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Kolie dlouhosrstá

P s i

Andy od Zlatonosné říčky nar. 5. 2. 2013 zlatý
o: Amore Mio New Marton m: Edina Gold Fredina Agi
maj: V. Lesák
Výsledek: chovný výška: 59 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno i klopeno; oko mandlové;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korekt-
ní;  končetiny vzadu sbíhavé  hlezno,  vpředu korektní;  ocas  správně nasazen
i nesen;  varlata  v  šourku;  srst,  pigmentace  správné  textury;  pohybová  me-
chanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní
výraz vyjádřen.

Arden Couleur Argent Celestial Glamour nar. 7. 10. 2013 blue-merle
o: Ch. Kangasvuokon Merlin m: Polar Beauty Modrý Iris
maj: M. Guzeeva
Výsledek: chovný výška: 57 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho korektní; oko mandlové, tmavé; chrup úplný,
skus  nůžkový;  hrudník  úzký;  hřbet  rovný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny
přední a zadní korektní; ocas správně nasazen; varlata v šourku; srst, pigmenta-
ce správné textury; pohybová mechanika lehká, pružná; povaha vyrovnaná; typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti –
pěkné světlé líce, merle barva bez velkých ploten.

Cid z Petřkovických strání nar. 19. 5. 2013 zlatý
o: Dustin Gold Coll-kony m: Becky Golden Bloom
maj: M. Kostelník
Výsledek: chovný výška: 59 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  pravidelná,  pěkný  tvar;  ucho  klopené  standardní;  oko
mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník dobrý; hřbet rovný; bed-
ra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní, v pohybu lehce sbíhavé;

1



ocas správné délky; varlata ok; srst, pigmentace bohatá; pohybová mechanika
pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen; mimořádné přednosti - barva.

Edgar z Mlýnského úvozu nar. 26. 1. 2011 zlatý
o: Especially For You de la Chapelle aux Arbres m: Brendy z Mlýnského úvozu
maj: M. Lamešová
Výsledek: chovný výška: 56 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho korektní; oko mandlové; chrup – vlevo nahoře
zdvojená P1, skus nůžkový; hrudník široký, hluboký; hřbet rovný; bedra, záda
korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen, kratší; var-
lata v šourku; srst, pigmentace správné textury; pohybová mechanika vázaná
vzadu;  povaha vyrovnaná;  typ standardní;  kondice výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen; mimořádné přednosti – sytost zlaté barvy.

F e n y

Challenge Pour Lago Benea nar. 21. 3. 2014 tricolor
o: Lovley Larry Sir vom Brüggener Land
m: Golden Hanna vom Rhododendronwäldchen
maj: E. Plíštilová
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazené, dobře klopené; oko mandlové;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen a nesen; srst, pig-
mentace správné textury; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Charme Fille Lago Benea nar. 21. 3. 2014 tricolor
o: Lovley Larry Sir vom Brüggener Land
m: Golden Hanna vom Rhododendronwäldchen
maj: J. Gogolínová
Výsledek: chovná výška: 54 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  šířeji  nasazené,  správně  klopené;  oko
mandlové; chrup – vpravo dole zdvojená P2, skus nůžkový; hrudník hluboký;
hřbet rovný; bedra, záda korektní;  končetiny přední a zadní - vzadu sbíhavé
hlezno; ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace správné textury; pohy-
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bová mechanika vázaná vzadu; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice vý-
stavní; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti - sytost černé barvy.

Yumiko Modrý Iris nar. 20. 1. 2014 zlatá
o: Bodyguard Wird-Coll m: Nathali Gold Modrý Iris
maj: M. Kratochvílová
Výsledek: chovná výška: 52,5 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazené, dobře klopené; oko mandlové;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník užší; hřbet rovný; bedra, záda korektní;
končetiny přední vybočené lokty, vzadu strmější; ocas správně nasazený i ne-
sený; srst, pigmentace správné textury; pohybová mechanika pružná; povaha
vyrovnaná; typ standardní; kondice chovná; pohlavní výraz vyjádřen.

Zafira Ultra Gold Modrý Iris nar. 15. 2. 2014 zlatá
o: Kangasvuokon Merlin m: Kassandra Gold Zlatý Iris
maj: M. Kratochvílová
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  –  mírně  ustupující  čelo;  ucho  šířeji  nasazeno,  správně
klopeno; oko mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník užší; hřbet rovný;
bedra, záda korektní; končetiny vpředu vytočené lokty, zadní sbíhavé hlezno;
ocas  správně  nasazen  i  nesen;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  me-
chanika pružná, vázaná vzadu; povaha bázlivější; typ jemný; kondice chovná;
pohlavní výraz vyjádřen.

Kolie krátkosrstá

F e n y

Cesmina Vera Gopo nar. 6. 4. 2014 tricolor
o: Helios of Bohemia Balada m: Aloe Vera Adeteva
maj: E. Čurlejová
Výsledek: chovná výška: 57 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická, standardní; ucho správně nasazeno, standardní; oko
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra,
záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen a ne-
sen;  srst,  pigmentace  nádherná,  správná;  pohybová  mechanika  pružná
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a prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní vý-
raz vyjádřen; mimořádné přednosti - sytá barva.

Mighty’s Spring Meadow Linn Luned nar. 8. 6. 2014 zlatá
o: Unique’s Diamond Super Bowl m: Mighty’s Spring Meadow
maj: L. Štramberská
Výsledek: chovná výška: 54 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava pěkně tvarovaná; ucho klopené; oko mandlové, tmavé; chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; kon-
četiny přední dobré, zadní strmější úhlení; ocas správně nesený; srst, pigmenta-
ce  kvalitní;  pohybová mechanika  pružná,  prostorná;  povaha vyrovnaná;  typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Šeltie

P s i

Czarodziej z Solnej Ziemi nar. 1. 2. 2014 blue-merle
o: Lovesome Duke of Dreamland m: Za Zi Nelventora
maj: E. Sulanská
Výsledek: chovný výška: 37,5 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho dobře  nasazeno i  klopeno;  oko -  v pravém
modrá skvrna, v levém modrá tečka; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hlu-
boký; hřbet rovný;  bedra,  záda korektní;  končetiny přední a zadní korektní;
ocas správně nasazen a nesen; varlata ok; srst, pigmentace typická; pohybová
mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; po-
hlavní výraz vyjádřen.

Diesel Power Harisson nar. 11. 5. 2014 zlatý
o: Casanova ze Smrčkova dvora m: Charlotte Isabell Harisson
maj: L. Šenkeříková
Výsledek: chovný výška: 39 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  šířeji  nasazené,  klopené;  oko  tmavé
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet rovný; bedra,
záda  korektní;  končetiny  přední  a  zadní  správně  úhlené;  ocas  dostatečně
dlouhý; varlata ok; srst, pigmentace standardní, výrazná; pohybová mechanika
pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice standardní; pohlavní výraz
vyjádřen.

4



F e n y

Ginger Moravské srdce nar. 1. 8. 2013 tricolor
o: Hooligan Perla z Polabí m: Afra Moravské srdce
maj: H. Banďouchová
Výsledek: chovná výška: 33 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho správně  nasazeno  i  klopeno;  oko kulatější,
tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda
korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen a nesen; srst,
pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Sheila ze Zlaté hvězdy nar. 5. 6. 2014 bi-color
o: Lochlyn Dream Nemo m: Ich. Laura ze Zlaté hvězdy
maj: D. Tučková
Výsledek: chovná výška: 35 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  mohutnější;  ucho  správné  velikosti,  více  klopené;  oko
mandlové  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  správný,  pravidelný;
hřbet rovný, správné linie; bedra, záda dobré, správné; končetiny přední a zadní
– správné úhlení,  postavení;  ocas správně nasazen a nesen a správné délky;
srst,  pigmentace  správné  textury;  pohybová  mechanika  pružná;  povaha  vy-
rovnaná; typ mohutnější; kondice standardní; pohlavní výraz vyjádřen.
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