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Kolie dlouhosrstá

P s i

Diesel Vin z Petřkovických strání nar. 5. 10. 2015 zlatý
o: Dustin Gold Coll-kony m: Becky Golden Bloom
maj: Martin Drštička
Výsledek: chovný výška: 62 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická,  římský  nos  -  náznak;  ucho  šířeji  nasazené;  oko
mandlové tmavé; chrup – zdvojená PH P1, skus nůžkový; hrudník užší, střední
hloubky;  hřbet  rovný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  a  zadní  –
užší, strmější vpředu, totéž vzadu; ocas standardní, špička lehce vpravo; varlata
ok; srst,  pigmentace standardní;  pohybová mechanika lehká, pružná; povaha
vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Jupp Black z Dančí louky nar. 1. 9. 2015 tricolor
o: Jack in the Box von Crottorf m: Bejša z Dančí louky
maj: Marie Waková
Výsledek: chovný výška: 57 cm chybí PH P4

Hodnocení: hlava typická, náznak římského nosu; ucho správně nasazeno i ne-
seno;  oko  mandlové,  tmavé;  chrup –  chybí  PH P4,  skus  nůžkový;  hrudník
prostorný; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny – vpředu volnější lok-
ty, vzadu korektní s rozbíhavými tlapkami; ocas standardní, špička vpravo; var-
lata ok; srst,  pigmentace standardní; pohybová mechanika prostorná; povaha
nervózní s náznakem agresivity; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní vý-
raz vyjádřen.

Snou Taun Jardian Fiery Star nar. 10. 5. 2016 zlatý
o: Dzhimis Fine Future m: Snout Taun Elite Double Fantasy
maj: Martina Součková
Výsledek: chovný výška: 57 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové; chrup úplný, skus
nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední
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a zadní korektní; ocas standardní; varlata ok; srst, pigmentace typická; pohy-
bová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

F e n y

Anny Gold See the Lights nar. 14. 4. 2016 zlatá
o: C.I.B. Arpad Gold Vorašif m: Fabiola Fulva New Marton
maj: Nikola Řezníčková
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava korektní, náznak římského nosu; ucho dobře nasazené, těžké;
oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný;
hřbet za pohybu silně rozvlněný; bedra, záda korektní; končetiny - přední lehce
prošláplé nadprstí, volné lokty, zadní lehce prošláplé nadprstí, sevřené hlezno;
ocas  správně  nasazen  i  nesen;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  me-
chanika neuspořádaná;  povaha vyrovnaná;  typ standardní;  kondice výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

Bella od Hamerského rybníka nar. 16. 5. 2015 zlatá
o: Gargamel Lago Benea m: Daisy z Údolí Lužnice
maj: Jiří Sváček
Výsledek: chovná výška: 55 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní;  oko  mandlové,  tmavé;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný, pevný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny - přední korektní, vzadu sevřené hlezno; ocas standardní; srst v lí-
nání, ideální pigmentace; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vy-
rovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz  vyjádřen;  mimo-
řádné přednosti – sytost pigmentu.

Charming Cheek from River Agara nar. 16. 1. 2016 zlatá
o: Born for Agara and African Gold m: Elií zlatá Džefinka z Dančí louky
maj: Lenka Batista de la Rosa
Výsledek: chovná výška: 52,5 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická, náznak římského nosu; ucho lehce šířeji nasazené,
správně nesené; oko mandlové, světlejší; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník
prostorný; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny – volné lokty, sevřené
hlezno, rozbíhavé pánevní končetiny; ocas standardní; srst, pigmentace stan-
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dardní;  pohybová  mechanika  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;
kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Isis Blue z Dančí louky nar. 16. 8. 2015 blue-merle
o: York Black Vermiko m: Diana In Silver Blue z Dančí louky
maj: Pavel Kušej
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní;  oko  mandlové,  tmavé;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník prostorný, hluboký; hřbet pevný; bedra, záda ko-
rektní;  končetiny  přední  a  zadní  korektní;  ocas standardní;  srst,  pigmentace
standardní; pohybová mechanika korektní; povaha vyrovnaná; typ standardní;
kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti – sytost pá-
lení.

Juliette Fredina Agi nar. 11. 3. 2016 blue-merle
o: Lovley Larry Sir vom Brüggener-Land m: Francis Blue Fredina Agi
maj: Jana Pitáková
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho standardní;  oko lehce  otevřenější,  světlejší;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, úzký; hřbet pevný, rovný; bedra,
záda korektní; končetiny - přední užší, vzadu sevřená hlezna; ocas standardní;
srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika prostorná, úzká; povaha vy-
rovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz  vyjádřen;  mimo-
řádné přednosti – sytost pálení, barva blue-merle.

Loretta z Dančí louky nar. 19. 2. 2016 zlatá
o: Canterbury Tale von der Ischlerbahn m: Gejša Černá Diana z Dančí louky
maj: Anna Neuvirtová
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava standardní;  ucho standardní;  oko mandlové,  tmavé;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník prostorný, hluboký; hřbet pevný; bedra, záda ko-
rektní;  končetiny -  přední  volnější  lokty,  vzadu přeúhlená,  vytočené tlapky;
ocas  standardní;  srst,  pigmentace  typická,  standardní;  pohybová  mechanika
prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.
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Kolie krátkosrstá

P s i

Buddy Amico di Boemia nar. 16. 8. 2015 tricolor
o: Brontés Bohemia Elenor m: Anabel z Mošnova
maj: Eliška Hotovcová
Výsledek: chovný výška: 60 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  lehce  klopeno;  oko
mandlové, světlejší;  chrup úplný, skus nůžkový; hrudník mělký, úzký; hřbet
pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – úzké, strmější,
otevřenější prsty; ocas správně nasazen, špičkou doleva; varlata ok; srst, pig-
mentace standardní;  pohybová mechanika pružná,  lehká;  povaha vyrovnaná,
veselá; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Dantés vom Feueropal nar. 28. 2. 2016 tricolor
o: C.I.B. Brontés Bohemia Elenor m: Turella’s Magic In Your Eyes
maj: Renáta Novotná
Výsledek: chovný výška: 58 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho korektní; oko mandlové, tmavé; chrup úplný,
zdvojená PH P1, skus nůžkový; hrudník mělký, úzký; hřbet pevný; bedra, záda
korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas za pohybu vysoko nesen, stá-
čí špičku; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná,
prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen, mimořádné přednosti – sytost pálení.

F e n y

Betty Black Lady Amico di Boemia nar. 16. 8. 2015 tricolor
o: Brontés Bohemia Elenor m: Anabel z Mošnova
maj: Hana Tvrdíková
Výsledek: chovná výška: 57 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno i klopeno; oko mandlové,
střední pigmentace; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet stan-
dardní; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – strmější úhlení, lehce
sevřená hlezna;  ocas standardní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová me-
chanika lehce vázaná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; po-
hlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti – sytost černé barvy.
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Šeltie

P s i

Louis ze Zlaté hvězdy nar. 10. 8. 2016 bicolor
o: Lochlyn Dream Nemo m: Z-Michelle ze Zlaté hvězdy
maj: Dana Tučková
Výsledek: chovný výška: 37,5 cm chybí PH P2

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  korektně  neseno;  oko
tmavé,  mandlové;  chrup  –  chybí  PH  P2,  skus  nůžkový;  hrudník  střední
hloubky; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu
volné lokty; ocas standardní; varlata v šourku; srst, pigmentace standardní; po-
hybová mechanika krátká, celkově vázaná; povaha vyrovnaná; typ standardní;
kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti – sytost černé
barvy.

F e n y

Join Me in the Moon des Lutins de Cassiopee nar. 4. 9. 2014 zlatá
o: Microgarden’s Look This Way m: Eowyn Blonde Du Jardin Des Eglantiers
maj: Kateřina Lišková
Výsledek: chovná výška: 35 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická, méně vyplněné líce; ucho standardní;  oko tmavé,
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník korektní; hřbet pevný, rovný,
kratší krk; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu korektní,
zadní podsazené; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová me-
chanika lehce kratší; povaha klidná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní
výraz vyjádřen.

Cocaine al Bader nar. 26. 4. 2015 zlatá
o: Shelteam Mon Tou Tou m: Ann Chess Jackdaw Rock
maj: Martina Klubková
Výsledek: nechovná výška: 32 cm

Hodnocení: chrup – chybí LD P3, LD P4, PD P4, M3 oboustranně, LH M2.
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Felisha z Vážanského dvorečku nar. 4. 5. 2016 zlatá
o: Angel Jack Zahrada dětí m: Megan Fox Manepo Ideál
maj: Petra Prokopová
Výsledek: chovná výška: 35 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní;  oko  mandlové,  tmavé;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, úzký; hřbet pevný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny přední a zadní – vzadu lehce strmější; ocas standardní; srst v lí-
nání;  pohybová mechanika  pružná,  méně  prostorná;  povaha vyrovnaná;  typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Fuchsie z Pravého břehu nar. 10. 3. 2016 blue-merle
o: Drak Moravské srdce m: Waterlily Blue z Ďáblovy studánky
maj: Petr Závodník
Výsledek: chovná výška: 34 cm chybí M3 oboustranně

Hodnocení: hlava standardní; ucho standardní; oko otevřené, modrý pigment
oboje; chrup – chybí M3 oboustranně, skus nůžkový; hrudník hluboký, stan-
dardní; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní;
ocas standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika standardní;
povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice chovná; pohlavní výraz vyjádřen;
mimořádné přednosti – sytost pálení.

Hanny od Kamenité říčky nar. 10. 5. 2016 blue-merle
o: Cato z Lomu ve Skále m: Delaya Dela Sněžný tygr
maj: Martina Šimčíková
Výsledek: chovná výška: 36 cm chybí PD P1

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové, světlejší; chrup –
chybí PD P1, skus nůžkový; hrudník korektní; hřbet pevný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny – přední volnější lokty, zadní lehce vytočené packy; ocas stan-
dardní;  srst,  pigmentace standardní;  pohybová mechanika pružná,  prostorná;
povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Hot Chocolate z Heřmanova dvora nar. 5. 8. 2016 tricolor
o: Ch. Dominno z Heřmanova dvora m: Edge of Love z Heřmanova dvora
maj: Michaela Heřmanová
Výsledek: chovná výška: 38 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko otevřené, tmavé; chrup úplný,
skus nůžkový; hrudník hluboký, úzký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; kon-
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četiny – přední strmé úhlení, vzadu sevřená kolena, otevřená hlezna; ocas stan-
dardní; srst,  pigmentace standardní; pohybová mechanika trhaná, s akcentem
hrudních končetin;  povaha vyrovnaná; typ standardní;  kondice výstavní;  po-
hlavní výraz vyjádřen.

Jazz ze Zlaté hvězdy nar. 13. 6. 2016 tricolor
o: JCh. Dominno z Heřmanova dvora m: Nataly ze Zlaté hvězdy
maj: Dana Tučková
Výsledek: chovná výška: 36 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno i neseno; oko středně tmavé,
otevřenější;  chrup  –  vl.  PH1  zdvojená,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký,
prostorný; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny – vpředu volné lokty,
pánevní korektní; ocas standardní; srst v línání, pigmentace – white faktor na
zadní  noze;  pohybová mechanika pružná,  prostorná;  povaha vyrovnaná;  typ
standardní; kondice chovná; pohlavní výraz vyjádřen.
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