, rovnomerná modro šedá; každé pero 

s úzkym, tmavým, lemom; u kohúta krčný, sedlový záves,  kosieriky 
a krycie perá chvosta čierno modré; u sliepky krčný záves tmavo 
modro šedý; farba behákov a zobáka modrasto čierna, u starých 
zvierat povolená až bridlicovo modrá; V.ch.: hrdza alebo hnedasté 
medzivrstvy na závesoch u kohúta; chýbajúce alebo rozmazané 
lemovanie; zábely; u mladých zvierat veľmi svetlá farba behákov 
a zobáka; 

  
Hnedo prsá: kohút: hlava, krčný a sedlový záves, krovky 
krídiel, chrbát tmavo červeno hnedý; krčný záves s čiernou 
stvolovou kresbou; operenie plášťa čierne so zeleným leskom; farba 
pŕs s úzkym hnedým lemovaním vrátane partií okolo hrvoľa; 
u starých jedincov povolená hlbšie siahajúca kresba; sliepka: kresba 
na krku  a prsiach ako u kohúta; operenie plášťa čierne so zeleným 

leskom; farba behákov čierna; V.ch.: slamová alebo oranžová 
kresba; kresba na holeniach u mladých zvierat; ostatné ako pri 
čiernej; 


