
BLUE     
Barva srsti antracitová 

Oči tmavé 

Uši antracitová 

Chodidla a drápy antracitová 

 
COFFEE                           

Barva srsti Tmavě béžová 

Oči rubínové 

Uši nepigmentované 

Chodidla a drápy nepigmentovaná 

 
 
AGUTI ŠEDÁ /AGUTI ČERNÁ - BUFF                        

Spodní barva černá 

Krycí barva buff  

Barva břišního pruhu buff 

Oči tmavé 

Uši Černé  

Chodidla a drápy Černé  

 
AGUTI CITRONOVÁ /AGUTI ČERNÁ - KRÉMOVÁ                       

Spodní barva černá 

Krycí barva Krémová  

Barva břišního pruhu Krémová 

Oči tmavá 

Uši Černé  

Chodidla a drápy Černé  

 
AGUTI BLUE - AMBER                      

Spodní barva blue 

Krycí barva amber 

Barva břišního pruhu amber 

Oči tmavé 

Uši antracitová 

Chodidla a drápy: antracitová  

 
AGUTI BLUE - BUFF                        

Spodní barva blue 

Krycí barva buff  

Barva břišního pruhu buff 

Oči tmavé 

Uši antracitová  

Chodidla a drápy antracitová 

 
AGUTI BLUE - KRÉMOVÁ                       

Spodní barva blue 

Krycí barva Krémová  

Barva břišního pruhu Krémová 

Oči tmavá 

Uši antracitová  
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Chodidla a drápy antracitová 

 
AGUTI  BLUE - BÍLÁ             

Spodní barva blue 

Krycí barva bílá 

Barva břišního pruhu bílý 

Oči Ohnivé 

Uši antracitová 

Chodidla a drápy antracitová 

 
AGUTI BUFF  / AGUTI ČOKOLÁDOVÁ - BUFF            

Spodní barva Čokoládová  

Krycí barva buff  

Barva břišního pruhu buff  

Oči Tmavé, ohnivé 

Uši hnědé 

Chodidla a drápy hnědé 

 
 
AGUTI KRÉMOVÁ / aguti čokoládová - krémová              

Spodní barva Čokoládová  

Krycí barva Krémová  

Barva břišního pruhu Krémová  

Oči Tmavé, ohnivé 

Uši hnědé 

Chodidla a drápy hnědé 

 
 
ARGENTE coffee ZLATÁ      

Spodní barva coffee  

Krycí barva Zlatá  

Barva břišního pruhu Zlatá  

Oči červené 

Uši nepigmentované 

Chodidla a drápy nepigmentované 

 
ARGENTE coffee ŠAFRÁNOVÁ     

Spodní barva coffee  

Krycí barva Šafránová 

Barva břišního pruhu Šafránová 

Oči červené 

Uši nepigmentované 

Chodidla a drápy nepigmentované 

 
ARGENTE coffee ice cream     

Spodní barva coffee 

Krycí barva ice cream 

Barva břišního pruhu ice cream 

Oči červené 
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Uši nepigmentované 

Chodidla a drápy nepigmentované 

 
ARGENTE coffee BÍLÁ       

Spodní barva coffee 

Krycí barva Bílá  

Barva břišního pruhu Bílá  

Oči červené 

Uši nepigmentované 

Chodidla a drápy nepigmentované 

 
SOLID AGUTI ŠEDÁ / SOLID AGUTI ČERNÁ - BUFF                  

Základní barva Černá 

Krycí barva  buff  

Oči tmavé 

Uši Černé  

Chodidla a drápy Černé  

 
SOLID  AGUTI ČERNÁ - KRÉMOVÁ                  
  

Základní barva Černá 

Krycí barva Krémová 

Oči tmavé 

Uši Černé  

Chodidla a drápy Černé  

 
SOLID AGUTI BLUE AMBER   
 

Základní barva blue 
Krycí barva amber 
Oči tmavé 

Uši antracitové 
Chodidla a drápy antracitové 

 

SOLID AGUTI BLUE BUFF  
Základní barva blue 
Krycí barva buff 

Oči tmavé 
Uši antracitové 

Chodidla a drápy antracitové 

  
SOLID AGUTI BLUE KRÉMOVÁ  
 

Základní barvA  blue 
Krycí barva krémová 
Oči tmavé 
Uši antracitové 
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Chodidla a drápy antracitové 

 
SOLID AGUTI BLUE BÍLÁ       

Základní barva  blue 
Krycí barva Bílá  
Oči tmavé 
Uši antracitové 
Chodidla a drápy antracitové 

 

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ – BUFF             
Základní barva Čokoládová  

Krycí barva buff  

Oči Tmavé, Ohnivé 

Uši hnědé 

Chodidla a drápy hnědé 

 
 
SOLID AGUTI KRÉMOVÁ  / SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ - KRÉMOVÁ      

Základní barva Čokoládová  

Krycí barva Krémová  

Oči Tmavé, Ohnivé 

Uši hnědé 

Chodidla a drápy hnědé 

 
SOLID ARGENTE COFFEE - ZLATÁ      

Základní barva coffee 

Krycí barva zlatá  

Oči rubínové 

Uši nepigmentované 

Chodidla a drápy nepigmentované 

 
SOLID ARGENTE COFFEE - ŠAFRÁNOVÁ     

Základní barva coffee 

Krycí barva Šafránová 

Oči rubínové 

Uši nepigmentované 

Chodidla a drápy nepigmentované 

 
SOLID ARGENTE COFFEE - ICE CREAM     

Základní barva coffee 

Krycí barva Ice cream 

Oči rubínové 

Uši nepigmentované 

Chodidla a drápy nepigmentované 

 
 
SOLID ARGENTE COFFEE BÍLÁ      

Základní barva Béžová  
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Krycí barva Bílá  

Oči rubínové 

Uši nepigmentované 

Chodidla a drápy nepigmentované 

  
 
Tan – kresba v červené/amber/oranž/zlaté barvě 
Lux – kresba v  buff/šafránové barvě 
Otter – kresba v krémové/ice cream barvě 
Fox – kresba v bílé barvě 
 
 
VADY 

Lehké vady Hrubé vady 

Mírně slabší kresba na hlavě Výrazně slabá kresba na hlavě 

Mírně spojená Výrazně spojená 

Mírně širší, spojující se kresba hlavy Výrazně spojená kresba na hlavě 

Mírně  užší břišní pruh a méně prokvetlé boky Výrazně úzký břišní pruh a neprokvetlé boky 

Mírně prokvetlá barva v břišním pruhu Výrazně prokvetlá barva v břišním pruhu 

Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a 
drápků  

Mírná příměs chloupků jiné barvy Výrazná příměs chloupků jiné barvy 

 

 

 
TAN BLUE                  

Barva srsti antracitová 
Barva kresby amber  
Oči tmavé 
Uši antracitová 

Chodidla a drápy antracitová 

 

 

 
TAN COFFEE                   

Barva srsti coffee 

Barva kresby zlatá 

Oči rubínová 

Uši nepigmentovaná 

Chodidla a drápy nepigmentovaná 
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LUX BLUE                  
Barva srsti blue 

Barva kresby buff 

Oči tmavé 

Uši antracitové 
Chodidla a drápy antracitové 

 

LUX COFFEE                    
Barva srsti coffee 

Barva kresby šafránová 

Oči rubínové 

Uši nepigmentovaná 

Chodidla a drápy nepigmentovaná 

 
 
OTTER ČERNÁ                          

Barva srsti Černá  

Barva kresby krémová 

Oči Tmavé 

Uši Černé  

Chodidla a drápy: Černé  

 

OTTER BLUE                   
Barva srsti blue 

Barva kresby krémová 

Oči tmavé 

Uši antracitové 
Chodidla a drápy antracitové 

 

OTTER SLATE              

Barva srsti Slate  

Barva kresby Ice cream 

Oči tmavé, Rubínové 

Uši Co nejtmavší 

Chodidla a drápy Co nejtmavší 

 
OTTER LILA                             

Barva srsti Lila 

Barva kresby Ice cream 

Oči Červená 

Uši nepigmentovaná 

Chodidla a drápy  nepigmentovaná 
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OTTER ČOKOLÁDOVÁ             
Barva srsti Čokoládová  

Barva kresby krémová 

Oči Tmavé, ohnivé 

Uši hnědé 

Chodidla a drápy hnědé 

 
OTTER COFFEE                   

Barva srsti coffee 

Barva kresby ice cream 

Oči rubínové 

Uši nepigmentovaná 

Chodidla a drápy nepigmentovaná 

 
 
OTTER BÉŽOVÁ                      

Barva srsti Béžová 

Barva kresby ice cream 

Oči Červená 

Uši nepigmentovaná 

Chodidla a drápy nepigmentovaná 

 
FOX BLUE                   

Barva srsti blue 

Barva kresby bílá 

Oči tmavé 

Uši antracitové 
Chodidla a drápy antracitové 

 

FOX COFFEE                    
Barva srsti coffee 

Barva kresby bílá 

Oči rubínové 

Uši nepigmentovaná 

Chodidla a drápy nepigmentovaná 

 
 
 
BRINDLE 
 

Kresba Stejnoměrně smíchané jednotlivé chlupy obou barev po celém těle 

Barva Kombinace dvou uznaných barev bez bílé 

Oči Dle barvy 
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Uši Dle barvy 

Chodidla a drápy Dle barvy 

 

 
VADY 
 

Lehké vady Hrubé vady 

Malé jednobarevné plochy  Větší jednobarevné plochy 

Mírná příměs chloupků jiné barvy Výrazná příměs chloupků jiné barvy 
Pihy, depigmentace  

 
 

ŽELVOVINOVÁ 
 

Kresba  Pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké 
barevné plochy. Od nosu až k zádi  vede pomyslná osa uprostřed 
zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají dvě různě barevná 
pole. Jsou ve dvou barevných plochách (ne bílá) 

Barva Kombinace dvou uznaných barev bez bílé 
Oči Dle barev 

Uši Dle barev 
Chodidla a drápy Dle barev 

 
 
VADY 

 

Lehké vady Hrubé vady 

Mírně nepravidelně rozložené barvy Výrazně nepravidelné rozložení barev 

Mírně větší, nebo menší barevné plochy Výrazně velké nebo malé barevné plochy 

Barvy se nestřídají, mírné pásování Méně než 3 barevné skvrny na každé straně 

Mírně prokvetlá Výrazně prokvetlá 

Mírně neostré ohraničení barevných ploch Výrazně neostré ohraničení barevných ploch 

Mírná příměs chloupků jiné barvy Výrazná příměs chloupků jiné barvy 

Mírně světlejší oči, uši, chodidla a drápky Výrazně světlé oči, uši, chodidla a drápky 

Pihy, depigmentace  

 
 
ŽELVOVINOVÁ - BÍLÁ  
 

Rozložení barvy Pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké 
barevné plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná osa uprostřed zad 
a břicha. Na této ose se proti sobě střídají různě barevná pole, která 
jsou v odlišných barvách. Na každé straně musejí být zastoupeny 
všechny tři barvy. 

Barva Kombinace dvou uznaných barev s bílou 

Oči Dle barev 

Uši Dle barev 
Chodidla, drápy Dle barev 
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VADY 
 

Lehké vady Hrubé vady 

Mírně nepravidelně rozložené barevné plochy Výrazně nepravidelné rozložení barevných 
ploch 

Mírně větší, nebo menší barevné plochy Výrazně velké nebo malé barevné plochy 

Barvy se nestřídají, mírné pásování Méně než 3 barevné skvrny na každé straně 

Mírně prokvetlá Výrazně prokvetlá 

Mírně neostré ohraničení barevných ploch Výrazně neostré ohraničení barevných ploch 

Mírná příměs chloupků jiné barvy Výrazná příměs chloupků jiné barvy 

Pihy, depigmentace  

 
 
 
 

 
  

 
HOLANDSKÁ KRESBA 
 

Kresba Holandská kresba se skládá z bílé lysinky na hlavě, bílého pásu okolo 
těla, včetně předních nohou. A bílých pásků na zadních nohách 
(manžety). 
Barevné plotny na hlavě jsou oválné, přesahují přes oko a ucho. Nemají 
přesahovat přes fousky na týlu se mají setkat, aby mezi nimi nebyla 
žádná bílá barva. Tvar lysinky je určován barevnými plotnami a má být 
pravidelný. 
Barevná zadní část by měla začínat uprostřed těla, ale v žádném 
případě ne příliš těsně za předními končetinami. Oddělující linie mezi 
oběma barvami musí vést v přímé lince okolo celého těla a má být ostře 
ohraničena.. 

Barva Ve všech barvách standardem uznaných 

Oči Dle barev 

Uši Dle barev 
Chodidla, drápy Dle barev 

 
 
VADY 
 

Lehké vady Hrubé vady 

Mírně větší nebo menší barevné plotny na 
hlavě, nebo mírně zasahují na fousky 

Jedno nebo obě úplně bezpigmentové uši 

Malé skvrny bez pigmentu na uších Výrazně krátká, úzká nebo široká lysinka 
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Málo bílé mezi barevnými plotnami na týlu 
(plotny se na týlu nespojují) 

Jedna  manžeta zasahující příliš vysoko 

Mírně kratší, užší nebo širší lysinka Barevná zadní část výrazně posunutá více 
dopředu nebo dozadu 

Mírně kratší manžety Výrazně delší manžety 

Barevná zadní část mírně posunutá více 
dopředu nebo dozadu 

Chybějící manžeta 

Jedna chybějící manžeta Výrazná příměs chloupků jiné barvy 

Mírná příměs chloupků jiné barvy  
Pihy, depigmentace  

 

 

 

 

HIMALAYA 
 

 
 

 
Kresba Kresba himalaya se skládá z tmavě zbarvené masky, uší, a končetin. 

Barva těla je sněhově bílá, u starších zvířat s mírným tmavým závojem. 
Maska by měla začínat ve výšce očí, bez dotknutí očních koutků. Měla 
by pokud možno zasahovat přes nos. Měla by být pokud možno ostře 
ohraničená a bez bílých nebo jinak barevných chlupů. Uši jsou tmavé, 
u kořene uší s ojedinělými barevnými chloupky. 
Končetiny by měly být zbarvené co nejvýše a také bez bílých chlupů a 
ploten. 

Barva Ve všech barvách standardem uznaných 

Oči Dle barev 

Uši Dle barev 
Chodidla, drápy Dle barev 

 
 
VADY 
 

Lehké vady Hrubé vady 

Mírně světlejší barva znaků Výrazně bledá barva znaků 

Mírný závoj na krycí barvě Neúplná kresba 

Pihy  

 
 
 
 
 

MAGPIE 
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Kresba U kresby magpie jsou pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud 
možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná 
osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají různě 
barevná pole (bílá, barevná, šimlovaná). Na každé straně musí být 
zastoupeny všechny tři barevná pole. 

Barva Ve všech barvách standardem uznaných (černohnědá řada) 

Oči Dle barev 

Uši Dle barev 
Chodidla, drápy Dle barev 

 
 
 
VADY 
 

Lehké vady Hrubé vady 

Mírně nepravidelně rozložené barevné plochy Výrazně nepravidelné rozložení barevných 
ploch 

Mírně větší, nebo menší barevné plochy Výrazně velké nebo malé barevné plochy 

Barvy se nestřídají, mírné pásování Méně než 3 barevné plochy na každé straně 

Mírně neostré ohraničení barevných ploch Výrazně neostré ohraničení barevných ploch 

Pihy, depigmentace Výrazná příměs chloupků jiné barvy 

 

 

HARLEKÝN 
 

 

Kresba U kresby harlekýn jsou pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud 
možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná 
osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají 2 různé 
barvy (bez bílé) a jejich šimlovaná kombinace. Na každé straně musí 
být zastoupeny všechny tři barevná pole. 

Barva Ve všech barvách standardem uznaných  

Oči Dle barev 

Uši Dle barev 
Chodidla, drápy Dle barev 

 
 
 
VADY 
 

Lehké vady Hrubé vady 

Mírně nepravidelně rozložené barevné plochy Výrazně nepravidelné rozložení barevných 
ploch 

Mírně větší, nebo menší barevné plochy Výrazně velké nebo malé barevné plochy 

Barvy se nestřídají, mírné pásování Méně než 3 barevné plochy na každé straně 

Mírně neostré ohraničení barevných ploch Výrazně neostré ohraničení barevných ploch 

Pihy, depigmentace Výrazná příměs chloupků jiné barvy 
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KALIFORNSKÁ KRESBA 
 

Kresba Kalifornská kresba se skládá z tmavě zbarvené masky, uší, končetin a 
oblasti genitálií. 
Maska by měla začínat ve výšce očí, bez dotknutí očních koutků a  
zasahovat přes nos. Měla by být pokud možno ostře ohraničená a 
neprokvetlá. Uši jsou tmavé, u kořene uší s barevnými chloupky. 
Končetiny by měly být zbarvené co nejvýše a také neprokvetlé. 

Barva Ve všech barvách standardem uznaných 

Oči Dle barev 

Uši Dle barev 
Chodidla, drápy Dle barev 

 
 
VADY 
 

Lehké vady Hrubé vady 

Mírně světlejší barva znaků Výrazně bledá barva znaků 

Mírný závoj na krycí barvě Neúplná kresba 

Pihy Závoj na krycí barvě. 

 Příměs jiné barvy 

 

 

SKINNY  - uznán pompon i V 
 

 

Bodovací systém 

1. Typ a stavba 15 

2. Hlava, oči, uši 15 

3. Kůže 15 

4. Specifika hlavy 15 

5. Specifika těla 15 

6. Barva 15 

7. Kondice a prezentace 10 

 
 

SKINNY SATÉN - uznán pompon i V 
 

 

Bodovací systém 

1. Typ a stavba 15 

2. Hlava, oči, uši 15 

3. Kůže 15 

4. Specifika hlavy 15 

5. Specifika těla 15 

6. Specifika barvy a kresby, lesk 15 

7. Kondice a prezentace 10 

 
 


