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EE: Spanier                                                                ČR: Španělky 
 
Pôvod:  Španielsko; 
 
Celkový vzhľad: štíhly, no predsa pevný tvar trupu; stredne veľká 
kura; vyššieho postoja; s hrdým držaním tela; s veľkou, bielou 
tvárou; 

 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 2,5-3,0 kg 
Hlava: dlhá; široká na temene; 
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký stojatý; s nie príliš hlboko 
rezanými zubami;  
Zobák: stredne dlhý; pevný; tmavej rohovinovej farby; u starších 
zvierat modro šedá;  
Oči: veľké; tmavo červené;  
Ušnice a tvár: na hrebeni a násade zobáka začínajúca čisto biela, 
ktorá spája ušnicu a tvár do jedného veľkého, až hlboko, dole 
k lalokom siahajúceho celku; ktorý vytvára pokiaľ možno hladkú 
(bez záhybov a pierok), čisto bielu, tvárovú masku; oči bielo 
obrúbené; hodnotné mladé zvieratá majú zo začiatku jemne modro 
sa lesknúcu tvár, ktorá však vekom zbelie;  
Laloky: červené; pomerne dlhé; široké; s vnútornej strany s bielym 
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popraškom, ktorý smerom k hrdlu intenzívnie;  
Krk: pomerne dlhý; trochu dozadu ohnutý ; s hustým  závesom; 
Prsia: mierne širšie; dobre klenuté; vysoko nosené; 
Trup: pretiahnutý; valcovitý; jemne dozadu spadajúci;  
Chrbát: široký; mierne dlhší; v dôsledku dlhého krčného závesu sa 
javí kratší; s badateľným zlomom prechádzajúci do línie chvosta;  
Ramená: široké; zaoblené; 
Krídla: dlhé; dobre uzavreté; pevne priľahlé; 
Sedlo:  s plným závesom; 
Chvost: pevne uzavretý;  pomerne dlhší; kosierky strednej dĺžky 
a šírky; skôr nižšie nesený; 
Brucho: široké, plné, dobre vyvinuté; 
Holene: pomerne dlhšie; trochu vystupujúce; nie príliš plné; priľahlo 
operené;  
Beháky: dlhé; s jemnými kosťami; tmavo bridlicovo sfarbené; 
u starších zvierat modro šedé; 
Prsty: dobre roztiahnuté; stredne dlhé;  
Operenie: pevné; priľahlé; 

 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 2,0-2,5 kg 
plno štíhly valcovitý tvar trupu s dlhým chrbtom; úzkym, uzavretým 
chvostom; dobre klenutými prsiami;  širokým, hlbokým bruchom; 
hrebeň jednoduchý vpredu vzpriamene stojací, v zadnej časti do 
strany naklonený, bez toho aby zakrýval oči; nie je chybou ak nie je 
klopený; v ostatných znakoch až na rozdiely podmienené pohlavím 
zhodná s kohútom; 

 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: príliš úzke a chatrné telo; 
príliš nízky alebo úzky postoj; hranaté ramená; strmo nesený chvost; 
zvesené krídla; tvorba podušiek; perie bez lesku alebo príliš jemnej 
štruktúry;  veľmi vráskavá, hubovitá alebo rozdelená maska tváre; 
 
Znáška: 170; 
Násadové vajcia: 50 g; 
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Farba škrupiny: biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16; 
 
Farebné rázy: 
 
Čierna: sýta čierna so zeleným leskom; V.ch.: perie bez lesku; 
zábely;  
  

 


