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Kolie dlouhosrstá

P s i

Goia For Quidara Chytrá kráska nar. 9. 11. 2014 tricolor
o: Fredy Black Fredina Agi m: Xplain Me It African Gold
maj: K. Hanušová
Výsledek: chovný výška: 58 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická, s lehkým náznakem římského nosu; ucho šířeji na-
sazeno, levé lehce klopené; oko mandlové, hl. uložené, tmavé; chrup úplný,
skus nůžkový; hrudník užší, hluboký; hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní;
končetiny přední a zadní – lehce strmější úhlení, vytáčí lokty; ocas správně na-
sazen, správné délky, za pohybu výš nesen; varlata v pořádku; srst standardní,
sytá pigmentace; pohybová mechanika lehká, pružná; povaha vyrovnaná; typ
standardní; kondice chovná; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti –
sytost pálení.

Charon Fredina Agi nar. 30. 5. 2014 zlatý
o: Lovley Larry Sir vom Brüggener-Land m: Arlenn Fredina Agi
maj: Z. Müller
Výsledek: chovný výška: 58 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní;  oko  mandlové,  světlejší;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný; bedra, záda ko-
rektní; končetiny přední a zadní – přední standardní, sevřené hlezno; ocas stan-
dardní;  varlata  má;  srst  standardní,  pigmentace  sytá;  pohybová  mechanika
lehká, pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

Most Majestic Protector nar. 11. 1. 2015 zlatý
o: Fridens Henry Ford m: Most Majestic Whoops!
maj: L. Petrášková
Výsledek: chovný výška: 56 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  neseno,  těžší;  oko
mandlové, st. hnědé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník průměrně hluboký;
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hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas stan-
dardně nasazen i nesen; varlata má; srst, pigmentace správné textury; pohybová
mechanika lehká, pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondi-
ce výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

F e n y

Amanda Boo Mimo Layll nar. 2. 7. 2014 blue-merle
o: Gladstone of Red Moon Rising m: Maud z Beskydských pastvin
maj: V. Janýšková
Výsledek: chovná výška: 54 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická, náznak římského nosu; ucho standardní, lehce těžší;
oko mandlové, hnědé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník prostorný, hluboký;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední standardní, pánevní lehce
rozbíhavé; ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace standardní, nyní v lí-
nání;  pohybová mechanika  lehká,  pružná,  prostorná;  povaha vyrovnaná;  typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Amber Firefly Mia Of Sitija nar. 11. 6. 2014 zlatá
o: Prince of Sunlight Mr. Bombastic m: Hot Black Coffe Ko-To-Ra
maj: S. Chabičovská
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní,  těžší;  oko mandlové, stř. tmavé;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník prostorný, hluboký; hřbet pevný; bedra,
záda korektní;  končetiny přední a zadní korektní;  ocas standardní; srst stan-
dardní, pigmentace sytá; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha lehce
nervózní; typ standardní; kondice blahobytná; pohlavní výraz vyjádřen.

Autumn Avale Boo Mimo Layll nar. 2. 7. 2014 blue-merle
o: Gladstone of Red Moon Rising m: Maud z Beskydských pastvin
maj: M. Mitter
Výsledek: chovná výška: 51 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho lehké, lehce klopené, správně nasazené; oko
standardní;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  prostorný,  hluboký;  hřbet
pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – korektní postoj
s volnými lokty; ocas dobře nasazen, za pohybu výše nesen; srst, pigmentace
standardní,  sytá; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná;
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typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz  vyjádřen;  mimořádné
přednosti – blue-merle barva.

Brixie Něžná duše nar. 2. 5. 2014 zlatá
o: Amore Mio New Marton m: Abigail Pieses of the Dreams
maj: Z. Kovářová
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazené, těžší; oko mandlové, téměř
tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný, za pohybu
lehce pronesený; bedra, záda korektní; končetiny přední korektní, zadní vyto-
čené tlapky; ocas správně nasazen, za pohybu výše nesen; srst, pigmentace bo-
hatá, lehce otevřená, sytá; pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná; po-
vaha veselá; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz ne zcela ideální.

Bugatti z Lesních stínů nar. 10. 7. 2013 zlatá
o: Prince of Sunlight Mr. Bombastic m: Floretta z Jasmínových hor
maj: B. Kazdová
Výsledek: chovná výška: 51 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazeno, těžší; oko mandlové, tmavé;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník mělký, úzký; hřbet pevný; bedra, záda ko-
rektní; končetiny přední sbíhavé, vytočené hlezno pravá zadní; ocas standardní;
srst, pigmentace drsná, otevřená, lámaná; pohybová mechanika prostorná; po-
vaha vyrovnaná; typ jemnější; kondice standardní; pohlavní výraz vyjádřen.

Desire Gold Chytrá kráska nar. 29. 8. 2012 zlatá
o: Poker Face vom Old Tom m: True Colours African Gold
maj: J. Balcar
Výsledek: chovná výška: 51 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko standardní; chrup úplný, skus
nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný, rovný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny standardní hrudní, zadní vytočené tlapky; ocas správně nasazen
i nesen; srst, pigmentace standardní, sytá; pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.

Ejsí ze Skalního vrchu nar. 4. 5. 2014 zlatá
o: Arpad Gold Vorašif m: Deonií Zlatá Dominance
maj: Z. Janků
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Výsledek: chovná výška: 52 cm chybí obě horní P2

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  lehké;  oko  mandlové,
tmavé; chrup – P2 oboustranně nahoře chybí, skus nůžkový; hrudník hluboký,
prostorný;  hřbet  pevný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  standardní,
zadní vytočené tlapky; ocas správně nasazen i nesen; srst bohatá, pigmentace
standardní,  sytá; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná;
typ standardní; kondice blahobytná; pohlavní výraz vyjádřen.

Hirem Zlatá Erkarča z Dančí louky nar. 2. 10. 2014 zlatá
o: Erny Gold Coll-kony m: Cara Dark Peony z Dančí louky
maj: O. Rašťák
Výsledek: chovná výška: 53,5 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava lehce širší; ucho šířeji nasazeno, větší, těžší; oko mandlové,
světlejší; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný;
bedra  klenutá,  záď  přestavěná;  končetiny  přední  korektní,  zadní  rozbíhavé
tlapky; ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace v těžkém línání; pohy-
bová mechanika pružná, prostorná; povaha klidná, vyrovnaná; typ standardní;
kondice chovná; pohlavní výraz ne zcela ideální.

Hirka Zlatá z Dančí louky nar. 2. 10. 2014 zlatá
o: Erny Gold Coll-kony m: Cara Dark Peony z Dančí louky
maj: J. Komínek
Výsledek: chovná výška: 51 cm chybí obě dolní P1

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové, tmavé; chrup – P1
vpravo i vlevo dole chybí, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet
lehce pronesený; bedra, záda korektní; končetiny přední korektní, zadní rozbí-
havé  tlapky;  ocas  dlouhý;  srst,  pigmentace  standardní,  sytá;  pohybová  me-
chanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ těžší; kondice výstavní; po-
hlavní výraz není vyjádřen.

Chaya Fredina Agi nar. 30. 5. 2014 tricolor
o: Lovley Larry Sir von Brüggener-Land m: Arelenn Fredina Agi
maj: M. Martynková + K. Holainová
Výsledek: chovná výška: 54 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  lehčí;  oko  mandlové,
tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný,
rovný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  standardní  hrudní,  pánevní  sevřené
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hlezno;  ocas  standardní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika
lehká, pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

Cherie z Dančí louky nar. 9. 1. 2015 zlatá
o: Canterbury Tale von der Ischlerbahn m: Bejša z Dančí louky
maj: K. Martincová
Výsledek: chovná výška: 52,5 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická, lehce ustupující čelo; ucho správně nasazené i ne-
sené; oko mandlové, světlejší;  chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký,
prostorný; hřbet lehce pronesený, delší; bedra, záda korektní; končetiny přední
korektní, zadní rozbíhavé; ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace stan-
dardní, sytá; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Cherry Fredina Agi nar. 30. 5. 2014 zlatá
o: Lovley Larry Sir von Brüggener-Land m: Arelenn Fredina Agi
maj: K. Holainová
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové, světlejší; chrup -
skus úplný; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný, rovný; bedra, záda ko-
rektní;  končetiny  přední  standardní,  pánevní  korektní;  ocas  standardní;  srst
správné textury, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, pružná, vpředu
kříží tlapky; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní vý-
raz vyjádřen.

Inka Fredina Agi nar. 27. 1. 2015 tricolor
o: Lovley Larry Sir von Brüggener-Land m: Cassie Blue Fredina Agi
maj: J. Procházková
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazené;  oko  mandlové,  tmavé;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, úzký; hřbet pevný, rovný; bedra,
záda korektní; končetiny – úzký postoj vpředu, úzký postoj a vytočené zadní
tlapky;  ocas  správně  nasazen  i nesen;  srst  v  línání;  pohybová  mechanika
pružná,  prostorná;  povaha vyrovnaná;  typ standardní;  kondice výstavní;  po-
hlavní výraz vyjádřen.
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Just Sweet Look Fatranský sen nar. 12. 9. 2014 zlatá
o: Not a Dollar More m: Blossom Black
maj: L. Knyblová
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho těžší,  dobře klopené; oko mandlové, tmavé;
chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  standardní;  hřbet  pevný,  rovný;  bedra,
záda standardní;  končetiny přední  a  zadní  standardní;  ocas dobře nasazený,
kratší;  srst,  pigmentace  standardní,  bohatá,  uzavřená;  pohybová  mechanika
prostorná,  pružná;  povaha vyrovnaná;  typ standardní;  kondice výstavní;  po-
hlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti – výraz.

Loeva Zlatá Dominance nar. 19. 5. 2014 zlatá
o: Etien Gold od Dennynky m: Caila z Mlýnského úvozu
maj: I. Fučková
Výsledek: chovná výška: 54 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  standardní,  lehce  těžší;  oko  mandlové,
tmavé;  chrup úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  užší,  méně  vyvinuté  předhrudí;
hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední strmější úhlení, užší
postoj pánevních; ocas správně nasazen, za pohybu vysoko nesen; srst stan-
dardní,  pigmentace  sytá;  pohybová mechanika lehká,  pružná,  prostorná;  po-
vaha klidná, vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vy-
jádřen.

Lost And Found Ever After nar. 15. 3. 2014 zlatá
o: Sweet Face Gatsby vom Obersten-Holz m: Goldilocks Ever After
maj: V. Tomíčková
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  lehce  šířeji  nasazené;  oko  mandlové,
středně tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet
pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny hrudní standardní, zadní sbíhavé
vytočené tlapky; ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace vynikající kva-
lity; pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná; povaha lehce nervózní; typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti –
kvalita a bohatost srsti.
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Kolie krátkosrstá

P s i

Comeback Basko Adeteva nar. 9. 5. 2014 zlatá
o: Beathan Bohemia Elenor m: Adette z Roztockého zámku
maj: E. Martínková
Výsledek: chovný výška: 57 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava – více vyplněné líce, výrazné nadočnice; ucho správně na-
sazené, klopené; oko otevřené, světlé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník ko-
rektní; hřbet pevný v postoji, pronesený v pohybu; bedra, záda korektní; konče-
tiny přední a zadní korektní; ocas správně nesen, nasazen; varlata má; srst, pig-
mentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

F e n y

Beatrice In-Situ nar. 26. 10. 2013 tricolor
o: Alertness Dexterity m: Flying Heartbreakers Famous Blue Rose
maj: M. Mikulášková
Výsledek: chovná výška: 56 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, lehčí; oko mandlové, svět-
lejší;  chrup úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký,  prostorný;  hřbet  pevný;
bedra  lehce  klenutá,  dle  standardu,  záď lehce  přestavěná;  končetiny  přední
a zadní standardní; ocas správně nasazen, nesen; srst,  pigmentace standardní,
sytá; pohybová mechanika lehká, pružná, lehce vázaná vzadu, spáditá záď; po-
vaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Brazil Davinjo nar. 20. 4. 2014 zlatá
o: Bila Kaifa m: Forest Queen
maj: D. Brejtrová
Výsledek: chovná výška: 57 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava standardní;  ucho dobře nasazené, levé málo klopené; oko
mandlové;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  prostorný,  hluboký;  hřbet
pevný, rovný; bedra, záda lehce klenutější; končetiny přední a zadní – úhlení,
postoj standardní; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová me-
chanika prostorná;  povaha vyrovnaná; typ standardní;  kondice výstavní;  po-
hlavní výraz méně vyjádřen.
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Chovej mě Leneli nar. 13. 7. 2014 zlatá
o: Calibra’s Go West m: Dáma v černém Leneli
maj: L. Fránková + K. Kouřilová
Výsledek: chovná výška: 55 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava typická; ucho standardní;  oko otevřenější,  světlejší;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník prostorný, hluboký; hřbet korektní; bedra, záda
korektní; končetiny – úhlení standardní, přední rovné lokty; ocas standardní;
srst,  pigmentace  standardní,  sytá;  pohybová  mechanika  lehká,  pružná,
prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.

I Am of Bohemia Balada nar. 8. 2. 2014 tricolor
o: C.I.B. Milli Miller Voimas Smurai Aapo m: C.I.B. Kangasvuokon Mery-Lou
maj: M. Váchová
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická,  lehce  vyst.  čelo;  ucho  správně  nasazeno,  lehce
klopené;  oko mandlové,  tmavé;  chrup úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  mělčí,
prostorný; hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní
korektní; ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace standardní; pohybová
mechanika lehká, pružná, prostorná, lehce vytáčí lokty; povaha vyrovnaná; typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Šeltie

P s i

Dickens Alkyra nar. 27. 12. 2014 tricolor
o: Piece of My Heart Beramente m: Darkness Blue z Říše Fantazie
maj: B. Radostová
Výsledek: chovný výška: 38 cm chybí P2 LD, obě M3

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní, dobře klopené; oko lehce otevřené,
tmavé;  chrup – P2 levá dolní  chybí,  obě M3,  skus nůžkový;  hrudník úzký,
mělký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – úhlení
standardní, vpředu užší postoj; ocas správně nasazen, za pohybu nesen; varlata
obě;  srst,  pigmentace  standardní,  sytá;  pohybová  mechanika  lehká,  pružná,
prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.
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Goldy Chřibské polesí nar. 10. 3. 2015 zlatý
o: Evros Only One Way Oliver m: Nugetka z Ďáblovy studánky
maj: A. Tomisová
Výsledek: chovný výška: 39,5 cm chybí P4 LD, obě M3

Hodnocení: hlava – méně vyplněná čenich. část; ucho dobře nasazené, těžké;
oko mandlové, tmavé; chrup, skus – chybí P4 vlevo dole, M3 obě; hrudník
prostorný, hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny zadní silně
rozbíhavé, přední rozbíhavé; ocas správně nasazen i nesen; varlata má; srst,
pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  prostorná,  pružná;  povaha vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Xero ze Zlaté hvězdy nar. 26. 1. 2015 blue-merle
o: Drysteam Biblack Ezel m: Z. Michelle ze Zlaté hvězdy
maj: D. Tučková
Výsledek: chovný výška: 38 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazené,  lehké;  oko  mandlové,
tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný,
rovný; bedra, záda korektní;  končetiny přední vytočené lokty, pánevní stan-
dardní; ocas správně nasazený, nesený; varlata má; srst, pigmentace standardní;
pohybová mechanika  pružná,  prostorná,  lehká;  povaha vyrovnaná;  typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

F e n y

Gorda Moravské srdce nar. 1. 8. 2013 tricolor
o: Hooligan Perla z Polabí m: Afra Moravské srdce
maj: V. Omelková
Výsledek: chovná výška: 33 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická,  s méně  vyplněnými  líci;  ucho  standardní;  oko
otevřené, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet
pevný;  bedra  korektní,  záď spáditá;  končetiny  hrudní  lehce  vytočené lokty,
rozpín. tlapky, pánevní lehce vytočené tlapky; ocas správně nasazen, výše ne-
sen;  srst,  pigmentace  správné  textury,  správně  sytá;  pohybová  mechanika
lehká, pružná, vázanější vzadu; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice vý-
stavní; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti – sytost barvy.
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Christina ze Sedlmajerovy vily nar. 23. 2. 2015 zlatá
o: Devil Chancy Remus m: Zoe ze Sedlmajerovy vily
maj: J. Němečková
Výsledek: chovná výška: 34 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava standardní;  ucho standardní;  oko mandlové,  tmavé;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; kon-
četiny přední a zadní korektní; ocas správné délky, nasazen; srst v línání, pig-
mentace  tmavá;  pohybová mechanika  pružná,  prostorná;  povaha vyrovnaná;
typ standardní; kondice chovná; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti
– pěkné úhlení.

Ishar Moravské srdce nar. 7. 6. 2014 blue-merle
o: Credo Sol Oriens m: Dájenka Moravské srdce
maj: L. Němčeková
Výsledek: chovná výška: 36 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická, poněkud méně vyplněné líce; ucho standardní; oko
mandlové,  modré;  chrup úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  mělčí;  hřbet  pevný;
bedra,  záda  korektní;  končetiny  hrudní  strmější,  pánevní  standardní;  ocas
správně nasazen i nesen; srst, pigmentace správné textury, sytá; pohybová me-
chanika lehká, pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Tess ze Zlaté hvězdy nar. 20. 9. 2014 tricolor
o: Lochlyn Dream Nemo m: Ella ze Zlaté hvězdy
maj: D. Tučková
Výsledek: chovná výška: 35 cm chybí P2 LD

Hodnocení:  hlava typická,  klenutější  čelo;  ucho správně nasazeno,  lehce do
stran neseno; oko lehce otevřené, tmavé; chrup – P2 vlevo dole chybí, skus
nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný; bedra korektní, lehce spádi-
tá záď; končetiny – volné lokty hrudních končetin, korektní postoj pánevních
končetin; ocas nížeji nasazen, správně nesen; srst, pigmentace správné textury,
sytá;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  stan-
dardní; kondice chovná; pohlavní výraz vyjádřen.
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