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EE: Paduaner                                 ČR: Paduánky 
  
Pôvod:  Európa; 

 
Celkový vzhľad: Stredne veľká, ľahko stavaná kura; vo vidieckom 
tvare; so smelým, vzpriameným držaním tela; stredne vysokým 
postojom; plným okrúhlym chochlom a hustou bradou; s dobre 
vyvinutým priľahlým operením; pokojnej, dôvernej povahy; 

 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť:  2,0-2,25 kg 
Hlava: stredne veľká; lebečná vyduť v tvare polovičnej gule, na 
ktorej sedí chochol; 
Hrebeň: chýba; 

Chochol: plný, okrúhly; úzke a špicaté, spadajúce perá chochola 
obopínajú hlavu vzadu a po stranách tak, aby nebránili zvieratám vo 
výhľade; spodné a predné perá podopierajú chochol; (úprava 
chochola k zlepšeniu výhľadu povolená); 
Zobák: pevný; ohnutý; s výraznými nozdrami; farba podobná farbe 
behákov; 
Oči: jasné; farba viď farebné rázy; 
Ušnice: malé; zakryté bradou; 
Tvár: červená; až na voľné oči takmer celá pokrytá, perím brady; 
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Laloky: veľmi malé; zakryté bradou; 
Brada: plná, bohatá; rozdelená na bradu a bokombrady; oči 
ponecháva voľné; 
Krk: stredne dlhý; pomerne vzpriamene nesený, len mierne ohnutý; 
s dostatočne plným závesom; 
Prsia: plné; dobre zaoblené; vyššie nesené; 
Trup: pretiahnutý; v ramenách široký, smerom dozadu sa zužujúci; 
Chrbát: mierne dlhší; jemne dozadu spadajúc; 
Ramená: široké; zaoblené; 
Krídla: mierne dlhšie; priľahlo nosené; 
Sedlo: s veľmi bohatým závesom, ktorý vytvára plynulý prechod do 
chvosta; 
Chvost: stredne dlhý; s bohatým širokým operením; vyššie a trochu 
otvorene nosený; 
Brucho: dobre vyvinuté; 
Holene: stredne dlhé; vystupujúce; husto operené; 
Beháky: stredne dlhé; farba viď farebné rázy; 
Prsty: stredne dlhé; dobre roztiahnuté; 
Operenie: plné; bohaté; dobre priľahlé; bez podušiek; 

 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 1,5-2,0 kg; 
V stavbe tela trochu zavalitá, v postoji trochu nižšia a v držaní tela 
vodorovnejšia ako kohút; chochol je plný; pritom guľovitého tvaru; 
hustý, pevný ale nie visiaci; brada a bokombrada musia zachovávať 
voľný výhľad; perie je široké a dobre priľahlé; 

 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: príliš slabé, úzke alebo 
príliš krátke telo; úzke alebo ploché prsia; príliš vysoký alebo hlboký 
postoj; visiace krídla; veveričí chvost; chumáčovitý, šikmý, rozdelený 
alebo príliš voľný chochol; chýbajúca vyduť na lebke; chýbajúca 
alebo malá brada; príliš veľké z brady vystupujúce laloky; veľmi 
zreteľná tvorba hrebeňa; šikmé sedlo nosa; prevísajúce očné oblúky; 
obmedzený výhľad;  
Znáška: 120 
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Násadové vajcia: 48 g; 
Farba škrupiny: biela 
Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16; 
 
Farebné rázy: 
  
Strieborná čierno lemovaná: Kohút: na hrdle, prsiach, holeniach, 
bruchu a vrchnej časti chrbta, každé pero so strieborno bielym 
stredovým poľom a pokiaľ možno s úzkym, čiernym, na zeleno sa 
lesknúcim lemom; perá chochla, krčného a sedlového závesu majú 
strieborno bielu kostrnku až k podsade pera; strieborno biele pero 
má od polovice čierny lem tak, že druhá polovica pera je strieborno 
biela a vykazuje jemne lemovaný čierny koniec; perie na brade je 
čierne s viac či menej bielym stredovým poľom; krídlové krovky 
strieborno biele s naznačenou, čiernou šípovou, kresbou; spojky 
biele s čiernym, na zeleno sa lesknúcim lemovaním; chvost čo 
možno čisto biely, obzvlášť na kosierikoch; každé pero s čiernym 
okrajom; čierne medzivrstvy k podsade na kormidlových perách 
povolené; vedľajšie kosierky ako sedlový záves; Sliepka: každé pero 
so strieborno bielym stredom poľa a úzkym, čiernym, na zeleno sa 
lesknúcim lemom; chochol biely s rovnakým, čiernym lemovaním; na 
chochle a krčnom závese veľmi úzky, biely okraj pera povolený; 
perie na brade čierne s viac či menej bielym stredovým poľom; 

podsada u kohúta aj sliepky tmavo šedá; farba behákov modro šedá; 

farba očí červenohnedá; V.ch.: zliate čierne korenenie v základnej 
farbe na obrysovom perí; lemovanie v tvare polmesiaca; chýbajúce 
lemovanie na letkách; príliš široké lemovanie; šedé lemy; predlem; 
obzvlášť u sliepky; šedá základná farba; žltý nádych;  
 
Zlatá čierno lemovaná: kresba zodpovedá farebnému rázu 
strieborna čierno lemovaná; avšak základná farba je zlato okrová;  

ktorá je v závesoch u kohúta trochu tmavšia; farba behákov modro 

šedá; farba očí červeno hnedá; V.ch.: chybná kresba ako pri 
farebnom rázy strieborna čierno lemovaná; Silne nerovnomerná, 
fľakatá alebo príliš žltá farba; silné zábely; 
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Žlto plavá bielo lemovaná (chamois): kresba ako u farebného rázu 
strieborna čierno lemovaná; farba lemu je však maslovo biela; 
základná farba je žlto plavá; U kohúta: krčný a sedlový záves zlato 
žltý,  chochol a krídlové krovky ešte trochu tmavšie; brada je 
u kohúta a sliepky maslovo biela s viac či menej žltým stredovým 
poľom; farba behákov modro šedá; farba očí červeno hnedá; V.ch.: 
chybná kresba ako u striebornej čierno lemovanej; silne 
nerovnomerná, fľakatá alebo príliš svetlá základná farba; čierne 
perá; silné zábely; 
 
Čierna: Sýta, na zeleno sa lesknúca čierna; farba behákov 
bridlicovo modrá až čierna; farba očí červeno hnedá; V.ch.: 
chýbajúci zelený lesk; fialová na perí; perie inej farby; zábely; príliš 
svetlá farba behákov u mladých zvierat; 
 
Biela: čisto biela; u kohúta žltkastý nádych na závesoch povolený; 
farba behákov modrá až svetlo modro šedá; mäsová farba povolená; 
farba očí oranžovočervená; V.ch.: silný, žltý nádych; perie inej 
farby; 
 
Modrá s lemom: základná farba svetlejšia alebo tmavšia belaso sivá; 
každé pero s viac či menej tmavo modrým lemom; chochol, brada, 
krčný a sedlový záves, chrbát a krídlové krovky kohúta tak ako 
krčný záves sliepky v tmavo modrej; farba behákov modro šedá; 
farba očí červenohnedá; V.ch.: korenená základná farba; silno 
rozmazané lemovanie; zelený lesk; hrdza; zábely; 
 
Krahulcová: každé pero vo viacnásobnom striedaní  čiernej 
a  svetlo šedej, priečne, krahulcované; priečne pruhy prebiehajú 
oblúkovito a nie sú ostro ohraničené; u kohúta sú pruhy rovnakej 
šírky; sliepka má širšie, čierne pruhy a javí sa celkovo tmavšia; 
podsada je len slabo prekreslená; farba behákov mäsová s trochu 
šedým nádychom; farba očí oranžovočervená; alebo farba  beháka 
modro šedá a farba očí červeno hnedá; V.ch.: silno rozmazaná 
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krahulcová; chýbajúca krahulcová na chvoste; viac než jedna letka I. 
radu na krídle biela; hrdza; zábely; 
 
Perlovo šedá: rovnaká, perlovo šedá u kohúta aj sliepky; kohút aj 
sliepka na závesoch s jemným, tmavším korenením; farba beháka 
modro šedá; farba očí červenohnedá; V.ch.: fľakatá alebo príliš 
tmavá farba; lemy; príliš tmavé korenenie v závesoch; žltý nádych; 
hrdza; zábely; 
 
Veľmi pestrá: kohút a sliepka takmer rovnako sfarbený; farba 
operenia je na 50% percent svetlo, červenohnedá až tmavo okrová;  
25% čierna a 25%  biela; čo najviac rovnomerne rozložená 
v plášťovom operení; ojedinelé perá s čiernym lemom povolené; 
chochol, letky a chvost vykazujú viac bieleho podielu; ojedinelé čisto 
biele letky I. radu povolené; podsada šedo hnedá; farba behákov 
mäsová až modro šedá; u jedincov s mäsovou farbou ojedinelé 
tmavé šupiny povolené; u modro šedých svetlé chodidlá; farba očí 
červeno hnedá. V.ch.: čisto biele perie v plášťovom operení; 
prevažujúce perá s čiernym lemom;  
 


