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Kolie dlouhosrstá

P s i

Arow Amazing Chebur Sitija nar. 11. 6. 2014 zlatý
o: Prince of Sunlight Mr. Bombastic m: Hot Black Coffee Ko-To-Ra
maj: J. Odložilíková
Výsledek: chovný výška: 58 cm chybí P1 LH

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, těžší; oko mandlové, tmavé;
chrup,  skus  nůžkový,  vlevo  nahoře  chybí  P1;  hrudník  mělký,  úzký;  hřbet
rovný, pevný; bedra, záda korektní;  končetiny přední a zadní korektní;  ocas
správně nasazen i nesen; varlata ok; srst, pigmentace správné textury; pohy-
bová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

HellBoy from River Agara nar. 15. 4. 2015 zlatý
o: Bells z Jasmínových hor m: Etií Zlatá Džefinka z Dančí louky
maj: O. Rašťák
Výsledek: chovný výška: 60 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická,  stop  lehce  nevýrazný;  ucho  správně  nasazeno,
v polovině  klopeno;  oko  mandlové;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník
prostorný, hluboký; hřbet rovný, pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední
volné lokty, vzadu sbíhavé hlezno; ocas správně nasazen; varlata ok; srst, pig-
mentace standardní; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Larry Zlatá Dominance nar. 19. 5. 2014 zlatý
o: Etien Gold od Dennynky m: Caila z Mlýnského úvozu
maj: K. Huspeninová
Výsledek: chovný výška: 59 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická,  náznak  římského  nosu;  ucho  standardní;  oko
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet korektní; bedra,
záda korektní; končetiny přední volné lokty, strmější úhlení, zadní strmější úh-



lení; ocas správně nasazen; varlata v šourku; srst, pigmentace správné struktu-
ry; pohybová mechanika pružná; povaha nervózní; typ standardní; kondice vý-
stavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Rosscarr’s Raising Chaos nar. 5. 4. 2013 blue-merle
o: Van-M Good Fellow At Wicani m: Wicani Love on Blue Firdays
maj: J. Gogolínová + M. Váchová
Výsledek: chovný výška: 58 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, zcela lehce klopeno; oko ne
zcela  mandlové;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký,  úzký;  hřbet
pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední užší, zadní korektní; ocas stan-
dardní; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná;
povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen;
mimořádné přednosti – barva blue-merle.

F e n y

Alba Lady Akelin nar. 15. 3. 2015 zlatá
o: Amore Mio New Marton m: Cerry z Chrášťanského lesa
maj: H. Strouhalová
Výsledek: chovná výška: 55 cm chybí P2 PH

Hodnocení:  hlava typická;  ucho správně nasazeno i  neseno;  oko mandlové;
chrup,  skus  nůžkový,  chybí  P2  vpravo  nahoře;  hrudník  mělčí,  užší;  hřbet
pevný, rovný; bedra, záda – vystouplé pánevní kosti; končetiny přední a zadní
korektní;  ocas správně nasazen, vesele nesen; srst,  pigmentace – slabší  pig-
ment; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Hopsinka Zara z Dančí louky nar. 2. 10. 2014 zlatá
o: Erny Gold Coll-kony m: Cara Dark Peony z Dančí louky
maj: V. Kučeriková
Výsledek: chovná výška: 51 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní;  oko  mandlové,  tmavé;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník mělký, úzký; hřbet pevný; bedra, záda korektní;
končetiny  přední  strmější  úhlení,  užší,  volné  lokty,  zadní  korektní;  ocas
správně nasazen,  správné délky; srst,  pigmentace  standardní;  pohybová me-
chanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  vý-
stavní; pohlavní výraz vyjádřen.



Iron Lady od Dennynky nar. 28. 9. 2014 zlatá
o: Zazziky Spice of African Gold m: Calamity Jane New Marton
maj: M. Pešátová
Výsledek: chovná výška: 51 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava typická; ucho korektní;  oko mandlové;  chrup úplný,  skus
nůžkový; hrudník hluboký, užší; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny
přední užší, zadní korektní; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; pohy-
bová mechanika prostorná, pružná, volné lokty; povaha vyrovnaná; typ jem-
nější; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Liara Zlatá Dominance nar. 19. 5. 2014 zlatá
o: Etien Gold od Dennynky m: Cayla z Mlýnského úvozu
maj: L. Batista De La Rosa
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové; chrup úplný, skus
nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet korektní; bedra, záda – lehce pře-
stavěná  záď;  končetiny  přední  a  zadní  korektní;  ocas  standardní;  srst,  pig-
mentace standardní; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Lilian Leawrey nar. 10. 4. 2014 zlatá
o: Scottica’s Silence Is Golden m: ICH. Belle-Etoile D’Or De Cabrenysset
maj: L. Kucková + M. Goldová
Výsledek: chovná výška: 55 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní; ucho standardní; oko mandlové; chrup, skus nůž-
kový, levá horní zdvojená P1; hrudník mělký, úzký; hřbet korektní; bedra, záda
korektní; končetiny přední a zadní korektní, v pohybu volné lokty; ocas stan-
dardní; srst, pigmentace – v línání; pohybová mechanika pružná; povaha vy-
rovnaná; typ standardní; kondice pracovní; pohlavní výraz vyjádřen.

Rhapsody In Gold von der Ischlerbahn nar. 26. 9. 2013 zlatá
o: Xcalibur von der Ischlerbahn m: Lois Lady vom Brüggener-Land
maj: J. Placek
Výsledek: chovná výška: 55 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  lehčí;  oko  mandlové,
středně hnědé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník užší, mělký; hřbet pevný;
bedra, záda korektní;  končetiny přední a zadní – úhlení korektní;  ocas stan-



dardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná; povaha vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Kolie krátkosrstá

F e n y

Bianka Jessee Long Smile nar. 19. 2. 2015 tricolor
o: Helios of Bohemia Balada m: Easy Squeezy Flying Ear
maj: S. Mrákavová
Výsledek: chovná výška: 56 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko lehce otevřenější, střední pig-
mentace; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet pevný; bedra,
záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nesen, delší; srst
standardní,  pigmentace správná; pohybová mechanika lehká, pružná; povaha
vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Dorotka z Mošnova nar. 9. 2. 2015 zlatá
o: Google of Bohemia Balada m: Bianca Notte z Roztockého zámku
maj: J. Kráčalová
Výsledek: chovná výška: 54 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní;  oko  mandlové,  tmavé;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník užší, mělčí; hřbet korektní; bedra, záda korektní;
končetiny přední strmější úhlení, zadní korektní; ocas správně nasazen i nesen;
srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná;
typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Šeltie

F e n y

Celesta ze Zlaté hvězdy nar. 11. 8. 2015 blue-merle
o: Apple Acres Tuxedo m: Ulla ze Zlaté hvězdy
maj: D. Tučková
Výsledek: chovná výška: 38 cm chybí obě M3 dole



Hodnocení: hlava typická; ucho korektní;  oko mandlové,  sytě tmavé; chrup,
skus nůžkový, dole chybí M3 obě; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný,
rovný;  bedra,  záda korektní;  končetiny přední  a zadní lehce strměji  úhlené;
ocas standardní; srst, pigmentace korektní, s rezavým přehozem; pohybová me-
chanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní
výraz vyjádřen.

Komtesa Verný tieň nar. 28. 3. 2015 zlatá
o: Japaro With Vescamontana m: Classic Beauty Verný tieň
maj: V. Habrová
Výsledek: chovná výška: 34,5 cm chybí obě M3 dole,

obě M2 nahoře

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové, tmavé; chrup, skus
nůžkový, chybí 2x M3 dole, 2x M2 nahoře; hrudník korektní; hřbet korektní;
bedra, záda standardní; končetiny přední lehce strmější, zadní korektní; ocas
standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná; povaha
vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Yohana ze Zlaté hvězdy nar. 8. 4. 2015 bi-blue
o: Lochlynn Dream Nemo m: Laura ze Zlaté hvězdy
maj: D. Tučková
Výsledek: chovná výška: 36 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  klopeno  do  strany;  oko
otevřené, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný;
bedra, záda korektní;  končetiny přední a zadní – vybočené lokty; ocas stan-
dardní, vesele nesen; srst, pigmentace korektní, v línání; pohybová mechanika
pružná,  prostorná;  povaha vyrovnaná;  typ standardní;  kondice výstavní;  po-
hlavní výraz vyjádřen.
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