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EE: Orloff                                                                        ČR: Orlovky 
  
Pôvod: Európska časť Ruska.   
 
Celkový vzhľad: skôr väčšieho telesného rámca; dobre osvalená; so 
širokým vyššie neseným trupom; typom medzi vidieckou kurou 
a Malajkou; s pomerne pevnou stavbou kostry; stredne vysoko 
stavaná; s bohatou bradou a krčným závesom; napriek bojovému 
vzhľadu veľmi krotká;  
 
Plemenné znaky - kohút:  
 
Hmotnosť: 3,0-3,5 kg 
Hlava: stredne veľká; vpredu veľmi široká; mierne klenutá; 
so zvýraznenými nadočnicovými oblúkmi; 
Hrebeň: orechový; z časti porastený štetinami; pevne sediaci; 
Zobák: krátky; pevný; mierne zahnutý; žltý; s tmavou klenbou; 
Oči: veľké; perlové až oranžovo červené; pod zvýraznenými 
nadočnicovými oblúkmi sa javia menšie; temného, divokého pohľadu; 
Ušnice: bez významu; zakryté bradou;  
Tvár: červená; zväčša zakrytá bradou; 
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Laloky: zakrpatené; zakryté bradou;  
Brada: plná s výraznými bokombradami; 
Krk: dlhý, vzpriamený; z veľmi plným závesom, na temene priľahlým 
ale odstávajúcim na šiji, ktorý nezakrýva ramená;  
Prsia: široké; menej klenuté; 
Trup: pevný; vysoko nesený; 
Chrbát: stredne dlhý; široký; plochý; dozadu spadajúci; 
Ramená: široké; viditeľne odstávajúce; 
Krídla: primerane dlhé; priľahlo nesené; v ramenách trošku 
odstávajúce;  
Sedlo: široké; s plným, nie príliš dlhým závesom;  
Chvost: pomerne krátky s mnohými stredne dlhými kosierikmi; 
dostatočne široký; vyššie nesený sa toleruje;  
Brucho: široké a dobre vyvinuté; 
Holene: stredne dlhé; dobre vystupujúce; priľahlo operené; 
Beháky: skôr dlhšie ako stredne dlhé; rovné; citrónovo až oranžovo 
žlté; 
Prsty: silné; stredne dlhé; dobre roztiahnuté; 
Operenie: na hlave rovné, priľahlé; krčný záves primerane dlhý, ale 
veľmi bohatý a na šiji odstávajúci, siahajúci až po ramená, ale tie 
nezakrýva; sedlový záves plný, ale bez tvorby podušiek; chvost plný 
so stredne dlhými perami; na prsiach redšie, tak že v oblasti hrvoľa 
preráža podsada; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 2,25-2,75 kg 
Sliepka v hlavných plemenných znakoch zhodná s kohútom až na 
rozdiely podmienené pohlavím; trup nesie vodorovnejšie; brucho má 
plne vyvinuté; hrebeň je sotva vyvinutý a z časti pokrytý štetinami; 
krčný záves je na šiji silno odstávajúci; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: úzky, drobný trup; málo 
vyvinuté brucho; veľmi úzke prsia; klenutý alebo veľmi úzky chrbát; 
veľmi vysoký postoj; riedka, málo vyvinutá brada; operené beháky; 
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Znáška: 200; 
Násadové vajcia: 56 g; 
Farba škrupiny: biela až hnedkastá. 
Veľkosť obrúčky: kohút - 22; sliepka - 20; 
 
Farebné rázy: 
 
Červeno pestrá: kohút: základná farba ako leštené, tmavé 
mahagónové drevo; krčný a sedlový záves o niečo svetlejší ako 
chrbát a štíty krídiel; zrkadlo čierne, modrozeleno sa lesknúce; 
chvost čierny, so zeleným leskom; kresba sa podobá porcelánovej  
ale nie je tak pravidelná a biela kresba na konci pera je väčšia; brada 
biela, povolené ojedinelé čierne pierka; letky pestro sfarbené, 
povolených niekoľko bielych pier; prsia a holene šedo čierne 
s bielymi špicmi pier; povolené ojedinelé hnedé perá; sliepka: 
základná farba červeno hnedá (vo farebnom odtieni ako čerstvo 
vypadnutý gaštan zo svojej šupiny); kresba sa podobá porcelánovej 
(hnedé perá, čierne bodky, biela perla), nie je však pravidelná a čisto 
ohraničená; u starých kur sa vyskytuje viac bielej v kresbe, ktorá  
neznižuje jej hodnotu; V.ch.: svetlá, matná základná farba; 
chýbajúca trojfarebná kresba vo väčšom rozsahu; veľa bielej v 
obrysovom perí; 
 
Mahagónová: kohút: základná farba ako veľmi tmavé, leštené 
mahagónové drevo s výrazným leskom; prsia a brada čierne; 
povolené ojedinelé hnedé pierka; chvost čierny so zeleným leskom; 
sliepka: zodpovedá v celku sfarbeniu kohúta až na menej lesku 
v krycom perí; na krovkách a brade sú povolené ojedinelé čierne 
bodky; V.ch.: perie bez lesku; čierny krídlový trojuholník u kohúta; 
lemy na obrysovom perí sliepky; príliš svetlá alebo silne nerovnaká 
základná farba; 
 
Biela:   kohút: biela, na závesoch povolený žltkastý nádych; sliepka: 
maslovo biela; podsada biela; V.ch.: príliš silný žltý nádych; perie inej 
farby; 
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Čierna: kohút a sliepka sýta čierna s množstvom zeleného lesku; 
podsada u kohúta pri základe až biela; trochu tmavej farby na 
behákoch u sliepky je treba posudzovať mierne; V.ch.: matné perie; 
zábely; príliš nečistá farba behákov; 
 
Krahulcová: každé pero viacnásobne striedavo s čiernou a svetlo 
modrou, mierne oblúkovito priečne pruhované; u kohúta v rovnakej 
šírke, u sliepky sú čierne časti peria o niečo širšie ako svetlo modré; 
kresba nie je ostro ohraničená; podsada len slabo prekreslená; brada 
krahulcová; trochu tmavej farby na behákoch u sliepky je treba 
posudzovať mierne; V.ch.: úplne rozmazaná kresba; celkové 
absencia kresby na kormidlovom perí a kosierikoch; zábely; žltý 
nádych; 
 
Čierna bielo škvrnitá: základná farba sýto čierna so zeleným 
leskom; konce pier s bielym špicom; brada čierna s bielymi špicami 
pier; u kohúta a mladých zvieratách je základná farba v obrysovom 
perí prevažujúca; u sliepky pokiaľ možno rovnomerne rozdelená; 
u starších zvierat je táto kresba väčšia;  letky I. radu sa pripúšťajú 
maximálne tri celkom biele v každom krídle; podsada u kohúta pri 
základe až biela; V.ch.: hrdzavá alebo šedo čierna základná farba; 
biela podsada u sliepky; chýbajúca, lemovaná alebo veľmi hrubá 
kresba; príliš veľa bielej na kormidlových perách a kosierikoch; biele 
perie okolo kloaky; 
 
 


