UZNANÁ PLEMENA KOÈEK
A OZNAÈOVÁNÍ SYSTÉMEM EMS
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PLEMENNÁ SKUPINA I.
Perská kočka (Persian)
Exotická kočka (Exotic)
PLEMENNÁ SKUPINA II.
Mainská mývalí (Maine Coon)
Norská lesní (Norwegian Forest)
Ragdoll
Birma (Sacred Birman)
Sibiřská kočka (Siberian)
Turecká angora (Turkish Angora)
Turecká Van (Turkish Van)
Americká kadeřavá (American Curled Shorthair)
Americká kadeřavá (American Curled Longhair)
PLEMENNÁ SKUPINA III.
Habešská kočka (Abyssinian)
Somálská kočka (Somali)
Bengálská kočka (Bengal)
Burmila
Britská kočka (British Shorthair)
Barmská kočka (Burmese)
Kartouzská kočka (Chartreux)
Cornish Rex
Devon Rex
Evropská kočka (European Shorthair)
Německý rex (German Rex)
Japonský bobtail (Japanese Bobtail)
Korat
Manx
Egyptská Mau (Egyptian Mau)
Ocicat
Ruská modrá (Russian Blue)
Sokoke
Sfynx (Sphynx)
Snowshoe
Kurilský bobtail krátkosrstý
Kurilský bobtail dlouhosrstý
PLEMENNÁ SKUPINA IV.
Balinéská kočka (Balinese)
Orientální dlouhosrstá (Oriental Longhair) dříve javánská kočka
Orientální krátkosrstá (Oriental Shorthair)
Siamská kočka (Siamese)
RŮZNÉ
dlouhosrstá kočka neurčeného plemene
krátkosrstá kočka neurčeného plemene
kočka plemene neuznaného FIFe

ZBARVENÍ SRSTI

SNÍŽENÁ INTENZITA PIGMENTACE

n

černá (základní barva, seal, ruddy

31

barmská úpigmentace (burmese)

a

modrá

32

tonkinská pigmentace (tonkinese)

b

čokoládová

33

siamská pigmentace (siamese)

c

lilová

d

červená (závislá na pohlaví)

51

Manx rumpy

e

krémová

52

manx rumpy riser

f

(černě) želvovinová

53

Manx stumpy

g

modře želvovinová (modrokrémová)

54

Mans longie

h

čokoládově želvovinová

j

lilově želvovinová

61

modré oči

o

skořicová (červenohnědá, sorrel)

62

oranžové oči

p

plavá (fawn)

63

nestejně zbarvené oči (odd eyes)

q

skořicově želvovinová

64

zelené oči

r

plavě želvovinová

65

barmsky žluté oči

w

(dominantně) bílá

66

tonkinsky tyrkysové oči

67

siamsky modré oči

STŘÍBŘITÉ A ZLATÉ ODSTÍNY

ZKRÁCENÍ OCASU

ZBARVENÍ OČÍ

s

stříbřitá, kouřová

y

zlatá

71

rovné (vztyčené) boltce

x

neuznané zbarvení srsti

72

ohnutéboltce

73

sklopené boltce

BÍLÁ SKVRNITOST
01 bílá skvrnitost typu "van"
02 bílá skvrnitost typu "harlekýn"
03 bílá skvrnitost typu "bikolor"
04 bílá skvrnitost typu "mitted"
05 bílá skvrnitost typu "snowshoe"
09 nespecifikované bílé skvrny
DEPIGMENTACE SRSTI
11 stínovaná (shaded)
12 závojová (shell)
TYP KRESBY V SRSTI
21 s nespecifikovanou kresbou
22 mramorování (blotched)
23 tygrování (mackerel)
24 tečkování (spotted)
25 s tikingem (ticked tabby)
25 s tikingem (ticked tabby)

POSTAVENÍ UŠNÍCH BOLTCŮ

POZNÁMKY:
K označení kočky kódem EMS se u každého
plemene uvádějí pouze nezbytně nutné části
identifikačního kódu, který sestává z
třípísmenného kódu plemene,
jednopísmenného, resp. dvoupísmenného
hlavního, resp. doplňkového kódu zbarvení
a potřebného počtu dvojčíslí kódů
skupinových znaků. Jednotlivé části kódu se
oddělují mezerami.
Znaky pro dané plemeno charakteristické se
vypouštějí. Pro každé plemeno je přesně
vymezeno, které kombinace exteriérových
znaků jsou přípustné. V přehledu nejsou
uváděny speciální modifikační kódy.
Upraveno na stav platný k 1.1.2004, česká
terminologie odpovídá poslednímu vydání
české verze Standardů plemen z r.1996.
Uznaná plemena a systém EMS jsou vždy
součástí platného znění Registračního řádu
FIFe.

