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Kolie dlouhosrstá

P s i

Aristokrat Erny Koltije nar. 28.4.2018
zlatý
o: Duke McBrown aus dem Boltenmoor
m: Hopsinka Zara z Dančí louky
maj: Jana Vávrová
výsledek: chovný
výška: 58 cm
plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno a neseno, menší; oko
tmavé, mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet
pronesený; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu ok,
vzadu strmější úhlení, lehce rozbíhavé; ocas vysoko nasazen, za pohybu
vysoko  nesen;  varlata  ok;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová
mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.
  

Cygnus od Hamerského rybníka nar. 24.5.2018
zlatý
o: Arpad Gold Vorašif
m: Bella od Hamerského rybníka
maj: Zdeněk Svoboda
výsledek: chovný
výška: 60,5 cm
plnochrupý



Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  šířeji  nasazeno,  těžší;  oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu
lehce strmější, lehce vytočené tlapky; ocas – háček doprava, vysoko
nasazen  a  nesen;  varlata  ok;  srst,  pigmentace  standardní,  v línání;
pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  standardní,
vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní,  pohlavní  výraz
vyjádřen.

Fík Karino Bohemia nar. 24.4.2018
blue-merle
o: Gek in Black z Dančí louky
m: Amanda Boo Mimo Layll
maj: Věra Janýšková
výsledek: chovný
výška: 61 cm
plnochrupý

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  šířeji  nasazeno,  těžší;  oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu
ok, vzadu rozbíhavé; ocas správně nasazen, lehce doleva; varlata ok;
srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná;
povaha vyrovnaná; typ standardní, kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen. 

F e n y

Arnica Blue Fatranský sen nar. 12.3.2018
blue-merle
o: Inspire Black Du Clos de Sea-Wind
m: Monsolana My Blue Valentine
maj: Lenka Knyblová
Výsledek: chovná



výška: 52 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava typická;  ucho standardní;  oko mandlové,  tmavé;
chrup úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký,  hřbet  pevný;  bedra,
záda korektní;  končetiny přední  a zadní  – vpředu vybočené lokty,
vzadu  rozbíhavé;  ocas  správně  nasazen,  nesen;  srst,  pigmentace
standardní; pohybová mechanika prostorná; povaha vyrovnaná; typ
standardní;  kondice výstavní;  pohlavní  výraz vyjádřen; mimořádné
přednosti – barva.

Bylinka Von Schnappi Schnapp nar. 22.3.2017
zlatá
o: Lovley Larry Sir vom Brüggener-Land
m: Gilette Ever After
maj: Andrej Titkov
výsledek: chovná
výška: 51 cm
plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní, slabší spodní čelist; ucho ok; oko ok;
chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;  hřbet  rovný;  bedra,
záda  korektní;  končetiny  přední  a  zadní  –  vpředu korektní,  vzadu
rozbíhavé;  ocas  standardní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová
mechanika pružná, prostorná; povaha klidná; typ standardní; kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Cindy Pieses of The Dreams nar. 25.1.2018
blue-merle
o: Skabona Kiss‘N Run
m: Greis Blue z Dančí louky
maj: Lenka Dostálová
Výsledek: chovná
výška: 54 cm



plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní, typická; ucho v polovině klopeno; oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vzadu
lehce vytočené tlapky; ocas standardní; srst, pigmentace standardní;
pohybová mechanika  pružná,  lehká,  prostorná;  povaha vyrovnaná;
typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz  vyjádřen,
mimořádné přednosti – barva.

Cloe Pieses of The Dreams nar. 25.1.2018
blue-merle
o: Skabona Kiss‘N Run
m: Greis Blue z Dančí louky
maj: Petra Vachová
výsledek: chovná
výška: 55 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická,  standardní;  ucho  šířeji  nasazeno;  oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;
hřbet ne zcela pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní
– vpředu volnější lokty, lehce vybočené tlapky, zadní sevřené hlezno;
ocas správně nasazen; srst, pigmentace standardní, ne zcela zbarvení
blue-merle;  pohybová  mechanika  pružná;  povaha  vyrovnaná;  typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Darsy Dacca Plácek pod strání nar. 24.3.2018
zlatá
o: Dayton Dempsey Aratinga
m: River Dance von der Ischlerbahn
maj: Gabriela Zemancová
výsledek: chovná
výška: 54,5 cm



plnochrupá

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  správně  nasazeno,  lehčí;  oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký,
hřbet  pevný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  a  zadní  –
korektní, vzadu lehce vytočené tlapky; ocas správně nasazen, špička
doleva;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,
prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

Debbie Dabie Plácek pod strání nar. 24.3.2018
zlatá
o: Dayton Dempsey Aratinga
m: River Dance von der Ischlerbahn
maj: Gabriela Zemancová
výsledek: chovná
výška: 53 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  správně  nasazeno,  lehčí;  oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;
hřbet  korektní;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  a  zadní  –
standardní, korektní; ocas správně nasazen, nesen; srst, pigmentace
standardní;  pohybová  mechanika  vynikající;  povaha  vyrovnaná,
veselá; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Feli Karino Bohemia nar. 24.4.2018
tricolor
o: Gek in Black z Dančí louky
m: Amanda Boo Mimo Layll
maj: Věra Janýšková
výsledek: chovná
výška: 55 cm
plnochrupá



Hodnocení:  hlava standardní;  ucho lehce šířeji  nasazeno a neseno;
oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký;
hřbet  pevný;  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.

Nobles Zlatá dominance nar. 6.12.2016
zlatá
o: Qantum z Rozkvetlé doliny
m: Blon Cheyenne Ever After
maj: Lenka Batista De La Rosa
výsledek: chovná
výška: 52 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  neseno;  oko
mandlové,  středně  pigmentované;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;
hrudník  hluboký,  prostorný;  hřbet  pevný,  lehce  pronesený;  bedra,
záda korektní;  končetiny přední  a zadní  – vpředu vybočené lokty,
sbíhavé tlapky, vzadu rozbíhavé; ocas správně nasazen, nesen; srst,
pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;
povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  blahobytná;  pohlavní
výraz vyjádřen.

Olympia Zlatá dominance nar. 12.2.2017
zlatá
o: Qantum z Rozkvetlé doliny
m: Liara Zlatá Dominance
maj: Lenka Batista De La Rosa
výsledek: chovná
výška: 54 cm
plnochrupá



Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  široko  nasazené,  těžké;  oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  P1  vlevo  nahoře  zdvojená,  skus
nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní;
končetiny přední a zadní – vpředu volné lokty, sbíhavý postoj, vzadu
sevřené hlezno,  podsazená;  ocas správně nasazen,  špička  doprava;
srst, pigmentace standardní, ulámaná; pohybová mechanika pružná,
prostorná; povaha plašší; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní
výraz vyjádřen.

Rose Royce Fatranský sen nar. 15.11.2017
zlatá
o: Spungold Fatranský sen
m: Zuza Top Fatranský sen
maj: David Pěnička
výsledek: chovná
výška: 53 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  šířeji  nasazeno,  těžší;  oko
mandlové, plné; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet
pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu ok,
vzadu lehce rozbíhavé; ocas správně nasazen, nesen, háček doleva;
srst  pigmentace  standardní,  v línání;  pohybová  mechanika  pružná,
prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

Vertigo Ever After nar. 10.10.2017
tricolor
o: Prince of Sunlight Sweetest Smile
m: Vait Sibod Tiramisu
maj: Lenka Petrášková
výsledek: chovná
výška: 52 cm
plnochrupá



Hodnocení:  hlava  typická,  standardní;  ucho  standardní;  oko
mandlové, tmavé; chrup úplný, nůžkový; hrudník užší; hřbet pevný;
bedra,  záda korektní;  končetiny přední  a zadní  – přední ok,  zadní
lehce  rozbíhavé;  ocas  standardní;  srst,  pigmentace  standardní;
pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Kolie krátkosrstá

P s i

Amadeo Elentudas nar. 4.3.2018
tricolor
o: Brackenhaye Brand New Day
m: Chyť si mě Leneli
maj: Mgr. Karolína Krempl Kirschnerová
výsledek: chovný
výška: 59 cm
plnochrupý

Hodnocení: hlava standardní; ucho správně nasazeno a neseno; oko
mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník užší, hluboký;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu
lehce  strmější;  ocas  standardní;  varlata  ok;  srst,  pigmentace
standardní;  pohybová mechanika pružná; povaha nervózní,  nejistý;
typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.



Dusty Blueangel With Long smile nar. 10.3.2018
blue-merle
o: Indigo Menelluine
m: Bianka Jesse Long smile
maj: Jolana Švehlíková
výsledek: chovný
výška: 61 cm
plnochrupý

Hodnocení:  hlava typická;  ucho standardní;  oko mandlové,  tmavé;
chrup úplný,  skus  nůžkový;  hrudník hluboký;  hřbet  pevný;  bedra,
záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu ok, vzadu sevřené
hlezno; ocas správně nasazen a nesen; varlata ok; srst,  pigmentace
standardní;  pohybová mechanika  standardní;  povaha nervózní;  typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.
 

Loch Lomond Bila Kaífa nar. 27.1.2018
tricolor
o: Blamorder Bring It On
m: Clingstone’s All I Need
maj: Jiří Beckel
výsledek: chovný
výška: 59 cm
plnochrupý

Hodnocení: hlava standardní; ucho správně nasazeno a neseno; oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  korektní;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní;
ocas standardní; varlata ok; srst, pigmentace standardní, white faktor
za úrovní lopatky; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha
vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen.



F e n y

Billie Holiday Molinari nar. 20.5.2017
zlatá
o: Cu-Chaorach Treun Soroli
m: Faya of Bohemia balada
maj: Bc. Lucie Capová
výsledek: chovná
výška: 55 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava typická,  zvýrazněné nadočnicové  oblouky;  ucho
standardní;  oko  mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;
hrudník hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední
a  zadní  –  vpředu  ok,  vzadu  rozbíhavé;  ocas  standardní;  srst,
pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;
povaha klidná; typ standardní;  kondice blahobytná; pohlavní výraz
vyjádřen.

Fidorka Janárová hviezda nar. 14.3.2018
zlatá
o: Cu-Chaorach Treun Soroli
m: True Love Krásná louka
maj: Darja Caletková
výsledek: chovná
výška: 54 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  správně  nasazeno,  lehčí;  oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;
hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní –
vpředu  volnější  lokty;  ocas  správně  nasazen,  lehčí  háček;  srst,
pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  lehká,  pružná,
prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.



Loviisa Bila Kaífa nar. 27.1.2018
tricolor
o: Blamorder Bring It On
m: Clingstone’s All I Need
maj: Mgr. Dita Ungerová
výsledek: chovná
výška: 54 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava standardní;  ucho standardní;  oko lehce otevřené,
tmavé;  chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný;
bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  a  zadní  standardní;  ocas
standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika lehká,
pružná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

Šeltie

P s i

Aaron Haluzbery nar. 22.8.2018
tricolor
o: Drak Moravské srdce
m: Beruška z Barbořinského vršku
maj: Soňa Haluzová
výsledek: chovný
výška: 36 cm

 Hodnocení: hlava typická, méně vyplněné líce; ucho standardní; oko
lehce otevřené, tmavé; skus nůžkový, chrup – chybí P2 vlevo nahoře,
M3 vlevo dole;  hrudník užší,  hluboký;  hřbet pevný,  rovný; bedra,
záda  korektní;  končetiny  přední  a  zadní  korektní;  ocas  správně
nasazen,  za  pohybu  vysoko  nesen;  varlata  OK;  srst,  pigmentace



standardní;  pohybová mechanika  pružná,  prostorná;  povaha plašší,
nepřipraven; typ jemný; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Almond Truffle Deena’s Victory nar. 4.9.2018
tricolor
o: Braveheard You Are My Hero
m: Heidy od Kamenité říčky
maj: Eliška Kubová
výsledek: chovný
výška: 38 cm  
plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická,  lehce  širší  čelo;  ucho  lehce  šířeji
nasazeno, správně klopeno; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus
nůžkový;  hrudník  hluboký;  hřbet  pevný;  bedra,  záda  korektní;
končetiny  přední  a  zadní  –  vpředu  volnější  lokty,  vzadu  lehce
rozbíhavé; ocas standardní; varlata OK; srst, pigmentace standardní;
pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ
standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz  správně  vyjádřen;
mimořádné přednosti – sytost pálení.

Jeweled  Pearls Osudové setkání nar. 15.7.2018
blue-merle
o: Akim Oriens Otevřené srdce
m: Constance z Lomu ve skále
maj: Pavla Návratová
výsledek: chovný
výška: 40 cm
plnochrupý

Hodnocení:  hlava  korektní,  slabší  čenichová  partie;  ucho  správně
nasazeno  a  neseno,  větší;  oko  lehce  otevřené,  pravé  modré,  levé
hnědé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet



pevný,  rovný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  a  zadní  –
vpředu korektní,  lehce  rozbíhavé pánevní;  ocas standardní;  varlata
OK;  srst,  pigmentace  standardní,  příliš  černé  barvy;  pohybová
mechanika  lehká,  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Marlon Moravské srdce nar. 5.12.2017
zlatá
o: Be Happy z Barbořinského vršku
m: Komtesa Verný Tieň
maj: Jana Havlíčková
výsledek: chovný
výška: 38 cm
plnochrupý

Hodnocení: hlava standardní, méně vyplněné líce; ucho standardní;
oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu
volnější lokty, vzadu rozbíhavé; ocas správně nasazen, nesen; varlata
OK; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

F e n y

Adorable Snowflake Deena’s Victory nar. 4.9.2018
blue-merle
o: Braveheart You Are My Hero
m: Heidy od Kamenité říčky
maj: Jana Titková
výsledek: chovná
výška: 36 cm
plnochrupá



Hodnocení: hlava standardní; ucho správně nasazeno a neseno; oko
mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, užší;
hřbet  pevný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  a  zadní
standardní; ocas standardní; srst, pigmentace standardní, white faktor
levá  zadní;  pohybová mechanika  lehká,  pružná,  prostorná;  povaha
vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen.

Bella Cookie Otevřené srdce nar. 13.8.2018
zlatá
o: Lovesome Fire N Gold
m: Achlea Sol Otevřené srdce
maj: Lucie Ježdíková
výsledek: chovná
výška: 35,5 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická,  méně  vyplněné  líce;  ucho  lehčí;  oko
mandlové;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  dostatečný;  hřbet
rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas
OK;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,
prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

Eleanora od Bezdynky nar. 1.1.2018
zlatá
o: Drak Moravské srdce
m: Beruska od Bezdynky
maj: Lenka Brhlová
výsledek: chovná
výška: 35 cm
plnochrupá



Hodnocení: hlava standardní; ucho standardní; oko otevřené, tmavé;
chrup úplný,  skus  nůžkový;  hrudník korektní;  hřbet  pevný;  bedra,
záda  –  spáditá  záď;  končetiny  přední  a  zadní  –  vpředu  strmější,
vybočené tlapky, vzadu rozbíhavé; ocas standardní; srst, pigmentace
standardní; pohybová mechanika vázaná, pružná; povaha vyrovnaná;
typ jemnější; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Tinsel z Ďáblovy studánky nar. 10.6.2018
zlatá
o: Gift from Whisky Verný tieň
m: Zaynah Zay z Ďáblovy studánky
maj: Zdenka Chovancová
výsledek: chovná
výška: 35 cm
plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, neseno; oko lehce
otevřené; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný;
bedra,  záda korektní;  končetiny přední a zadní –  vybočené lokty,
pánevní  lehce  vytočené;  ocas  správně  nasazen,  nesen;  srst,
pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;
povaha lehce nervózní;  typ standardní;  kondice výstavní;  pohlavní
výraz vyjádřen.

Viktoria Princes Lenfir nar. 20.3.2018
zlatá
o: Credo Sol Oriens
m: Napoli Gold Lenfir
maj: Lenka Lelková
výsledek: chovná
výška: 37,5 cm
plnochrupá



Hodnocení:  hlava  korektní,  méně  vyplněné  líce;  ucho  správně
nasazeno,  neseno;  oko  lehce  otevřené,  tmavé;  chrup  úplný,  skus
nůžkový; hrudník korektní; hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní;
končetiny přední a zadní – vpředu korektní, vzadu lehce rozbíhavé;
ocas  standardní;  srst  v línání;  pohybová  mechanika  pružná,
prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  chovná;
pohlavní výraz vyjádřen.

Way of Life Koryfej nar. 10.11.2017
tricolor
o: Marvitholl Yantar
m: Nitty Gritty Koryfej
maj: Ilona Smrčková
výsledek: chovná
výška: 36 cm
plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní; ucho standardní; oko otevřené, tmavé;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník užší; hřbet pevný, rovný; bedra,
záda korektní; končetiny přední a zadní standardní; ocas standardní;
srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná;
povaha  vyrovnaná;  typ  jemný,  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen.
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