
BAREVNÍ KANÁŘI

Skupina: I lipochromoví (světlí)

barevná třída 1 BÍLÍ

výstavní třída 1/1 dominantně bílí
1/2 recesivně bílí
1/3 bílí červenoocí – albino (v pořadí /1, /2)

barevná třída 2 ŽLUTÍ

výstavní třída 2/1 žlutí intenzivní (A)
2/2 žlutí plísňoví (B)
2/3 slonovinově žlutí (A, B)
2/4 žlutí červenoocí – lutino (v pořadí /1, /2, /3)

barevná třída 3 ČERVENÍ

výstavní třída 3/1 červení intenzivní (A)
3/2 červení plísňoví (B)
3/3 slonovinově červení (A, B)
3/4 červení červenoocí – rubino (v pořadí /1, /2, /3)

barevná třída 4 MOZAIKOVÍ

výstavní třída 4/1 žlutí mozaikoví (CI, CII)
4/2 červení mozaikoví (CI, CII)
4/3 červenoocí mozaikoví (v pořadí /1, /2)

Skupina: II melaninoví (tmaví)

barevná třída 5 KLASICKY MELANINOVÍ

výstavní třída 5/1

dominantně bíločerní (a), dom. bíloachátoví (b), dom. bílohnědí (c), dom. bíloisabeloví 
(d);
(dále zapsáno jen ve zkratkách řad a, b, c, d, viz. Klíč BK)
recesivně bílo… (a, b, c, d)

5/2 žluto… (a, b, c, d, A, B)
slonovinově žluto… (a, b, c, d, A, B)

5/3 červeno… (a, b, c, d, A, B)
slonovinově červeno… (a, b, c, d, A, B)

5/4 žluto… (a, b, c, d, mozaikoví CI, CII)
červeno… (a, b, c, d, mozaikoví CI, CII)

barevná třída 6 PASTELOVÍ

výstavní třída 6/1 dominantně bílo… (a, b, c, d)
recesivně bílo… (a, b, c, d)

6/2 žluto… (a, b, c, d, A, B)
slonovinově žluto… (a, b, c, d, A, B)

6/3 červeno… (a, b, c, d, A, B)
slonovinově červeno… (a, b, c, d, A, B)

6/4 žluto… (a, b, c, d, mozaikoví CI, CII)
červeno… (a, b, c, d, mozaikoví CI, CII)

barevná třída 7 ŠEDOKŘÍDLÍ

výstavní třída 7/1 dominantně bíločerní šedokřídlí
recesivně bíločerní šedokřídlí

7/2 žlutočerní šedokřídlí (A, B)
slonovinově žlutočerní šedokřídlí (A, B)

7/3 červenočerní šedokřídlí (A, B)
slonovinově červenočerní šedokřídlí (A, B)

7/4 žlutočerní šedokřídlí mozaikoví (CI, CII)
červenočerní šedokřídlí mozaikoví (CI, CII)
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barevná třída 8 OPÁLOVÍ

výstavní třída 8/1 dominantně bílo… (a, b, c)
recesivně bílo… (a, b, c)

8/2 žluto… (a, b, c, A, B)
slonovinově žluto… (a, b, c, A, B)

8/3 červeno… (a, b, c, A, B)
slonovinově červeno… (a, b, c, A, B)

8/4 žluto… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)
červeno… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)

barevná třída 9 PHAEO

výstavní třída 9/1 dominantně bílí phaeo
recesivně bílí phaeo

9/2 žlutí phaeo (A, B)
slonovinově žlutí phaeo (A, B)

9/3 červení phaeo (A, B)
slonovinově červení phaeo (A, B)

9/4 žlutí phaeo mozaikoví (CI, CII)
červení phaeo mozaikoví (CI, CII)

barevná třída 10 SATÉNOVÍ

výstavní třída 10/1 dominantně bílí saténoví
recesivně bílí saténoví

10/2 žlutí saténoví (A, B)
slonovinově žlutí saténoví (A, B)

10/3 červení saténoví (A, B)
slonovinově červení saténoví (A, B)

10/4 žlutí saténoví mozaikoví (CI, CII)
červení saténoví mozaikoví (CI, CII)

barevná třída 11 TOPASOVÍ

výstavní třída 11/1 dominantně bílo… (a, b, c) 
recesivně bílo… (a, b, c)

11/2 žluto… (a, b, c, A, B)
slonovinově žluto… (a, b, c, A, B)

11/3 červeno… (a, b, c, A, B)
slonovinově červeno… (a, b, c, A, B)

11/4 žluto… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)
červeno… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)

barevná třída 12 EUMO

výstavní třída 12/1 dominantně bílo… (a, b, c)
recesivně bílo… (a, b, c)

12/2 žluto… (a, b, c, A, B)
slonovinově žluto… (a, b, c, A, B)

12/3 červeno… (a, b, c, A, B)
slonovinově červeno… (a, b, c, A, B)

12/4 žluto… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)
červeno… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)

barevná třída 13 ONYXOVÍ

výstavní třída 13/1 dominantně bílo… (a, b, c)
recesivně bílo… (a, b, c)

13/2 žluto… (a, b, c, A, B)
slonovinově žluto… (a, b, c, A, B)

13/3 červeno… (a, b, c, A, B)
slonovinově červeno… (a, b, c, A, B)

13/4 žluto… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)
červeno… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)
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barevná třída 14 KOBALTOVÍ

výstavní třída 14/1 dominantně bílo… (a, b, c)
recesivně bílo… (a, b, c)

14/2 žluto… (a, b, c, A, B)
slonovinově žluto… (a, b, c, A, B)

14/3 červeno… (a, b, c, A, B)
slonovinově červeno… (a, b, c, A, B)

14/4 žluto… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)
červeno… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)

barevná třída 15 JASPISOVÍ JEDNOFAKTOROVÍ (1F/SF)

výstavní třída 15/1 dominantně bílo… (a, b, c)
recesivně bílo… (a, b, c)

15/2 žluto… (a, b, c, A, B)
slonovinově žluto… (a, b, c, A, B)

15/3 červeno… (a, b, c, A, B)
slonovinově červeno… (a, b, c, A, B)

15/4 žluto… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)
červeno… (a, b, c, mozaikoví CI, CII)

barevná třída: 16 NOVINKY (NEBODUJÍ SE) / včetně dvoufaktorových jaspisů (DF/2F)

výstavní třída 16/1 se základní barvou bílou
16/2 se základní barvou žlutou
16/3 se základní barvou červenou
16/4 mozaikoví
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VÝSTAVNÍ TŘÍDY / Postavoví kanáři
mezinárodní výstavy EXOTA Olomouc

POSTAVOVÍ KANÁŘI

EA/1 Pařížský trubač
EA/2 Severní holanďan
EA/3 Jižní holanďan
EA/4 Švýcarský kadeřavý
EA/5 Italský gibber
EA/6 Padovanský chocholatý
EA/6a Padovanský hladký
EA/7 Fiorino chocholatý
EA/7a Fiorino hladký
EA/8 Španělský giboso
EA/9 Mehringer
EA/10 Melado Tenerife
EA/11 A.G.I.
EA/12 Japonský kadeřavý – Makige
EB/1 Belgický hrbáč
EB/2 Skotský hrbáč
EB/3 Mnichovský hrbáč
EB/4 Japonský hrbáč – Hoso
EC/1 Border fancy
EC/2 Fife fancy
EC/3 Norwich
EC/4 Yorkshire
EC/5 Bernský
EC/6 Španělský razza
EC/7 Španělský Llarget
EC/8 Irská fancy
ED/1 Gloster fancy chocholatý
ED/1a Gloster fancy hladký
ED/2 Německý chocholatý
ED/3 Crest
ED/3a Crestbred
ED/4 Lancashire chocholatý
ED/4a Lancashire hladký
ED/5 Rheinländer chocholatý
ED/5a Rheinländer hladký
EE/1 Lizard stříbrný
EE/1a Lizard zlatý
EE/1b Lizard barevný
EE/2 Portugalský harlekýn chocholatý
EE/2a Portugalský harlekýn hladký

NP/1 Olomoucký kanár chocholatý
NP/1a Olomoucký kanár hladký
NP/2 Vectis chocholatý

NP/0 Novinky a jiná národní plemena (NEBODUJÍ SE)



VÝSTAVNÍ TŘÍDY / Andulky
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ANDULKY

Třída Barva, kresba, mutace

1 světle zelená s normální kresbou

2 světle modrá s normální kresbou

3 šedozelená s normální kresbou

4 šedá s normální kresbou

5 tmavé barvy s normální kresbou: tmavozelená, tmavomodrá, olivová, mauve, fialová

6 žlutá včetně skořicové, skořicové opaliny a opaliny

bílá vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící

šedkřídlá včetně opaliny a žlutolící

7 lutino

albino včetně žlutolící

8 světlekřídlá včetně žlutolící

světlekřídlá opalina včetně žlutolící

9 skořicová světle zelená

skořicová světle modrá

skořicová šedozelená

skořicová šedá

skořicová tmavé barvy: tmavozelená, tmavomodrá, olivová, mauve, fialová

10 skořicová opalina světle zelená

skořicová opalina světle modrá

skořicová opalina šedozelená

skořicová opalina šedá

skořicová opalina tmavé barvy: tmavozelená, tmavomodrá, olivová, mauve, fialová

11 opalina světle zelená

opalina světle modrá

opalina šedozelená

opalina šedá

opalina tmavé barvy: tmavozelená, tmavomodrá, olivová, mauve, fialová

12 Evropská a Australská straka žlutolící s normální kresbou

Evropská a Australská straka žlutolící skořicová, skořicová opalina a opalina

13 dvoufaktorová perla žlutá

dvoufaktorová perla bílá včetně žlutolící

Texas clearbody včetně opaliny a žlutolící

nové mutace, půlstranné včetně žlutolící

14 lacewing žlutá včetně opaliny

lacewing bílá včetně opaliny a žlutolící

15 recesivní straka světle zelená včetně skořicové, skořicové opaliny a opaliny

recesivní straka světle modrá vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící

recesivní straka šedozelená včetně skořicové, skořicové opaliny a opaliny

recesivní straka šedá vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící

recesivní straka tmavé barvy: tmavozelená, tmavomodrá, olivová, mauve, fialová
vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící



16 Australská straka světle zelená včetně skořicové, skořicové opaliny a opaliny

Australská straka světle modrá vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící

Australská straka šedozelená včetně skořicové, skořicové opaliny a opaliny

Australská straka šedá vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící

Australská straka tmavé barvy: tmavozelená, tmavomodrá, olivová, mauve, fialová
vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící

17 perlová světle zelená včetně skořicové, skořicové opaliny a opaliny

perlová světle modrá vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící

perlová šedozelená včetně skořicové, skořicové opaliny a opaliny

perlová šedá vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící

perlová tmavé barvy: tmavozelená, tmavomodrá, olivová, mauve, fialová
vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící

18 plavá včetně opaliny a žlutolící

dominantní kontinentální straka vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící

tmavooká žlutá a bílá včetně žlutolící

chocholatá vč. skořicové, skořicové opaliny a opaliny a žlutolící

19 páry skupin 1 – 5

páry skupin 6, 7 a 14

páry skupin 8, 15 a 18

páry všech dalších skupin

20 kolekce skupin 1 – 5

kolekce skupin 6, 7 a 14

kolekce skupin 8, 15 a 18

kolekce všech dalších skupin
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VÝSTAVNÍ TŘÍDY / Zebřičky
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ZEBŘIČKY

Třída NORMÁLNÍ KRESBA: ŠEDÁ ŘADA

1. šedá
2. mramorová šedá
3. světlehřbetá šedá
4. pastelová dominantní (bělolící) šedá
5. běloprsá (pinguin) šedá
6. pastelová dominantní (bělolící) běloprsá (pinguin) šedá
7. hnědolící šedá
8. černolící šedá
9. černolící mramorová šedá

10. černolící světlehřbetá šedá
11. černolící běloprsá (pinguin) šedá
12. vousatá šedá
13. vousatá mramorová šedá
14. vousatá světlehřbetá šedá
15. vousatá černolící šedá
16. vousatá běloprsá (pinguin) šedá
17. vousatá černolící mramorová šedá
18. vousatá černolící světlehřbetá šedá
19. vousatá černolící běloprsá (pinguin) šedá

Třída NORMÁLNÍ KRESBA: HNĚDÁ ŘADA (SKOŘICOVÁ)

20. hnědá 
21. mramorová hnědá
22. světlehřbetá hnědá
23. isabelová hnědá
24. pastelová recesivní (zlatolící) hnědá
25. běloprsá (pinguin) hnědá
26. pastelová recesivní (zlatolící) běloprsý (pinguin) hnědá
27. hnědolící hnědá
28. černolící hnědá
29. vousatá hnědá
30. vousatá mramorová hnědá+světlehřbetá hnědá
31. vousatá černolící hnědá
32. vousatá černolící mramorová hnědá+světlehřbetá hnědá
33. vousatá běloprsá (pinguin) hnědá

Třída ZMĚNA VZORCE KRESBY: ŠEDÁ ŘADA

34. černoprsá šedá
35. černoprsá mramorová šedá
36. černoprsá světlehřbetá šedá
37. pastelová dominantní (bělolící) černoprsá  šedá
38. černoprsá běloprsá (pinguin) šedá
39. pastelová dominantní (bělolící) běloprsý (pinguin) šedá
40. černoprsá černolící šedá
41. černoprsá černolící mramorová šedá
42. černoprsá černolící světlehřbetá šedá
43. černoprsá vousatá šedá
44. černoprsá vousatá mramorová šedá
45. černoprsá vousatá světlehřbetá šedá
46. černoprsá vousatá černolící šedá
47. černoprsá vousatá černolící mramorová šedá
48. černoprsá vousatá černolící světlehřbetá šedá
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Třída ZMĚNA VZORCE KRESBY: HNĚDÁ ŘADA

30. černoprsá hnědá
32. černoprsá mramorová hnědá+světlehřbetá hnědá
34. isabelová černoprsá hnědá
36. pastelová recesivní (zlatolící) černoprsá hnědá
38. černoprsá běloprsá (pinguin) hnědá
40. vousatá černoprsá hnědá

Třída ZMĚNA VZORCE KRESBY: ŠEDÁ ŘADA

69. oranžovoprsá šedá
71. oranžovoprsá mramorová šedá
73. oranžovoprsá světlehřbetá šedá
75. oranžovoprsá černolící šedá +mramorová šedá+světlehřbetá šedá
77. oranžovoprsá vousatá šedá+mramorová šedá+světlehřbetá šedá
79. oranžovoprsá černoprsá šedá
81. oranžovoprsá černoprsá mramorová šedá+světlehřbetá šedá
83. oranžovoprsá černoprsá vousatá šedá+mramorová šedá+světlehřbetá šedá

Třída ZMĚNA VZORCE KRESBY: HNĚDÁ ŘADA

42. oranžovoprsá hnědá
44. oranžovoprsá mramorová hnědá+světlehřbetá hnědá
46. oranžovoprsá isabelová hnědá
48. oranžovoprsá vousatá isabelová hnědá
50. oranžovoprsá vousatá hnědá+mramorová hnědá+světlehřbetá hnědá
52. oranžovoprsá černoprsá hnědá
54. oranžovoprsá černoprsá mramorová hnědá+světlehřbetá hnědá
56. oranžovoprsá černoprsá vousatá hnědá+mramorová hnědá+světlehřbetá hnědá
58. oranžovoprsá isabelová pheo hnědá
60. oranžovoprsá černoprsá isabelová pheo hnědá
62. oranžovoprsá černoprsá vousatá isabelová pheo hnědá

Třída

84. straka všech mutací
85. bílá
86. žlutozobá všech mutací
87. chocholatá všech mutací
88. novinky (kombinace, mutace) NEBODUJÍ SE


