
V ý s l e d k y  B o n i t a c e  C h ro p y n ě  1 3 . 0 9 . 2 0 2 0  
 
Kolie dlouhosrstá 

 

Psi 

 

Atreju Actis Poland nar. 11.03.2019 

tricolor 

o: Wicani Hawkmoth 

m: Saga Actis Poland 

maj: Radek Ryvola 

výsledek: chovný 

výška: 59 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové, tmavé, hlouběji 

uložené; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet rovný, pevný; 

bedra, záď spádité dle standardu; končetiny přední, zadní standardní ; ocas ok; 

varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; 

povaha vyrovnaná, klidná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz 

vyjádřen. 

 

Aussyado de Azul la Esperanza Estrellada nar. 25.10.2018 

blue-merle 

o: Skabona Kiss'n Run 

m: Nessiata Blue Dream von der Ischlerbahn 

maj: Alena Vránová 

výsledek: chovný 

výška: 58 cm 

plnochrupý 

 

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

tmavé; chrup úplný dle doložené lékařské zprávy; hrudník standardní; hřbet rovný, 

pevný; bedra standardní; končetiny přední, zadní standardní; ocas správně 

nasazen i nesen; varlata ok; srst, pigmentace standarddní; pohybová mechanika 

pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standartní; kondice výstavní; pohlavní 

výraz vyjádřen; mimořádné přednosti sytost pálení. 
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Pure Bronze Shadow Della Buca Delle Fate nar. 09.03.2019 

zlatá 

o: Monsolana Absolute Bliss at Emiber 

m: Denfris Position Number One 

maj: Hana Vacířová 

výsledek: chovný 

výška: 55 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazeno, těžší, šířeji neseno; oko 

mandlové, tmavé, hlouběji uložené; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, 

prostorný; hřbet pevný; bedra korektní; končetiny přední standardní, zadní 

rozbíhavé; ocas standardní; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová 

mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice 

výstavní; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti sytost barvy. 

 

Xanti Honey Dandy z Dančí louky nar. 27.04.2019 

zlatá 

o: Free Willy of Woodquarter 

m: Forgotten Charm von der Ischlerbahn 

maj: Zuzana Pexová 

výsledek: chovný 

výška: 55 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava standardní, lehce spadlý nos; ucho standardní, lehčí; oko 

mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standartní; hřbet pevný; 

bedra, záda korektní; končetiny přední standardní, zadní rozbíhavé, lehce 

vytočená hlezna; ocas správně nasazen, špička nesena doleva; varlata ok; srst, 

pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha 

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

 

Xiro Amber Mane z Dančí louky nar. 27.04.2019 

zlatá 

o: Free Willy of Woodquarter 

m: Forgotten Charm von der Ischlerbahn 

maj: Ing. Zdeňka Smočková 
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výsledek: chovný 

výška: 56 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava standardní, lehce spadlý nos; ucho standardní; oko mandlové, 

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

standardní; končetiny přední standardní, zadní lehce rozbíhavý postoj; ocas 

standardní; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, 

prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz 

vyjádřen; mimořádné přednosti sytá zlatá barva. 

 

 

Feny 

 

Ara Jesenická perla nar. 11.02.2018 

tricolor 

o: Gek In Black z Dančí louky 

m: Cherie z Dančí louky 

maj: Kristýna Kylarová 

výsledek: chovná 

výška: 56 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická, lehce spadlý nos; ucho správně nasazené, lehké; oko 

mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný; 

bedra, záda korektní; končetiny přední standardní, zadní rozbíhavé; ocas správně 

nasazen, správně nesen; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, 

prostorná; povaha klidná, vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní 

výraz vyjádřen. 

 

Caithlyn Blue Hope Krása Polabí nar. 11.05.2019 

blue-merle 

o: Lost In Time Leawrey 

m: Audrey Blue Krása Polabí 

maj: DiS. Lucie Krpálková 

výsledek: chovná 

výška: 52 cm 

plnochrupá 
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Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové, tmavé, pravé bílá 

skvrna; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet pevný, rovný; bedra, 

záda korektní; končetiny přední standardní, zadní korektní, lehce rozbíhavé; ocas 

správně nasazen; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika prostorná, 

pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz 

vyjádřen; mimořádné přednosti sytost pálení, blue-merle barva. 

 

Ulrika Blue Lady z Dančí louky nar. 26.06.2018 

blue-merle 

o: Indy Blue z Dančí louky 

m: Forgotten Charm von der Ischlerbahn 

maj: Zdeněk Cakl 

výsledek: chovná 

výška: 52 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická, lehce spadlý nos; ucho standardní; oko mandlové, 

tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný; 

bedra, záda korektní; končetiny hrudní standardní, pánevní mírně sevřená hlezna; 

ocas správně nasazen, při pohybu veselý; srst, pigmentace standardní; pohybová 

mechanika pružná, lehce vázaná; povaha klidná, vyrovnaná; typ standardní; 

kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Upper Class Lady of Endless Hills nar. 08.02.2019 

tricolor 

o: Janara High Score 

m: Allil Blue Bombshell 

maj: Vlasta Bártová 

výsledek: chovná 

výška: 52 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava tyoická, lehce spadlý nos; ucho správně nasazeno i neseno, 

lehčí; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet 

pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední korektní, zadní rozbíhavé; 

ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika 

pružná, prostorná; povaha klidná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní 

výraz vyjádřen; mimořádné přednosti sytost pálení. 
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Wanda Willow Secret z Dančí louky nar. 17.04.2019 

tricolor 

o: Luigi vom Rehgebirge 

m: Diana In Silverblue z Dančí louky 

maj: Ondřej Rašťák 

výsledek: chovná 

výška: 56 cm 

zdvojená P1PH  

 

Hodnocení: hlava typická; ucho měkké, široko nasazené, téměř dolů nesené; oko 

středně tmavé, mandlové; chrup zdvojená P1 vpravo nahoře, skus nůžkový; 

hrudník hluboký; hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny hrudní 

standardní, pánevní lehce sevřená hlezna; ocas standardní; srst, pigmentace 

standartní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ 

standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Wia Wonder Wish z Dančí louky nar. 17.04.2019 

tricolor 

o: Luigi vom Rehgebirge 

m: Diana In Silverblue z Dančí louky 

maj: Adam Kučera 

výsledek: chovná 

výška: 53 cm 

mírná anomálie horního řezáku 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazeno, těžké, do jedné třetiny klopené; 

oko mandlové, tmavé; chrup mírná anomálie horního řezáku, skus nůžkový; 

hrudník prostorný; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední standardní, 

zadní lehce rozbíhavé; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová 

mechanika pružná; povaha klidná; typ dobrý; kondice výstavní; pohlavní výraz 

vyjádřen; mimořádné přednosti sytost pálení.  
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Kolie krátkosrstá 

 

Feny 

 

Count On Me Martheline nar. 15.10.2018 

zlatá 

o: Clingstone‘s Make the Point 

m: Argentina Like a wind 

maj: Renata Jungová 

výsledek: chovná 

výška: 55 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, velmi lehké; oko mandlové, 

tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník korektní; hřbet pevný; bedra, záda 

korektní; končetiny standardní; ocas standartní; srst, pigmentace standardní; 

pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; 

kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

 

Šeltie 

 

Psi 

 

Jonas Sněžný tygr nar. 09.03.2019 

tricolor 

o: Xvilda Chancy Remus 

m: Grenadina Sněžný tygr 

maj: Bc. Bronislava Jurka Karafiátová 

výsledek: chovný 

výška: 40 cm 

chybí 2xM3D, 2xM2H 

 

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

2xM3 dole, 2xM2 nahoře; hrudník korektní; hřbet pevný, rovný; bedra, záď 

korektní; končetiny korektní; ocas dobře nasazen, nesen; varlata ok; srst, 

pigmentace standardní; pohybová mechanika prižná, prostorná; povaha klidná; 

typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.  
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King of Ring ze Sheltlandů nar. 18.02.2019 

blue-merle 

o: Shining Charm Timoty 

m: Elegant Ellie ze Shetlandů 

maj: Hana Kalubcová 

výsledek: chovný 

výška: 38 cm 

chybí 2xM2H 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho klopené; oko pravé modré, levé hnědé; chrup 

chybí 2xM2 nahoře, skus nůžkový; hrudník prostorný; hřbet pevný, rovný; bedra, 

záď standardní; končetiny standardní; ocas standardní; varlata ok; srst, 

pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha klidná; 

typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Mystic Moonlight Gold Xandos nar. 31.12.2018 

zlatý 

o: Lavika London Look 

m: Mystic Moonlight Bi Black Rising Sun 

maj: Hana Kalubcová 

výsledek: chovný 

výška: 37 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, 

skus nůžkový; hrudník prostorný; hřbet pevný, rovný; bedra, záď korektní; 

končetiny přední lehce strmější, zadní standardní; ocas správně nasazen i nesen; 

varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; 

povaha klidná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen; 

mimořádné přednosti sytost mahagonové barvy. 
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Feny 

 

Alexis Magistraliter  nar. 27.11.2018 

zlatá 

o: Be Happy z Barbořinského vršku 

m: Venividivici Chancy Remus 

maj: MUDr. Jiřina Kaderková 

výsledek: chovná 

výška: 37 cm 

chybí 2xM2H 

 

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

2xM2 horní, skus nůžkový; hrudník korektní; hřbet pevný, rovný; bedra, záda 

korektní; končetiny standardní; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; 

pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha klidná; typ standardní; kondice 

výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Another Chance z Ďáblovy studánky nar. 12.09.2019 

blue-merle 

o: Gummy Bear Serenczas 

m: Ch. Up And Down z Ďáblovy studánky 

maj: Mlada Svobodová 

výsledek: chovná 

výška: 34 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho lehčí; oko mandlové modré, tmavé s modrým; 

chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet pevný; bedra, záda korektní; 

končetiny standardní; ocas standardní; srst, pigmentace standardní, jemná 

depigmentace nosu; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha lehce 

nepřipravená; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen; 

mimořádné přednosti modrá barva. 
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Art Felicity Anastasia nar. 22.11.2018 

tricolor 

o: Art Felicity Tiny Love 

m: Art Felicity Brigitte Bardot 

maj: Ludmila Morisson 

výsledek: chovná 

výška: 36 cm 

chybí 2xM3D 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, v půlce klopeno; oko 

mandlové, tmavé; chrup chybí 2xM3 dolní, skus nůžkový; hrudník standardní; 

hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny standardní; ocas správně 

nasazen i nesen; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika prostorná, 

pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz 

vyjádřen. 

 

Asanka ze Srdce Valašska nar. 19.06.2019 

zlatá 

o: Casanova ze Smrčkova dvora 

m: Lucky-Luke Star Beauty Princess Everlasting 

maj: Mgr. Petra Duchoňová 

výsledek: chovná 

výška: 36,5 cm 

chybí M3PD 

 

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

M3 vpravo dole, skus nůžkový; hrudník standartní; hřbet pevný, rovný; bedra, 

záda korektní; končetiny standardní; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; 

pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; 

kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.  

 

Beylies Haluzbery nar. 25.03.2019 

zlatá 

o: Drak Moravské srdce 

m: Beruška z Barbořinského vršku 

maj: Soňa Haluzová 

výsledek: chovná 

výška: 36 cm 



10 
 

chybí P3LH, 2xM3D 

 

Hodnocení: hlava korektní, méně vyplněné líce; ucho správně nasazeno, těžší, 

lehce do stran; oko lehce otevřené, střední pigment; chrup chybí P3 vlevo nahoře, 

2xM3 dole, skus nůžkový; hrudník mělčí; hřbet pevný, rovný; bedra, záda 

korektní; končetiny přední strmější úhlení, pánevní standardní; ocas dobře 

nasazen i nesen; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, 

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

vyjádřen. 

 

Bianca Haluzbery nar. 25.03.2019 

tricolor 

o: Drak Moravské srdce 

m: Beruška z Barbořinského vršku 

maj: Martina Vahalíková 

výsledek: chovná 

výška: 33 cm 

chybí 2xM2H 

 

Hodnocení: hlava korektní, méně vyplněné líce; ucho šířeji nasazeno, těžší; oko 

lehce otevřené, tmavé; chrup chybí 2xM2 horní, skus nůžkový; hrudník 

standardní; hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny standardní; ocas 

správně nasazen i nesen; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika 

pružná, prostorná; povaha nervózní; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní 

výraz vyjádřen. 

 

Cindy od Bezdynky nar. 12.08.2015 

zlatá 

o: Hooligan Perla z Polabí 

m: Beruska od Bezdynky 

maj: Gabriela Pimková 

výsledek: chovná 

výška: 36 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická, méně vyplněné líce; ucho správně nasazeno i neseno; 

oko otevřené, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet pevný; 

bedra, záda korektní; končetiny standardní; ocas správně nasazen i nesen; srst, 
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pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha nervózní; 

typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Shila Zaciszaňskie Urwisy nar. 03.06.2019 

zlatá 

o: Blue With Must be Lovesome 

m: Brandy Double Vision 

maj: Bc. Renata Hrabovská 

výsledek: chovná 

výška: 34 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, 

skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet pevný, rovný; bedra, záda standardní; 

končetiny hrudní standardní, zadní strmější; ocas dobře nasazen i nesen; srst, 

pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha 

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

 

Wild Rose z Ďáblovy studánky nar. 20.08.2019 

tricolor 

o: Art Felicity Layto 

m: Fixed Star z Ďáblovy studánky 

maj: Mgr. Petra Ocetková 

výsledek: chovná 

výška: 36 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava korektní, slabší čenichová partie; ucho šířeji nasazeno i neseno; 

oko lehce otevřené, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet 

pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny standardní; ocas standardní; srst, 

pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha klidná; 

typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

 

 


