
V ý s l e d k y  B o n i t a c e  C h ro p y n ě  1 2 . 0 9 . 2 0 2 0  
 
Kolie dlouhosrstá 

 

Psi 

 

Arty Ra-Coll nar. 06.09.2018 

zlatý 

o: Gek in Black z Dančí louky 

m: Hirem Zlatá Erkarča z Dančí louky 

maj: Ing. Jan Poledna 

výsledek: chovný 

výška: 57 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava standardní; ucho dobře nasazeno, neseno; oko správně uloţené, 

mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet rovný, 

pevný; bedra pevná, dobrá záď; končetiny přední korektní, zadní nepatrně sbíhavé 

hlezno; ocas dobře nasazen, v afektu nesen výše; varlata ok; srst slabá kvalita, 

vylínalý, pigmentace dobrá; pohybová mechanika odpovídající; povaha veselá, 

vyrovnaná; typ standardní; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Bruce Simon's Sun nar. 19.11.2018 

tricolor 

o: Gek in Black z Dančí louky 

m: Meggan z Beskydských pastvin 

maj: Martin Kadula 

výsledek: chovný 

výška: 57 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava typická, standardní; ucho dobře nasazeno, neseno; oko správně 

uloţené, mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet 

rovný, pevný; bedra měkčí; končetiny přední korektní, zadní strmější; ocas 

nasazen příliš vysoko; varlata ok; srst měkčí, pigmentace dobrá; pohybová 

mechanika zadních končetin vázanější; povaha vyrovnaná; typ jemnější; kondice 

výborná; pohlavní výraz dobrý; mimořádné přednosti sytost pálení. 
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Carlos Pieses Of The Dreams nar. 25.01.2018 

tricolor 

o: Skabona Kiss'n Run 

m: Greis Blue z Dančí louky 

maj: Mgr. Janusz Sabela 

výsledek: chovný 

výška: 57 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava typická samčí; ucho šířeji nasazeno, těţší; oko mandlové, 

tmavé; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet pevný; dobře 

utvářená bedra; správné úhlení všech končetin; ocas dobře nasazen, nesen; varlata 

ok; srst hustá, bohatá, pigmentace výborná; pohybová mechanika velmi dobrá; 

povaha klidná; typ samčí; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Jukar Blue Chytrá kráska nar. 26.04.2018 

blue-merle 

o: Monsolina Mister X 

m: Xplain Me It African Gold 

maj: Hana Vacířová 

výsledek: chovný 

výška: 57 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava výborně utvářená ve všech parametrech; ucho správně 

nasazeno i neseno; oko levé tmavé, pravé modrý znak; chrup úplný, skus nůţkový; 

hrudník prostorný; hřbet pevný, rovný; bedra, záda správně utvářená; končetiny 

přední standardní, zadní lehce vytočená hlezna; ocas správně nasazen, nesen; 

varlata ok; srst v línání, pigmentace standardní; pohybová mechanika pruţná, 

prostorná; povaha klidná; typ standardní; kondice výborná; pohlavní výraz 

vyjádřen; mimořádné přednosti – barva blue-merle. 

 

Ladnar Moondance nar. 12.11.2017 

blue-merle 

o: Ladnar Moondust 

m: Ladnar Footsteps 

maj: Ing. Monika Brucknerová 
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výsledek: chovný 

výška: 58 cm 

chybí P1LH 

 

Hodnocení: hlava typická, standartní; ucho šíře nasazeno; oko mandlové, tmavé; 

chrup chybí P1 vlevo nahoře, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet pevný; 

bedra, záda úměrná, dobře utvářená; končetiny korektně úhlené; ocas dobře 

nasazen i nesen; varlata ok; srst kvalitní, pigmentace dobrá; pohybová mechanika 

ovlivněna úrazem pravé zadní končetiny; povaha klidná, vyrovnaná; typ korektní; 

kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

 

Feny 

 

Juno Blue Chytrá kráska nar. 26.04.2018 

blue-merle 

o: Monsolina Mister X 

m: Xplain Me It African Gold 

maj: Jaroslava Přibylová 

výsledek: chovná 

výška: 52 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazené, dobře nesené; oko mandlové; 

chrup úplný, skus nůţkový; hrudník hluboký; hřbet pevný, rovný; bedra, záda 

korektní; končetiny korektní; ocas správně nasazen, špička nesena doleva; srst, 

pigmentace standardní; pohybová mechanika prostorná; povaha vyrovnaná; typ 

standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 
 

Ria Dominance nar. 28.05.2018 

zlatá 

o: Qantum z Rozkvetlé doliny 

m: Liara Zlatá Dominance 

maj: Luděk Janků 

výsledek: chovná 

výška: 53,5 cm 

plnochrupá 
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Hodnocení: hlava standardní; ucho šíře nasazené; oko mandlové; chrup úplný, 

skus nůţkový; hrudník dostatečně hluboký; hřbet rovný; bedra, záda dobře 

utvářena; končetiny správně úhlené, zadní končetiny nepatrně vbočená hlezna; 

ocas dobře nasazen i nesen; srst v línání, pigmentace dobrá; pohybová mechanika 

ovlivněna vbočenými hlezny pánevních končetin; povaha nervózní; typ korektní; 

kondice dobrá; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Stonehaven Pride Infinite Dreams nar. 14.02.2019 

zlatá 

o: Scottlyme Midas Touch 

m: Friends Bugatti 

maj: Marcela Váchová 

výsledek: chovná 

výška: 52 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava standardní, dobrý poměr nosní partie; ucho šířeji nasazené, není 

ideálně neseno; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník 

prostorný; hřbet pevný; bedra, záda dobře utvářena; končetiny přední korektní, 

zadní nepatrně vbočené; ocas dobře nasazen i nesen; srst, pigmentace dobrá; 

pohybová mechanika velmi dobrá; povaha vyrovnaná; typ dobrý; kondice 

výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Tergi Dominance nar. 06.01.2019 

zlatá 

o: Qantum z Rozkvetlé doliny 

m: Ejsí ze Skalního vrchu 

maj: Petr Badin 

výsledek: chovná 

výška: 51 cm 

zdvojená P1PH 

 

Hodnocení: hlava standardní s lehkým náznakem římského nosu; ucho správně 

nasazeno i neseno; oko mandlové, tmavé; chrup zdvojená P1 vpravo nahoře, skus 

nůţkový; hrudník mělčí; hřbet rovný; bedra spáditá; strmé úhlení pánevních 

končetin; ocas dobře nasazen, v afektu ne zcela dobře nesen; srst v línání, 

pigmentace sytá; pohybová mechanika vázaná; povaha flegmatická; typ 

standardní; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 
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Valentina Ever After nar. 10.10.2017 

zlatá 

o: Prince of Sunlight Sweetest Smile 

m: Uait Sibod Tiramisu 

maj: Jan Levčík 

výsledek: chovná 

výška: 51,5 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho typické; oko mandlové; chrup úplný, skus 

nůţkový; hrudník prostorný; hřbet pevný; bedra, záda dobře utvářená; dobré 

úhlení všech končetin; ocas dobře nasazen i nesen; srst dobrá kvalita, pigmentace 

sytá; pohybová mechanika dobrá; povaha výborná; typ standardní; kondice dobrá; 

pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Valerie Ever After nar. 10.10.2017 

zlatá 

o: Prince of Sunlight Sweetest Smile 

m: Uait Sibod Tiramisu 

maj: Veronika Vršťalová 

výsledek: chovná 

výška: 52 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazeno, ne zcela ideálně neseno; oko 

dobře uloţené, mandlové; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet 

rovný; bedra, záda dobrá; dobré zaúhlení předních i zadních končetin; ocas dobře 

nasazen i nesen; srst, pigmentace výborná; pohybová mechanika velmi dobrý 

krok i klus; povaha klidná; typ dobrý; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Xclamation Ever After nar. 23.03.2018 

zlatá 

o: Salsina Whole World 

m: Mistral Gagnant du Bois des Amazones 

maj: Ivana Frolíková 

výsledek: chovná 

výška: 54 cm 

plnochrupá 
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Hodnocení: hlava typická, výborně utvářená, dobrý poměr čenichové partie; ucho 

správně nasazeno; oko dobře uloţené, mandlové; chrup úplný, skus nůţkový; 

hrudník prostorný; hřbet velmi dobrý; bedra, záda správně utvářená; končetiny 

korektní; ocas dobře nasazen i nesen; srst bohatá, pigmentace výborná; pohybová 

mechanika korektní; povaha klidná, vyrovnaná; typ správný; kondice výborná; 

pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Ygraine Ever After nar. 04.12.2018 

zlatá 

o: Majestueux Arca Du Domaine Des Emeraudes 

m: Harriet At Ever After 

maj: Ivana Doleţalová 

výsledek: chovná 

výška: 51 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava standardní; ucho dobře nasazeno i neseno; oko mandlové, 

tmavé, dobře uloţené; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet dobrý; 

bedra, záda správně utvářená; dobré úhlení předních i zadních končetin; ocas 

dobře nasazen i nesen; srst bohatá, kvalitní, pigmentace sytá; pohybová 

mechanika velmi dobrá; povaha výborná, klidná; typ správný; kondice výborná; 

pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti sytost pigmentu kolem očí a 

čenichu. 
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Kolie krátkosrstá 

 

Psi 

 

Blamorder Lover Boy nar. 29.03.2019 

blue-merle 

o: Blamorder Bring Him Home 

m: Blamorder Ice Cream Dream 

maj: Ing. Andrea Rückschlossová 

výsledek: chovný 

výška: 59 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové, pravé modré, v levém 

modrá skvrna; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet pevný; bedra, 

záda dobře utvářena; končetiny korektní; ocas dobře nasazen i nesen; varlata ok; 

srst kvalitní, pigmentace výrazná; pohybová mechanika velmi dobrý pohyb; 

povaha klidná; typ správný; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Fredy z Mošnova nar. 05.03.2018 

tricolor 

o: Scotty Krásná louka 

m: Beautiful Rafrabela 

maj: Lenka Střílková 

výsledek: chovný 

výška: 58,5 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava standardní; ucho měkčí, dobře nasazené; oko standardní; chrup 

úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet pevný; bedra, záda pevná záď; 

končetiny přední i zadní korektní; ocas dobře nasazen i nesen; varlata ok; srst 

dobrá, pigmentace výborná; pohybová mechanika vydatná, standardní; povaha 

klidná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 
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Šeltie 

 

Psi 

 

Benicio z Leče u Karlštejna nar. 08.05.2019 

zlatý 

o: After Forever Sparks of the Tempest 

m: Jasmína Gold Modrý dukát 

maj: Ing. Marcela Škarpichová 

výsledek: chovný 

výška: 36 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazeno, lehčí; oko mandlové, tmavé; 

chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet pevný; bedra široká, silná, 

záď dobře osvalená; končetiny korektní úhlení všech končetin; ocas dobře 

nasazen, nesen; varlata ok; srst kvalitní, pigmentace sytá; pohybová mechanika 

velmi dobrá; povaha klidná; typ správný; kondice výborná; pohlavní výraz 

vyjádřen; mimořádné přednosti sytost barvy srsti. 

 

Dante Prosluněná Březina nar. 31.03.2019 

zlatý 

o: Follow Your Nose Eager to Fame 

m: Asinka Prosluněná Březina 

maj: Jitka Hofmanová 

výsledek: chovný 

výška: 37 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava typická, dobré proporce; ucho správně nasazeno, ne zcela 

ideálně neseno; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník 

prostorný; hřbet velmi pevný; bedra, záď korektní; končetiny korektní úhlení 

všech končetin; ocas dobře nasazen, nesen; varlata ok; srst kvalitní, pigmentace 

výborná; pohybová mechanika dobrá; povaha dobrá; typ standardní; kondice 

výborná; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti sytá mahagonová barva. 
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Feny 

 

Bára Anarela nar. 03.07.2019 

zlatá 

o: Indigo ze Sedlmajerovy vily 

m: Jasmína ze Sedlmajerovy vily 

maj: Zdeněk Indrák 

výsledek: chovná 

výška: 34 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava standardní; ucho správně nasazeno, klopeno; oko mandlové, 

tmavé; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet rovný; bedra, záda 

korektní; končetiny paralelní, správné úhlení; ocas správně nasazen a nesen; srst 

kvalitní, pigmentace výborná; pohybová mechanika pruţná, prostorná; povaha 

vyrovnaná; typ standardní; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen; 

mimořádné přednosti výborný krok i klus. 

 

Bibi Anarela nar. 03.07.2019 

tricolor 

o: Indigo ze Sedlmajerovy vily 

m: Jasmína ze Sedlmajerovy vily 

maj: Zuzana Ţálková 

výsledek: chovná 

výška: 36 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava standardní; ucho dobře nasazeno; oko standardní; chrup úplný, 

skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet pevný, rovný; bedra, záda správně 

utvářená; končetiny přední i zadní dobré úhlení, korektní; ocas správně nasazen i 

nesen; srst v línání, pigmentace sytá; pohybová mechanika pruţná; povaha 

vyrovnaná; typ standardní; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Cristabel Stříbrná půlnoc nar. 24.12.2018 

zlatá 

o: Be Happy z Barbořínského vršku 

m: Galánka z Ďáblovy studánky 

maj: Vlasta Haufová 
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výsledek: chovná 

výška: 33 cm 

chybí P2LD 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho dobře nasazeno i neseno; oko tmavé; chrup chybí 

P2 vlevo dole, skus nůţkový těsný; hrudník prostorný; hřbet pevný, rovný; bedra, 

záda dobrá; končetiny přední volnější lokty, zadní korektní; ocas dobře nasazen i 

nesen; srst, pigmentace dobrá; pohybová mechanika dobrá; povaha výborná; typ 

standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Dellicatessa ze Šťastné planety nar. 26.05.2019 

zlatá 

o: Mekky Ţelečské vrchy 

m: Bella Donna ze Šťastné planety 

maj: Petra Prokopová 

výsledek: chovná 

výška: 37 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava standardní, velmi pěkná; ucho správně nasazeno, neseno; oko 

velmi tmavé; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet pevný, rovný; 

bedra, záda správně utvářena; končetiny přední volnější lokty, zadní uţší postoj; 

ocas správně nasazen i nesen; srst kvalitní, pigmentace výborná; pohybová 

mechanika ne zcela ideální, anatomická vada končetin; povaha výborná; typ 

standardní; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti 

sytost pigmentace masky a kolem očí.  

 

Championka z Karlova Hrádku nar. 14.03.2019 

tricolor 

o: Algrazis Magical Black Sabbath 

m: Cleopatra z Karlova Hrádku 

maj: Ivana Musílková 

výsledek: chovná 

výška: 34 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava standardně utvářena; ucho šířeji nasazeno, ne zcela ideálně 

neseno; oko mandlové; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet 
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rovný; bedra, záda správně utvářena; vybočené lokty hrudních končetin, tlapky 

nejsou ideální, volná hlezna pánevních končetin; ocas dobře nasazen i nesen; srst, 

pigmentace dobrá; pohybová mechanika poněkud vázaná; povaha výborná; typ 

korektní; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Charami Fort Fox nar. 26.02.2018 

blue-merle 

o: Royal Hills Blue Jewel 

m: Yummi Yu Fort Fox 

maj: Pavlína Fojtíková 

výsledek: chovná 

výška: 34 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava dobře utvářená; ucho není ideálně neseno, vytočené do boku; 

oko - v pravém oku klínek; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník méně prostorný; 

hřbet rovný; bedra, záda dobře utvářená; končetiny přední vybočené, zadní 

vybočená hlezna; ocas dobře nasazen i nesen; srst v línání, pigmentace dobrá; 

pohybová mechanika není zcela ideální; povaha vyrovnaná; typ dobrý; kondice 

výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Intuice Fort Fox nar. 04.01.2019 

zlatá 

o: Akuma Fort Fox 

m: No Name Fort Fox 

maj: Pavlína Fojtíková 

výsledek: chovná 

výška: 34 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava standardní, typická; ucho dobře nasazeno i neseno; oko 

otevřenější; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník mělčí; hřbet rovný, pevný; bedra 

dobře utvářená, záda pevná; končetiny přední i zadní dobře úhlené; ocas dobře 

nasazen i nesen; srst v línání, pigmentace úplná; pohybová mechanika typický 

pohyb; povaha vyrovnaná; typ jemnější; kondice dobrá; pohlavní výraz vyjádřen. 
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Isabela od Kamenité říčky nar. 11.07.2018 

tricolor 

o: Smile Angel Zvezdny Dozhd 

m: Delaya Dela Sněţný tygr 

maj: Ing. Hana Pospíšilová 

výsledek: chovná 

výška: 34 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava standardní; ucho poněkud šířeji nasazeno; oko mandlové, 

tmavé; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet pevný; bedra, záda 

dobře utvářena; končetiny korektní úhlení; ocas dobře nasazen i nesen; srst, 

pigmentace výborná; pohybová mechanika velmi dobrá; povaha klidná, 

vyrovnaná; typ korektní; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Karen Annie z Vesničky u hranic nar. 03.07.2018 

zlatá 

o: Golden Stardust Vesca Montana 

m: Ella Black z Vesničky u hranic 

maj: Mgr. Darina Studená 

výsledek: chovná 

výška: 33 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická, standardní; ucho šířeji nasazeno, ne zcela ideálně 

klopeno; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; 

hřbet rovný; bedra, záda dobře utvářena; nepatrně vybočené lokty hrudních 

končetin, pánevní končetiny dobře úhlené; ocas dobře nasazen i nesen; srst, 

pigmentace výborná; pohybová mechanika standartní; povaha zdrţenlivá; typ 

korektní; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Kitty Fort Fox nar. 14.03.2019 

tricolor 

o: Akuma Fort Fox 

m: Merry Gold z Vesničky u hranic 

maj: Vladimír Vávra 

výsledek: chovná 

výška: 36 cm 
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plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická, správná délka čenichové partie; ucho dobře nasazeno, 

dobře neseno; oko mandlové, dobře uloţené; chrup úplný, skus nůţkový; hrudník 

prostorný; hřbet není zcela ideální; bedra - klene se v bedrech; přední končetiny 

paralelní, zadní nepatrně vbočená hlezna; ocas správně nasazen, správně nesen v 

afektu; srst v kondici, pigmentace výborná; pohybová mechanika není zcela 

ideální; povaha výborná; typ standardní; kondice výborná; pohlavní výraz velmi 

dobrý. 

 

Luciana z Černé hlásky nar. 28.01.2019 

zlatá 

o: Rain Dancer ze Skalní vyhlídky 

m: Christina ze Sedlmjerovy vily 

maj: Roman Rozinek 

výsledek: chovná 

výška: 35 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava standartní; ucho dobře nasazeno i neseno; oko mandlové; chrup 

úplný, skus nůţkový; hrudník prostorný; hřbet méně výrazný kohoutek; bedra 

klenutá, záda pevná; končetiny přední i zadní korektní; ocas správně nasazen; srst 

hustá, pigmentace tmavá; pohybová mechanika vázaná; povaha klidná, výborná; 

typ samičí; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Manon Moravské srdce nar. 05.12.2017 

zlatá 

o: Be Happy z Barbořinského vršku 

m: Komtesa Verný tieň 

maj: Zdeňka Ţiţlavská 

výsledek: chovná 

výška: 37 cm 

chybí P2PD 

 

Hodnocení: hlava standardní; ucho standartní; oko mandlové, tmavé; chrup chybí 

P2 vpravo dole, skus nůţkový; hrudník prostorný, hluboký; hřbet delší, rovný, 

pevný; bedra, záda korektní; končetiny paralelní; ocas dobře nasazen i nesen; srst 

kvalitní, pigmentace sytá; pohybová mechanika dobrá; povaha vyrovnaná, klidná; 
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typ dobrý; kondice výborná; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti 

sytost barvy, pěkná zlatá barva. 

 

 

 


