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STANDARD A
SEZNAM UZNANÝCH PLEMEN MORČAT
Krátkosrstá morčata:
hladké
hladké satén
anglický crested
anglický crested satén
americký crested
americký crested satén
rex
rex satén
US teddy
US teddy satén
rozeta
rozeta satén
CH teddy
CH teddy satén

Dlouhosrstá morčata:
šeltie
šeltie satén
coronet
coronet satén
peruánec
peruánec satén
texel
texel satén
merino
merino satén
alpaka
alpaka satén
lunkarya - peruánec
lunkarya - peruánec satén
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SEZNAM UZNANÝCH BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT
černá
blue
slate
lila
čokoládová
coffee
béžová
červená
amber
oranžová
zlatá
buff
šafránová
krémová
ice cream
bílá tmavooká
bílá červenooká
aguti černá/červená
aguti černá/buff
aguti černá/krémová
aguti černá/bílá
aguti blue/amber
aguti blue/buff
aguti blue/krémová
aguti blue/bílá
aguti čokoládová/oranžová
aguti čokoládová/buff
aguti čokoládová/krémová
aguti čokoládová/bílá
argente slate/zlatá
argente slate/šafránová
argente slate/ice cream
argente slate/bílá
argente lila/zlatá
argente lila/šafránová
argente lila/ice cream
argente lila/bílá
argente coffee/zlatá
argente coffee/šafránová
argente coffee/ice cream
argente coffee/bílá
argente béžová/zlatá
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argente béžová/šafránová
argente béžová/ice cream
argente béžová/bílá
solid aguti černá/červená
solid aguti černá/buff
solid aguti černá/krémová
solid aguti černá/bílá
solid aguti blue/amber
solid aguti blue/buff
solid aguti blue/krémová
solid aguti blue/bílá
solid aguti čokoládová/oranžová
solid aguti čokoládová/buff
solid aguti čokoládová/krémová
solid aguti čokoládová/bílá
solid argente slate/zlatá
solid argente slate/šafránová
solid argente slate/ice cream
solid argente slate/bílá
solid argente lila/zlatá
solid argente lila/šafránová
solid argente lila/ice cream
solid argente lila/bílá
solid argente coffee/zlatá
solid argente coffee/šafránová
solid argente coffee/ice cream
solid argente coffee/bílá
solid argente béžová/zlatá
solid argente béžová/šafránová
solid argente béžová/ice cream
solid argente béžová/bílá
tan černá
tan blue
tan slate
tan lila
tan čokoládová
tan coffee
tan béžová
lux černá
lux blue
lux slate
lux lila
lux čokoládová
lux coffee
lux béžová
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otter černá
otter blue
otter slate
otter lila
otter čokoládová
otter coffee
otter béžová
fox černá
fox blue
fox slate
fox lila
fox čokoládová
fox coffee
fox béžová
dvoubarevná
tříbarevná
brindle
želvovinová
želvovinová - bílá
holandská
himalájská
dalmatin
šiml
magpie
harlekýn
dapple
kalifornská
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1. TYP A STAVBA TĚLA
Stavba těla je stejná u všech plemen morčat. Plemenné rozdíly jsou v délce srsti a její
struktuře, v přítomnosti nebo nepřítomnosti rozet, jejich počtu a umístění.
Morče musí celkově působit pevným, silným a kompaktním dojmem, avšak bez
přetučnění. Široká oblá hlava přechází v krátký a silný krk. Ramenní partie je široká a dobře
osvalená. Předhrudí je plné a široké.
Ramena přechází v nepříliš dlouhý hřbet. Hřbet je široký, pevný. Zadní část je plná a
oblá, ocas chybí. Každé morče má na zádi žlázu, která vylučuje tuhý maz. Končetiny jsou
krátké, rovné a silné. Přední nohy mají 4 prsty, zadní nohy jen 3 prsty. Prsty jsou zakončeny
drápky. Morče má v horní čelisti vepředu dva velké, ostré přední zuby (hlodáky) a v zadní části
na každé straně 4 zuby (1 třenový zub a 3 stoličky). Ve spodní čelisti rovněž 2 hlodáky a vzadu
na každé straně 4 zuby (1 třenový zub a 3 stoličky) . Morče by mělo mít vždy jen dvě mléčné
žlázy.

ROZLIŠOVÁNÍ POHLAVÍ

samice (0,1) - mládě

samec (1,0) - mládě

samice (0,1) - dospělá

samec (1,0) - dospělý
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Lehké vady
Mírně kratší či delší tělo
Mírně úzké tělo
Mírně vystouplé lopatky, bedra
Mírně sedlovitý hřbet
Mírně hranatá, skosená, spáditá záď
Mírné vtočení či vytočení 1-2 prstů
Mírně vystouplé kyčle, kolena
Mírný prošlap končetin

Hrubé vady
Výrazně krátké či dlouhé tělo
Výrazně úzké tělo
Výrazně vystouplé lopatky, bedra
Výrazně sedlovitý hřbet
Výrazně hranatá, skosená, spáditá záď
Výrazné vtočení či vytočení 3 a více prstů
Výrazně vystouplé kyčle, kolena
Výrazný prošlap končetin
Kastráti či asymetrické uložení varlat
Nadpočetné či chybějící prsty
Více či méně mléčných žláz
Jiné anatomické deformace

Spáditá záď

Sražená záď

Sedlovitý hřbet
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2. HLAVA, OČI A UŠI
Hlava je silná a široká, nosní partie je zaoblená.
Oči jsou velké, kulaté a jasné.
Uši jsou co největší a dolů klopené. Okraje boltce jsou hladké a uprostřed ucha je malá vlnka.
Boltce jsou řídce osrstěné krátkými chloupky.

HLAVA
Lehké vady
Mírně užší a delší hlava
Mírně špičatý nos
Mírně ploché čelo
Mírně kratší hlava

Hrubé vady
Výrazně úzká a dlouhá hlava
Výrazně špičatý nos
Rovné čelo
Výrazně krátká hlava
Předkus či podkus

Lehké vady

Hrubé vady

Mírně menší oči
1 tukový váček pod víčkem
Bezpigmentové plošky na duhovce
Mírně svěšená víčka
Mírně vtočená víčka

Výrazně malé oči
2 tukové váčky pod víčky
Výrazně svěšená víčka
Výrazně vtočená víčka
Poraněná víčka
Jakýmkoliv způsobem poškozené či
nemocné oči
Jiné anatomické deformace

Lehké vady

Hrubé vady

Mírně menší uši
Mírně poškozené uši
Mírně výše nasazené uši
1 ušní zálomek
Málo klopené uši
Mírné výrůstky na uších
Složené uši

Výrazně malé uši
Výrazně poškozené uši
Vysoko nasazené uši
2 ušní zálomky
Postavené uši
Výrazné výrůstky na uších
Jiné anatomické deformace

OČI

UŠI
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3. HUSTOTA A DÉLKA SRSTI
Srst je rovnoměrně dlouhá a hustá bez prořídlých či lysých míst s výjimkou přirozeně
neosrstěného místa za ušním boltcem. Srst působí zdravým a celistvým dojmem bez
přesahujících delších chlupů. Je bez vnějších parazitů a jejich vývojových stádií.
Délka srsti u krátkosrstých plemen, vyjma rozety, rozety satén, švýcarského teddy a
švýcarského teddy satén, je maximálně 2,5 cm.
U rozety a rozety satén maximálně 3 cm. U švýcarského teddy a švýcarského teddy
satén je cca 7 cm. Krátkosrstá baby musí být přesrstěná. Srst krátkosrstých morčat se nesmí
zastřihávat ani ořezávat trimovacím hřebenem.
Srst u dlouhosrstých baby a juniorů by měla zasahovat minimálně k podložce nebo mít
přirozené konečky s minimální délkou 7 cm. U dospělých dlouhosrstých plemen by měla srst
zasahovat minimálně k podložce.

4. SPECIFIKA
Rozepsáno u jednotlivých plemen a barevných rázů

5. SPECIFIKA
Rozepsáno u jednotlivých plemen a barevných rázů

6. SPECIFIKA
Rozepsáno u jednotlivých plemen a barevných rázů
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7. KONDICE A PREZENTACE
Vystavené morče musí být v dobrém výživném stavu. Je zdravé, bez projevů
onemocnění, bez poranění a vnějších parazitů. Srst je čistá a bez zplstnatění. Drápy na nohou
musí být krátké a správně zastřižené. Chodidla jsou bez zranění a zrohovatělých nárůstků. Srst
vystavovaných morčat nesmí být naolejovaná, nagelovaná, natužená či nabarvená. Na srsti
dlouhosrstých morčat by nemělo být poznat, že byla případně natočená na papilotech, tudíž
by na ní neměly být vlny.
Lehké vady

Mírně delší drápky
Mírně zažloutlá srst
Mírně zvlněná srst po papilotech
Znečištěná srst kolem mazové žlázy
Lupy
Mírně znečištěné uši
Malá boulička nebo zduřenina
Nerovnoměrná délka zubů
Nedostatečně připravené morče

Hrubé vady
Nemocné morče
Poraněné morče
Vnější parazité a jejich vývojová stádia
Přerostlé nezastřižené drápky
Příliš krátce zastřižené drápky (do dřeňové
oblasti)
Špinavá či zplstnatělá srst
Výrazně zažloutlá srst
Výrazně znečištěné uši
Naolejovaná a mastná srst
Nagelovaná či natužená srst
Obarvená srst
Výrazně zvlněná srst po natočení na
papilotech
Vylomené zuby
Výrazné zduřeniny a boule
Nepřipravené morče
Povaha znemožňující objektivní posouzení
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Krátkosrstá plemena morčat
HLADKÉ
Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a
dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti se nevyskytují vírky ani pěšinky. Hladké
morče je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady
Mírně delší srst
Mírně spadající srst na bocích
Částečně nepřesrstěné baby
Nekompaktní srst

Hrubé vady
Výrazně delší srst
Výrazně spadající srst na bocích
Nepřesrstěné baby
Pěšinky a rozety kdekoliv po těle

HLADKÉ- jednobarevné
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Krycí barva
5. Barva břicha
6. Spodní barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

U jednobarevných morčat je třeba dávat pozor, aby byla spodní i krycí barva stejná bez
výrazného zesvětlení. Barva na břiše může být mírně matnější. Celé zvíře má být co
nejrovnoměrněji zbarveno beze skvrn, stínování a bez příměsi jinak barevné srsti.
Lehké vady
Hrubé vady
Mírně světlejší, nebo tmavší barva srsti
Výrazně světlá nebo tmavá barva
Mírné zesvětlání spodní části srsti
Výrazné zesvětlání spodní části srsti
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a
drápků
drápků proti standardu
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy

14
© ČSCH, z. s. Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců

Standard plemen a barevných rázů morčat – verze k 1. 7. 2019

PŘEHLED BAREV:
ČERNÁ

(aa B- C- D- E- P-)

Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

BLUE

černá
tmavé
černé
černé

(aa B- C- dd E- P-)
Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

antracitová
tmavé
antracitová
antracitová
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SLATE (SLATE BLUE*)
Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

LILA

(aa B- C- D- E- pr-)
středně šedá (břidlicová)
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(aa B- C- D- E- pp)
Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

světle šedá
červené
nepigmentované
nepigmentované
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ČOKOLÁDOVÁ

(aa bb C- D- E- P-)

Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

COFFEE
Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

tmavě hnědá jako hořká čokoláda
ohnivé
hnědé
hnědé

(aa bb C- D- E- pr-)
tmavě béžová
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší
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BÉŽOVÁ

(aa bb C- D- E- pp)

Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ČERVENÁ

světle béžová
červené
nepigmentované
nepigmentovaná

(-- B- C- D- ee P-)

Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

mahagonová
tmavé
černé
černé
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AMBER

(-- B- C- dd ee P-)

Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ORANŽOVÁ

(-- bb C- D- ee P-)

Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ZLATÁ

jantarová
tmavé
antracitové
antracitové

tmavě oranžová
tmavé, ohnivé
nepigmentované
nepigmentované

(-- bb C- D- ee pp)
Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

tmavě oranžová
červené
nepigmentované
nepigmentované
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BUFF

(-- bb cdcd D- ee P-)
Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ŠAFRÁNOVÁ

okrová
ohnivé, tmavé
nepigmentované
nepigmentované

(-- bb cdcd D- ee pp)

Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

okrová
červené
nepigmentované
nepigmentované
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KRÉMOVÁ

(-- bb cdcr D- ee P- nebo -- bb cdch D- ee P-)

Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ICE CREAM

světle krémová (slonovinová)
ohnivé, tmavé
nepigmentované
nepigmentované

(-- bb cdcr D- ee pp nebo – bb cdch D- ee pp)

Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

světle krémová (slonovinová)
červené
nepigmentované
nepigmentované
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BÍLÁ TMAVOOKÁ
Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

BÍLÁ ČERVENOOKÁ
Barva srsti
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(-- bb cr- D- ee P-)
bílá
ohnivé, tmavé, modré
nepigmentované
nepigmentované

(-- bb cr- D- ee pp nebo -- bb chch D- ee --)
bílá
Červené
nepigmentované
nepigmentované
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HLADKÉ- aguti, argente, solid aguti, solid argente
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Krycí barva, ticking
5. Barva břicha, břišní pruh
6. Základní spodní barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme skupiny, tzn. aguti, nebo argente, nebo solid aguti, nebo solid
argente, následuje základní barva „/“ a krycí barva (znak lomítka používáme u
vícebarevného chlupu).
Příklad: aguti černá/červená

BARVY AGUTI A ARGENTE
Zbarvení aguti pochází z původního, divokého morčete. Je charakteristické tím, že je
složeno ze dvou barev, základní spodní barvy a krycí barvy. Každý jednotlivý chlup je rozdělen
do tří barevných zón. Chlup od kořínků má základní barvu, následuje kroužek krycí barvy a
zakončen je tmavou špičkou základní barvy. Do barev aguti patří barvy se základní barvou
černou, blue a čokoládovou, do barev argente se základní barvou slate, lila, coffee a béžovou.

základní barva

krycí barva

základní barva
(ticking)

Tento efekt - ticking vytváří po celém těle rovnoměrné zbarvení, které se nazývá aguti.
Ticking zasahuje co nejblíže k očním víčkům. Na břiše je tzv. břišní pruh, který
kontrastuje s ostatní barvou a je ostře ohraničený. Na tomto pruhu ticking chybí, chloupek je
tvořen také dvěma barvami. Základní barva je pouze u kořene chloupku. Krycí barva je
zastoupena na zbylé vetší části chlupu. Dbáme na to, aby spodní barva neprokvétala a krycí
byla celistvá.
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základní barva

krycí barva

Lehké vady
Malé kruhy kolem očí
Mírně světlý nos
Mírně prokvetlá barva v břišním pruhu
Mírně širší břišní pruh
Méně ostře ohraničený břišní pruh
Mírně nepravidelný ticking

Hrubé vady
Výrazné kruhy kolem očí
Výrazně světlý nos
Výrazně prokvetlá barva v břišním pruhu
Výrazně široký břišní pruh
Výrazně neostře ohraničený břišní pruh

Mírná příměs chloupků jiné barvy
Pihy, depigmentace

Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Břišní pruh bez základní barvy

Výrazně nepravidelný ticking
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel
drápků
a drápků proti standardu
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AGUTI

aguti černá/červená

AGUTI ČERNÁ/ČERVENÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy:

AGUTI ČERNÁ/BUFF

(A- B- C- D- E- P-)
černá
červená
červená
tmavé
černé
černé

(A- B- cdcd D- E- P-)

Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

AGUTI ČERNÁ/KRÉMOVÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

černá
buff
buff
tmavé
černé
černé

(A- B- cdcr D- E- P)
černá
krémová
krémová
tmavé
černé
černé

25
© ČSCH, z. s. Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců

Standard plemen a barevných rázů morčat – verze k 1. 7. 2019

AGUTI ČERNÁ/BÍLÁ

(A- B- crcr D- E- P-)

Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

AGUTI BLUE/AMBER

černá
bílá
bílá
tmavé, ohnivé
černé
černé

(A- B- C- dd E- P-)

Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy:

AGUTI BLUE/BUFF

blue
amber
amber
tmavé
antracitová
antracitová

(A- B- cdcd dd E- P-)

Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

AGUTI BLUE/KRÉMOVÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

AGUTI BLUE/BÍLÁ

blue
buff
buff
tmavé
antracitová
antracitová

(A- B- cdcr dd E- P-)
blue
krémová
krémová
tmavé
antracitová
antracitová

(A- B- crcr dd E- P-)

Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

blue
bílá
bílá
tmavé
antracitová
antracitová
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AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/ORANŽOVÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

čokoládová
oranžová
oranžová
ohnivé
hnědé
hnědé

AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/BUFF
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(A- bb cdcd D- E- P-)
čokoládová
buff
buff
ohnivé
hnědé
hnědé

AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/KRÉMOVÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(A- bb cdcr D- E- P-)

čokoládová
krémová
krémová
ohnivé
hnědé
hnědé

AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/BÍLÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(A- bb C- D- E- P-)

(A- bb crcr D- E- P-)
čokoládová
bílá
bílá
ohnivé
hnědé
hnědé
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ARGENTE

argente slate/zlatá

ARGENTE SLATE/ZLATÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ARGENTE SLATE/ŠAFRÁNOVÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ARGENTE SLATE/ICE CREAM
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(A- B- C- D- E- pr-)
slate
zlatá
zlatá
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(A- B- cdcd D- E- pr-)
slate
šafránová
šafránová
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(A- B- cdcr D- E- pr-)
slate
ice cream
ice cream
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší
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ARGENTE SLATE/BÍLÁ

(A- B- crcr D- E- pr-)

Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ARGENTE LILA/ZLATÁ

slate
bílá
bílá
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(A- B- C- D- E- pp)

Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ARGENTE LILA/ŠAFRÁNOVÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ARGENTE LILA ICE/CREAM
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ARGENTE LILA/BÍLÁ

lila
zlatá
zlatá
červené
nepigmentované
nepigmentované

(A- B- cdcd D- E- pp)
lila
šafránová
šafránová
červené
nepigmentované
nepigmentované

(A- B- cdcr D- E- pp)
lila
ice cream
ice cream
červené
nepigmentované
nepigmentované

(A- B- crcr D- E- pp)

Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

lila
bílá
bílá
červené
nepigmentované
nepigmentované
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ARGENTE COFFEE/ZLATÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(A- bb C- D- E- pr-)
coffee
zlatá
zlatá
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

ARGENTE COFFEE/ŠAFRÁNOVÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ARGENTE COFFEE/ICE CREAM
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ARGENTE COFFEE/BÍLÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ARGENTE BÉŽOVÁ/ZLATÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(A- bb cdcd D- E- pr-)

coffee
šafránová
šafránová
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(A- bb cdcr D- E- pr-)
coffee
ice cream
ice cream
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(A– bb crcr E– pp)
coffee
bílá
bílá
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(A- bb C- D- E- pp)
béžová
zlatá
zlatá
červené
nepigmentované
nepigmentované
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ARGENTE BÉŽOVÁ/ŠAFRÁNOVÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ARGENTE BÉŽOVÁ/ICE CREAM
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

ARGENTE BÉŽOVÁ/BÍLÁ
Spodní barva
Krycí barva
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(A- bb cdcd D- E- pp)

béžová
šafránová
šafránová
červené
nepigmentované
nepigmentované

(A- bb cdcr D- E- pp)
béžová
ice cream
ice cream
červené
nepigmentované
nepigmentované

(A- bb crcr D- E- pp)
béžová
bílá
bílá
červené
nepigmentované
nepigmentované
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BARVY SOLID AGUTI A SOLID ARGENTE
Solid nemají oproti běžným aguti žádný břišní pruh, který by se viditelně odlišoval od
zbytku těla. Ticking se táhne rovnoměrně přes celé zvíře, co nejblíže k očím. Nohy jsou
v základní barvě. Další zvláštností je, že solidi se rodí víceméně jednobarevní a ticking se vyvine
teprve později.
Celkový dojem je vždy tmavší než u srovnatelných běžných aguti.
Lehké vady
Hrubé vady
Malé kruhy kolem očí
Výrazné kruhy kolem očí
Mírně tmavší nos
Výrazně tmavý nos
Mírně nepravidelný ticking
Výrazně nepravidelný ticking
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a
drápků
drápků proti standardu
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy

SOLID AGUTI

solid aguti čokoládová/krémová
SOLID AGUTI ČERNÁ/ČERVENÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy:

SOLID AGUTI ČERNÁ/BUFF
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- B- C- D- E- P-)
černá
červená
tmavé
černé
černé

(ar- B- cdcd D- E- P-)
černá
buff
tmavé
černé
černé
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SOLID AGUTI ČERNÁ/KRÉMOVÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- B- cdcr D- E- P-)

černá
krémová
tmavé
černé
černé

SOLID AGUTI ČERNÁ/BÍLÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- B- crcr D- E- P-)
černá
bílá
tmavé, ohnivé
černé
černé

SOLID AGUTI BLUE/AMBER
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

SOLID AGUTI BLUE/BUFF
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

SOLID AGUTI BLUE/KRÉMOVÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

SOLID AGUTI BLUE/BÍLÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- B- C- dd E- P-)
blue
amber
tmavé
antracitové
antracitové

(ar- B- cdcd dd E- P-)
blue
buff
tmavé
antracitové
antracitové

(ar- B- cdcr dd E- P-)
blue
krémová
tmavé
antracitové
antracitové

(ar- B- crcr dd E- P-)
blue
bílá
tmavé
antracitové
antracitové
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SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/ORANŽOVÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- bb C- D- E- P-)

čokoládová
oranžová
ohnivé
hnědé
hnědé

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/BUFF
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- bb cdcd D- E- P-)

čokoládová
buff
ohnivé
hnědé
hnědé

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/KRÉMOVÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- bb cdcr D- E- P-)

čokoládová
krémová
ohnivé
hnědé
hnědé

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/BÍLÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar - bb crcr D- E- P-)

čokoládová
bílá
ohnivé
hnědé
hnědé
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SOLID ARGENTE

solid argente slate/bílá
SOLID ARGENTE SLATE/ZLATÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- B- C- D- E- pr-)
slate
zlatá
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

SOLID ARGENTE SLATE/ŠAFRÁNOVÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

SOLID ARGENTE SLATE/ICE CREAM
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- B- cdcd D- E- pr-)

slate
šafránová
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(ar- B- cdcr D- E- pr-)

slate
ice cream
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší
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SOLID ARGENTE SLATE/BÍLÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- B- crcr D- E- pr-)
slate
bílá
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

SOLID ARGENTE LILA/ZLATÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- B- C- D- E- pp)
lila
zlatá
červené
nepigmentované
nepigmentované

SOLID ARGENTE LILA/ŠAFRÁNOVÁ (ar- B- cdcd D- E- pp)
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

lila
šafránová
červené
nepigmentované
nepigmentované

SOLID ARGENTE LILA/ICE CREAM
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

SOLID ARGENTE LILA/BÍLÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- B- crcr D- E- pp)
lila
bílá
červené
nepigmentované
nepigmentované

SOLID ARGENTE COFFEE/ZLATÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- B- cdcr D- E- pp)

lila
ice cream
červené
nepigmentované
nepigmentované

(ar- bb C- D- E- pr-)

coffee
zlatá
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší
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SOLID ARGENTE COFFEE/ ŠAFRÁNOVÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

coffee
šafránová
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

SOLID ARGENTE COFFEE/ICE CREAM
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- bb crcr D- E- pr-)
béžová
bílá
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ/ZLATÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- bb cdcd D- E- pp)

béžová
šafránová
červené
nepigmentované
nepigmentované

SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ/ICE CREAM
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- bb C- D- E- pp)

béžová
zlatá
červené
nepigmentované
nepigmentované

SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ/ŠAFRÁNOVÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- bb cdcr D- E- pr-)

coffee
ice cream
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

SOLID ARGENTE COFFEE/BÍLÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- bb cdcd D- E- pr-)

(ar- bb cdcr D- E- pp)

béžová
ice cream
červené
nepigmentované
nepigmentované
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SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ/BÍLÁ
Základní barva
Krycí barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(ar- bb crcr D- E- pp)
béžová
bílá
červené
nepigmentované
nepigmentované
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HLADKÉ- s tříslovou kresbou (TAN, LUX, OTTER A FOX)
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Kresba hlavy
5. Kresba těla
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme skupinu, tzn. tan, nebo lux, nebo otter, nebo fox (tou
vyjadřujeme barvu kresby), následuje základní barva.
Příklad: tan černá

Morčata kresby TAN, LUX, OTTER a FOX mají odlišnou barvu břicha, znaky okolo očí,
nozder, přední a vnitřní části uší a spodku brady, kde je kresba ve tvaru trojúhelníku. Znaky na
hlavě jsou výrazné, ostře ohraničené a nespojují se. Barva břicha je celistvá, neprokvétá.
Vystupuje na boky co nejvýše (max. do poloviny boků), kde pozvolna přechází v barvu těla.
Boky a slabiny prokvétají dvoubarevnými chloupky, jejichž spodní část je shodná s barvou těla
a zbytek je v barvě kresby. Tyto dvoubarevné chloupky jsou též na břiše. Barva břicha zasahuje
i na vnitřní strany tlapek a na prsty.
Tan – kresba v červené/amber/oranžové/zlaté barvě
Lux – kresba v buff/šafránové barvě
Otter – kresba v krémové/ice cream barvě
Fox – kresba v bílé barvě

Lehké vady
Mírně slabší kresba na hlavě
Mírně spojená kresba na hlavě
Mírně užší břišní pruh a méně prokvetlé
boky
Mírně prokvetlá barva v břišním pruhu
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a
drápků
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně slabá kresba na hlavě
Výrazně spojená kresba na hlavě
Výrazně úzký břišní pruh a neprokvetlé
boky
Výrazně prokvetlá barva v břišním pruhu
Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a
drápků
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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TAN

tan coffee
TAN ČERNÁ

(at- B- C- D- E- P-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy:

TAN BLUE

(at- B- C- dd E- P-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

TAN SLATE

antracitová
amber
tmavé
antracitová
antracitová

(at- B- C- D- E- pr-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

TAN LILA

černá
červená
tmavé
černé
černé

slate
zlatá
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(at- B- C- D- E- pp)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

lila
zlatá
červená
nepigmentované
nepigmentované
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TAN ČOKOLÁDOVÁ (at- bb C- D- E- P-)
Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

TAN COFFEE

čokoládová
oranžová
tmavé, ohnivé
hnědé
hnědé

(at- bb C- D- E- pr-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

TAN BÉŽOVÁ

coffee
zlatá
rubínová
co nejtmavší
co nejtmavší

(at- bb C- D- E- pp)

Barva srsti
Barva břišního pruhu
Oči
Uši
Chodidla a drápy

béžová
zlatá
červená
nepigmentovaná
nepigmentovaná
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LUX

lux černá
LUX ČERNÁ

(at- B- cdcd D- E- P-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy:

LUX BLUE

(at- B- cdcd dd E- P-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy:

LUX SLATE

blue
buff
tmavé
antracitové
antracitové

(at- B- cdcd D- E- pr-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

LUX LILA

černá
buff
tmavé
černé
černé

slate
šafránová
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(at- B- cdcd D- E- pp)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

lila
šafránová
červená
nepigmentovaná
nepigmentovaná
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LUX ČOKOLÁDOVÁ

(at- bb cdcd D- E- P-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

LUX COFFEE

(at- bb cdcd D- E- pr-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

LUX BÉŽOVÁ

čokoládová
buff
ohnivé
hnědé
hnědé

coffee
šafránová
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(at- bb cdcd D- E- pp)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

béžová
šafránová
červená
nepigmentovaná
nepigmentovaná
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OTTER

otter slate
OTTER ČERNÁ

(at- B- cdcr D- E- P-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy:

OTTER BLUE

(at- B- cdcr dd E- P-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy:

OTTER SLATE

blue
krémová
tmavé
antracitové
antracitové

(at- B- cdcr D- E- pr-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

OTTER LILA

černá
krémová
tmavé
černé
černé

slate
ice cream
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(at- B- cdcr D- E- pp)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

lila
Iice cream
červená
nepigmentovaná
nepigmentovaná
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OTTER ČOKOLÁDOVÁ
Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

OTTER COFFEE
Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

OTTER BÉŽOVÁ
Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(at- bb cdcr D- E- P-)
čokoládová
krémová
ohnivé
hnědé
hnědé

(at- bb cdcr D- E- pr-)
coffee
ice cream
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(at- bb cdcr D- E- pp)
béžová
ice cream
červená
nepigmentovaná
nepigmentovaná
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FOX

fox černá
FOX ČERNÁ

(at- B- crcr D- E- P-)

Barva srsti
Barva kresby

černá
bílá

Oči
Uši
Chodidla a drápy:

tmavé, ohnivé
černé
černé

FOX BLUE

(at- B- crcr dd E- P-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy:

FOX SLATE

(at- B- crcr D- E- pr-)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

FOX LILA

blue
bílá
tmavé, ohnivé
antracitové
antracitové

slate
bílá
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(at- B- crcr D- E- pp)

Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

lila
bílá
červená
nepigmentovaná
nepigmentovaná
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FOX ČOKOLÁDOVÁ
Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

FOX COFFEE
Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

FOX BÉŽOVÁ
Barva srsti
Barva kresby
Oči
Uši
Chodidla a drápy

(at- bb crcr D- E- P-)
čokoládová
bílá
ohnivé
hnědé
hnědé

(at- bb crcr D- E- pr)
coffee
bílá
rubínové
co nejtmavší
co nejtmavší

(at- bb crcr D- E- pp)
béžová
bílá
červená
nepigmentovaná
nepigmentovaná
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HLADKÉ- vícebarevné
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Vyváženost barvy
5. Rozložení barvy
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Správný zápis barvy
Barvy oddělujeme „-“. Barvy píšeme v pořadí nejvyššího procentuálního zastoupení.
Příklad: černá - bílá nebo aguti černá/červená - bílá nebo aguti černá/červená - červená
- bílá
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DVOUBAREVNÁ

zlatá - bílá

Vyváženost barvy
Rozložení barvy
Barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

Barva by měla být ideálně ve vyváženém poměru 50 na 50 %.
Méně zastoupené barvy musí být minimálně 25 %.
Obě barvy musí být zastoupeny na obou stranách ve stejném
poměru a plotny by měly být ostře ohraničené.
Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných
barvách
Barva se řídí podle barevné plochy
Barva se řídí podle barevné plochy
Barva se řídí podle barevné plochy

Lehké vady
Mírně nepravidelně rozložené barvy
Mírně prokvetlá barva

Hrubé vady
Výrazně nepravidelné rozložení barev
Výrazně prokvetlá barva
Výrazně neostré ohraničení barevných
Mírně neostré ohraničení barevných ploch
ploch
Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a
Mírná příměs chloupků jiné barvy
drápků
Pihy, depigmentace
Absence barvy na jedné ze stran
Nevyvážené barvy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Méně než 25 % druhé barvy
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TŘÍBAREVNÁ

solid aguti černá/buff - buff - bílá

Vyváženost barvy
Rozložení barvy
Barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

Barva by měla být ideálně ve vyváženém poměru po jedné
třetině. Nejméně zastoupené barvy musí být minimálně 20 %.
Všechny tři barvy musí být zastoupeny na obou stranách ve
stejném poměru a plotny by měly být ostře ohraničené.
Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných
barvách
Barva se řídí podle barevné plochy
Barva se řídí podle barevné plochy
Barva se řídí podle barevné plochy

Lehké vady
Mírně nepravidelně rozložené barvy
Mírně prokvetlá

Hrubé vady
Výrazně nepravidelné rozložení barev
Výrazně prokvetlá
Výrazně neostré ohraničení barevných
Mírně neostré ohraničení barevných ploch
ploch
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a
drápků.
drápků.
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Absence barev na jedné ze stran
Pihy, depigmentace
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Nevyvážené barvy
Méně než 20 % nejméně zastoupené barvy
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HLADKÉ- s kresbou
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Kresba hlavy
5. Kresba těla
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

BRINDLE
Kresba
Barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

Stejnoměrně smíchané jednotlivé chlupy obou barev po celém
těle.
Kombinace dvou uznaných barev bez bílé
Dle barvy
Dle barvy
Dle barvy

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. brindle následují barvy oddělené pomlčkou.
Příklad: brindle černá - červená

Lehké vady
Malé jednobarevné plochy
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Pihy, depigmentace

Hrubé vady
Větší jednobarevné plochy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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ŽELVOVINOVÁ

želvovinová černá - červená

Kresba

Barva
Oči
Uši
Chodidla a drápy

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).
Kombinace dvou uznaných barev bez bílé
Dle barev
Dle barev
Dle barev

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. želvovinová následují barvy oddělené pomlčkou.
Příklad: želvovinová černá - červená

Lehké vady
Mírně nepravidelně rozložené barvy
Mírně větší, nebo menší barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování
Mírně prokvetlá
Mírně neostré ohraničení barevných ploch
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Mírně světlejší oči, uši, chodidla a drápky
Pihy, depigmentace

Hrubé vady
Výrazně nepravidelné rozložení barev
Výrazně velké nebo malé barevné plochy
Méně než 3 barevné skvrny na každé straně
Výrazně prokvetlá
Výrazně neostré ohraničení barevných
ploch
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Výrazně světlé oči, uši, chodidla a drápky
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ŽELVOVINOVÁ - BÍLÁ

želvovinová černá - krémová s bílou

Rozložení barvy

Barva
Oči
Uši
Chodidla, drápy

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.
Kombinace dvou uznaných barev s bílou
Dle barev
Dle barev
Dle barev

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. želvovinová (následují barvy oddělené pomlčkou) s
bílou.
Příklad: želvovinová černá - červená s bílou

53
© ČSCH, z. s. Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců

Standard plemen a barevných rázů morčat – verze k 1. 7. 2019

Lehké vady
Mírně nepravidelně rozložené barevné
plochy
Mírně větší, nebo menší barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování
Mírně prokvetlá
Mírně neostré ohraničení barevných ploch
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Pihy, depigmentace

Hrubé vady
Výrazně nepravidelné rozložení barevných
ploch
Výrazně velké nebo malé barevné plochy
Méně než 3 barevné skvrny na každé straně
Výrazně prokvetlá
Výrazně neostré ohraničení barevných
ploch
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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HOLANDSKÁ

holandská červená

Kresba

Barva
Oči
Uši
Chodidla, drápy

Holandská kresba se skládá ze dvou barev, z nichž jedna je bílá.
Kresbu tvoří bílá lysinka na hlavě, bílý pás okolo těla, včetně
předních nohou. A bílé pásky na zadních nohách (manžety).
Barevné plotny na hlavě jsou oválné, přesahují přes oko a ucho.
Nemají přesahovat přes vousky, 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.
Ve všech barvách standardem uznaných
Dle barev
Dle barev
Dle barev

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. holandská a následuje barva.
Příklad: holandská černá
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Lehké vady
Mírně větší nebo menší barevné plotny na
hlavě, nebo mírně zasahují na vousky
Malé skvrny bez pigmentu na uších
Málo bílé mezi barevnými plotnami na týlu
(plotny se na týlu nespojují)
Mírně kratší, užší nebo širší lysinka

Hrubé vady
Jedno nebo obě úplně bezpigmentové uši
Výrazně krátká, úzká nebo široká lysinka
Jedna manžeta zasahující příliš vysoko

Barevná zadní část výrazně posunutá více
dopředu nebo dozadu
Mírně kratší manžety
Výrazně delší manžety
Barevná zadní část mírně posunutá více Chybějící manžeta
dopředu nebo dozadu
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Pihy, depigmentace
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HIMALÁJSKÁ

himalájská černá

Kresba

Barva
Oči
Uši
Chodidla, drápy

Kresba himalájská 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.
Kresba je povolena v barvách černo- hnědé řady.
bílá
červená
Dle kresby
Dle kresby

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. himalájská a následuje barva kresby.
Příklad: himalájská černá

Lehké vady
Mírně světlejší barva znaků
Mírný závoj na krycí barvě
Pihy

Hrubé vady
Výrazně bledá barva znaků
Neúplná kresba
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DALMATIN

dalmatin černá

Kresba

Barva
Oči
Uši
Chodidla, drápy

Kresba dalmatin má čistě bílé tělo s tečkami. Tečky na těle by
měly být tvořeny jasně, měly by být rovnoměrně rozloženy a
neměly by splývat.
Hlava je barevná s bílou lysinkou. Lysinka by měla být rovná
a pravidelná. Končetiny jsou rovněž barevné.
Poměr barev u barevného dalmatina musí být vyvážen.
Ve všech barvách standardem uznaných a jejich vzájemné
kombinace (barevný dalmatin) vyjma krémové a ice cream.
Dle barev
Dle barev
Dle barev

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. dalmatin a následuje uznaná barva, případně
kombinace.
Příklad: dalmatin černá, nebo dalmatin černá - červená
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Lehké vady
Hrubé vady
Nerovnoměrné rozložené tečky
Výrazně mnoho nebo málo teček
Mírné šimlování na hlavě nebo končetinách Výrazné šimlování na hlavě nebo
končetinách
Mírně nepravidelná lysinka
Výrazně nepravidelná lysinka
Malé přerušení lysinky
Výrazně přerušená lysinka
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a
drápků
drápků.
U barevného dalmatina mírný nepoměr Jednobarevné plochy po těle
v zastoupení barev
U barevného dalmatina výrazný nepoměr
v zastoupení barev
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Bílá na bradě
Neúplná kresba
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ŠIML

šiml červená

Kresba

Barva
Oči
Uši
Chodidla, drápy

U kresby šiml jsou po těle stejnoměrně promíchané barevné a
bílé chlupy. Hlava a nohy jsou barevné, na hlavě není žádná
lysinka.
Poměr barev u barevného šimla musí být vyvážen.
Ve všech barvách standardem uznaných a jejich vzájemné
kombinace (barevný šiml) vyjma krémové a ice cream.
Dle barev
Dle barev
Dle barev

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. šiml a následuje uznaná barva, případně kombinace.
Příklad: šiml černá, nebo šiml černá - červená

Lehké vady
Mírně nepravidelné šimlování
Mírné šimlování na hlavě nebo
končetinách
U barevného šimla mírný nepoměr
v zastoupení barev
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a
drápků

Hrubé vady
Výrazně nepravidelné šimlování
Výrazné šimlování na hlavě
končetinách
Jednobarevné plochy na těle

nebo

U barevného šimla výrazný nepoměr
v zastoupení barev
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Neúplná kresba
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MAGPIE

magpie černá

Kresba

Barva
Oči
Uši
Chodidla, drápy

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, bíle brindlovaná.
Na každé straně musí být zastoupeny všechny tři barevná pole.
Ve všech barvách standardem uznaných (černo-hnědá řada)
Dle barev
Dle barev
Dle barev

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. magpie a následuje uznaná barva.
Příklad: magpie černá

Lehké vady
Mírně nepravidelně rozložené barevné
plochy
Mírně větší, nebo menší barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování

Hrubé vady
Výrazně nepravidelné rozložení barevných
ploch
Výrazně velké nebo malé barevné plochy
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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HARLEKÝN

harlekýn černá

Kresba

Barva
Oči
Uši
Chodidla, drápy

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 různě barevná pole: 2 barevná pole a jedno
brindlované pole. Na každé straně musí být zastoupeny všechny
tři barevná pole.
Ve všech barvách standardem uznaných (černo-hnědá řada)
v kombinaci s buff, šafránovou, krémovou a ice cream.
Dle barev
Dle barev
Dle barev

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. harlekýn a následuje uznaná barva.
Příklad: harlekýn černá

Lehké vady
Mírně nepravidelně rozložené barevné
plochy
Mírně větší, nebo menší barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování

Hrubé vady
Výrazně nepravidelné rozložení barevných
ploch
Výrazně velké nebo malé barevné plochy
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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DAPPLE

dapple čokoládová

Kresba

Barva
Oči
Uši
Chodidla, drápy

Kresba dapple se skládá s tmavě zbarvené čokoládové masky,
uší a končetin. Maska by měla zasahovat do výšky očí, bez
dotknutí očních víček a zasahovat přes nos. Maska a končetiny
by neměly být prokvetlé. Kresba těla se skládá ze střídajících se
bílých a čokoládových chloupků (stejně, jako u kresby šiml).
Kresba by měla být vyvážená a rovnoměrná.
čokoládová a její kombinace
ohnivé
hnědé
hnědé

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. dapple a následuje uznaná barva.
Příklad: dapple čokoládová

Lehké vady
Mírně nerovnoměrná kresba těla
Mírně nevýrazná maska
Mírně prokvetlá maska a končetiny
Mírně světlejší čokoládová
Pihy, depigmentace

Hrubé vady
Výrazně nerovnoměrná kresba těla
Nevýrazná maska
Výrazně prokvetlá maska a končetiny
Výrazně světlá čokoládová
Výrazná příměs chloupků jiné barvy

63
© ČSCH, z. s. Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců

Standard plemen a barevných rázů morčat – verze k 1. 7. 2019

KALIFORNSKÁ

kalifornská černá:bílá

Kresba

Barva

Oči
Uši
Chodidla, drápy

Kalifornská kresba se skládá z tmavě zbarvené masky, uší,
končetin, oblasti genitálií a někdy skvrnky na spodní části krku.
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.
Základní ve všech barvách standardem uznaných
jednobarevných morčat červeno-žluté řady, aguti a argente.
Kresba je uznána ve všech barvách černo-hnědé řady.
Dle barev
Dle kresby
Dle kresby

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. kalifornská následuje barva kresby, „:“ a barva
základní.
Příklad: kalifornská černá:červená, nebo kalifornská černá:aguti černá/červená

Lehké vady
Mírně světlejší barva znaků
Mírný závoj na krycí barvě
Pihy

Hrubé vady
Výrazně bledá barva znaků
Výrazný závoj na krycí barvě
Příměs jiné barvy
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HLADKÉ SATÉN

buff
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Struktura srsti
5. Lesk
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a
dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky) nebo
pěšinky dělící srst.
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější
a vzniká vysoký lesk.
Hladké saténové je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně delší srst
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Mírně slabší saténový lesk
Mírně spadávající srst na bocích
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně delší srst
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Výrazně spadávající srst na bocích
Výrazně málo saténového lesku
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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ANGLICKÝ CRESTED

černá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Pozice koruny
5. Tvar a centrum koruny
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a
dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka).
Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší, než špendlíková hlavička. Není
zdvojený a neubíhá do pěšinky.
Anglický crested je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady

Hrubé vady

Mírně delší srst v koruně
Mírně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod korunky
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Mírně uzavřená koruna
Mírně oválný tvar
Mírně posunutý střed

Příliš dlouhá srst v koruně
Výrazně spadávající srst na bocích
Výrazně velký středový bod korunky
Příliš uzavřená nebo otevřená koruna
Rozety jinde po těle či pěšinky
Střed korunky posunut mimo střed čela
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Vírky nad očima
Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
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ANGLICKÝ CRESTED SATÉN

buff
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Pozice, tvar a centrum koruny
5. Struktura a lesk srsti
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a
dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka).
Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší, než špendlíková hlavička. Není
zdvojený a neubíhá do pěšinky.
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější
a vzniká vysoký lesk.
Anglický crested satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady

Hrubé vady

Mírně delší srst v koruně
Mírně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod korunky
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Mírně uzavřená koruna
Mírně oválný tvar
Mírně posunutý střed
Mírně slabší saténový lesk

Příliš dlouhá srst v koruně
Výrazně spadávající srst na bocích
Výrazně velký středový bod korunky
Příliš uzavřená nebo otevřená koruna
Rozety jinde po těle či pěšinky
Střed korunky posunut mimo střed čela
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Vírky nad očima
Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Výrazně málo saténového lesku
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AMERICKÝ CRESTED

černá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Pozice, tvar a centrum koruny
5. Barva v koruně
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a
dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka).
Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není
zdvojený a neubíhá do pěšinky. Americký crested má jediný rozdíl a tím je odlišné zbarvení
čelní rozety. Tato tzv. koruna je vždy v bílé barvě a tak ostře kontrastuje s ostatní barvou srsti.
Americký crested je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně delší srst
Mírně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod
Trošku méně bílé barvy v korunce
Nerovnoměrně rozložená bílá v korunce
Bílá barva mírně vybíhající z korunky ven
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně delší srst
Výrazně spadávající srst na bocích
Výrazně velký středový bod korunky
Jakkoliv tvarově vadná čelní rozeta
Rozety jinde po těle či pěšinky
Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Střed korunky posunut mimo střed čela
Příliš málo bílé v korunce – méně než 50 %
Bílá barva výrazně vybíhající z korunky ven
Bílá barva jinde na těle
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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AMERICKÝ CRESTED SATÉN

aguti černá/červená
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Pozice, tvar, centrum a barva koruny
5. Struktura a lesk srsti
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a
dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka).
Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není
zdvojený a neubíhá do pěšinky. Americký crested má jediný rozdíl a tím je odlišné zbarvení
čelní rozety. Tato tzv. koruna je vždy v bílé barvě a tak ostře kontrastuje s ostatní barvou srsti.
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a
vzniká vysoký lesk. Americký crested je povolen ve všech standardem uznaných barvách a
kresbách.
Lehké vady
Mírně delší srst
Mírně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod
Trošku méně bílé barvy v korunce
Nerovnoměrně rozložená bílá v korunce
Bílá barva mírně vybíhající z korunky ven
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Mírně slabší saténový lesk

Hrubé vady
Výrazně delší srst
Výrazně spadávající srst na bocích
Výrazně velký středový bod korunky
Jakkoliv tvarově vadná čelní rozeta
Rozety jinde po těle či pěšinky
Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Střed korunky posunut mimo střed čela
Příliš málo bílé v korunce – méně než 50 %
Bílá barva výrazně vybíhající z korunky ven
Bílá barva jinde na těle
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Výrazně málo saténového lesku
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ROZETA

šiml červená
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Rozložení rozet a hřebeny
5. Tvar a centra rozet
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Na tomto plemeni jsou charakteristickým znakem rozety (vírky), které jsou pravidelně
rozloženy po celém těle. Každý vírek musí být kruhový, dostatečně velký a otevřený, vychází
z jednoho bodu. Nesmí být zdvojený, či ubíhat do pěšinky. Morče má mít 8 rozet, a to
v následujícím rozložení: 4 rozety tvoří pás kolem těla (2 jsou na hřbetě z obou stran páteře a
2 jsou na bocích). Další 4 rozety jsou na zadní části těla (viz obrázek). Na čele mají rozetová
morčata nepravý vírek, který zarůstá a chloupky rostlé dopředu tvoří ofinku. Na tvářích roste
srst směrem dopředu.
Mezi jednotlivými rozetami se tvoří hřebeny. Hřebeny mají být rovné, vzpřímené a
pevné a jsou umístěny takto: Centrální hřeben podél páteře od límce na zadek, dva postranní
hřebeny rovnoběžně s centrálním po každé straně, límcový hřeben přes ramena kolmo na
centrální a zadní hřeben nad boky a zády rovnoběžný s límcovým. Mezi hřebeny nemají vznikat
žádné meziprostory. Srst tvoří pevné hřebeny. Srst rozety je hrubší a není delší než 3 cm.
Rozeta je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
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Lehké vady
Mírně měkčí srst
Mírně kratší nebo delší srst
Jedna zdvojená rozeta (vzdálenost středů
je menší než 1 cm)
Mírně větší středové body rozet
Méně výrazné hřebeny
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně měkká srst
Výrazně krátká nebo dlouhá srst
Více než jedna zdvojená rozeta

Výrazně velké středové body rozet
Jedna nebo více chybějících
nadbývajících rozet než udává popis
Výrazné vybočení rozety z linie
Výrazná příměs chloupků jiné barvy

či

číslování jednotlivých rozet u plemene rozeta

správný tvar rozety

rozeta ubíhající do pěšinky
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rozeta navíc

rozety 6 a 7 ve správné výšce

rozety 6 a 7- asymetrie

ROZETA SATÉN

brindle černá-červená
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Rozety a hřebeny
5. Struktura a lesk srsti
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Na tomto plemeni jsou charakteristickým znakem rozety (vírky), které jsou pravidelně
rozloženy po celém těle. Každý vírek musí být kruhový, dostatečně velký a otevřený, vychází
z jednoho bodu, který není větší, než špendlíková hlavička. Nesmí být zdvojený, či ubíhat do
pěšinky. Morče má mít 8 rozet a to v následujícím rozložení: 4 rozety tvoří pás kolem těla (2
jsou na hřbetě z obou stran páteře a 2 jsou na bocích). Další 4 rozety jsou na zadní části těla (2
na kyčlích a 2 na zadečku zvířete). Na čele mají rozetová morčata nepravý vírek, který zarůstá
a chloupky rostlé dopředu tvoří ofinku. Ramenní rozety jsou žádoucí, ale vyskytují se jen u
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některých zvířat, nejsou nutné. Žádoucím nadstandardem jsou rozetky nad nosem, nebývají
však pravidlem. Na tvářích roste srst směrem dopředu.
Mezi jednotlivými rozetami se tvoří hřebeny. Hřebeny mají být rovné, vzpřímené a
pevné a jsou umístěny takto: Centrální hřeben podél páteře od límce na zadek, dva postranní
hřebeny rovnoběžně s centrálním po každé straně, límcový hřeben přes ramena kolmo na
centrální a zadní hřeben nad boky a zády rovnoběžný s límcovým. Mezi hřebeny nemají vznikat
žádné meziprostory. Srst tvoří pevné hřebeny. Srst rozety satén není delší než 3 cm. Rozeta
satén je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější
a vzniká vysoký lesk.
Lehké vady
Mírně měkčí srst
Mírně kratší nebo delší srst
Jedna zdvojená rozeta
Mírně větší středové body rozet
Méně výrazné hřebeny
Mírně slabší saténový lesk
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně měkká srst
Výrazně krátká nebo dlouhá srst
Více než jedna zdvojená rozeta
Výrazně velké středové body rozet
Jedna nebo více chybějících
nadbývajících rozet než udává popis
Vybočení rozety z linie
Výrazně málo saténového lesku
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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REX

červená - bílá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Struktura srsti
5. Elasticita
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a
krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky)
nebo pěšinky dělící srst.
Rex je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně měkčí srst
Mírně delší srst
Mírně polehlejší srst
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně měkká srst
Výrazně dlouhá srst
Výrazně polehlá srst
Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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REX SATÉN

čokoládová
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Struktura a elasticita
5. Lesk
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a
krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky)
nebo pěšinky dělící srst.
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější
a vzniká vysoký lesk.
Rex satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně měkčí srst
Mírně delší srst
Mírně polehlá srst
Mírně slabší saténový lesk
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně měkká srst
Výrazně dlouhá srst
Výrazně polehlá srst
Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Výrazně málo saténového lesku
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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US TEDDY

krémová - bílá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Struktura srsti
5. Elasticita
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a
krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky)
nebo pěšinky dělící srst. Americký teddy je vzhledově totožný s rexem, rozdíl je pouze
genetický.
Americký teddy je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně měkčí srst
Mírně delší srst
Mírně polehlá srst
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně měkká srst
Výrazně dlouhá srst
Výrazně polehlá srst
Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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US TEDDY SATÉN

buff - bílá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Struktura a elasticita
5. Lesk
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a
krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky)
nebo pěšinky dělící srst. Americký teddy je vzhledově totožný s rexem, rozdíl je pouze
genetický.
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější
a vzniká vysoký lesk.
Americký teddy satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně měkčí srst
Mírně delší srst
Mírně polehlá srst
Mírně slabší saténový lesk

Hrubé vady
Výrazně měkká srst
Výrazně dlouhá srst
Výrazně polehlá srst
Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Výrazně málo saténového lesku
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CH TEDDY

béžová - zlatá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Struktura srsti
5. Elasticita
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Plemeno švýcarský teddy je typické polodlouhou srstí, jejíž délka je asi 7 cm. Souměrně
dlouhá srst je hustá, měkká a krepovitá, roste kolmo od těla. V srsti tohoto plemene nejsou
žádné rozety ani pěšinky. Tolerována je pouze čelní rozeta, která se v dospělosti v husté srsti
opticky ztrácí.
Švýcarský teddy je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší nebo delší srst
Mírně polehlá srst
Korunka

Hrubé vady
Výrazně dlouhá nebo krátká srst
Výrazně polehlá srst
Rozety nebo pěšinky jinde po těle vyjma korunky.
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CH TEDDY SATÉN

černá - bílá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Struktura srsti a elasticita
5. Lesk
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Plemeno švýcarský teddy je typické polodlouhou srstí, jejíž délka je asi 7 cm. Souměrně
dlouhá srst je hustá, měkká a krepovitá, roste kolmo od těla. V srsti tohoto plemene nejsou
žádné rozety ani pěšinky. Tolerována je pouze čelní rozeta, která se v dospělosti v husté srsti
opticky ztrácí.
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější
a vzniká vysoký lesk.
Švýcarský teddy satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší nebo delší srst
Mírně polehlá srst
Korunka
Mírně slabší saténový lesk
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně dlouhá nebo krátká srst
Výrazně polehlá srst
Rozety nebo pěšinky jinde po těle. Krom korunky
Výrazně málo saténového lesku
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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Dlouhosrstá plemena morčat
ŠELTIE

červená - bílá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Licousy
5. Hříva
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a hustá. Dlouhá srst
narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší a
k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy.
Šeltie je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Kratší hříva
Kratší licousy
Nerovnoměrně dlouhá srst

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Výrazně krátká hříva
Výrazně krátké licousy
Výrazně nerovnoměrně dlouhá
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ŠELTIE SATÉN

čokoládová
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Licousy, hříva
5. Lesk
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a hustá. Dlouhá srst
narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší a
k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy.
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější
a vzniká vysoký lesk.
Šeltie satén je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně slabší saténový lesk
Kratší hříva
Kratší licousy

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Výrazně málo saténového lesku
Výrazně krátká hříva
Výrazně krátké licousy
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CORONET

červená - bílá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Pozice, tvar a centrum koruny
5. Licousy a hříva
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a hustá. Dlouhá srst
narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší a
k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Na hlavě morčete je čelní
rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než
špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky.
Coronet je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně přerůstající srst v korunce
Mírně větší středový bod korunky
Mírně uzavřená korunka
Kratší hříva
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Výrazně přerůstající srst v korunce
Výrazně velký středový bod korunky
Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Posunutý střed koruny na čele
Špatně tvarovaná korunka
Výrazně uzavřená korunka
Zastřižená či mechanicky upravená korunka
Rozety jinde po těle či pěšinky
Výrazně krátká hříva
Výrazně krátké licousy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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CORONET SATÉN

černá – bílá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Koruna, licousy, hříva
5. Lesk
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20
cm. Je hustá a lesklá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně
dolů. Srst na hlavě je kratší a k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká
licousy. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně
otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky.
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější
a vzniká vysoký lesk.
Coronet satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně přerůstající srst v korunka
Mírně větší středový bod korunky
Mírně uzavřená korunka
Kratší hříva
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Mírně slabší saténový lesk

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Výrazně přerůstající srst v korunce
Výrazně velký středový bod korunky
Výrazně uzavřená korunka
Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Posunutý střed korunky na čele
Špatně tvarovaná korunka
Zastřižená či mechanicky upravená korunka
Rozety jinde po těle či pěšinky
Výrazně krátká hříva
Výrazně krátké licousy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Výrazně málo saténového lesku
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PERUÁNEC

bílá tmavooká
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Licousy a pony
5. Rozety
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20
cm. Je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste
obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou
dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy).
Peruánec je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně větší středové body rozet
Mírně výše posazené rozety
Mírná asymetrie rozet
Kratší pony
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Kulatá korunka na čele
Chybějící nebo přebývající rozety
Špatně tvarované rozety
Výrazně větší středové body rozet
Vysoko posazené rozety
Výrazná asymetrie rozet
Výrazně krátká pony
Výrazně krátké licousy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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PERUÁNEC SATÉN

aguti černá/červená
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Rozety, licousy a ponny
5. Lesk
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20
cm. Je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste
obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou
dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy).
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a
vzniká vysoký lesk. Peruánec satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a
kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně větší středové body rozet
Mírně výše posazené rozety
Mírná asymetrie rozet
Mírně slabší saténový lesk
Kratší pony
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Kulatá korunka na čele
Chybějící nebo přebývající rozety
Špatně tvarované rozety
Výrazně větší středové body rozet
Vysoko posazené rozety
Výrazná asymetrie rozet
Výrazně málo saténového lesku
Výrazně krátká pony
Výrazně krátké licousy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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TEXEL

krémová - bílá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Elasticita, struktura a kudrnatost
5. Licousy a hříva
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčejí do spirál.
Srst je souměrně dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá.
Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je
kratší, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Srst na břiše je též kudrnatá. Srst
by se neměla rozčesávat.
Texel je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně méně „loken“
Kratší hříva
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně kratší srst
Výrazně rovná srst
Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Výrazně krátká hříva
Výrazně krátké licousy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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TEXEL SATÉN

zlatá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Elasticita, struktura a kudrnatost. Licousy a hříva
5. Lesk
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčejí do spirál.
Srst je souměrně dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá.
Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je
kratší, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Srst na břiše je též kudrnatá. Srst
by se neměla rozčesávat.
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější
a vzniká vysoký lesk.
Texel satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně méně „loken“
Mírně slabší saténový lesk
Kratší hříva
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně kratší srst
Výrazně rovná srst
Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Výrazně málo saténového lesku
Výrazně krátká hříva
Výrazně krátké licousy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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MERINO

aguti černá/červená
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Elasticita, struktura a kudrnatost.
5. Koruna,licousy a hříva
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčejí do spirál.
Srst je dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Dlouhá srst
narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší, žádaná
je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka).
Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není
zdvojený a neubíhá do pěšinky. Srst na břiše je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.
Merino je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně přerůstající srst v koruně
Mírně méně „loken“
Mírně větší středový bod korunky
Kratší hříva
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Výrazně přerůstající srst v koruně
Výrazně rovná srst
Výrazně velký středový bod korunky
Špatně tvarovaná korunka
Rozety jinde po těle či pěšinky
Posunutý střed korunky na čele
Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Výrazně krátká hříva
Výrazně krátké licousy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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MERINO SATÉN

červená
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Elasticita, struktura a kudrnatost. Koruna, licousy a hříva
5. Lesk
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčejí do spirál.
Srst je dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Dlouhá srst
narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší, žádaná
je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka).
Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není
zdvojený a neubíhá do pěšinky. Srst na břiše je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.
Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a
vzniká vysoký lesk. Merino satén je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a
kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně přerůstající srst v koruně
Mírně méně „loken“
Mírně větší středový bod korunky
Kratší hříva
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy
Mírně slabší saténový lesk

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Výrazně přerůstající srst v koruně
Výrazně rovná srst
Výrazně velký středový bod korunky
Špatně tvarovaná korunka
Rozety jinde po těle či pěšinky
Posunutý střed korunky na čele
Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Výrazně krátká hříva nebo licousy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Výrazně málo saténového lesku
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ALPAKA

oranžová - bílá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Elasticita, struktura a kudrnatost.
5. Pony, licousy a rozety
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčejí do spirál.
Srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Na
zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě.
Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této
ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na břiše je též
kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.
Alpaka je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně méně „loken“
Mírně větší středové body rozet
Mírná asymetrie rozet
Mírně výše posazené rozety
Kratší pony
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Výrazně rovná srst
Kulatá korunka na čele
Chybějící nebo přebývající rozety
Špatně tvarované rozety
Výrazně větší středové body rozet
Vysoko posazené rozety
Výrazná asymetrie rozet
Výrazně krátká pony
Výrazně krátké licousy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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ALPAKA SATÉN

bílá s oranžovou
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Elasticita, struktura, kudrnatost. Pony, licousy a rozety.
5. Lesk
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčejí do spirál.
Srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Na
zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě.
Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této
ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na břiše je též
kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat. Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy
se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk. Alpaka satén je povolena ve všech
standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně méně „loken“
Mírně větší středové body rozet
Mírná asymetrie rozet
Mírně výše posazené rozety
Mírně slabší saténový lesk
Kratší pony
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Výrazně rovná srst
Kulatá korunka na čele
Chybějící nebo přebývající rozety
Špatně tvarované rozety
Výrazně větší středové body rozet
Vysoko posazené rozety
Výrazná asymetrie rozet
Výrazně málo saténového lesku
Výrazně krátká pony nebo licousy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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LUNKARYA- PERUÁNEC

oranžová - bílá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Elasticita, struktura a kudrnatost.
5. Pony, licousy a rozety
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má zvlněnou srst, jednotlivé pramínky se stáčejí do spirál. Srst je
souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Roste kolmo od těla, je hustá
a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od
zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí
ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na břiše
je též kudrnatá. Strukturou je srst odlišná od klasických kudrnatých plemen. Chlup není
krepovitý. Gen, který způsobuje kudrnatost se dědí dominantně, tzn. že potomků lunkarya se
můžeme dočkat již v první generaci. Srst by se neměla rozčesávat. Lunkarya - peruánec je
povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně méně „loken“
Mírně větší středové body rozet
Mírná asymetrie rozet
Mírně výše posazené rozety
Kratší pony
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Výrazně rovná srst
Kulatá korunka na čele
Chybějící nebo přebývající rozety
Špatně tvarované rozety
Výrazně větší středové body rozet
Vysoko posazené rozety
Výrazná asymetrie rozet
Výrazná krepovitost srsti
Výrazně krátká pony nebo licousy
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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LUNKARYA- PERUÁNEC SATÉN

červená - bílá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Elasticita, struktura, kudrnatost. Pony, licousy a rozety.
5. Lesk
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Toto plemeno má zvlněnou srst, jednotlivé pramínky se stáčejí do spirál. Srst je
souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Na zádi (na
kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele
je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se
říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na břiše je též kudrnatá.
Strukturou je srst odlišná od klasických kudrnatých plemen. Chlup není krepovitý. Gen, který
způsobuje kudrnatost se dědí dominantně, tzn. že potomků lunkarya se můžeme dočkat již
v první generaci. Srst by se neměla rozčesávat. Díky saténovému faktoru se světlo odráží
jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk. Lunkarya - peruánec je
povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.
Lehké vady
Mírně kratší srst
Mírně méně „loken“
Mírně větší středové body rozet
Mírná asymetrie rozet
Mírně výše posazené rozety
Mírně slabší saténový lesk
Kratší pony
Kratší licousy
Mírná příměs chloupků jiné barvy

Hrubé vady
Výrazně krátká srst
Výrazně rovná srst
Kulatá korunka na čele
Chybějící nebo přebývající rozety
Špatně tvarované rozety
Výrazně větší středové body rozet
Vysoko posazené nebo asymetrické rozety
Výrazně málo saténového lesku
Výrazně krátká pony nebo licousy
Výrazná krepovitost srsti
Výrazná příměs chloupků jiné barvy
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DODATEK
POSUZOVACÍ LÍSTEK PRO STANDARD A I B
Český svaz chovatelů, z.s.
ÚOK chovatelů hlodavců

POSUZOVACÍ LÍSTEK
Standard
Logo ÚOK chovatelů
hlodavců nebo logo
výstavy

Číslo
klece
Jméno

Plemeno
Barva
Pohlaví

Reg. č.

Kolekce/Jedn.

Třída

Místo
Datum
1. Typ a stavba (15)
2. Hlava, oči, uši (15)
3. Hustota a délka srsti / Kůže (15)
4. (15)
5. (15)
6. (15)
7. Kondice a prezentace (10)

iniciály a podpis zapisovatele

podpis posuzovatele

Poznámka:
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KLASIFIKAČNÍ STUPNICE
98 – 100
96 –97,5
94 – 95.5
90 – 93,5
89,5 a méně
0

Vynikající
Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Nedostatečný
Diskvalifikace

Hodnocení a udělování cen:
Lehká vada - bodová srážka
Hrubá vada - diskvalifikace
V jedné položce bodovacího lístku se může strhnout maximálně 5 bodů. Při vyšší srážce jde
automaticky o diskvalifikaci. Je-li morčeti udělena v některé z položek diskvalifikace, nemusí
již být posuzovatelem dále hodnoceno.
Je-li posuzovatelem shledána nevýstavní kondice zvířete, např. důsledkem příznaků klinického
onemocnění, muže být morče kdykoliv během posuzování diskvalifikováno a dále již
neposuzováno.
Tabulka bodových srážek u častých vad
1 zálomek
výrůstek na uchu
polydaktylie u cuy morčat
tukový váček v oku
1 zdvojená rozeta (pro plemeno
rozeta)
čelní korunka u švýcarského teddy

2,5 bodu
0,5 bodu
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

Morčata se vystavují:
Jednotlivě
V párech – pár tvoří dvě morčata různého pohlaví, stejného plemene, barvy, bez ohledu na
věkovou třídu. Musejí být od jednoho majitele.
V kolekcích - kolekci tvoří čtyři morčata stejného plemene, barvy a věkové třídy. Musejí být od
jednoho majitele. Celkovým výsledkem je bodový součet všech čtyřech morčat. V případě
diskvalifikace, i jednoho morčete, kolekce zaniká.
Ve skupinách - skupinu tvoří čtyři morčata stejného plemene a barvy, bez ohledu na věkovou
třídu. Musejí být od jednoho majitele. Celkovým výsledkem je bodový součet všech čtyřech
morčat. V případě diskvalifikace, i jednoho morčete, skupina zaniká.
Celkovým výsledkem u párů, skupin a kolekcí je bodový součet všech morčat, nebo o ceně
rozhoduje posuzovatel, pořadatel musí uvést v podmínkách výstavy. V případě diskvalifikace,
i jednoho morčete, seskupení zaniká.
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Zadání cen, které se budou na výstavě udělovat, je plně v kompetenci pořadatele výstavy.
Ceny vždy uděluje posuzovatel.
Ceny se udělují na morčata s minimálně 94 body.
Ocenění nelze nárokovat.
Udělení čekatelské kartičky na šampióna je od 96 bodů (výborný).
Věkové třídy:
třída baby - do pátého měsíce stáří, minimální hmotnost 500 g
třída junior- od dosaženého pátého měsíce stáří do devátého měsíce stáří
třída adult - od dosaženého devátého měsíce stáří
Při jakékoliv pochybnosti může posuzovatel morče kontrolně převážit. V případě nižší
hmotnosti, než je uvedeno, může morče diskvalifikovat.
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STANDARD B
SEZNAM UZNANÝCH B- PLEMEN MORČAT
Bezsrstá morčata :
skinny
skinny satén
baldwin
baldwin satén
Obří morčata :
cuy
cuy satén

BAREVNÉ RÁZY B- PLEMEN MORČAT :
Viz standard A.

Bezsrstá morčata
1. TYP A STAVBA TĚLA
Viz standard A.
2. HLAVA, OČI A UŠI
Viz standard A.
3. KŮŽE
Kůže morčete je pevná, působí zdravým a celistvým dojmem, je bez vnějších parazitů.
Lehké vady
Mírné poškození kůže-jizvy
Malá boulička nebo zduřenina

Hrubé vady
Výrazné poškození kůže – jizvy
Výrazné zduřeniny a boule

4. SPECIFIKA HLAVY
Rozepsáno u jednotlivého plemene.
5. SPECIFIKA TĚLA
Rozepsáno u jednotlivého plemene.
6. BARVA
Viz standard A.
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7. KONDICE A PREZENTACE
Vystavené morče musí být v dobrém výživném stavu. Je zdravé, bez projevů
onemocnění, bez poranění a vnějších parazitů. Kůže je pevná, celistvá, bez poranění. Drápy na
nohou musí být krátké a správně zastřižené. Chodidla jsou bez zranění a zrohovatělých
nárůstků. Případná srst nesmí být nijak upravována (barvena, holena....)
Lehké vady

Mírně delší drápky
Znečištění kolem mazové žlázy
Lupy
Mírně znečištěné uši
Mírně poraněné morče- škrábanec

Hrubé vady
Nemocné morče, hubené morče
Výrazně poraněná kůže
Vnější parazité a jejich vývojová stádia
Přerostlé nezastřižené drápky
Příliš krátce zastřižené drápky (do dřeňové
oblasti)
Naolejovaná a mastná kůže
Obarvená srst
Výrazně znečištěné uši
Holená či depilovaná kůže
Vylomené zuby
Povaha znemožňující objektivní posouzení
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BEZSRSTÁ PLEMENA:
BALDWIN a BALDWIN SATÉN

šiml červená
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Kůže
4. Specifika hlavy
5. Specifika těla
6. Barva
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Baldwiní kůže bývá na dotek poněkud gumová bez jakéhokoliv osrstění. Při pohlazení
vaše ruka na jeho kůži poněkud drhne, kůže není jemná a hladká jako u skinny. Baldwin se rodí
normálně osrstěný, ale srst postupně od 5. dne ztrácí směrem od hlavy. Do věku 2. měsíců
musí být úplně holý, jinak mu zbytky srsti zůstanou po celý život (tzv. mezityp).
Na kůži baldwina se tvoří vrásky a záhyby, které jsou nejvýraznější na hlavě, ramenou
a nohách. Na hlavě má být od shora dolů středová linie a vrásky se mají tvořit kolem ní. Na
ramenech jsou hluboké vrásky, zadek je hladký. Mohou se vyskytnout chloupky na nártech,
vousy na tvářích a bradě.
U barvy baldwina se posuzuje její intenzita (pigmentace) a u vícebarevných baldwinů a
baldwinů s kresbou její vyváženost a rozložení. U baldwina z plemene americký crested se
toleruje bezpigmentová skvrnka na čele s bodovou srážkou 0,5 bodu.

Lehké vady
Hrubé vady
Méně vrásek a záhybů
Chybějící vrásky a záhyby
Velmi mírné osrstění u mláďat (tlapky, Chloupky po těle, vyjma výše uvedených
hlava)
částí těla
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SKINNY s SKINNY SATÉN

černá
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Kůže
4. Specifika hlavy
5. Specifika těla
6. Barva, lesk
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

Skinny mají po celém těle velmi nepatrné množství prakticky neviditelného chmýří,
které činí jejich tělo příjemné na dotek. Srst na končetinách zasahuje do výšky kotníků a
loketních kloubů. Srst na těle je nežádoucí.
Uznány jsou obě variety:
Pompon - ohraničené osrstění na nose končící symetricky v úrovni vnitřních koutků očí.
Véčko – osrstění nosu není zakončeno v úrovni vnitřních koutků očí, pokračuje podél
nadočnicových oblouků směrem k uším a připomíná tvar písmene V.
Lehké vady
Mírně
větší
osrstění
na
specifikovaných částech těla
Mírně menší osrstění na
specifikovaných částech těla
Chybějící chmýří na těle
Chybějící vousky

Hrubé vady
výše Nadměrné osrstění na těle
výše Lysá místa
Nedostatečné
osrstění
na
výše
specifikovaných částech těla
Nepřirozené konečky chlupů osrstěných
částí těla

DODATEK
Viz standard A
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CUY a CUY SATÉN

kalifornská čokoládová:krémová
Bodovací systém
1. Typ a stavba
2. Hlava, oči, uši
3. Hustota a délka srsti
4. Hmotnost
5. Specifika plemene
6. Specifika barvy a kresby
7. Kondice a prezentace

15
15
15
15
15
15
10

1. TYP A STAVBA TĚLA
Stavba těla je stejná u všech plemen cuy morčat. Plemenné rozdíly jsou v délce srsti a
její struktuře, v přítomnosti nebo nepřítomnosti rozet a jejich počtu a umístění.
Morče musí celkově působit pevným, silným a kompaktním dojmem avšak bez
přetučnění. Široká oblá hlava přechází v krátký a silný krk. Ramenní partie je široká a dobře
osvalená. Předhrudí je plné a široké, lopatka je dobře osvalená.
Ramena přechází v mírně delší hřbet. Hřbet je široký pevný. Zadní část je plná a oblá,
ocas chybí. Každé morče má na zádi žlázu, která vylučuje tuhý maz. Končetiny jsou krátké,
rovné a silné. U cuy morčat se toleruje mnohoprstost tzv. polydaktylie, která je geneticky
vázaná na obří růst, je dominantní a je lehkou vadou (některé prsty nemusejí být funkční).
Prsty jsou zakončeny drápky. Morče má v horní čelisti vepředu dva velké, ostré přední zuby
(hlodáky) a v zadní části 4 zuby (stoličky). Ve spodní čelisti rovněž 2 hlodáky a vzadu 4 stoličky.
Morče má vždy dvě funkční mléčné žlázy.
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Lehké vady

Hrubé vady

Mírně kratší
Výrazně dlouhé tělo
Výrazně úzké tělo
Mírně vystouplé lopatky
Mírně sedlovitý hřbet
Mírně hranatá, skosená, spáditá záď
Mírné vtočení či vytočení 1-2 prstů
Mnohoprstost

Výrazně krátké
Výrazně vystouplé lopatky
Výrazně sedlovitý hřbet
Výrazně hranatá, skosená, spáditá záď
Výrazné vtočení či vytočení 3 a více prstů
Více či méně mléčných žláz, než 2

Povaha znemožňující posouzení

2. HLAVA, OČI A UŠI
Viz standard A.
3. HUSTOTA A DÉLKA SRSTI
Viz standard A.
4. HMOTNOST
třída baby
méně jak 700g
0 bodů

700-900g
14 bodů

více jak 900g
15 bodů

třída junior
méně jak 1000g
0 bodů

1000-1700g
14 bodů

více jak 1700g
15 bodů

třída adult
méně jak 1800g
0 bodů

1800-2000g
14 bodů

více jak 2000g
15 bodů

5. SPECIFIKA PLEMENE
Viz standard A (Výjimka je u plemene cuy rozeta, kde jsou požadovány minimálně 4 bezchybné
rozety na těle.)
6. SPECIFIKA BARVY A KRESBY
Viz standard A
7. KONDICE A PREZENTACE
Viz standard A

DODATEK
Viz standard A
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VĚKOVÉ TŘÍDY
třída baby- do pátého měsíce stáří, minimální hmotnost 700g
třída junior- od dosaženého pátého měsíce stáří do devátého měsíce stáří, minimální
hmotnost 1000g
třída adult- od dosaženého devátého měsíce stáří, minimální hmotnost 1800g
Při jakékoliv pochybnosti může posuzovatel morče kontrolně převážit. V případě nižší
hmotnosti, než je uvedeno, může morče diskvalifikovat.
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STANDARD C - MAZLÍCI
I morčata, která se nenarodila se správnou barvou či délkou srsti, mají právo být
vystavována a soutěžit mezi sebou. Proto vzniká tento standard mazlíků, podle kterého mohou
být na výstavách posuzována jakákoli morčata, která neodpovídají standardu. Je to příležitost
jak pro typické „zverimexové“ mazlíky, tak pro morčata po standardních rodičích, které třeba
jen drobná chybička oproti standardu vyřazuje z klasických výstav.
U těchto morčat nezáleží na přesné délce srsti či správném rozložení barev – důraz je
kladen především na kondici a správnou péči o morče. U mazlíků je ideálem kvalitně živené
morče, o které je pečováno pravidelně a s láskou.
Podle tohoto standardu mazlíků je možné posuzovat i neuznaná plemena morčat.
Posuzování mazlíků morčat může podle rozhodnutí ÚOK provádět i adept na
posuzovatele morčat.
1. Stavba těla – 10 bodů
Minimální hmotnost pro posouzení ve standardu C je 500 g. Morče by mělo být dobře živené.
Mohou být vystaveni kastráti.
•

Vady:
Hubené, málo osvalené tělo
2. Srst/Kůže – 10 bodů
Důraz je především kladen na kvalitní, hustou a lesklou srst, bez holých míst. Srst morčete
zkrátka musí působit zdravým dojmem. Nesmí být okousaná.

•
•
•

•

Vady - osrstěná morčata:
Prořídlá srst
Lysiny
Okousaná srst
U bezsrstých morčat je důraz kladen především na kvalitu kůže. Kůže musí působit zdravým
dojmem. Neměla by být zjizvená.
Vady - bezsrstá morčata:
Zhojené jizvy
3. Oči – 10 bodů
Oči mají být čisté, jasné a s jiskrou, lehce vystouplé. Nemají být matné a zapadlé.

•
•
•
•

Vady:
Matné oči
Ulepené oči
Zapadlé oči
Zákal
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4. Uši – 10 bodů
Na rozdíl od standardních morčat není předepsán přesný tvar hlavy či posazení uší. Při
hodnocení uší je posuzována především jejich čistota a celistvost.
•
•
•
•

Vady:
Natržené uši
Poškozené uši
Špinavé uši
Výrůstek nebo výrůstky na uších
5. Zuby – 10 bodů
Zuby morčete jsou čisté a správné délky.

•
•
•
•
•
•

Vady:
Nestejně dlouhé zuby
Přerostlé zuby
Uražené zuby
Chybějící zub/zuby
Poškozené zuby
Špinavé, nezdravě zabarvené zuby
6. Tlapky – 10 bodů
Morče má 2 párové končetiny, přední a zadní. Na přední končetině má 4 prsty a na zadní 3
prsty.

•
•
•
•

Vady:
Vtočená tlapka/y
Chybějící prst/prsty
Ošlapky
Suchá kůže na chodidlech
7. Drápky – 10 bodů
Všechny končetiny u morčete jsou zakončeny drápky.

•
•
•

Vady:
Chybějící drápek/drápky
Příliš dlouhé drápky
Příliš krátké drápky
8. Přítulnost morčete – 10 bodů
Správné mazlící morče má být zvyklé na lidskou ruku. Při posuzování nesmí být agresivní ani
příliš apatické. Správné mazlící morče je přiměřeně zvědavé, nechá se pohladit.

•
•

Vady:
Morče je agresivní, snaží se kousnout či neustále utíká
Morče je příliš apatické, nejeví zájem o okolí
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9. Kondice a prezentace – 10 bodů
Morče musí být v dobrém zdravotním stavu bez vnějších parazitů a poranění.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vady:
Špinavý, ulepený nebo mokrý nos
Špinavé tlapky či jiná část těla
Hubené či drobné morče
Ztučnělé morče
Počůraná srst
Zacuchaná či zplstnatělá srst
Strupy u tlamky a po těle
Anatomické abnormality
Parazité
Povaha znemožňující posouzení

10. Celkový dojem – 10 bodů
Morče má být veselé a čilé, s upravenou srstí. Celkově má působit čistým dojmem.
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DODATEK
POSUZOVACÍ LÍSTEK PRO POSUZOVÁNÍ MAZLÍKŮ MORČAT
Český svaz chovatelů, z.s.
ÚOK chovatelů hlodavců

POSUZOVACÍ LÍSTEK
Standard
Logo ÚOK chovatelů
hlodavců nebo logo
výstavy

Číslo
klece

Jméno
Plemeno
Barva
Pohlaví

Reg. č.

Kolekce/Jedn.

Třída

Místo
Datum
1. Typ a stavba (10)
2. Srst/Kůže (10)
3. Oči (10)
4. Uši (10)
5. Zuby (10)
6. Tlapky (10)
7. Drápky (10)
8. Přítulnost (10)
9. Kondice a prezentace (10)
10. Celkový dojem (10)

iniciály a podpis zapisovatele

podpis posuzovatele

Poznámka:
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