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 EE: Kraienköppe                                                  ČR: Vranohlavky 
 
Pôvod:  Nemecko 
 
Celkový vzhľad: vranohlávky sa podobajú hlavou a výzorom na   
bojovníčky; avšak viac sa podobajú na priemerné, silné vidiecke kury 
s oblými tvarmi; sú prítulné,  krotké, ale aj živé; 
 
Plemenné znaky - kohút:  
Hmotnosť: 2,5 –3,0 kg 
Hlava: krátka; široká; klenutá; s mierne vystupujúcimi očnými 
oblúkmi; v tyle jemne odstupujúca dopredu od krčnej línie;  
Hrebeň: ružicový; úzky, dlhý; jemne perlený; 
Zobák: krátky; silný; ohnutý; žltý s tmavým prúžkom na hrebeni; 
Oči: jasné oranžovo červené; ležiace trošku pod vystupujúcim 
obočím; 
Ušnice: málo vyvinuté; červené; 
Tvár: bez peria; červená; jemná v tkanive; 
Laloky: veľmi krátke; jemné v tkanive; 
Krk: silný; výrazne stredne dlhý;  s bohatým, na plecia a chrbát 
spadajúcim závesom; 
Prsia: široké a plné; mierne klenuté; 
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Trup: pretiahnutý a silný; spredu dozadu rovnako široký; mierne 
zdvihnuto nesený; 
Chrbát: stredne dlhý; rovný; široký; mierne spadajúci; 
Ramená: široké; markantné; 
Krídla: dlhé a silné; pevne zovreté; priľahlo nosené; 
Sedlo: plné a dlhé v závesoch; 
Chvost: pomerne dlhý; v tupom uhle trošku otvorene nosený; bohato 
a plne okosierikovaný; hlavné kosierky dobre ohnuté; konce čo 
možno najviac k telu ukazujúce; 
Brucho: plne vyvinuté; 
Holene: silné; zreteľne vystupujúce; priliehavo operené; 
Beháky: výrazne stredne dlhé; rovné; žlté; 
Prsty: stredne dlhé; dobre roztiahnuté; 
Operenie: pevne, priľahlé; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť: 1,75 – 2,5 kg 
Až na rozdiely, podmienené pohlavím podobná kohútovi; trup nesený 
takmer vodorovne; chvost je uzavretejší ako u kohúta, ale nie do 
špicata; brucho je plne vyvinuté; malý, nízky ružicový hrebeň je 
takmer neviditeľný; rovnako ako veľmi malé laloky; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: krátke, nemotorné alebo 
úzke telo; chrbát Malajky; vysoko nesený alebo na perie chudobný 
chvost s príliš úzkymi kosierkami; nízky postoj; visiace krídla; hrubá 
alebo úzka hlava; príliš jemné, alebo na páperie bohaté perie; 
 
Znáška:   230; 
Násadové vajcia: 55 g; 
Farba škrupiny:  biela až svetložltá; 
Veľkosť obrúčky: kohút - 20; sliepka - 18; 
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Farebné rázy:  
 
Striebrokrká: kohút: hlava biela; krčný záves strieborno biely 
s čiernou až čierno melírovanou stvolovou kresbou; sedlový záves 
strieborno biely s viac alebo menej výraznou stvolovou kresbou; 
chrbát, ramená a krovky krídel čisto strieborno biele; veľké krovky 
(zrkadlo) široké, čierne so zeleným leskom; letky I. radu čierne 
s úzkym, bielym vonkajším lemom; letky II. radu vonkajšia zástavica 
biela, vnútorná zástavica a špice čierne; tak že krídlový trojuholník sa 
javí čisto biely; prsia, brucho, holene a zadná časť čierna; chvost 
tmavo čierny so zeleno lesknúcimi kosierkami; sliepka: hlava 
strieborno šedá; krčný záves strieborno biely s čiernou až čierno 
melírovanou stvolovou kresbou; krycie perie popolavo sivé s jemným, 
čiernym korenením; požadované úzke striebristé konce peria; prsia 
lososovej farby až lososovo červenej; chvost čierny; krycie perá 
chvosta šedo čierno melírované; V.ch.: kohút: strieborno biela 
kresba na prsiach alebo holeniach; chýbajúca alebo prerážajúca 
stvolova kresba na krčnom alebo sedlovom závese; žltý nádych; 
fialový lesk na veľkých krovkách a kosierikoch; zábely; sliepka: príliš 
tmavá alebo silno nerovnomerná základná farba; chýbajúca alebo 
prerážajúca stvolova kresba na krčnom závese; príliš hrubé, 
pásikované korenenie; široké lemovanie alebo tvorba pred lemov; 
veľa hrdze na krycom perí; príliš svetlá alebo šedá dominujúca farba 
pŕs; silné zábely; 
 
Zlatokrká: kohút: hlava oranžovo červená; krčný záves zlato žltý 
s čiernou až čierno melírovanou stvolovou kresbou; sedlový záves 
zlato žltý s viac alebo menej výraznou stvolovou kresbou; chrbát, 
ramená a kryt krídiel zlatočervené; veľké krovky (zrkadlo) široké 
a čierne so zeleným leskom; letky I. radu čierne, s úzkym hnedým 
vonkajším lemom;  letky II. radu vonkajšia zástavica hnedá, vnútorná 
zástavica a špice čierne, tak že krídlový trojuholník sa javí čisto 
hnedý; prsia, brucho, holene a zadná časť čierna; chvost tmavo 
čierny so zeleno lesknúcimi sa kosierkami; sliepka: hlava zlato žltá; 
krčný záves zlatožltý s čiernou až čierno melírovanou stvolovou 
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kresbou; krycie perie svetlo hnedé s jemným, čiernym korenením; 
požadované úzke zlatožlté konce pier; prsia lososové až lososovo 
červené; brucho a zadná časť hnedo popolovo šedá; chvost čierny, 
krycie perá hnedo melírované; V.ch.: kohút: príliš tmavý alebo 
slamový krčný a sedlový záves; hnedá kresba na prsiach 
a holeniach; chýbajúca alebo prerážajúca stvolova kresba v 
závesoch; fialový lesk na veľkých krovkách a kosierikoch; zábel; 
sliepka: príliš tmavá alebo silná nerovnomerná základná farba; 
chýbajúca alebo prerážajúca stvolova kresba na krčnom závese; 
príliš hrubé, páskované korenenie; široké lemovanie alebo tvorba 
pred lemov; veľa hrdze na krycom perí; príliš svetlá alebo šedá farba 
na prsiach; silné zábely; 
  
Oranžovokrká: kohút: hlava slamovo žltá až svetlo oranžová; krčný 
záves slamovo žltý až svetlo oranžový s čiernou až čierno 
melírovanou stvolovou kresbou; sedlový záves slamovo žltý s viac 
alebo menej výraznou stvolovou kresbou; chrbát lesknúcej sa 
stredne gaštanovej farby; ramená a kryt krídiel červeno oranžový až 
zlato červený; veľké krovky (zrkadlá) široké a čierne so zeleným 
leskom; letky I. radu  čierne s úzkym, žlto bielym vonkajším lemom;  
letky II. radu vonkajšia zástavica svetlo žltá, vnútorná zástavica 
a špice čierne, medzitým je žiadaný hnedý prechod tak, že krídlový 
trojuholník sa javí žlto biely; prsia, brucho, holene a zadná časť 
čierna; chvost tmavo čierny so  zeleno sa lesknúcimi kosierkami; 
sliepka: hlava slamovo žltá až svetlo oranžová; krčný záves slamovo 
žltý až svetlo oranžový s čiernou až šedo melírovanou stvolovou 
kresbou; krycie perie šedo-žlto hnedé s jemným čiernym korenením; 
úzke slamovožlté konce pier sú povolené; prsia lososové až lososovo 
červené; brucho a zadná časť žlto popolavej farby; chvost čierny; 
krycie perá chvosta svetlo šedé, hnedo melírované; V.ch.: kohút: 
príliš tmavý, zlatý, krčný a sedlový záves; slamovo žltá kresba na 
prsiach; fialový lesk na veľkých krovkách alebo na kosierikoch; 
zábely; sliepka: príliš tmavý, zlatý, krčný záves; príliš tmavá, príliš 
svetlá, alebo nevyrovnaná základná farba; chýbajúca alebo 
prerážajúca stvolova kresba v krčnom závese; príliš hrubé korenenie 
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alebo zliate do lemov; široké lemovanie alebo tvorba pred lemov; 
veľa hrdze v krycom perí; príliš svetlé alebo do šedá sfarbené prsia; 
výrazné zábely; 
 
Modrozlatokrká: kohút: hlava zlatožltá; krčný záves zlato žltý  
s tmavou modrou stvolovou kresbou; sedlový záves zlatožltý s viac 
alebo menej vyvinutou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a kryt 
krídiel zlato červené; letky I. radu modro šedé, požadovaný úzky 
hnedý vonkajší lem; letky II. radu šedo modré, vonkajšia zástavica 
hnedá ktorá tvorí krídlový trojuholník; veľké krovky (zrkadlo) a chvost 
modré, kosieriky o niečo tmavšie; prsia, brucho, holene a zadná časť 
šedo modrá s tmavomodrým lemom; povolené úzke zlaté okraje pera 
v zadnej časti; sliepka: hlava zlatožltá; krčný záves zlatožltý 
s modrou stvolovou kresbou; krycie perie vo svetlej zlatohnedej 
farbe, ktorá je prevažne pokrytá modrým korenením; kostrnky sú 
zlatej farby; povolené sú úzke zlaté lemy; prsia lososové; holene 
a brucho šedo modré; chvost modrý; krycie perá chvosta s hnedými 
vložkami;  V.ch.: kohút: príliš svetlý alebo tmavý krčný a sedlový 
záves;  hnedé lemovanie na prsiach a holeniach; chýbajúca, alebo 
prerážajúca stvolova kresba na krčnom alebo sedlovom závese; veľa 
čiernej alebo zeleného lesku na chvoste; zábely; sliepka: príliš tmavý 
alebo svetlý krčný záves; príliš tmavé alebo silno fľakaté krycie perie; 
silno fľakatá kresba; modré kostrnky; silná hrdza na štítoch krídiel; 
príliš svetlá alebo nečistá farba na prsiach; zábely; 


