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  EE: Oravaer Hϋhner                                             ČR: Oravky 
 
Pôvod: Slovensko 
 
Celkový vzhľad: stredne ťažké plemeno kúr; obdĺžnikového 
telesného rámca; so stredne dlhým, primerane širokým a hlbokým 
trupom; s mierne klesajúcou líniou chrbta; s ružicovým hrebeňom, 
dobre priliehajúcim operením; prispôsobivé horším klimatickým 
podmienkam; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 2,8 –3,3 kg; 
Hlava: stredne veľká;  
Hrebeň: ružicový; strednej veľkosti; jemne sperlený; tŕň sleduje líniu 
záhlavia; 
Zobák: silný; stredne dlhý; rohovo sfarbený;  
Oči: živé; oranžovočervené;  
Ušnice: oválne; stredne veľké; jemne zvrásnené; jasnočervené; 
Tvár: červená; s jemným páperčekom; 
Laloky: oválne; hladké; stredne veľké;  
Krk: stredne dlhý; vzpriamený; s bohatým krčným závesom; 
Prsia: plné; dobre  osvalené; nie veľmi pred klenuté; 
Trup: obdĺžnikový; hlboký; široký; plný; dobre zaoblený; 
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Chrbát: široký; rovný; s mierne klesajúcou líniou ku chvostu; do strán 
zaoblený;  
Krídla: stredne dlhé; k telu priliehajúce; 
Chvost: stredne dlhý; široko nasadený; nesený v uhle do 125º; veľké 
kosieriky široké, rozprestierajúce sa na väčšine chvosta; 
Brucho: plné; primerane široké; a hlboké; 
Holene: dobre osvalené, bez podušiek; 
Beháky: stredne dlhé; neoperené; žlté; červený tónovaný pás 
(lampasy) na bokoch behákov je želaný;  
Prsty: rovné; dobre roztiahnuté; pazúriky rohovo sfarbené; 
Operenie: bohaté; dobre priliehajúce; pevnej štruktúry; 
 
Plemenné znaky - sliepka:  
Hmotnosť:  2,2 – 2,7 kg; 
V hlavných plemenných znakoch zhodná s kohútom až na rozdiely 
podmienené pohlavím. Je celkovo menšia; má výraznejšie vyvinuté 
brucho; chvost stredne dlhý, široko nasadený, nesený pod uhlom do 
135º;   
  
Znáška: 180 – 200 vajec    
Násadové vajcia: 55 g 
Farba škrupiny vajec: hnedastá 
Veľkosť obrúčky: kohút – 22; sliepka – 20; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vyraďujúce chyby plemenných znakov:  krátke telo; štvorcový 
telesný rámec;  prerastený hrebeň s rýhami  a preliačeniami; hrubé 
perlenie; iná farba oka; zábel ušníc; vysoko nesený chvost;                                       
 
Farebné razy:  
 
Žlto-hnedá: Kohút: krčný záves lesklý, žltohnedý; chrbát                                                                                                                                                                                                                                                       
hnedý; sedlový záves mierne tmavší ako krčný záves; farebné 
tónovanie prechádza bez výrazných kontrastov;  chvost - veľké 
kosieriky čierne s hnedým lemovaním; stredné kosieriky tmavohnedé; 
kormidlové perá hnedo čierne; prsia hnedé s bledšou kostrnkovou 
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kresbou; krycie perie krídla hnedé; veľké krídelné krovky 
čiernohnedé; letky I. radu hnedé ( hrot letky s prímesou čiernej farby 
prípustný); letky II. radu čiernohnedé; podsada svetlohnedá; Sliepka:  
krycie operenie hnedé s kostrnkovou kresbou; prsia a brucho so 
svetlejším odtieňom; sfarbenie krídel podobné ako pri kohútovi iba 
v svetlejšom odtieni; chvost hnedo čierny; podsada svetlohnedá;  
V.ch.: veľmi nevyrovnaná škvrnitá, bledá alebo tmavá farba plášťa; 
čierna  stvolova kresba v krčnom závese; úplne hnedý chvost bez 
náznaku čiernej farby;  zadymená, alebo biela podsada; chýbajúca 
kostrnková kresba u sliepky; Iná farba na miestach ako určená 
štandardom. 
 
Biela:  jasná biela na všetkých partiách; podsada biela; zobák žltý; 
beháky nažltlé; aby sa predišlo zamieňaniu plemien kladie sa veľký 
dôraz na plemenný typ.  V.ch.: silný žltý nádych; inak sfarbené perá;          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


