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BARVY



ZÁKLADNÍ BARVY

ČERNÁ   (ZWART)
Zvířata mají srst celočernou bez příměsi jiné barvy. 
Rohy a kopyta jsou černé (tmavé).

HNĚDÁ   (BRUIN)
Zvířata mají hnědou barvu srsti s černými znaky.  
Černé znaky se nachází na zádech jako tzv. úhoří pruh, na nohou a spodní části 
břicha, mohou mít více či méně černou masku na hlavě a černý límec. Intenzita hnědé
se může měnit od velmi světle hnědé, až po červohnědou, či velmi tmavě hnědou.
Rohy a kopyta jsou černé (tmavé).

                 



CAMEL   (CAMEL)
Zvířata mají tělo „velbloudí“ (rezavé) barvy v různé intenzitě. Na zádech, břichu, 
nohou a hlavě není žádná černá barva. Rohy a kopyta mají barvu srsti. 

Existují různé odstíny se specifickými názvy:
Isabela: velmi světlá barva až slámově žlutá
Čokoláda: extrémně tmavá barva

          
isabela                                                              isabela s tečkami 

čokoláda



PINTO    (BONT)
Zvíře má po těle bílé skvrny. Skvrny jsou různých velikostí,až po skoro bílé zvíře. 
Nutné připojit barevné označení.

  

ŠIML     (SCHIMMEL)
Základní barva je prokvetlá bílými chlupy
Modrý šiml: základní barva je černá, ale převážně s bílým chlupem. 
Černý šiml: základní barva je černá s menším zastoupením bílých chlupů.
Hnědý šiml: základní barva je hnědá s prokvetlá bílým chlupem.

                        modrý šiml                                                 černý šiml

hnědý šiml



BÍLÁ     (WIT)
Vyskytuje se velmi vzácně.  Zvířata mají ve většině případech nějaký odznak na těle.

VZORY  A  ODZNAKY

TEČKOVÁNÍ     (STIPPEL)
Přední část těla je v základní barvě. Střední a zadní část těla je bílá s tečkami v 
základní barvě.

- ČERNÁ S TEČKAMI   (ZWARTSTIPPEL)
Základní barva je v přední části zvířete černá. Střední a zadní část těla je bílá a je 
pokryta černými tečkami. 

- HNĚDÁ S TEČKAMI   (BRUINSTIPPEL)
Základní barva je v přední části zvířete hnědá. Střední a zadní část těla je bílá a je 
pokryta hnědými tečkami. Zvířata mají klasické černé odznaky na hlavě, zádech a 
nohou. Spodní strana břicha je buď černá nebo může být bílá s černými tečkami, nebo
bez.



- CONTRA TEČKOVÁNÍ     (CONTRASTIPPEL)
Zvíře je černé nebo hnědé s bílými tečkami v prostřední a zadní čtvrti.

PÁLENÍ     (TAN)
Hnědé odznaky na hlavě v podobě očních pruhů, na břichu, spodní straně nohou a 
zrcátku. Možné i hnědé odznaky na krku a uvnitř uší. Pálení je různé intenzity, u 
některých zvířat je vemi kontrastní u některých je tmavšího odstínu.
Nejčastější zbarvení je černá s pálením a hnědá s pálením. Může se však vyskytnout u
všech barev (i u šimla).



DALŠÍ ČASTÉ ODZNAKY A BARVY
Hvězda, bílé odznaky na nohou. 

BARVY A ODZNAKY SE MOHOU LIBOVOLNĚ KOMBINOVAT

zwartstippel  =  černá s tečkami.

bruin and tan stippel  = hnědá s pálením a tečkami

bruin and tan contrastippel  =  hnědá s pálením contra tečky



camelbont   =  camel-pinto

bruinbont  =  hnědý pinto

blauschimmel and tan  =  modrý šiml s pálením
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