
Výsledky bonitace Chropyně 16.5.2021

Kolie dlouhosrstá�     

Psi

Xado Dominance nár. 7.2.2020
zlátý�
o: Arpád Gold Vorás�if
m: Dárk Victorý Fátránský�  sen
máj: Márek Stánovský�
vý�sledek: chovný�
vý�s�ká: 59 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  mándlove� ;  chrup  u� plný� ;
skus  nu+ z�kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,  uz�s� í�;  hr�bet  rovný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;
konc�etiný pr�ední�  stándárdní�,  zádní�  sbí�hává�  hlezná;  ocás sprá�vne�  násázen,
kráts� í�;  várlátá  sestouplá� ,  hodne�  málá� ;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;
pohýbová�  mechániká prostorná� ; pováhá nervo� zní�, ná hránici ágresivitý; týp
stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en

Feny

Airis Lussy z Labského údolí nár. 29.6.2019
tricolor
o: Bárnábý Borneo Plá� cek pod Strá�ní�
m: Issý Bláck z Dánc�í� louký
máj: Ditá Kroupová�
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 53 cm
chýbí� I2PH

Hodnocení�: hlává mí�rne�  ustupují�cí� c�elo, mí�rný�  ná� znák r�í�mske�ho nosu; ucho
s�ir�eji  násázeno,  sprá�vne�   klopene� ;  oko  otevr�ene� js� í�,  sve� tlejs� í�;  chrup  chýbí�
I2PH  (dle  potvrzení�  veteriný  ná� sledek  u� rázu);  skus  nu+ z�kový� ;  hrudní�k
hluboký� ;  hr�bet  me�kc�í�;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc�etiný  pr�ední�  korektní�,
zádní�  me�ne�  vý�rázný�  uhel  hlezná;  ocás  sprá�vne�  násázen,  nesen;  srst,
pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz�ná� ;  pováhá  výrovnáná� ;
týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en



Essence of Exclusivity of Emiber nár. 8.8.2019
zlátá�
o: Just the Wáý You Are Dei Gherárdini
m: Zexwood Love of Mý Love
máj: Márcelá Vá� chová�
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 51 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  sprá�vne�  klopeno,  s� ir�eji  násázeno;  oko
mándlove� ; chrup u� plný� ; skus nu+ z�kový� ; hrudní�k hluboký� ; hr�bet rovný� ; bedrá,
zá�dá korektní�; konc�etiný pr�ední� korektní�; zádní� mí�rne�  sbí�hává�  hlezná; ocás
sprá�vne�  násázen á nesen; srst, pigmentáce stándárdní�; pohýbová�  mechániká
pruz�ná� ,  prostorná� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;
pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en

Rita Black z Dančí louky nár. 26.10.2016
tricolor
o: Leon z Dánc�í� louký
m: Cárá Dárk Peoný z Dánc�í� louký
máj: Petr Gwuzd
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 52 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho stándárdní�;  oko mándlove� ,  tmávs�í�;  chrup
u� plný� ;  skus nu+ z�kový� ; hrudní�k hluboký� ;  hr�bet rovný� ;  bedrá, zá�dá korektní�;
konc�etiný pr�ední�  volne� js� í�  loktý,  zádní�  me�ne�  pevná�  kolená v pohýbu; ocás
sprá�vne�  násázen; srst, pigmentáce stándárdní�; pohýbová�  mechániká pruz�ná� ;
pováhá  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;  pohlávní�  vý� ráz
výjá�dr�en



Kolie krá� tkosrstá�

Psi

Atrey Skalský vrch nár. 14.6.2019
tricolor
o: Erik of Bohemiá báládá
m: Bonnie Aneliso
máj: Blánká Spá� c�ilová�
vý�sledek: chovný�
vý�s�ká: 61 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  mándlove� ,  tmáve� ;  chrup
u� plný� ; skus nu+ z�kový� ; hrudní�k hluboký� ; hr�bet pevný� ; bedrá, zá�dá korektní�;
konc�etiný  pr�ední�  á  zádní�  stándárdní�;  ocás  sprá�vne�  násázen,  vý�s�e  nesen;
várlátá  ok;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz�ná� ,
prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice vý�stávní�;  pohlávní�
vý� ráz výjá�dr�en; mimor�á�dne�  pr�ednosti bárvá

SBeltie

Psi

Ashar Carmen the Star nár. 11.2.2020
zlátý�
o: Newton z Otvovicke�  ská� lý
m: Izábellá z Pozden� ske�  ví�ský
máj: Dáná Fukálová�
vý�sledek: chovný�
vý�s�ká: 37 cm
plnochrupý�

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho sprá�vne�  násázeno, neseno; oko otevr�ene� js� í�,
sve� tlejs� í�; chrup u� plný� ; skus nu+ z�kový� ; hrudní�k hluboký� ; hr�bet rovný� ; bedrá,
zá�dá korektní�; konc�etiný pr�ední� volne� js� í� loktý, zádní� korektní�; ocás sprá�vne�
násázen á nesen; várlátá ok; srst, pigmentáce týpicke� ; pohýbová�  mechániká



pruz�ná� ; pováhá výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz
výjá�dr�en

Bolt Alkaveja nár. 3.3.2020
zlátý�
o: Be Háppý z Bárbor�inske�ho vrchu
m: Sheilá Str�í�brne�  dolý
máj: Lucie Golá�n� ová�
vý�sledek: chovný�
vý�s�ká: 36 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  mándlove� ,  tmáve� ;  chrup
u� plný� ; skus nu+ z�kový� ; hrudní�k hluboký� ; hr�bet pevný� ; bedrá, zá�dá korektní�;
konc�etiný  pr�ední�  á  zádní�  postoj  korektní�  se  strme� js� í�m  u� hlení�m;  ocás
sprá�vne�  násázen,  sprá�vná�  de� lká;  várlátá  ok;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;
pohýbová�  mechániká mí�rne�  prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;
kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en

Glorious Black ze Smrčkova dvora nár. 19.5.2019
bicolor
o: Hárrý Potter Korýfej
m: Státus Quo Cháncý Remus
máj: Micháelá Berková�
vý�sledek: chovný�
vý�s�ká: 37 cm
chýbí� 2xM2H

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  mándlove� ,  tmáve� ;  chrup
chýbí�  2xM2H; skus nu+ z�kový� ;  hrudní�k  str�ední�  hloubý i s� í�r�ký; hr�bet pevný� ;
bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc�etiný  pr�ední�  á  zádní�  postoj  stándárdní�;  ocás
sprá�vne�  násázen, nesen; várlátá ok; srst, pigmentáce stándárdní�; pohýbová�
mechániká pruz�ná� ,  prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice
vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en

Harley King Alkyra nár. 19.3.2020
bicolor
o: Knight of the Night Cháncý Remus



m: Connie Alkýrá
máj: Evá Koní�c�ková�
vý�sledek: chovný�
vý�s�ká: 38 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  sprá�vne�  násázeno,  te�z�s� í�;  oko  mándlove� ,
tmáve� ; chrup u� plný� ; skus nu+ z�kový� ; hrudní�k pru+ me�rne�  hloubký, s� í�r�ký; hr�bet
pevný� ; bedrá, zá�dá korektní�;  konc�etiný pr�ední�  lehce strme� js� í�  u� hlení�,  zádní�
sprá�vne�  u� hlení�, lehce výtoc�ene�  tlápký; ocás sprá�vne�  násázen, zá pohýbu vý�s�e
nesen;  várlátá  ok;  srst,  pigmentáce  pru+ me�rne�  kválitý,  sýtá�  pigmentáce;
pohýbová�  mechániká pruz�ná� , lehce vá� záná�  vpr�edu; pováhá výrovnáná� ; týp
jemne� js� í�; kondice prácovní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en

Keep Cool ze Shetlandů nár. 18.2.2019
blue-merle
o: Shining Chárm Timotý
m: Elegánt Ellie ze Shetlándu+
máj: Pr�emýsl Bártek
vý�sledek: chovný�
vý�s�ká: 36 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává týpická� ;  ucho sprá�vne�  neseno,  klopeno; oko obe�  modre� ,
otevr�ene� js� í�; chrup u� plný� ; skus nu+ z�kový� ; hrudní�k hluboký� , prostorný� ; hr�bet
pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc�etiný  pr�ední�  á  zádní�  korektní�;  ocás
sprá�vne�  násázen; várlátá ok; srst, pigmentáce stándárdní�, týpická� ; pohýbová�
mechániká  pruz�ná� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  vý�stávní�,
pohlávní�  vý� ráz  výjá�dr�en;  mimor�á�dne�  pr�ednosti  blue-merle  bárvá,  u� hlení�
konc�etin

Feny

Acme of Joy Koryfej nár. 7.2.2020
blue-merle
o: JCH. Gummý Beár Serenczás
m: Bá� rá z Práve�ho br�ehu
máj: Iloná Smrc�ková�
vý�sledek: chovná�



vý�s�ká: 37 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává týpická� ;  ucho stándárdní�;  oko mándlove� ,  ru+ znobárevne� ;
chrup u� plný� ; skus nu+ z�kový� ; hrudní�k hluboký� , uz�s� í�; hr�bet pevný� ; bedrá, zá�dá
korektní�;  konc�etiný  pr�ední�  á  zádní�  stándárdní�;  ocás  sprá�vne�  de� lký;  srst,
pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz�ná� ,  prostorná� ;  pováhá
výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  prácovní�;  pohlávní�  vý� ráz  výjá�dr�en;
mimor�á�dne�  pr�ednosti pe�kná�  blue-merle bárvá

Bricketta Magistraliter nár. 23.2.2020
tricolor
o: Ares z Fáustový záhrá�dký
m: Venividivici Cháncý Remus
máj: Terezá Kotálová�
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 35 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  tmáve� ,  mándlove� ;  chrup
u� plný� ;  skus nu+ z�kový� ; hrudní�k stándárdní�;  hr�bet rovný� ; bedrá, zá�dá vrchní�
linie  vzestupuje  sme�rem  k zá�di;  konc�etiný  pr�ední�  á  zádní�  korektní�;  ocás
týpický� ;  srst,  pigmentáce  týpická� ;  pohýbová�  mechániká  pruz�ná� ;  pováhá
výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�, pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en

Carte D’or z Ďáblovy studánky nár. 16.5.2020
zlátá�
o: Láviká London Look
m: Fixed Stár z DB á�blový studá�nký
máj: Renátá Jánis�ová�
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 36 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  lehce  s� ir�eji  násázeno,  te�z�s� í�;  oko  lehce
otevr�ene� , tmáve� ; chrup u� plný� ; skus nu+ z�kový� ; hrudní�k hluboký� ; hr�bet pevný� ;
bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc�etiný  pr�ední�  á  zádní�  korektní�;  ocás  sprá�vne�
násázen, nesen; srst, pigmentáce stándárdní�; pohýbová�  mechániká pruz�ná� ,



prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice vý�stávní�;  pohlávní�
vý� ráz výjá�dr�en

Coffee Cream z Ďáblovy studánky nár. 16.5.2020
zlátá�
o: Láviká London Look
m: Fixed Stár z DB á�blový studá�nký
máj: Bc. Evá Vá�vrová�
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 35 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  mándlove� ,  tmáve� ;  chrup
u� plný� ; skus nu+ z�kový� ; hrudní�k stándárdní�; hr�bet pevný� ; bedrá, zá�dá korektní�;
konc�etiný  pr�ední�  á  zádní�  stándárdní�;  ocás  sprá�vne�  násázen,  nesen;  srst,
pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz�ná� ,  prostorná� ;  pováhá
výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en

Copyright z Ďáblovy studánky nár. 16.5.2020
zlátá�
o: Láviká London Look
m: Fixed Stár z DB á�blový studá�nký
máj: Mládá Svobodová�
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 33 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává týpická� ;  ucho sprá�vne�  násázeno,  neseno; oko mándlove� ,
tmáve� ;  chrup u� plný� ;  skus nu+ z�kový� ;  hrudní�k  hluboký� ;  hr�bet pevný� ;  bedrá,
zá�dá  korektní�;  konc�etiný  pr�ední�  stándárdní�  postoj,  lehce  strme� js� í�  u� hlení�,
zádní�  stándárdní�;  ocás stándárdní�;  srst,  pigmentáce stándárdní�;  pohýbová�
mechániká pruz�ná� ,  prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice
vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en

Glory Day ze Smrčkova Dvora nár. 19.5.2019
bicolor
o: Hárrý Potter Korýfej
m: Státus Quo Cháncý Remus
máj: Iloná Smrc�ková�



vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 35 cm
chýbí� 2xM2H

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho lehce s� ir�eji násázeno, sprá�vne�  neseno; oko
mándlove� ,  c�erne� ;  chrup  chýbí�  2xM2H;  skus  nu+ z�kový� ;  hrudní�k  str�ední�
hloubký i s� í�r�ký; hr�bet pevný� ; bedrá, zá�dá korektní�; konc�etiný pr�ední� á zádní�
stándárdní�;  ocás stándárdní�;  srst,  pigmentáce pru+ me�rná� ,  pigmentáce sýtá� ;
pohýbová�  mechániká  pruz�ná� ,  prostorná� ;  pováhá  plás�s� í�;  týp  jemne� js� í�;
kondice prácovní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en; mimor�á�dne�  pr�ednosti sýtá�  c�erná�
bárvá

Little Model ze Shetlandů nár. 1.3.2019
zlátá�
o: Ilko z Dác�e
m: Iánikká ze Shetlándu+
máj: Táťá�ná Sumcová�
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 33 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  sprá�vne�  násázeno,  te�z�s� í�;  oko  mándlove� ,
tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu+ z�kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,  prostorný� ;  hr�bet
pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc�etiný  pr�ední�  á  zádní�  stándárdní�;  ocás
stándárdní�;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz�ná� ,
prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice vý�stávní�;  pohlávní�
vý� ráz výjá�dr�en

Narella Moravské srdce nár. 15.3.2019
zlátá�
o: Be Háppý z Bárbor�inske�ho vrs�ku
m: Komtesá Verný�  tr�en�
máj: RNDr. CSc. Evá Stán� ková�
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 35 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává týpická� ,  me�ne�  výplne�ne�  lí�ce; ucho sprá�vne�  klopeno; oko
mándlove� ; chrup u� plný� ; skus nu+ z�kový� ; hrudní�k hluboký� ; hr�bet pevný� ; bedrá,



zá�dá korektní�;  konc�etiný pr�ední�  á zádní�  korektní�;  ocás sprá�vne�  násázen á
nesen; srst, pigmentáce sprá�vne�  texturý; pováhá výrovnáná� ; týp stándárdní�;
kondice  vý�stávní�;  pohlávní�  vý� ráz  výjá�dr�en;  mimor�á�dne�  pr�ednosti  sýtost
zláte�  bárvý

Odettka ze Sedlmajerovy vily nár. 11.9.2019
tricolor 
o: Indigo ze Sedlmájerový vilý
m: Bi-Blue Bellindá ze Shetlándu+
máj: Pávlá Sedlmájerová�
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 37 cm
chýbí� P2LD

Hodnocení�:  hlává týpická� ,  me�ne�  výplne�ne�  lí�ce; ucho stándárdní�;  oko lehce
otevr�ene� ,  tmáve� ;  chrup  chýbí�  P2LD;  skus  nu+ z�kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,
prostorný� ;  hr�bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc�etiný  pr�ední�  korektní�,
zádní�  lehce  rozbí�háve� ;  ocás  stándárdní�;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;
pohýbová�  mechániká pruz�ná� , prostorná� ; pováhá výrovnáná� ; týp stándárdní�;
kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en

Only Black&White ze Shetlandů nár. 14.1.2020
bicolor
o: CH. Everýthing Nice ze Shetlándu+
m: Blek Foks Sháherizádá
máj: SBá� rká Dreslerová�
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 34 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  lehce  otevr�ene� ,  tmáve� ;
chrup u� plný� ;  skus nu+ z�kový� ;  hrudní�k stándárdní�;  hr�bet pevný� ;  bedrá, zá�dá
korektní�; konc�etiný pr�ední� á zádní� stándárdní�; ocás sprá�vne�  násázen, nesen;
srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  prostorná� ;  pováhá
výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en

X-White Night Koryfej nár. 7.2.2019
tricolor
o: Buster with eáger to Work



m: Nittý Grittý Korýfej
máj: Mgr. Elis�ká Káletová�
vý�sledek: chovná�
vý�s�ká: 35 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  mí�rne�  ustupují�cí�  c�elo,  uz�s� í�  c�enichová�  pártie,  me�ne�
výplne�ne�  lí�ce;  ucho  lehke� ,  s� ir�eji  násázeno;  oko  tmáve� ,  mándlove� ;  chrup
u� plný� ;  skus  nu+ z�kový� ;  hrudní�k  me� lký� ;  hr�bet  rovný� ;  bedrá,  zá�dá  spá�ditá� ,
vpr�edu  strme� js� í�;  konc�etiný  pr�ední�  u� zke� ,  zádní�  stándárdní�;  ocás  sprá�vne�
násázen; srst, pigmentáce týpická� , v bí�le�  bárve�  nohou gros�ová�ní�; pohýbová�
mechániká  vá� záná� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp  jemne� js� í�;  kondice  vý�stávní�;
pohlávní� vý� ráz výjá�dr�en


