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EE: Rheinländer                                            ČR: Rýnska slepice 
 
Pôvod: Nemecko 
  
Celkový vzhľad: sedliacka kura s viacročnou, vysokou znáškou 
a dobrou výťažnosťou mäsa; s dlhým, obdĺžnikovým, pravouhlým 
trupom; rovnou líniou chrbta; hlbšími prsiami; plným bruchom; postoj  
stredne vysoký; kostra jemná; plné, široké operenie; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 2,0-2,75 kg; 
Hlava: stredne veľká; zaoblená; 
Hrebeň: ružicový; sotva stredne veľký; jemne perlený; pevne 
nasadený; so stredne dlhým, líniu šije sledujúcim tŕňom;  
Zobák: pevne nasadený; farba ako farba behákov, podľa farebného 
rázu; 
Oči: veľké; žiarivé; farba podľa farebného rázu; 
Ušnice: zaoblené; hrubé; hladké; čisto biele,  vo veľkosti 1 eurovej 
mince; 
Tvár: červená; len jemne operená, s niekoľkými malými pierkami; 
Laloky: malé; zaoblené; jemného tkaniva;  
Krk: stredne dlhý; silný; s plným závesom; 
Prsia: široké; plné a hlboké; 
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Trup: pravouhlý; obdĺžnikovo pretiahnutý; len mierne zaoblený; dĺžka 
k hĺbke v pomere 8:5; takmer vodorovné nesený; 
Chrbát: rovnomerne široký; rovný; dlhý; 
Ramená: široké; trochu zdvihnuté; 
Krídla: dlhé; zatvorené; nesené vodorovne a priľahlo; 
Sedlo: široké; s plným závesom; 
Chvost: vysoko nesený; dlhý; široký; hlavné i vedľajšie kosieriky 
široké, kosákovito zahnuté; tupo zaoblené;  
Brucho: plné a hlboké; spodná línia s chrbtovou líniou prebiehajú  
takmer paralelne rovnobežne; 
Holene: pevné; len mierne vystupujúce; 
Beháky: stredne dlhé; s jemnými kosťami; hladké; farba viď  farebné 
rázy; 
Prsty: stredne dlhé; jemné; dobre roztiahnuté; 
Operenie: plné; široké; pevne priľahlé; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť:  1,75-2,50 kg; 
trup pomerne dlhý, široký, s hlbokými prsiami a dobre vyvinutým 
bruchom; vodorovne nesený; chvost široko nasadený, na konci len 
málo širší; trochu nižšie nesený ako u kohúta; ušnica zaoblená, 
hladká a čisto biela; vo veľkosti 5 centu;  
 
Hrubé chyby plemenných znakov: príliš krátky, úzky, vysoko 
nesený trup; výrazná tvorba podúšok; ploché, úzke, málo klenuté 
prsia; výrazne spadajúce držanie tela; príliš hrubá stavba kostí;  príliš 
vysoký alebo príliš nízky postoj; zvesené krídla; príliš nízke alebo 
príliš vysoké držanie chvosta; chýbajúci chvostový uhol; príliš úzke 
perie; chvost chudobný na perie; príliš veľký, hrubý, hrubo perlovaný 
hrebeň; dlhý, ploský tŕň; vysoko nesený tŕň;  príliš tenká alebo 
začervenaná ušnica; príliš dlhé alebo silno stočené laloky; príliš 
svetlá farba očí; 
 
Znáška: 180 
Násadové vajcia:  65 g; 
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Farba škrupiny: biela  
Veľkosť obrúčky: Kohút – 18;  Sliepka – 16; 
 
Farebné rázy: 
 
Čierna: sýta čierna so zeleným leskom a  tmavou podsadou; farba 
očí tmavo hnedá; farba behákov tmavo bridlicovo-šedá, u mláďat 
takmer čierna; V.ch.: matné operenie; bronzový lesk; fialové 
pruhovanie; perie inej farby; zábely; 
 
Biela: čistá biela; jemne žltý nádych v závesoch u kohúta povolený; 
farba očí gaštanovo až tmavo hnedá; farba behákov bridlicovo šedá; 
V.ch.: výrazný žltý nádych; perie inej farby; 
 
Modrá s lemom: základná farba, podľa možnosti rovnomerná 
holubia modrá; menšie výchylky vo farebnom odtieni povolené; každé 
pero so sýtym tmavomodrým lemom; u kohúta krčný záves, sedlový 
záves, chrbát a štíty krídiel prechádzajú do čierno-modrej; chvost 
modrý; podľa možnosti ako farba pŕs; u sliepky krčný záves, tmavšia 
modrá; kohút sa javí v celkovom obraze tmavší ako sliepka; farba očí 
tmavohnedá; farba behákov bridlicovo modrá až takmer čierna; 
V.ch.: hrdza, obzvlášť v krčnom závese; príliš svetlá modrá; 
sadzovitá základná farba; zelený lesk; príliš svetlé alebo chýbajúce 
lemovanie; čierne alebo biele perá; zábely; zelený lesk v závesoch; 
 
Krahulcová: každé pero,  viacnásobne striedavo, s čiernou a svetlo 
modrou, jemne priečne, krahulcovo pruhované; u kohúta v rovnakej 
šírke; u sliepky sú tmavé časti pera širšie ako svetlé; preto sa javí 
sliepka v celkovom obraze tmavšia ako kohút; kresba nie je ostrá; 
podsada je len slabo prekreslená; farba očí oranžovo červená; farba 
behákov mäsovej farby s tmavým nádychom, obzvlášť u sliepky; 
V.ch.: výrazne rozmazaná krahulcová kresba; chýbajúca krahulcová 
kresba na chvoste alebo letkách; veľa bielej v kosierikoch; hrdzavý 
nádych na perí, obzvlášť v krčnom alebo sedlovom závese; ako aj 
v štítoch krídiel kohúta; silné zábely; 
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Jarabičia: Kohút: hlava tmavo-zlatej farby; krčný záves tmavo-zlatej 
farby s čiernou stvolovou kresbou, ktorá nesmie prerážať cez lem; 
sedlový záves červeno-zlatej farby, podľa možnosti so stvolovou 
kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky sýto červeno-zlatej farby; 
spojky zeleno sa lesknúca čierna; letky I. radu čierne s úzkym, 
hnedým vonkajším lemom; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, 
vonkajšia hnedá, tvoriaca krídlový trojuholník; prsia, holene a brucho 
čierne; chvost čierny so zeleným leskom; Sliepka: hlava tmavo zlatej 
farby; krčný záves tmavo zlatej farby so širokou čiernou stvolovou 
kresbou, ktorá nepreráža lem; chrbát, ramená a krídlové krovky 
hnedo-šedé, podľa možnosti s rovnomerným, čiernym korenením a 
s výrazne vystupujúcou, svetlou kostrnkou; prsia lososovo červené, 
smerom k bruchu šedé; letky a chvost s hnedé s čiernym korenením, 
smerom ku koncu pera tmavšie; podsada popolovo-šedá; farba očí 
hnedá až tmavo hnedá; farba behákov bridlicovo šedá; V.ch.: Kohút: 
príliš tmavé alebo slamové závesy; výrazne prerážajúca stvolova 
kresba na krčnom závese; sadzový krčný záves; hnedá na prsiach, 
bruchu a holeniach; zábely; Sliepka: výrazne prerážajúca stvolova 
kresba na krčnom závese; príliš svetlá základná farba; výrazná 
tvorba zlatých lemov v plášti; alebo chýbajúca kostrnková kresba v 
obrysovom perí; zliate alebo páskované korenenie na krídlových 
krovkách; veľa hrdze na krídlových krovkách; výrazné, čierne 
medzivrstvy na prsiach; zábely; u kohúta a sliepky: chýbajúca hnedá 
vo farbe oč; 
 
Modro jarabičia: Kohút: hlava tmavo zlatá; krčný a sedlový záves 
tmavo zlatý s modrou stvolovou kresbou; chrbát, ramená, krídlové 
krovky jasná zlato-červená; krídlové spojky modré; letky I. radu 
čierne s modrým vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra modré, 
zvonka hnedé, tvoriace krídlový trojuholník; prsia, brucho a holene 
modré; chvost modrý; Sliepka: hlava tmavo zlatej farby; krčný záves 
tmavo zlatej farby s modrou stvolovou kresbou; obrysové perie zlato 
hnedé, ktoré je rozsiahlo pokryté modrým korenením, takže zvonka 
sa javí jednofarebne modré; kostrnky smerom k základu hnedé; letky 
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zodpovedajúce obrysovému opereniu; prsia tmavej lososovej farby; 
kormidlové perá prevažne modré; krycie perá chvosta  s hnedými 
medzivrstvami; farba očí hnedá až tmavo hnedá; farba behákov 
bridlicovo šedá; V.ch.: kohút: zlato lemované prsia a holene; výrazne 
prerážajúca stvolova kresba; príliš svetlá alebo sadzová modrá; 
sliepka: prerážajúca stvolova kresba; nečisté, sadzové obrysové 
perie; čisto modré kostrnky; veľa hrdze na krídlových krovkách; 
výrazne sadzová farba pŕs; príliš svetlá alebo príliš tmavá modrá; 
zábely u oboch pohlaví; 
 
Striebrokrká: Kohút: hlava biela; krčný záves strieborno biely 
s čiernou stvolovou kresbou; sedlový záves strieborno biely viac či 
menej so stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky 
strieborno biele; krídlové spojky (veľké krovky) zeleno sa lesknúca 
čierna; letky 1. radu čierne s úzkym, bielym vonkajším okrajom;  letky 
II. radu, vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica biela, tak že 
vytvára biely krídlový trojuholník; prsia, brucho a holene čisto čierne; 
chvost čierny so zeleno sa lesknúcimi kosierikmi; Sliepka: hlava 
strieborno biela; krčný záves strieborno biely s čiernou stvolovou 
kresbou; obrysové perie popolovo šedé s jemným, čiernym 
korenením a bielou kostrnkovou kresbou; prsia lososovej farby; 
brucho a holene popolovej farby; chvost melírovaná čierno šedá; 
farba očí hnedá až tmavo hnedá; beháky bridlicovo šedé; V.ch.:  
kohút: výrazný, žltý nádych; prerážajúca stvolova kresba na krčnom 
závese; biela kresba na prsiach a holeniach; červené alebo hnedé 
perie; zábely; sliepka: chýbajúca alebo prerážajúca stvolova kresba 
na krčnom závese; príliš svetlé alebo príliš hnedé obrysové operenie; 
príliš bledá farba pŕs; tvorba lemov; chýbajúca kostrnková kresba;  
hrubé, zliate alebo páskované korenenie na krídlových krovkách; 
veľa hrdze; hnedé perie na hlave; 
 
Biela kolumbia čierna: Kohút a sliepka takmer zhodná kresba; hlava 
biela; krčný záves striebrobiely so širokou, tmavo čiernou, zeleno sa 
lesknúcou stvolovou kresbou; perá vrchnej časti chrbta pod krčným 
závesom s čiernou kvapkovou kresbu; sedlo kohúta strieborno biela 
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s čiernou stvolovou kresbou; sedlo sliepky čisto biele; chvost kohúta 
čierny so zeleným leskom na kosierikoch, malé vedľajšie kosieriky 
s bielym lemom; chvost sliepky čierny, krycie perá chvosta bielo 
lemované; letky 1. radu čierne s úzkym, biely vonkajším okrajom;   
letky II. radu zvnútra čierne, zvonka biele, tak že zložené krídlo sa 
javí biele; zvyšné perie čisto biele; podsada povolená šedá; očí 
červeno hnedé; beháky bridlicovo šedé; 
Hrubé chyby: Prerážajúca kresba krku; výrazne žltkastý nádych; 
akákoľvek  čierna na pre ňu neurčených miestach; silná fialová na 
chvoste; šašina. 


