
V ý s l e d k y  B o n i t a c e  C h ro p y n ě  6 . 6 . 2 0 2 0  
 
Kolie dlouhosrstá 

 

Psi 

 

Alan Ra-Coll nar. 06.09.2018 

zlatý 

o: Gek in Black z Dančí louky 

m: Hirem Zlatá Erkarča z Dančí louky 

maj: Ondřej Rašťák 

výsledek: chovný 

výška: 60 cm 

plnochrupý 

 

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

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

končetiny přední korektní, zadní lehce rozbíhavé a strmější; ocas háček doprava, 

příliš vysoko nesený; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová 

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

výraz vyjádřen. 

 

 

Feny 

 

Addele Gold Swallow's Garden nar. 23.11.2018 

zlatá 

o: Poker Face vom Old Tom 

m: Minea Černá Gekarča z Dančí louky 

maj: Mgr. Zdena Kovářová 

výsledek: chovná 

výška: 52 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava korektní, méně vyplněné líce; ucho standardní; oko mandlové, 

tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný, rovný; bedra, 

záda korektní; končetiny korektní; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; 
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pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha klidná; typ standardní; kondice 

výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Alpha Ra-Coll nar. 06.09.2018 

zlatá 

o: Gek In Black z Dančí louky 

m: Hirem Zlatá Erkarča z Dančí louky 

maj: Ondřej Rašťák 

výsledek: chovná 

výška: 55 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho šíře nasazené, v polovině klopené; oko mandlové, 

hluboko uložené; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, užší; hřbet pevný; 

bedra, záda korektní; končetiny vpředu korektní, vzadu lehce rozbíhavé; ocas 

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

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

Assie Ra-Coll nar. 06.09.2018 

zlatá 

o: Gek In Black z Dančí louky 

m: Hirem Zlatá Erkarča z Dančí louky 

maj: Alena Juchelková 

výsledek: chovná 

výška: 55 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazené, v polovině klopené; oko 

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

bedra, záda korektní; končetiny vpředu vytočené lokty, sbíhavé tlapky, vzadu 

korektní; ocas lehce tvoří háček; srst hrubá, otevřenější, pigmentace nevýrazná 

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

kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Bonnie Simon's Sun nar. 19.11.2018 

tricolor 

o: Gek in Black z Dančí louky 

m: Meggan z Beskydských pastvin 
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maj: Alena Juchelková 

výsledek: chovná 

výška: 54 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, levé lehce do strany; oko 

mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník mělký, úzký; hřbet pevný; 

bedra, záda korektní; končetiny vpředu volnější lokty, vzadu rozbíhavé; ocas 

standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika lehká, pružná; 

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

 

Charming Lady Cherry Ronna Bohemia nar. 17.06.2018 

zlatá 

o: Fill Královský dar 

m: Gracious Goddess Ronna Bohemia 

maj: Hana Pospíšilová 

výsledek: chovná 

výška: 53 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava korektní, slabší spodní čelist; ucho šířeji nasazené; oko 

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

pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední vybočné lokty, zadní lehce 

vytočené tlapky; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová 

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

výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Must Be Black from River Agara nar. 29.06.2017 

tricolor 

o: Born For Agara And African Gold 

m: Felly Dore Slapská alej 

maj: Eva Kwasniaková 

výsledek: chovná 

výška: 52 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická, úplně lehce spadlý nos; ucho lehce šířeji nasazeno, 

těžké; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet 
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pevný; bedra, záda korektní; končetiny hrudní volnější lokty, pánevní lehce 

vytočené tlapky; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová 

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

výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

 

Kolie krátkosrstá 

 

Psi 

 

Aerosmith Fox Den nar. 01.10.2018 

tricolor 

o: Cinnaberry‘s All or Nutt-ting 

m: Grácie Leneli 

maj: Hana Kobaková 

výsledek: chovný 

výška: 60 cm 

plnochrupý 

Hodnocení: hlava korektní, lehce ustupující čelo, volnější pysky; ucho správně 

nasazeno i neseno; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník 

hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny korektní; ocas správně 

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

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

výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Aubry Aisling Agam nar. 26.05.2018 

blue-merle 

o: West Krásná louka 

m: Aimer Le Blue Lago Benea 

maj: Martina Drásalová 

výsledek: chovný 

výška: 59 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko levé modré, pravé tmavé, 

mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník korektní; hřbet korektní; bedra, 

záda korektní; končetiny hrudní standardní, pánevní lehce strmější a rozbíhavější; 

ocas standardní; varlata ok; srst, pigmentace standardní struktura, ne zcela ideální 
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blue-merle; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ 

standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Forest Canto In-Sitú nar. 17.11.2018 

blue-merle 

o: Skye Fall 

m: Carmen In-Sitú 

maj: Martina Hájková 

výsledek: chovný 

výška: 59 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno i neseno; oko levé s modrou 

skvrnou, pravé tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; 

hřbet korektní; bedra, záda korektní; končetiny hrudní standardní, pánevní lehce 

rozbíhavé; ocas standardní; varlata ok; srst, pigmentace standardní struktura, ne 

zcela ideální blue-merle; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha 

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

 

Hugo Ver Gopo nar. 28.03.2018 

zlatá 

o: Blesk Ver Gopo 

m: Violet Krásná louka 

maj: Michal Drápal 

výsledek: chovný 

výška: 60 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava jemnější, lehce ustupující čelo; ucho správně klopené, nasazené; 

oko tmavé, mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; 

hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední i zadní korektní; ocas 

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

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

vyjádřen; mimořádné přednosti sytost zlaté barvy.  

 

Chris Lessi Gopo nar. 03.05.2018 

zlatá 

o: Ether Bohemia Elenor 



6 
 

m: Batty Vera Gopo 

maj: Ivona Kralupová 

výsledek: chovný 

výška: 60 cm 

plnochrupý 

 

Hodnocení: hlava typická, zvýrazněné nadočnicové oblouky; ucho správně 

nasazeno i neseno; oko tmavé, mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník 

hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny hrudní standardní, pánevní 

lehce rozbíhavé; ocas níže nasazen, výše nesen; varlata ok; srst, pigmentace 

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

kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

 

Feny 

 

AC/DC Fox Den nar. 01.10.2018 

zlatá 

o: Cinnaberry‘s All or Nutt-ting 

m: Grácie Leneli 

maj: Marcela Bílková (Mišáková) 

výsledek: chovná 

výška: 54 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická, více výraznější nadočnicové oblouky, čelní rýha; ucho 

korektní; oko tmavé, mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; 

hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny korektní; ocas kratší; srst, 

pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha 

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

mimořádné přednosti sytost zlaté barvy.  

 

Awa Balance Point  nar. 17.08.2018 

tricolor 

o: Ayrton Senna Like a Wind 

m: Celeste Heli Gopo 

maj: Veronika Jínková 

výsledek: chovná 
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výška: 53 cm 

plnochrupá 

 

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

skus nůžkový; hrudník standardní; 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. 

 

Blue Pirri Martheline nar. 13.06.2018 

blue-merle 

o: Breckamore By Design 

m: Aubree Martheline 

maj: Květoslava Kouřilová 

výsledek: chovná 

výška: 54 cm 

plnochrupá 

 

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

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

končetiny přední, zadní lehce rozbíhavé; ocas standardní; srst, pigmentace 

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

standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Foxy z Mošnova nar. 05.03.2018 

tricolor 

o: Scotty Krásná louka 

m: Beautiful Rafrabela 

maj: Lucie Ondrůšková 

výsledek: chovná 

výška: 54,5 cm 

plnochrupá 

 

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

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

pevný; bedra, záda korektní; končetiny korektní; ocas korektní; srst, pigmentace 

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

typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 



8 
 

 

Šeltie 

 

Psi 

 

Mortimer Moravské Srdce nar. 05.12.2017 

zlatý 

o: Be Happy z Barbořinského vršku 

m: Komtesa Verný tieň 

maj: Vladimíra Omelková 

výsledek: chovný 

výška: 38 cm 

plnochrupý 

 

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

skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný; bedra, záď korektní; končetiny 

korektní, vzadu lehce rozbíhavé; ocas níže nasazen, výše nesen za pohybu; varlata 

ok; srst, pigmentace standardní, ne zcela ideální pigmentace pysku; pohybová 

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

výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

 

Feny 

 

Afrodithes Diamond Silky Dafnee nar. 11.12.2017 

zlatá 

o: Angel Jack Zahrada Dětí 

m: Olivia Jessie Manepo Ideál 

maj: Barbora Halotová 

výsledek: chovná 

výška: 33 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava korektní, lehce zvednuté čelo; ucho standardní; oko mandlové, 

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

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

pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha nervózní; typ jemnější; kondice 

výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 
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Aurora ze Zátoky Květin nar. 06.11.2018 

tricolor 

o: Jeri z Dače 

m: Klementina Moravské srdce 

maj: Veronika Habrová 

výsledek: chovná 

výška: 34,5 cm 

plnochrupá 

 

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

skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny 

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

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

výstavní; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Bailey Gold Capriscionata nar. 17.07.2018 

zlatá 

o: After Forever Sparks of the Tempest 

m: Gulina Black Modrý dukát 

maj: Hana Veselá 

výsledek: chovná 

výška: 33 cm 

chybí P2LD a PD, chybí oboustranně M3 

 

Hodnocení: hlava standartní, více zdůrazněné nadočnice; ucho korektní, správně 

nasazené; oko mandlové, tmavé; chrup chybí P2 levá o pravá dolní, oboustranně 

chybí M3, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný; bedra, záda pevná, 

korektní; končetiny přední volnější lokty, zadní standardní; ocas standardní; srst, 

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

nepřipravená; typ standardní; kondice chovná; pohlavní výraz vyjádřen. 

 

Eliza Beautiful Secrets nar. 01.10.2018 

zlatá 

o: Lovesome Fire N Gold 

m: Kayna znad Antalowskiego Potoku 

maj: Ing. Jiří Barč 

výsledek: chovná 



10 
 

výška: 35,5 cm 

plnochrupá 

 

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, těžší; oko tmavé, lehce 

otevřené; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný; bedra, záda 

korektní; končetiny přední standardní, zadní korektní; ocas standardní; srst, 

pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha 

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

 


