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Kolie dlouhosrstá

P s i

Barnaby Borneo Plácek pod Strání nar. 21. 11. 2016 zlatý
o: Dayton Dempsey Aratinga m: Rhapsody In Gold von der Ischlerbahn
maj: Radka Krečmerová
Výsledek: chovný výška: 60 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové; chrup úplný, skus
nůžkový; hrudník hluboký, užší; hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní; kon-
četiny přední a zadní – vpředu strmější úhlení, vzadu rozbíhavý postoj; ocas
správně nasazen, kratší; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová me-
chanika pružná, lehce vázaná vpředu; povaha vyrovnaná; typ standardní; kon-
dice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Belmondo Yaless Blue nar. 3. 3. 2017 tricolor
o: Damien Black Amnis Rhei m: All I Want is You Yaless Blue
maj: Lenka Horáková
Výsledek: chovný výška: 59 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická,  s náznakem římského  nosu;  ucho šířeji  nasazeno
i neseno; oko mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet
rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – úzký postoj všech kon-
četin, strmější vpředu, volné lokty, sevřené hlezno; ocas správně nasazen; var-
lata  v  šourku;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,
prostorná, úzká; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní
výraz vyjádřen; mimořádné přednosti – sytost pálení a černé barvy.

César Finestra nar. 25. 1. 2017 zlatá
o: Asan Fellow of Eternity m: Brita Black Finestra
maj: Petr Přibyl
Výsledek: chovný výška: 60 cm plnochrupý



Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazené, těžší; oko mandlové, tmavé;
chrup –  PH P1 zdvojená,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký,  prostorný;  hřbet
pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – volnější lokty, zadní
rozbíhavé tlapky; ocas korektní; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohy-
bová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Fridens Dusseldorf nar. 15. 6. 2017 tricolor
o: Lynmead Amalie Try My Life m: Fridens Revelation
maj: Aleš Všetečka
Výsledek: chovný výška: 59 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho dobře nasazené, nesené; oko mandlové, tmavé;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen, kratší; varlata ok;
srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná;
typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Jessi Fredina Agi nar. 3. 11. 2016 tricolor
o: Lovley Larry Sir vom Brüggener-Land m: Francis Blue Fredina Agi
maj: Petra Vachová
Výsledek: chovný výška: 56 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní;  oko  mandlové,  tmavé;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, úzký; hřbet rovný, úzký; bedra, záda
korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas – špička doleva, za pohybu
vysoko nesen; varlata ok; srst,  pigmentace standardní;  pohybová mechanika
pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ jemnější; kondice pracovní; pohlavní
výraz vyjádřen; mimořádné přednosti – sytost pigmentu, barva krásná.

F e n y

Arana z Černostudničního vrchu nar. 15. 5. 2015 zlatá
o: Ready To Go African Gold m: Close & Closer to African Gold
maj: Hana Vacířová
Výsledek: chovná výška: 51 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové; chrup úplný, skus –
volnější nůžky; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny
přední a zadní – vytočené lokty, sbíhavé tlapky vpředu, vzadu rozbíhavé; ocas



standardní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,
prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.

Bouboulina Fellow of Eternity nar. 19. 4. 2016 zlatá
o: Damien Black Amnis Rhei m: Samantha Sue Zelené tuje
maj: Lucie Šumberová
Výsledek: chovná výška: 51 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická,  méně  vyplněné  líce;  ucho  standardní;  oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký,  prostorný;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas stan-
dardní;  srst,  pigmentace standardní;  pohybová mechanika pružná,  prostorná;
povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice blahobytná; pohlavní výraz vyjád-
řen.

Connie Finestra nar. 25. 1. 2017 zlatá
o: Asan Fellow of Eternity m: Brita Black Finestra
maj: Vlasta Bártová
Výsledek: chovná výška: 55 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho standardní;  oko mandlové;  chrup –  PH P1
zdvojená, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet korektní; bedra, záda korektní;
končetiny přední a zadní – přední měkčí nadprstí, zadní vytočené tlapky; ocas
standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika prostorná, měkčí
vpředu; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.

Miss The Most Magic nar. 16. 5. 2017 zlatá
o: Most-Majestic Protector m: Giulia Gold Fredina Agi
maj: Dušan Pecha
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho dobře nasazeno, neseno; oko mandlové; chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný, rovný; bedra,
záda korektní; končetiny přední a zadní – přední strmější, užší, zadní sbíhavé
hlezno; ocas správně nasazen, nesen; srst, pigmentace – v línání; pohybová me-
chanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní
výraz vyjádřen.



Morgain Enchanteress nar. 16. 5. 2017 zlatá
o: Most-Majestic Protector m: Giulia Gold Fredina Agi
maj: Martina Součková
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní, mírný náznak římského nosu; ucho standardní;
oko otevřenější;  chrup úplný,  skus nůžkový; hrudník hluboký;  hřbet  pevný;
bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu volnější lokty, zadní
korektní; ocas správně nasazen, vytočen vpravo; srst, pigmentace standardní;
pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice vý-
stavní; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti – sytost černé barvy.

Nessie z Dančí louky nar. 19. 5. 2016 zlatá
o: Gerry Black z Dančí louky m: Fáťa Zlatá Džekarča z Dančí louky
maj: Eliška Bouzková
Výsledek: chovná výška: 55 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  neseno;  oko  mandlové,
tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet rovný, za
pohybu měkčí; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas –
stáčí  špičkou  doprava;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika
pružná, prostorná; povaha klidná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní
výraz vyjádřen.

Kolie krátkosrstá

P s i

Aegon Jakty od Mo-Ra-Kri nar. 15. 3. 2017 tricolor
o: Mighty’s Spring Meadow Io Illario m: Arte Ala Rozmarýna
maj: Irena Orszuliková
Výsledek: chovný výška: 59 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní;  oko  otevřenější,  tmavé;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník prostorný, hluboký; hřbet rovný, dlouhý kohou-
tek; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní standardní; ocas standardní;
varlata  ok;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,
prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen; mimořádné přednosti – perfektní pohyb.



Arnošt Šťastná smečka nar. 31. 5. 2017 tricolor
o: Natalain Diamond of Bila Kaifa m: Feidra Bohemia Elenor
maj: Věra Koucká
Výsledek: chovný výška: 61 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  lehké;  oko  mandlové,
tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník prostorný, hluboký; hřbet pevný,
rovný;  bedra,  záda  –  bedra  korektní,  záď lehce  spáditá,  vystouplé  pánevní
kosti; končetiny přední a zadní – korektní, vzadu širší postoj; ocas standardně
nasazen, stáčen vlevo; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová me-
chanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  vý-
stavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Kangasvuokon Lumo nar. 15. 6. 2017 zlatá
o: Sandcastle’s Save The King m: Kangasvuokon Karamelli
maj: Marcela Váchová
Výsledek: chovný výška: 61 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická,  lehký  náznak  římského  nosu;  ucho  standardní,
správně nasazeno i neseno; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový;
hrudník  hluboký,  užší;  hřbet  pevný,  rovný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny
přední  a  zadní  korektní;  ocas  standardní;  varlata  ok;  srst,  pigmentace  stan-
dardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

F e n y

Andora Smart Beauty nar. 9. 5. 2017 zlatá
o: Natalain Diamond of Bila Kaifa m: Ch. Chanel of Bohemia Balada
maj: Dita Ungerová
Výsledek: chovná výška: 54 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní; ucho správně nasazeno i neseno; oko mandlové,
tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet měkčí;
bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas standardní; srst,
pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Annemarry Strambery nar. 17. 2. 2017 zlatá
o: Cinnaberry’s All or Nutt-ting m: Mighty’s Spring Meadow Linn Luned



maj: Lenka Štramberská
Výsledek: chovná výška: 56 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava – lehce delší čenichové partie; ucho správně nasazeno i ne-
seno; oko mandlové, středně hnědé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hlu-
boký, prostorný; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní
korektní;  ocas  korektní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika
pružná, prostorná, lehká; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní;
pohlavní výraz ne zcela ideálně vyjádřen vyjádřen.

Gizzy Bet Gopo nar. 25. 3. 2017 tricolor
o: Aspen Like a Wind m: Bagi Zippy Gopo
maj: Dagmar Holíková
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, lehké; oko mandlové, šik-
měji uložené; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra,
záda korektní; končetiny přední a zadní – vzadu lehce rozbíhavé, vpředu ko-
rektní;  ocas  správně  nasazen;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  me-
chanika pružná,  prostorná;  povaha veselá;  typ standardní;  kondice výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

Gracia of Sunny Pleasure nar. 6. 5. 2017 blue-merle
o: Brontés Bohemia Elenor m: Elly of Sunny Pleasure
maj: Dana Zimová
Výsledek: chovná výška: 56 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho tandardní; oko – pravé modré; chrup úplný,
skus nůžkový; hrudník hluboký, užší; hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní;
končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen, špička doleva; srst,
pigmentace  standardní,  ne  zcela  ideální  blue-merle;  pohybová  mechanika
pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ jemnější; kondice výstavní; pohlavní
výraz vyjádřen.

Mighty’s Spring Meadow Peg Prea nar. 14. 6. 2017 zlatá
o: Cinnaberry’s All or Nutt-ting m: Mighty’s Spring Meadow Hope of Nadine
maj: Monika Janošová
Výsledek: chovná výška: 56 cm LD M3 chybí

Hodnocení:  hlava typická;  ucho správně nasazené,  pravé měkké,  obě těžké;
oko mandlové, středně tmavé; chrup – LD M3 chybí, skus nůžkový; hrudník
hluboký,  prostorný;  hřbet  pevný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  a



zadní korektní; ocas správně nasazen, nesen; srst, pigmentace standardní; po-
hybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kon-
dice výstavní; pohlavní výraz ne zcela ideálně vyjádřen.

Olya Orla Mighty’s Spring Meadow nar. 5. 6. 2017 zlatá
o: Io Illario Mighty’s Spring Meadow m: Linn Lowri Mighty’s Spring Meadow
maj: Andrea Rückschlossová
Výsledek: chovná výška: 52,5 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava – dlouhá, suchá, úzká; ucho správně nasazeno i neseno; oko
mandlové;  chrup – PH P1 zdvojená,  skus nůžkový;  hrudník korektní,  lehce
mělčí; hřbet korektní; bedra, záda standardní; končetiny přední a zadní korekt-
ní; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná,
prostorná; povaha vyrovnaná; typ jemnější; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.

Šeltie

P s i

Fantastic Zahrada dětí nar. 10. 2. 2017 zlatá
o: Keepsake Kailo ze Shetlandů m: Klassic Beauty ze Skalní vyhlídky
maj: Nikol Mitrengová
Výsledek: chovný výška: 39 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní;  oko  mandlové,  středně  tmavé;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korekt-
ní;  končetiny přední a zadní korektní;  ocas standardní;  varlata ok; srst,  pig-
mentace standardní; pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná; povaha vy-
rovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz  vyjádřen;  mimo-
řádné přednosti – výraz.

F e n y

Bellis Maparo Active nar. 23. 7. 2017 zlatá
o: Matheo Stříbrné doly m: Larra Lin Manepo Ideál
maj: Petr Pavlík
Výsledek: chovná výška: 35 cm plnochrupá



Hodnocení: hlava typická, jemnější čenichová partie; ucho správně nasazené,
těžší;  oko  mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas stan-
dardní;  srst,  pigmentace standardní;  pohybová mechanika pružná,  prostorná;
povaha vyrovnaná,  klidná;  typ standardní;  kondice výstavní;  pohlavní výraz
vyjádřen.

Elizabeth Cotten Al Bader nar. 12. 7. 2017 blue-merle
o: Lovesome Crystal Blue m: Ann Chess Jackdaw Rock
maj: Denisa Jonášová
Výsledek: chovná výška: 37 cm LD M3 chybí

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  standardní,  větší;  oko  –  obě  modré,
otevřenější; chrup – chybí LD M3, skus nůžkový; hrudník hluboký, užší; hřbet
rovný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  a  zadní  korektní;  ocas  stan-
dardní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  lehká,  pružná,
prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen; mimořádné přednosti – barva blue-merle.

Gappa Malý pasáček nar. 8. 1. 2014 blue-merle
o: Eskymo Bi z Denveru m: Elliška Black Malý pasáček
maj: Marcela Langová
Výsledek: chovná výška: 38,5 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazeno, těžší; oko otevřenější, tmavé;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný; bedra,
záda korektní;  končetiny přední a zadní korektní;  ocas standardní;  srst,  pig-
mentace standardní, white faktor; pohybová mechanika pružná, prostorná; po-
vaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz méně vyjád-
řen.

Charlott z Benešovské zahrady nar. 14. 2. 2017 zlatá
o: Coach Carter Maralumi m: Beatrice z Benešovské zahrady
maj: Marcela Kopečná
Výsledek: chovná výška: 37 cm chybí M3 oboustranně

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, těžší; oko mandlové, tmavé;
chrup –  chybí  M3 oboustranně,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký,  prostorný;
hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní standardní;
ocas  standardní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,



prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen; mimořádné přednosti – prostorný pohyb.

S-Sarah ze Zlaté hvězdy nar. 19. 3. 2017 bicolor
o: Apple Acres Tuxedo m: Debi ze Zlaté hvězdy
maj: Dana Tučková
Výsledek: chovná výška: 36,5 cm LH M2 chybí

Hodnocení: hlava typická; ucho velmi lehké; oko mandlové; chrup – chybí LH
M2,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký,  prostorný;  hřbet  rovný,  pevný;  bedra,
záda korektní;  končetiny přední a zadní korektní;  ocas standardní;  srst,  pig-
mentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Tara ze Zlaté hvězdy nar. 4. 4. 2017 bi-blue
o: Apple Acres Tuxedo m: Yohana ze Zlaté hvězdy
maj: Dana Tučková
Výsledek: chovná výška: 36 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická, kulatější čelo; ucho šířeji nasazeno, levé vytočené
do boku; oko mandlové, tmavé, pravé modrý znak; chrup úplný, skus nůžkový;
hrudník hluboký, prostorný; hřbet rovný, pevný; bedra, záda korektní; končeti-
ny přední a zadní korektní; ocas korektní; srst, pigmentace standardní; pohy-
bová  mechanika  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice
blahobytná; pohlavní výraz vyjádřen.

Zara Gold z Vesničky u hranic nar. 11. 11. 2015 zlatá
o: Golden Stardust Vesca Montana m: Ulrica Black z Vesničky u hranic
maj: Tamara Černá
Výsledek: chovná výška: 34 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní,  správně  nasazené,  nesené;  oko
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný, pevný;
bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu volnější lokty, vyto-
čené tlapky, zadní korektní; ocas nízko nasazen, standardně nesen; srst, pig-
mentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  lehce
nervózní; typ standardní; kondice blahobytná; pohlavní výraz vyjádřen.
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