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EE: Sultanhühner                                                       ČR: Sultánky  
 
Pôvod: pravdepodobne východná Európa;  
 
Celkový vzhľad: telesný rámec v strednej veľkosti medzi veľkými 
a zdrobnenými plemenami;  s krátkym, hlbokým trupom; sotva 
stredne vysokého postoja; bohato operená; s plným chocholom, 
bradou a bohatým operením behákov; s piatymi prstami; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť:  1,5-2,0 kg; 
Hlava: krátka;  so silno vydutou lebkou, ktorá vytvára podklad pre 
chochol;  
Hrebeň: malý rožkovitý, pokiaľ možno pravidelný v tvare „V“; 
Chochol: guľatý; hustý; vytvorený dlhšími perami, pravidelne lúčovito 
rozloženými, no napriek tomu, nebrániaci dobrému výhľadu; 
Zobák: krátky; silno zahnutý; s veľkým nozdrami; 
Oči: červenohnedé;  
Ušnice: malé; zakryté bradou; farba bez významu; 
Tvár: červená, takmer zakrytá operením; 
Laloky: malé, zakryté bradou; 
Brada: výrazná, bohatá, rozdelená na okrúhlu bradu, ktorá pokrýva 
hrdlo a bokombradu ktorá zakrýva ušnice a tvár; 
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Krk: krátky; silný; dozadu posadene nesený;  s veľmi plným a dlhým 
krčným závesom; 
Prsia: široké; plné; výrazne klenuté; 
Trup: pomerne krátky; široký; hlboký; nesený vodorovne; 
Chrbát: široký; pomerne krátky; jemne stúpajúci k línii chvosta; 
Ramená: priľahlé; široké; 
Krídla: stredne dlhé; trochu voľnejšie nesené; 
Sedlo: široké; s veľmi plným a dlhým závesom; 
Chvost: plný a široký; vyššie nesený; hlavné kosieriky široké, 
šabľovito zahnuté; vedľajšie kosieriky výrazne zahnuté; 
Brucho: plné a široké; 
Holene: široko osadené; krátke; plne operené; s dlhými, mäkkými 
manžetami; 
Beháky: takmer stredne dlhé; veľmi bohato operené na vonkajších 
stranách; modré, tolerovaná aj mäsová farba; 
Prsty: päť; dobre oddelené; vonkajšie a stredné prsty operené; 
Operenie: veľmi plné; s bohatou podsadou; s miernou tvorbou 
podušiek; 
 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 1,0-1,5 kg; 
v tvare zavalitejšia a  hlbšia ako kohút; s plným, širším, hlbšie 
noseným trupom; s bohato operenou partiou brucha, výrazne 
opereným sedlom;  hrebeň veľmi malý; plný, guľatý chochol smie 
ukazovať nanajvýš náznak hrebeňa; ponecháva voľný výhľad očí; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: hrubá konštitúcia alebo 
príliš hranatý tvar; príliš vysoký postoj; príliš málo vyvinutý alebo 
šikmý chochol; chýbajúce operenie behákov a chýbajúca tvorba 
manžiet; chýbajúci piaty prst; modrá pokožka; prevísajúce očnicové 
oblúky; obmedzený výhľad; 
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Znáška: 70 
Násadové vajcia: 53 g; 
Farba škrupiny:  biela. 
Veľkosť obrúčky: Kohút – 18; Sliepka – 16; 
 
Farebný ráz: 
 
Biela: pri modrej farbe behákov, povolený žltý nádych obzvlášť 
u sliepok; 
  
 
 
 
 


