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Manželé MVDr. Vladimír Fiala a Mgr. Dana Fialová jsou dlouholetými členy a funkcionáři Klubu cho-
vatelů kolií a sheltií a zároveň si je dovolím označit za pamětníky. Proto jsem jim při příležitosti vydá-
ní první ročenky KCHCS položila několik otázek. Pan MVDr. Vladimír Fiala je již řadu let předsedou 
KCHCS a mezinárodním rozhodčím, paní Mgr. Dana Fialová je aktivní členkou kontrolní a revizní 
komise klubu a mezinárodní rozhodčí.

Vážený pane předsedo, kdo, kdy a s jakou myšlenkou inicioval založení KCHCS?

Nebudu opakovat, to co je uvedeno v historii klubu na klubových webových stránkách. Sám jsem k datu 
zakládání klubu byl tříletý. Každopádně to byli nadšenci.

Povíte nám něco o zakládajících členech KCHCS? 

Ze zakládajících členů jsem osobně znal pana Odvárka a Štěpánského, kteří dlouhodobě a významně 
působili v klubu. Nedávno mne překvapil mail od mladé chovatelky, která chtěla zjistit cokoliv o svém 
příbuzném panu Filovi, o němž se v její rodině tradovalo, že se to na jeho dvoře hemží štěňaty kolií.  
Rád jsem jí z našich análů zjistil, že jeho chovná stanice se v té době jmenovala Čechoslávie.

Co Vás přivedlo do světa dlouhých čumáků?

Jednoznačně má budoucí manželka, když jsem rád dojížděl do Slap, abych mimo jiné trávil doslova hodi-
ny na holubníku budoucího tchána. Na dvoře byla velmi přátelská zlatá kolie a čuvač, který mne toleroval 
až po okřiknutí.

Jak a kdy jste se dostal ke koliím, vzpomenete si na své první chovné jedince?

V době svých studií jsem neměl příležitost chovat psy. Po svatbě jsme s manželkou, jak rád uvádím,  
koupili rozkládací gauč, budík a první fenu zlaté kolie Rózu Danilov. Hned nato přibyly 2 feny Eris a Felly  
ze Stříbrné zátoky a pes Charlin ze Stříbrné zátoky od pí Cermanové z Prahy. Byly ve vlastnictví tchána, 
ale na našem, takže se to rozdělovalo jen kvůli platným předpisům. Za jeden z byrokratických kynolo-
gických předpisů považuji předpis o tzv. právu chovu. Tento nás donutil rozdělit si vlastnictví našich psů, 
aniž bychom s manželkou uzavírali smlouvu, ale jak se říká, jsme ze staré školy.

Měl jste někdy i psa jiného plemene?

Ano. Opět to musím spojovat s naším dvorem a zahradou a skutečností, že naše dcera i syn si založili své 
chovatelské stanice. Rád vzpomínám na fenku afghánského chrta. Fenku jsem převzal do své dočasné 
adoptivní péče, jak se teď říká. V jejich 6 měsících jí jako nechovnou pro ztrátu zubů majitelé chtěli utratit. 
Běhala s našimi koliemi, které jí nestačily, na přilehlé louce s vlajícími ohony. Což byl úchvatný pohled. 
Žila dále roky u správce fotbalového hřiště v Sušici.

Všichni Vás známe i jako mezinárodního rozhodčího, proto se Vás chci zeptat, co Vás vedlo k tomu 
se stát rozhodčím a jaká plemena a jak dlouho posuzujete?

O posuzování exteriéru jsem se zajímal od počátku činnosti ve strukturách klubu. Zkoušky jsem sklá-
dal ze všech plemen v té době soustředěných v klubu, tedy obou plemen kolií, sheltií, obou plemen  
welshcorgy a bearded kolií. Posuzuji od roku 1984. Byl jsem zvyklý posuzovat hlasitě, aby slyšeli všichni, 
koho to zajímá. Tento způsob mne odnaučili vystavovatelé, kteří zdůrazňovali, že jde o můj subjektivní  
názor s dodatkem, co je jinak komu do toho. Zůstalo mně pouze zdůvodňování v závěru posuzování tříd,  
ale opět pouze pro vůdce.
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Vaší profesí je veterina, proto bych se Vás ráda zeptala i na otázky zdraví u našich plemen. Zejména 
genetické testy a s nimi související onemocnění.

Otázka zdraví zvířat je při chovu jednoznačně nutně sledovanou prioritou, a v tom jsou významným pří-
nosem genetické testy, ale správně interpretované. Líbilo se mi vyjádření jedné chovatelky sheltií, která 
nechala vyšetřit klouby obojích končetin i páteře s dodatkem „kdo ví, co bude platit za dva roky“.

V neposlední řadě jste i chovatel, kolik vrhů jste odchoval a co považujete za svůj největší chova-
telský úspěch?

Nebudu odpovídat výčtem získaných CACů, CACIBů a šampiónů různých úrovní. Chovatelským úspě-
chem je pro mne odchov pro pokračování vlastního chovu a pro spokojenost nových chovatelů. Výjim-
kou nejsou ani chovatelé, kteří čekají na nové štěně po odchovu jedince z našeho chovu.

Nyní přichází otázka i pro vaší paní. Vážená paní magistro, vás bych se ráda zeptala, které plemeno 
bylo ve vašem životě jako první? Byl to pes či fena a jak se jmenoval?

Na našem dvoře běhala první zlatá dlouhosrstá kolie od r. 1951. Dostala jsem zlatou kolii Riu jako dárek  
od rodičů při mém vstupu do první třídy. 

Jak jste se dostala ke koliím a proč jste u nich zůstala?

Jako svatební dar jsme od mých rodičů dostali kolii Rózu Danilov, pro kterou jsme si dojeli k dědovi Sysů 
do Sedm pánů. O ní se u nás traduje, že chytala v dešti padající dešťové kapky. Těch 54 let mého soužití  
s mým mužem jsme oba vydrželi i proto, že jsme měli společného koníčka-chov kolií. Chovnou stanici 
jsme měli vedenou na muže, neboť chovatelská stanice měla mít jen jednoho majitele, což platí dodnes. 
Svojí chovatelskou stanici mám jako dědictví po svém otci. Za ta léta jsme otočili abecedu svých zdra-
vých a krásných kolií a já jsem se po všech svých vystavovatelských i výstavních aktivitách dopracovala 
do pozice mezinárodní rozhodčí pro 6 plemen.

Vaší láskou jsou nejen kolie a sheltie, ale i jiné plemeno, které jste dlouhá léta chovala, prozradíte 
mi které?

Kromě kolií a šeltií jsem krátce chovala maltézské pinče a silky teriéry. Se svými dětmi jsme zažívali  
krásné chvíle se zlatými retrievry, kteří mají zlato i v duši.

Proč už chováte jen kolie?

Za léta chovu kolií jsme se spřátelili s mnoha skvělými lidmi. Od manželů Dany a Standy Sysových 
vzpomenu na Vladimíra Mojžíše, manželé Matušů ze Vsetína, Vágnerovi z Malacek, Kosíkovi z Brati-
slavy, baronku Hahn z Německa, manželé Kavčičovi ze Slovenska, manželé Balásovicovi z Maďarska, 
Matějkovi, Hladišovi, Křečkovi, Ničovi, Červenkovi, paní Cermanová, paní Dvořáková, paní Syrová, paní 
Levová, pan Sojka, pan Pavlovský. Řada těchto vzácných lidí už není mezi námi.

Co je Vaším největším chovatelským úspěchem?

Jsem přesvědčena, že naším největším chovatelským úspěchem, je, že jsme tento klub pomohli udržet 
až doposud.

Děkuji za rozhovor.
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Stanislav Sys (1933 – 2020)
Koncem minulého roku nás navždy opustil pan Stanislav Sys, chova-
tel dlouhosrstých kolií, posuzovatel našich plemen a dlouholetý funk-
cionář. Stanislav Sys byl především dlouholetým předsedou našeho 
klubu. Předsedou klubu se stal v roce 1969 a zůstal jím nepřetržitě 
dalších 36 let. Byl tak jedním z nejdéle sloužících předsedů kyno-
logického klubu na světě. Za dobu svého předsednictví se musel  
potýkat s mnohými problémy , které přinášel tehdejší politický a spo-
lečenský systém. Stanislav Sys dokázal tehdy zajistit našemu klubu 
kolií a šeltií určitou nezávislost, kdy si náš klub mohl vést samostat-
nou chovatelskou dokumentaci a vydávat průkazy původu štěňat.  
Za Standy Syse vzal náš klub pod svá křídla na určitý čas též pleme-
no Welsh Corgi. Jeho funkční období se vyznačovalo velmi přátel-
skou atmosférou mezi chovateli.

Stanislav Sys byl také známým posuzovatelem našich plemen nejen  
u nás, ale také v zahraničí. Posuzoval mimo jiné v Německu, a to ve sta-
rých spolkových zemích a také na prestižní výstavě v Lucembursku.

Se svou manželkou Danou provozovali známou a úspěšnou chovatel-
skou stanici Danilo Bohemia. Ve svých krevních liniích využívali od-
chovy anglické chovatelské stanice Corydon a zásadně ovlivnili chov 
našich plemen v tehdejším Československu.

Takový byl příspěvek Stanislava Syse našemu klubu a našim pleme-
nům. Nikdy nezapomeneme.

Čest jeho památce!
Za Klub chovatelů kolií a sheltií Antonín Nič

Josef Frühauf (1944 – 2021)
Věnujme prosím tichou vzpomínku dalšímu z dlouholetých členů na-
šeho klubu, a sice panu Josefu Frühaufovi, který opustil naše řady 
náhle dne 2. 12. 2021. Pan Frühauf byl členem KCHCS 40 let, přestože 
nikdy aktivně kolie nechoval, účastnil se pravidelně výstav, obzvláště 
klubových, na které postupem času začal brát svou dceru Evu Náh-
lovskou a ta jeho lásku ke koliím zdědila a dává ji dál prostřednictvím 
potomků chovatelské stanice Ronna Bohemia.

Čest jeho památce!
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Málo chovatelských stanic chová všechna 3 plemena do-
hromady. Jednou z nich je Maďarská chovatelská stanice 
Anity Kruszlicz – Sherborne, proto jsem ji požádala o reálné 
srovnání našich tří plemen.

Anita Kruzslicz je původním povoláním novinářka. Své povolá-
ní opustila a začala se naplno věnovat psům, v současné době 
je výcvikářkou na vlastním kynologickém cvičišti, kde se vě-
nuje výcviku se všemi svými psy a také vlstní salón na úpravu 
psů. Svoji první dlouhosrstou kolii si pořídila v roce 1993, sheltii 
2006 a krátkosrstou kolii v roce 2015. Se všemi třemi plemeny 
se věnuje všestrannému výcviku, ačkoli všechna tato tři ple-
mena jsou si v mnoha ohledech podobná (uvnitř i venku), záro-
veň se také v mnoha ohledech liší. 

Nejoblíbenější ze tří plemen je dlouhosrstá kolie,  
takže bude základem pro srovnání. 

Nejdůležitější: 

Dlouhosrstá kolie není krátkosrstá s méně srstí! Mnoho lidí krátkosrstou kolii nezná - hádají: dobrmana, 
barevného dalmatina nebo křížence kolie a různých jiných plemen. A v létě se velmi často setkávám 
s dotazy typu: Ostříhala jste ji? A šeltie není zmenšenina kolie! Pokud člověk toto plemeno nezná, často 
si myslí, že je štěně kolie.

Krátkosrstá kolie se neliší jen délkou srsti! Pokud se majiteli nechce udržovat srst (ale má rád kolii), je lepší 
volba si koupit krátkosrstou kolii? NE! Ačkoli standard říká, krátkosrstá a dlouhosrstá kolie jsou si velmi 
podobné – jediný velký rozdíl je v srsti, myslím, že to není tak úplně pravda… 

Vím, že toto přičítání není nutně specifické pro plemeno (spíše jedinečná vlastnost), ale zkušenost uka-
zuje: krátkosrsté kolie jsou výrazně aktivnější než dlouhosrsté, dále si lidé krátkosrstky často spojují 
s gaučingem zejména pak pokud je venku chladno, ale celkově je krátkosrstá kolie opravdu pracovní pes 
s velkou pracovní morálkou a velkou potřebou pohybu. 

A platí to i pro šeltii. Nejsou to ozdoby zahrady či gauče! Jsou velmi dobře použitelné na všemožné psí 
sporty. Ne náhodou je vidíme na nejvyšších příčkách v závodech agility. Myslím, že všechny tři plemena 
jsou pro psí sporty dobře použitelná, ale někdy je dlouhosrstá kolie o kousek pomalejší… (Především 
pokud jde o hbitost, poslušnost, canicross) Ale nejdůležitější! Pomalejší, ale často přesnější! A i když 
krátkosrstá kolie a šeltie jsou také velmi elegantní psi, dlouhosrstá kolie je nejatraktivnější a majestátní. 
Všechna tři plemena chtějí být uvnitř s lidmi, ale potřebují dlouhou procházku, běh, hraní a fyzickou 
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a duševní únavu! Všechna tři plemena se mohou snadno a rychleji učit (ale myslím si, že krátkosrstá se 
cvičí možná o kousek jednodušeji).Co se týká seznamování s ostatními psy – zažili jsme (a další majitel 
krátkosrsté kolie potvrdil), že krátkosrstá kolie se pomaleji seznamuje s jinými psy, než dlouhosrstá a šel-
tie. Není agresivní, ale vždy naznačuje, kdy je druhý pes „příliš velký“. 

Ačkoli si spousta lidí myslí, že péče o dlouhou srst je obtížnější a tvrdší, myslím, že to není tak úplně 
pravda. Ano, potřebují česat a upravovat, ale pokud je údžba pravidelná, srst je hezká a bez problémů. 
A pokud dlouhosrstka nebo šeltie žijí v domě, úklid není příliš obtížný, dlouhé chlupy se uklízejí prakticky 
samy do chuchvalců. Srst krátkosrstky je o něco horší, zapichuje se do čalounění na nábytku, do seda-
ček v autě a i v kobercích jsou krátké chlupy zapíchané i po 10-ti letech od návštěvy. Někdy to nevidíte, 
prostě to cítíte. Proto je trochu obtížné jej vyčistit.

Podíváme-li se na tři plemena z pohledu zdraví a genetických chorob, byly méně ovlivněny krátkosrsté 
kolie a šeltie. Celkově jsou všechna tři plemena velmi inteligentní, elegantní, chytrá a všestranná. Jsou 
vhodná, pokud chcete sportovní psy, rodinné psy a hvězdy výstav.

Autor (foto i text): Anita Kruzslicz
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Pěkné pojednání německého kynologa Liebecka mi dalo podnět k napsání těchto dobře míněných řádků 
pod zorným úhlem našich potřeb a našich možností. Kdež to líčení Liebeckovo poskytuje celkový pohled 
na vzestupné usměrnění a prošlechtění chovů collií v NDR jest tento můj příspěvek spíše malým pozvá-
ním k nahlédnutí do mnohem užšího rámce tvořivé působnosti malého chovatele.

Nuže – nejdříve na sám kořen tohoto v čem spatřuji hlavního původce nesnází s nimiž chovatelé collií 
u nás ustavičně zápasí. Byli postaveni mezi dva proudy a nejsou doposud jednotni v tom na který z obou 
svojí práci usměrnit. Není to vina jejich, nýbrž vina hlasů, která se stále vzájemně překřikují, matou a maří 
poctivě úsilí chovatelů.

Jedni volají po psu pasteveckém, druzí po psu obranáři, stopaři atd. Především je tudíž záhodno určit si 
nesmlouvavě jasný a pevný chovný cíl. Nechť každý z chovatelů volí zcela dle své osobní záliby v tom jim 
zajisté nikdo nebude překážet – není však možno, chceme-li se dopracovat kladných výsledků, oba typy 
mísit. Pracovní pes s těžkou přední frontou, poněkud hrubší hlavou nemůže při své celkové robustnosti 
a kompaktnosti tělesné konstituce míti současně i ten vysoký stupeň ušlechtilosti, ladnosti a jemnosti 
linií, ani bohatosti srsti a celkové pohyblivosti, jako pes typu lehčího – pes pastevecký. K vlastnostem 
tělesným se zpravidla váže i povaha. Naučme se oba typy rozlišovat, jinak se vyrovnaných odchovů 
nedočkáme. Rozhodněme se pro jeden z obou.

Plemenitba za účelem zušlechtění skýtá chovateli jen relativní volnost rozvinutí vlastní iniciativy – jeho 
práce se vlastně soustřeďuje jen na korektury. Aby je mohl provádět, musí mu být vzorem ten nebo onen 
představitel typu. Dále musí umět s jistotou odhadnutelnosti na svých chovných produktech zděděné 
vlastnosti a dle dotyčných znaků neomylně určit, od kterého z rodičů pocházejí. Chovatel konečně musí 
mít alespoň takovou průpravu biologických znalostí, aby věděl, že pouze geny, jsou nejdůležitější dědič-
nou vlohou, obsaženou v chromozomech, že jen geny jsou dědičné a jen s nimi je tedy možno počítat.

A nyní k otázce, čeho je našim colliím obou typů naléhavěji třeba. Potřebujeme malé, jemné ucho, tmavé, 
šikmě vsazené oko a úplný chrup (42 zubů). Tři základní požadavky pro typičnost hlavy, která charakte-
rizuje plemenný ráz. V prvé řadě je nanejvýš nutno mít dokonalý přehled materiálu k okamžité dispozici 
– začněme tedy od píky. Představuji si to tak, že poradce chovu, nebo jiný funkcionář oboru, který jed-
notlivé psy dobře zná, sepíše jejich jmenný seznam. Zvláště psi a zvláště feny, stále ovšem se zřetelem  
k příslušnosti toho kterého typu. V takto pořízeném schématu zarámuje jedince, kteří plně vyhovují řeče-
ným aktuálním požadavkům, načež odborně, jako ve výstavním kruhu provádí přeřazování podle ostat-
ních, pro začátek méně důležitých předností. Ne dosti jasná vybarvení, poněkud delší, či kratší vazba, 
chudší osrstění, či méně pěkné vyklenutí bederní, mají samozřejmě přednost před kravským postojem 
zadních nohou, nebo jejich strmostí apod., Stejně pečlivě bude vzata v úvahu i povaha vzhledem k typu 
a značkami v písemném obrazci aplikována. Nakonec nutno připojit i záznam o vedení krevní linie, stáří, 
případně i známka typisační a klasifikace exteriéru. Po důkladném prodebatování a zhodnocení uve-
dených kvalit následuje výběr těch se kterými bylo již pěstováno a pořídí si separátní seznam potomků 
(jsoucích v dohledu) s vyznačením z kterých rodičů pocházejí. Tento přehled je téže důležitosti prvního 
a bude neocenitelnou pomůckou k usnadnění další úspěšné práce. Zde již vnikáme do tajů genetiky,  
pod zjevné vlastnosti chovných zvířat. Podle toho totiž, kolik potomků z každého vrhu nese typické 
znaky svých ploditelů, usuzujeme na dědivou kapacitu dominancí ,čili převládání toho z rodičů, jehož 
vlastnosti zřetelně pronikají a získáváme oprávněný předpoklad, že dotyční potomci budou schopni pře-
nášet zděděné vlastnosti na odchovy další, jelikož vedle předností zřejmých zdědili i vlohy dědičné síly. 
Při metodě pohyblivého seznamu klademe stále největší důraz na požadavek ucha, oka chrupu a povahy. 
Ostatní zatím posuzujeme shovívavě. Tak jsme získali veledůležitou orientaci a podle číselné stupnice 
máme před sebou slibný chovný základ. Potom přikročíme k sestavě propozic příštích chovných párů 
pro založení plemenitby linární a sice tím způsobem, že tam, kde jsme dle znaků na potomcích shledali 
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pronikání dobrých vlastností feny, přidělíme psa, který dominantních vlastností genetických postrádá 
a naopak, silně dědivé kapacitě psa přiřadíme fenu s dědičností negativní, která bude sloužit pouze jako 
dodavatel hmoty. Nyní když máme chovný plán na papíře, můžeme přikročit k jeho uvedení do praxe. 
Sezveme ke spolupráci chovatele a po provedení plánované kopulace a se zostřenou pozorností sledu-
jeme výsledky. To už je zajisté práce vleklejší, ale také radostnější. Opravujeme přírodu a musíme být 
tudíž připraveni na její možnou vzpouru. Hrozba atavismu číhá stále v záloze aby nás zaskočila a rozvrátila 
všechny naše moudré výpočty – my však jdeme neústpně za vytýčeným cílem a nedáme se zviklat žád-
ným nepříjemným překvapením které v každých počátcích povážlivě otřásají optimismem malověrných. 
Jsme si vědomi že operujeme jen s pravděpodobností, ale bdíme v ustavičném střehu abychom zasáhli 
novým, lepším přeřazením.

Tak pokračujeme až zjistíme že máme nade vší pochybnost fenu, která ve dvou odchovech, řekněme 
mezi 10 potomky nedala více než jednu pětinu štěňat s chybným uchem, okem, chrupem, povahou  
a při různosti partnerů (obou negativní dědivosti) máme též zjištěno, že ona to byla, která na ně své 
přednosti přenesla. Tak jsme v ní odhalili to nejcennější – vyslovený genotyp. Je-li tato fena již 4 nebo 
5-ti letá máme nejvyšší čas ji pěstitelsky využít, protože v 6-ti letech se její dědivá síla oslabuje. Musíme  
z ní zachovat pro další vzestup co nejvíc můžeme. Proto si ověříme, jestli neprodělala nějakou vážnější 
chorobu, ani těžký druh psinky (nervovou), je-li fyziologicky i psychicky v dobré kondici a konečně, jsou-
-li chybičky které ji odchylují od naprosté korektnosti forem předepsaných stardardem (vyjma ovšem 
našich hlavních požadavků rázu podružného). Barva, měkká tlapka, slabě uvolněné lokty, poněkud prole-
želý hřbet, apod. (Stejně přísné prohlídce podrobíme i všechny její potomky a vybereme z nich toho, kte-
rý nese její přednosti, nikoli však její chyby. Ty pokud tu jsou, musí spočívat zcela jinde (lehčí substance 
kostry, vyšší nohy, méně silná nebo klenutá šíje). Svrchovaná důležitost těchto požadavků je inferiostního 
rázu pouze zdánlivě. Není-li jich dosti úzkostlivě dbáno, pozdější trpká zkušenost nás vytrestá. Neslevu-
jeme v žádném případě nenecháme chovatele bez nejpřísnější kontroly. Takto vybraným synem kryjeme 
matku. Přešli jsme k cílevědomé plemenitbě pokrevní. Není spolehlivějšího způsobu v chovatelské praxi 
jak docílit ustálení žádoucích předností, není jistější metody k dosažení kýžené fixace typu. Timtéž syste-
matickým postupem vytřídíme i genotyp psa a z odchovu po něm vybereme fenu typu co nejpodobnější.

Pokrevní plemenitba může mít zhoubné následky jen tehdy, není-li prováděna správně - při pečlivě pro-
váděném řízení má však v rukou svědomitého chovatele cenu přímo nedozírnou. Její užití musí ovšem 
předcházet shora líčená průprava soustavnou plemenitbou linární a všech citovaných průvodních po-
žadavků musí být do všech důsledků dbáno. Je-li tomu tak, nemůžeme se minout účinkem. Všimněme 
si že favorité světových výstav bývají převážně produkty nejužší příbuzenské plemenitby a k založení 
jakékoliv nové rasy není jiné metody vůbec. Již před 170 lety byla populární anglická klisna Eklypsa kryta 
svým nejlepším synem Epankerem a toto spojení dalo základ vzniku světoznámým anglickým plnokrev-
níků. Uvedení pokrevní plemenitby v praxi není tedy žádnou revoluční myšlenkou, je-li na ni ze stran 
zootechniků a mnohých veterinářů dnes pohlíženo spíše ze stanoviska odmítavého, je to jen proto, že jí 
bylo nezkušenými pěstiteli zneužíváno, takže je nasnadě že místo očekávaného dobrodiní často přinesla 
jen výsledky zcela opačné. Degenerací, rachitidu, albinismus a snížením fyzické odolnosti. Jen z toho 
důvodu bych doporučovala, aby řízení plemenitby v celém jejím rozsahu a plánovitém postupu převzaly 
do rukou obory a aby nejen poradci chovu, ale celý kolektiv co nejpřísněji dozíral na praktické provádění 
chovného plánu.

Vraťme se k naší přehledové tabulce. Po vystřídání genotypů a jich využití v plemenitbě pokrevní shle-
dáme, že nám kupodivu zůstal zpět pes nebo fena, která je svým dokonalým zevnějškem krásným repre-
zentantem plemena – vítězka a snad i šampionka a k ní, nebo k němu se chovatelé po výstavě jen hrnuli. 
My jsme však po přísné kritice podrobených jeho či jejích potomků zjistili, že své vynikající kvality na ně 
nepřenesla. Náš vytřiďovací systém v nich odhalil fenotyp – nejnebezpečnějšího škůdce nezkušených 
nebo ne dost prozíravých chovatelů. Budeme jí (jeho) nadále užívat výhradně jen v kombinaci s vyslo-
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veným genotypem. Zde stává všem pravděpodobnost dědičných vloh recesivních, které se v některém 
pozdějším odchovu mohou projevit tzv. štěpením, ale to již jen v poměru 1:3 takže tkví-li neblahá dědič-
nost třeba právě v sdílení nežádoucí povahy, je dosah napáchaných škod jen minimální.

Exteriérově je pes bezvadný takže jeho recesivní projev uškodít nemůže ve znacích vyšších. 

V ostatním seznamu postupujeme obdobně. Ty feny a psi kteří nemohli být doposud vytříděni jako jed-
notlivé typy té které genetické kapacity protože s nimi ještě pěstováno nebylo, určíme pro plemenitbu 
linearní výběrem partnerů podle vzájemně se doplňujících předností, resp. chyb (tytéž přednosti, ale 
chyby povahy rozhodně různé) a bedlivým pozorováním daných odchovů je pak teprve až potomci do-
spěli věku, kde jsou standardní znaky zřejmé, je můžeme přiřadit k vytříděním. Zavrhujeme pouze zvířata 
s hrubými chybami - jinak nám zatím nezáleží např. na tom, kolik cm měří pes od nasazení šíje ke kořeni 
prutu nebo kolik váží apod. Odchovy vzniklé zatím z párování otce s dcerou a matky se synem jsou stále 
podrobeni kontrole v době svého vývinu až po zenith plemenné zralosti. Není ovšem bohužel možné, aby 
si chovatel ponechal všechna štěňata. Víme však že nejlépe dotovaný jedinec nemůže své přednosti plně 
rozvinout, nemá-li k tomu předpoklady dobrého prostředí, péče, krmení, správného zacházení apod. Zde 
nutno také upozornit na nebezpečí odchovu přespočetných štěňat kojnou. Sedm týdnů pod plachou 
matkou může na léta zničit povahu psa. Snažíme se udržet štěňata v dosahu pozorování a umístíme je 
s obezřetností pokud možno v dobrých rukou. Jestliže naše očekávání splnili a nesou nepopíratelně 
přednostní znaky pokrevních rodičů, opakujeme týž zásah znovu. Vnučku kryjeme dědem a prarodičku 
vnukem. Následující odchov vedle pak již plné ¾ rodové krve našeho vyzkoušeného genotypu a spolu se 
zděděnými přednostmi zjevnými nese zároveň i schopnost tyto vlastnosti přenášeti, spolehlivě i na další 
svoje potomstvo – tedy neobyčejnou průraznost dědivou. Dosáhli jsme kýžené fixace typu, dědičné 
vlohy rodičů se sloučí, koncentrují a vyrazí v potomstvu takovou intenzitou, že možnosti zvratů námi po-
žadovaných bodech již nenastávají. V našem případě se po těchto jedincích již neobjevuje vadné ucho, 
oko, chrup a povaha i když v další plemenitbě užijeme partnerů nepříbuzenských. Jejich dědivá síla je 
natolik upevněna, že se rušivého vlivu faenotypů netřeba již obávat.

Jsme-li na cestě k cíli již tak daleko, pak teprve můžeme sáhnout k vrcholnému zaměrění. Plemenitbě 
eugenické - chovu na krásu. S přehlednou tabulkou, nyní značně pozměněnou, provádíme další třídění 
s výběrem jedinců stále náročnějším. Vyhlazujeme systematicky chyby a chybičky, které jsme doposud 
v soustředění na hlavu opomíjeli. Pak teprve přichází k uplatnění také centimetr a váha. Není to práce 
snadná jestliže jsme v době sestav párů přehlédli nějakou společnou chybu, která mohla být i skryta a 
stejně jako přednosti byla pokrevní plemenitbou vkořeněna a ustálena, dá nám hodně námahy ji zase 
novým, ještě rigorosnějším tříděním odpěstovat. Jsme-li posléze u cíle a máme několik v každém ohledu 
dokonalých chovných párů, utužíme ještě jednou jejich dědivou spolehlivost propárováním bratrů se 
sestrami, plemenitbou v pokrevní linii.

Pak naše chovy colii neohrozí již nic a po několika generacích bude chovatel s pýchou a radostí stát ve 
výstavním kruhu s nádhernou skupinou několika do všech nuancí prošlechtěných representantů pleme-
ne i přes různost otců a typu tak dokonale vyrovnaných, že je nebude lze vzájemně rozeznat.

Jen tento báječný cíl mějme na zřeteli po celou dobu soustavné práce. 

Systém který jsem zde nastínila je mnohokráte vyzkoušený, spolehlivý a v každém ohledu doporučitelný 
pro kterékoliv plemeno, se zvláštním zřetelem k jeho speciálním individualitám.

Autor: J. Sieglová
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DÁVNÁ HISTORIE CHOVU KOLIÍ V ČR  
– žijí ještě prapotomci českých kolií 

z třicátých let 20 století?
Jako dávnou historii v chovu kolií v ČR osobně vnímám 
dobu někdy do šedesátých let dvacátého století, která 
končí výrazným přílivem importů, kteří vzhled kolií podstat-
ným způsobem změnili tj. Zušlechtili a vylepšili. 

Pokaždé, když jsem si prohlížela starší klubové zpravodaje 
s články z historie chovu kolií v Československu, ve kte-
rých bylo uvedeno jen několik nejvýznačnějších jmen im-
portovaných kolií s jejich fotkami z těchto dávných časů, 
přemýšlela jsem nad tím, jestli po těch jedincích zbylo více 
než ty fotky a jména… A zjistila jsem, že zbylo, že u nás 
i v okolních státech je v současnosti v chovu dost jedin-
ců, jejichž původ se odvíjí až od Laund Limby, narozeného 
v roce 1931 v Anglii a importovaného do Československa 
panem Edwardem Thielem (německé národnosti), majitelem 
chovatelské stanice von der Sonnenhöhe. Jeho odchovy 
po fenách Laund Looter a Mady vom Birkenstein (nar.1932 
a 1931) byly používány k chovu u nás i v okolních zemích

Zajímavé mi připadá, že otec Limby Laund Lector (of 
Bellhaven) byl z Anglie jako dospělý prodán do Ameriky do 
úspěšné chovatelské stanice Bellhaven, kde měl zřejmě vliv 
na tamní populaci kolií, tudíž ty kolie, kterré se v třicátých 
letech rodili u nás, měli blízké příbuzné mezi americkými 
koliemi. (Tak to probíhalo celá desetiletí, že vítězové Cruftu 
a jejich příbuzní byli skupováni do Ameriky… A i opačným 

směrem … američtí šampioni a jejich příbuzní byli také průběžně dováženi do Evropy).

V Německu i jiných zemích byli v té době hojně používáni k chovu jedinci z německé chovatelské stanice 
von der Alpspitze, byli převážně po jedincích importovaných z Anglie. Na náš chov měli také vliv.

V minulém roce se mi podařilo získat informace o potomcích a prapotomcích těch slavných importova-
ných psů, kteří svým předkům zajistili, že v současné době, nejen v ČR, ale i jinde v Evropě, nese ještě 
nemálo kolií krev dávných význačných předků a že výsledky práce tehdejších českých chovatelů se nám 
dochovaly.

Hlavním zdrojem informací je brožura Klubu chovatelů kolií Krycí psi, vydaná v roce 1965 (jsou tam ne-
jen psi, ale i feny a některé uvedené rodokmeny jedinců kolií sahají až k Laund Limbovi, klubové zprávy  
od roku 1957, katalogy z výstav bonitace a tištěné plemenné knihy kolií z NDR od roku 1958 „Zuchtbuch“ 
(jsou v nich uváděny většinou dvě generace předků narozeného jedince) do roku 1990. V té dávné době 
byl chov kolií v Československu a v NDR dost provázán. Některá čísla Zpravodajů jsem dosud nesehnala 
a možná právě že ta nejzajímavější, z dob, kdy byly nějaké změny v chovatelském řádu či vedení klubu. 
Také mám k dispozici spoustu výstavních katalogů z Maďarska od 60 tých let. Dále jsem sama měla doma 
katalogy klubových výstav od roku 1964 a spoustu jiných informací i ze zahraničí, ale až spolu dohromady 
daly ty všechny ty materiály nějaký ucelenější obraz té doby.

Dávné jedince jsem zadávala na collie-online, při srovnání s jinými zdroji se někde v brožuře Krycí psi 
vloudily překlepy a chybky, ale i tak je naprosto úžasné, že to tehdy ručně tj bez počítače a databáze dali 
zpětně dohromady, mají můj hluboký obdiv.



Velice si vážím chovatelů, kteří chovali i v těch nejtěžších obdobích, za války a v jiných obdobích 
pro chov nepřejícím. V Československu byla v letech 1952 až 1958 nutnou podmínkou pro chov zkouška 
na svazarmovském cvičišti psů (jako NO a další služební plemena), včetně obrany – kousání do rukávu.

Ale žádná z těch dávných linií nepřežila přímo u nás v ČR, ale jen v okolních zemích, pro mne překva-
pivě nejvíce v Maďarsku. Tyto prapředky nesou krásní jedinci v chovatelské stanici Prince of Sunlight 
a of Sherborne, kteří jsou v českém chovu používáni. Pravděpodobně i v jiných současných maďarských 
chovech mohou být, shánění původů je velmi časově náročné, je to spíše o náhodě, že se scházející 
informace podaří sehnat.

Další a to početně v naší populaci nejsilnější skupinou prapotomků jsou prapotomci psa Amigo z Třebo-
radic (1957, Alsafar z Ovčího dvora x Fifi z Kobylis), který byl exportován do NDR a po dvou generacích 
sem byla paní Jarmilou Křečkovou importována jeho prapravnučka Blue Itiss aus dem Hexenhaus, naro-
zená v roce 1970.

Třetím nejpočetnější skupina 
prochází přes Slovensko pro-
střednictvím psa Gold Boy 
Malacký park a to konkrétně 
přes jeho prapra…předka psa 
slovenského chovu Ares z Pe-
trovho domova (někde psáno 
z Petrova domu), jehož mattka 
Clea z Údolí radosti (nar. 1960) 
nese dávné české kolie z 40tých 
a 30tých let.

Ale i přes jiné země, hlavně Rus-
ko, Polsko a Rakousko a země 
bývalé Jugoslávie by se určitě 
nějací další jedinci našli.

Základem chovu v naší zemi byl 
pes Laund Limba, importovaný 
z Anglie, narozený v roce 1931. 
Laund Limba měl dvě partner-
ky, a to Laund Looter nar. 1932 

importovanou z Anglie a Mady vom Birkenstein nar 1931 (po polosourozencích – společný otec Hallwood 
Salute). Jednalo se o kolie zlaté barvy. Po nich z chovatelské stanice von der Sonnenhöhe pocházelo 
několik jedinců zásadních pro rozvoj chovu dlouhosrstých kolií v naší zemi, a to především z chovatelské 
stanice ze Sluneční záře, vrh A po feně Elma von der Sonnenhohe a k ní nepříbuzném psovi Gentl Rolf 
(po švýcarském otci a matce Flame of Springtime z českého chovu v třicátých letech. Vrh B ze Sluneč-
ní záře, narozený v roce 1940 byl ze spojení možná zlaté Elmy a blue merle psa Yak von der Alpspitze  
(dočetla jsem se, že tento pes záhy zemřel na otravu, tudíž zplodil pouze dva vrhy). Až do konce padesá-
tých let se u nás spojovali zlatí jedinci i s blue merle jedinci, zlatí jedinci s vlohou merle do chovu mohli  
a blue merle jedinci narození po nich také, například blue merle pes Lesan Blue Van Well byl vícekrát 
použit v chovu. Také se spolu občas spojovali dva blue merle jedinci.

.
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Laund Limba

Ve starém klubovém zpravodaji jsem se dočetla, že v roce 1947 bylo v Československu pouze 17 
chovných kolií obého pohlaví dohromady. Po založení klubu kolií se členská základna rychle rozrostla  
a také rychle přibylo chovných jedinců. Klub byl však stejně jako jiné zájmové organizace v roce 1951 (2)  
rozpuštěn a kolie spadly pod Svazarm. V roce 1958 mohla být znovu obnovena činnost klubu, pod ná-
zvem Československý klub skotských ovčáků a chrtů, jeho členové museli být také členy Českého svazu  
chovatelů drobného zvířectva. Kolie byly vyčleněny ze Svazarmu.

Chovatelský řád byl v té době složitý, několik stupňů chovu (elitní, výběrový, kontrolovaný, nekontrolo-
vaný a pokusný), podle stupně chovu bylo možné ponechávat počet štěňat ve vrhu (u elitního a výbě-
rového chovu všechna štěňata za předpokladu kojné feny do 3 dnů), u kontrolovaného chovu muselo 
být ponecháno ve vrhu méně fen než psů. Použití v chovu u fen od 20 měsíců, u psů od 24 měsíců,  
do 8 let u obojího pohlaví, štěňata musela zůstat u matky 60 dní, krytí fen nejdříve 8 měs po datu narození 
předchozího vrhu. Byly prováděny kontroly vrhů. Každý chovný jedinec musel být předváděn celoživotně 
opakovaně v intervalu 1 až 3 tří let podle typu akce, které se zúčastnil. Ústředním poradcem chovu byla 
chovatelka Jana Sieglová, která byla i posuzovatelkou exteriéru psů. V roce 1961 došlo ke snížení věku  
k odprodeji štěňat na 7 týdnů. V roce 1961 došlo k vyřazení 12 kolií z chovu, z toho dva importovaní, hod-
ně používaní psi v chovu, pro slepotu (zjištěnou ve věku cca 5–6 let). Tito psi byli polobratři.

V roce 1963 byl zřejmě vydán nový chovatelský řád. Paní Jana Sieglová byla vyloučena z klubu.

Od 17. 5. 1963 byl změněn postup při posuzování chrupu psů (v roce 1962 bylo předvedeno 137 kolií, 
z toho 17 jedinců mělo neúplný chrup). Od této doby až do začátku 90tých let nebylo možné, aby pes, 
kterému by scházel jakýkoli jediný zub, mohl být uchovněn.

NYNÍ PŘÍMO K JEDNOTLIVÝM CHOVŮM

Nejvíce jedinců, kteří do doby založení klubu v roce 1947, zasáhlo podle starých informací do chovu, bylo 
z chovatelských stanic z Průhonic (do roku 1945, kdy byl v posledních dnech války chovatel zastřelen), 
Čechoslávia, ze Sluneční záře, v třicátých letech několik jedinců z chovatelských stanic of Springtime, 
Charming, z Růžova, ze Zálabí, ve čtyřicátých letech championka Anita z Kubinčáku (nar. 1942) a její ses-
tra Alma a bratr Ajax, zlatý Bonifác z Palety a jeho tricolorní bratr Banco z Palety (1943), ve čtyřicátých 
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a padesátých letech odchovy Van Well a z Eliščina hrádku (první vrhy pravděpodobně z Lišanského 
hrádku), z Moravské Sibiře, z Dlouhopolska, v padesátých letech z Chlumecké roviny. V roce 1946 byl 
importován ze Švédska pes King, který působil v chovatelské stanici z Kobylis. S Kingovou dcerou Fifi 
z Kobylis dal Rigo z Vrchlice psa Alsafar z Ovčího dvora, narozeného v roce 1954, který je zřejmě nejvíce 
zastoupený příslušně vzadu v rodokmenech dnes žijících psů, vyjma švédského Kinga nesl původní jedin-
ce českého chovu. Ještě ve čtyřicátých letech bylo zařazeno do chovu na základě jejich exteriérových 
předností několik jedinců, kteří něměli průkaz původu. Ve válečných a poválečných letech se takové 
věci stávaly… nejvíce mne dojal příběh fenky po evakuovaném němci, který zde nechal fenku a její prů-
kaz původu si vzal sebou. Byla pojmenována Stella z Opuštěného domova. Průkaz původu jí byl vydán 
na základě tohoto posudku:

„Neobyčejně krásná a ušlechtilá fena. Mohutná kostra bez nejmenší anatomické vady. Dobře osrstěná 
s typickou dlouhou a úzkou hlavou. Dobře nasazené a nošené uši a krásný volný pohyb“.

Stella byla prapředkem Azuny z Podhradí Bludova, a přes dcery fen Bonie a Brony z Mesta na Dunaji se 
její prapotomci vrátili nazpět do našeho chovu a zde se v chovatelských stanicích Mamive a z Křivosůd 
staly matkami jedinců, jejichž prapotomky v současné populaci ještě máme.

Chovatelé si však uvědomovali, že tyto u nás chované kolie nebyly tak ušlechtilé jako novější typy kolií 
v okolních zemích a proto nastal čas zlepšování chovu importy.

Do chovatelské stanice z Údolní přehrady byla z Holandska byla importována fena Wanda vom Haus 
Kloosterhof, nar. 1952, její odchovy se rodily v chovatelské stanici z Údolní přehrady. Podstatnými zlep-
šovateli byli psi importovaní z NDR Barry von der Schwarzen Kunst narozený v roce 1952 a Gunter vom 
Haus Marwei (1954). Jelikož feny, na které byli připařováni, neměly jejich kvality, potomci nedosahovali 
úrovně těchto otců a potomkům se říkalo mezitypy. Koncem padesátých let byli importování dva psi 
z Francie Gatebeck Golden de Cabrenysset a tricolorní Governor de Cabrenysset (1957) a zlatá fena Irish 
Gal de Cabrenysset nar. 1959. I když importovaní jedinci exteriérově chov značně modernizovali, vylepšili 
typ, chovatelé se museli potýkat s problémy jak to u živých tvorů bývá obvyklé. Irish Gal scházely tři 
zuby P3 a tuto vadu předávala, stejně jako dával chudozubost i její příbuzný, Governor de Cabrennyset.. 
Nejúspěšnějším čs chovem na přelomu padesátých let a šedesátých let se mi ze všech těch informací 
jeví jako ch.st.ze Sieglova, jedince z tohoto chovu měla většina tehdy úspěšných chovatelů. Chovatelkou 
byla Jana Sieglová, která byla v padesátých letech hlavní poradkyní chovu a rozhodčí exteriéru (byla 
majitelkou i feny Irish Gal). Irish Gal byla u nás vyloučena z chovu kvůli chudozubosti a následně působila  
v chovu v NDR a je jedním z dávných prapraředků, které nesou naši psi ještě dnes v PP. Cca do roka 
1954 spadá začátek působení úspěšné chovatelské stanice z Ranče W. První fena v ní působící byla Asta  
z Bělohorské (1950), po které se se psem Boris z Arnoštovic narodila fena Cita z Ranče W. (nar.1956, nesla 
pouze staré české předky). Cita je druhým jedincem dávného českého chovu, jehož prapotomci jsou  
v rodokmenech současných psů.

V roce 1958 se narodil první vrh kolií u manželů Křečkových, v roce 1960 se narodil slavný pes Landings 
of Ladypark, který měl velký vliv na chov kolií v ČR, postupně bylo importováno více psů a začalo cho-
vat několik velmi úspěšných chovatelů u nás i na Slovensku a započala se éra, o které již je informací 
mnohem více.

DÁVNÍ PRAPŘEDCI PŘES MAĎARSKO

První kolií zapsanou v Maďarsku do plemenné knihy, byl pes Harry (jeho původ zatím nedohledán).  
Druhou kolií s průkazem původu, která byla do Maďarska importována , byla fenka Zeggi z Ovčí farmy 
(Alsafar z Ovčího dvora x Gina z Údolní přehrady) narozená v roce 1958 v chovu manželů Křečkových. 
Ne, není to omyl … první vrh paní Křečkové byl skutečně na chovatelskou stanici z Ovčí farmy, ze Zlaté 
Jalny byl až od druhého vrhu (změna názvu chovatelské stanice v této době nebyla ojedinělá). První vrh 
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Zeggi byl s Harrym a druhý vrh v roce 1960 byl se psem importovaným z Polska, tricolorním Ful z Solca 
z Lessy. Jeho celý rodokmen se nám zatím nepodařilo dopátrat, matkou jeho matky byla fena českého 
chovu Rita van Well, jejíž původ jde přes německé kolie z přední chovatelské stanice von der Alpspitze  
k Laund Limbovi a dalším importům z Anglie. Do Maďarska bylo dovezeno postupně hodně dalších je-

dinců z Československa, například Ambra Jivi (nar. 1958  
po Alsafarovi z Ovčího dvora), Astor z Ostopovic, naro-
zený v roce 1961, který přes svou babičku Cita z Ranče 
W nesl kolie dávného českého chovu.

Do Maďarska byl také importován pes ze slovenské-
ho chovu Barry z Pereša, narozený v roce 1968, matka 
jeho matky byla Alfa z Ostopovic, sestra z vrhu Astora 
z Ostopovic (otce Barryho se zatím nedaří dohledat). 
Madarská šampionka Cigányszéki Aida narozená v roce 
1972 nesla s vyjímkou psa Gatebeck Golden de Cabren-
nyset (importovaného do ČR) opakovaně pouze ty je-
dince dávného českého chovu. Cigányszéki Aida byla 
krytá anglickým importem Dunsinane Drinking Song, její 
dcera Kőakói Bianca-Bonny importem Ivanhoe Gold E 
Silva Nortica a její dcera Magie německým psem Orkan 
vom Hause Reinhard po anglických importech a z to-
hoto vrhu pocházel slavný Anatina Applause, narozený  
v roce 1985. Ten zanechal hodně potomků, i v České 
republice, ale pravděpodobně jeho linie časem vymře-
la. Syn Cigányszéki Aidy Kõakói Brutus kryl fenu István-
laki Hilda , v jejímž původu jsou pouze kolie z českého  
a slovenského chovu, ale již z novějších krevních linií 
jako z Gatebeckparku, z Tatranské romance, z Plač-
ic, směřující (případně ještě přes jiné země) na importy 
z Anglie. Z tohoto spojení vzniklý Aranypataki Kedves 
Artúr s fenou Natasakerti Gréti po otci z Anglie a po mat-
ce z importů z českých a slovenských chovů těch nověj-
ších linií, zplodil i fenku Alsoluti Jenny, narozenou v roce 
1990, která je matkou některých kolií z Prince of Sunlight. 
Jiným současným žijícím koliím předal dávné české pra-
předky trikolorní pes Campobelloi Axel nar. 2001.

DÁVNÍ PRAPŘEDCI PŘES NĚMECKO

Paní Křečkovou byla z NDR importována blue merle fenka Blue Itis aus dem Hexenhaus, nar 1970. Tato 
fenka nesla v předcích jak Irish Gal de Cabrenysset, tak slavného psa importovaného do ČR Landings 
of Ladypark, tak po obou svých rodičích dávného psa českého chovu tricolorního Amiga z Třeboradic. 
Amigo z Třeboradic byl v NDR k chovu využíván velmi často a tak je to právě on, kdo se objevuje nejčas-
těji v původech současných chovných kolií nejen v ČR, ale i v jiných zemích Evropy. Jednak přímo v naší 
zemi, přes tricolorního syna Itiss Viceroye ze Zlaté Jalny, jeho syna Harolda Mamive a přes několik jeho 
krásných vnoučat z Mamive – Riana Mamive, Frances Mamive, Wera Mamive, Faraon Mamive, jejichž 
potomci a prapotomci se natrvalo zakotvili v českém chovu a i v chovu mnoha jiných zemích Evropy 
(Rusko, Německo, Maďarsko, země bývalé Jugoslávie…). Haroldovi a Viceroyovi potomci byli exportováni 
do Polska a nakonec asi i ti dva psi osobně. V Polsku díky chovatelské stanici Actis jsou ještě dnes mezi 
odchovy jiné chovatelské stanice i prapotomci Harolda.
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Dalším podstatným zdrojem Amigovy krve je výchoněmecký chov, kde jeho prapotomci byli podrobe-
ni stejně jako všechny kolie od roku 1971 velmi přísnému bodovému hodnocení. Kolie v NDR od roku 
1971 získaly průkazy původu pouze při absolvování chovného svodu ve věku 9 až 18 měsíců. Body byl 
hodnocen jak exterier psů (kostra, hlava, uši, oči, správnost typu) tak i povaha a nejlepší jedinci bez 
podstatných vad získali ohodnocení „sg“. Chovní jedinci museli pro udržení chovnosti svod každé dva 
roky opakovat. Zuchtbuch jsou od té doby řazeny podle otců vrhů, jsou v nich u jednotlivých jedinců 
zaznamenány číselné kody, jejich hodnocení sg či horší a také případné chyby, jako ztráta zubů, zdvojené 
zuby, kryptorchismus, chybné klopení uší, chyby v povaze apod. Na základě toho bylo prováděno roční 
statistické zhodnocení, kolik má který pes potomků se známkou sg a kolik je po něm jedinců s těžkými 
vadami. Byli i chovní psi, kteří měli s několika různými fenami všechny předvedené potomky s oceněním 
sg, i takové feny byly, třeba Hexe vom Haus Corina nar. 1977 měla v 5 vrzích po různých otcích pouze 
sg potomky (Corina nesla v předcích 3 x Amiga z Třeboradic, nesla i Irish Gal). Třeba v roce 1976 bylo 
k hodnocení předvedeno 747 kolií, tj pouze 46, 4 procenta z narozených jedinců v předchozím roce. 
Průměrné procento nejlepšího ohodnocení sg po otcích bylo v roce 1976 52.6 procenta. Nejlepší hod-
nocení měl pes Snow Shadow ze Zlaté Jalny importovaný z ČR a to 85,7 procenta, další importovaní psi 
z Československa po roce 1970 z nejlepších chovatelských stanic u nás (po importech, často z Anglie) 
dosáhli procenta sg potomků 42.3, 50.0, 57.1, 52.1, 60.8, 57.8, 44.1 a 55.0. Bylo to velmi přísné. I přes to 
prapotomci psů z dávných českých chovů tímto sítem prošli a toho si myslím můžeme hodně vážit a být 
na dávný chov kolií v ČR hrdí.

Z importovaných jedinců to byli nejdříve Dan Klenot a Cip z Viungenu, narození zřejmě na začátku  
padesátých let, jejich původ jsem zatím nedohledala. Jeta z Eliščina hrádku, Amigo z Třeboradic, Bessy 
z Malého náměstí po (rodičích z Amorosa), Azur Esmut a Igor ze Sieglova (oba po Irish Gal de Cabreny-
sset), Irish Gal de Cabrenysset, blue merle Ajka ze Skotské doliny nar 1965. V o něco pozdějších letech 
bylo do NDR exportováno více jedinců kolií převážně z chovatelských stanic z Plačic, z Gatebeckparku,  
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ze Zlaté Jalny, ze Stříbré zátoky, až o dost později pes Lukeo Mamive a Villano Marton. Tito psi a feny 
měli ve svém původu do ČR importované význačné jedince.

Není však vyloučeno, že i někteří další z těch nejhistoričtějších mají ještě své žijící prapotomky, orientace 
v Zuchtbuch řazených podle otců vrhů je docela náročná a někteří jedinci tam mám pocit ani nejsou.  
Po sjednocení Německa naprostá většina chovatelů z NDR začala nejen krýt západními psy, ale i si odtud 
pořídila chovné feny. Tudíž zbyly jen tenké nitky do současnosti a ty nemusím mít ještě všechny dohle-
dány. 

Kolie z NDR chovu s českými prapředky jsou v současných chovech zaměřených na sport, které jsou 
víceméně převedené na americké krevní linie. Ale jsou i v chovech výstavně velmi úspěšných, moderního 
typu kolie, u nich v době přechodu na západní linie hráli roli hlavně jedinci z ch.st. Asgard, ...

Importy a zahraničním krytím v Německu se nám sem ta krev dávných českých odchovů vrací.

Další výrazným počtem současných jedinců s dávnými českými předky šel přes Slovensko, tedy v té 
době jsme byli ještě jeden stát, ale od roku 1969 vedlo Slovensko svoji vlastní plemennou knihu u kolií.  
A to přes prapředka Ares z Petrova (Petrovho) domu psa Gold Boy Malacký park, kterého tu měla  
Křečková. 

Třetím spojení s naší minulostí šlo pro mne překvapivě přes Maďarsko. Tam byl exportován pes Astor  
z Ostopovic, který ve svém původu nese fenu Cita z Ranče W (Boris z Arnoštovic x Asta z Bělohorské), 
jejíž potomci byli ve své době u nás používáni většinou chovatelů a postupně v sedmdesátých a na za-
čátku osmdesetých let u nás vymírali nahrazeni v chovu koliemi modernějších linií. Astor měl v Maďarsku 
výstavně velmi úspěšnou vnučku šampionku Cigányszéki Aida, používanou v chovu v ch.st. Koakoi, jejím 
pravnukem byl i slavný pes Anatina Aplause. A jiný prapotomek se uchytil v jiné, velmi úspěšné maďarské 
chovatelské stanici, tudíž se nám sem importy nebo zahraničními krytími jak z Maďarska tak z Německa 
či Rakouska vrací. 

Pro mne samotnou je historie ponaučením v ověření toho, že některé vady, jako je třeba kryptorchismus, 
i když jsou proti jeho šíření nastavena velice razantní opatření, v příbuzenstvu postiženého jedince široko 
daleko (ve vrzích v příbuzenstvu směli být ponecháni pouze psi, feny musely být utráceny, protože u nich 
je nebezpečí přenosu nezjistitelné a vyšší než u psů), se vymýtit nedají. Zatímco to vypadá, že absence 
zubů P3 později jak v ČR tak i Německu zmizela, stejně jako jsem nikde nenašla, že by nějaký jedinec 
středního věku oslepl (což nevylučuje, že někteří takoví byli a nebyli předvedeni na chovný svod). V NDR 
jsou již koncem osmdesátých let u některých jedinců zapsány výsledky klinického vyšetření CEA prosté 
a to i u některých celých vrhů. V NSR bylo oční vyšetření pro štěňata již v této době povinné. A ty lehčí 
vady očí nám tu přetrvaly dodnes...

Za získání starých materiálů a informací moc děkuji paní Bc. Vilemíně Kracíkové, Kateřině Pánkové,  
MVDr Stanislavě Zubrické, Eva-Maria Krämer, Petra Tietze a Adrienn Zöldhelyi. Fotografie z Zuchtbuch 
DDR, z archivu Adrienn Zöldhelyi Za pomoc s dohledáváním a sestavováním informací a zadáváním  
do databáze Adamu Kučerovi.

Autor: Zdenka Smočková – z Dančí louky
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„Není dobré stádo, když nemá dobrého ovčáka – a není dobrý ovčák, když nemá dobrého psa.“ 
(neznámý autor)

Soužití člověka a psa začalo již před několika tisíci lety, kdy postupně docházelo k domestikaci psů. Lidé 
si uvědomovali, že jim psi mohou být velmi nápomocní a začali si vybírat jedince, kteří nejvíce vyhovovali 
jejich požadavkům. Tímto cíleným šlechtěním vznikli jedinci, kteří byli více vhodní pro práci se stádem 
zvířat, která v minulosti byla běžnou součástí lidských obydlí. Nejvíce požadovanými vlastnostmi byli 
– vytrvalost, houževnatost, inteligence, lehká ovladatelnost, zároveň však i samostatnost v okamžitém 
rozhodování. Takoví psi pak byli v hospodářstvích nenahraditelní, zejména při práci s velkými stády krav 
a ovcí. Postupem času se s i mezi těmito jedinci začaly šlechtit různé varianty ovčáckých psů. Vznikly 
tak 3 skupiny plemen, které je možné použít při práci se zvířaty. Tito psi se od sebe liší jednak velikostí  
a vzhledem, ale hlavně také způsobem využití. Některá plemena psů stáda chránila před predátory, 
některá je dokázala udržet pohromadě, a přitom i převést na velké vzdálenosti, další uměla se stádem 
pracovat přímo v hospodářství a např. oddělovat určené kusy. 

Psy pro práci se zvířaty tedy rozlišujeme následovně:

• plemena pastevecká – tito psi jsou velkého tělesného vzrůstu a jsou šlechtěni zejména pro ochranu 
stáda před predátory. Tito psi zpravidla žijí od štěněte se stádem a pohybují se s ním, takže se ho 
zvířata ve stádě nebojí. V případě nebezpečí mohou tito psi štěkáním upozornit ovčáka na přítom-
nost predátora, ale zároveň vzbuzují svou velikostí respekt u predátorů (vlků) a pokud je to nezbytné,  
mohou se predátorům i postavit a stádo aktivně chránit. Vzhledem k malému množství predátorů  
v České republice jsou tito psi u nás k původním účelům chováni minimálně. Příkladem bychom mohli 
uvést kuvasze, slovenského čuvače, maremmansko – abruzzského pastaveckého psa, kavkazkého 
pasteveckého psa nebo celou skupinu švýcarských salašnických psů.

• plemena honácká – tato zvířata jsou podstatně menší než psi pasteveckých plemen. Jejich hlavním 
úkolem je udržet celé stádo pohromadě a pomáhat s jeho přesunem na hodně velké vzdálenosti. 
Tato plemena pracují zejména ve smečce v doprovodu lidí na koních u velmi početných stád, která je 
třeba přemístit na jatka, dražby, cestou bylo třeba spojit i více stád, která se neznají a je třeba je dále  
udržet pohromadě. Tito psi tedy pracují ve společnosti člověka, ale na poměrně velkou vzdálenost, 
kde povely nejsou slyšet a je potřeba, aby pes pracoval samostatně, rychle a účelně a zároveň byl 
velmi vytrvalý. K rozpohybování stáda používá rychlý pohyb za koncem stáda, tzv. zametání za stá-
dem a u práce často štěká, je velmi hlasitý. Typickými představiteli této skupiny plemen jsou australští 
honáčtí psi nebo flanderští bouvieři.

• plemena ovčácká – tato skupina je nejpočetnější a nejrozšířenější. Jedná se převážně o velmi aktivní 
psy středního vzrůstu, kteří vynikají svou inteligencí a snadnou ovladatelností. Tito psi aktivně pomá-
hají ovčákům s každodenní prací na farmě či hospodářství například tak, že přehání ovce mezi past-
vinami, přivádí ovce zpět na farmu, pomáhají nakládat zvířata při převozu, či dokáží oddělit od stáda 
vybrané jedince. Velmi ochotně spolupracují s člověkem, ale jsou schopni se i samostatně rozhodnout 
a reagovat podle stáda, se kterým pracují. Ovčáčtí psi pracují s člověkem v těsném kontaktu, který 
jim říká, co potřebuje se stádem udělat a oni manipulují se stádem podle jeho povelů. Psi pracují po-
malu (jediný špatný pohyb psa může zkazit několika hodinovou práci), se stádem manipulují zejména 
upřeným pohledem, stádo ovládají z poměrně velké vzdálenosti a při jejich práci je vidět maximál-
ní soustředění. Do této skupiny patří border kolie, dlouhosrstá i krátkosrstá kolie, holandský ovčák,  
australský ovčák, mudi, šeltie, pyrenejský ovčák nebo šiperka.
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Foto: Blanka Bartková

Nejvíce se s původním využitím psů můžeme setkat na britských ostrovech, kde je dodnes největším 
odvětvím zemědělství chov ovcí. Pochází odtud tedy velké množství plemen využívaných při práci se 
stádem – např. border kolie, bearded kolie, dlouhosrstá a krátkosrstá kolie, šeltie, bobtail nebo welškorgi. 
Pro zajímavost si můžeme říct, proč tolik plemen nese jméno kolie, ačkoli se jedná o plemena, která ne-
jsou vzájemně příbuzná. Nazýváni tak původně byli všichni psi používáni k pasení ovcí plemene colley. 
Psi pasoucí tyto ovce proto nazývali „colley dogs“, což se postupně změnilo na současné označení kolie.

Foto: Dagmar Laníková
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Od praktické práce nebylo daleko k tomu, že pastevci pocítili potřebu výkony a dovednosti svých psů 
poměřovat. Tak vznikla sportovní disciplína pasení se psem. U nás však tato disciplína nebyla příliš rozší-
řená a věnovalo se ji jen velmi málo lidí. I ve se světě postupem doby a s úbytkem hospodářských zvířat 
poněkud změnilo využití těchto psů a mnoho lidí se s nimi začalo věnovat různým psím sportům, např. 
agility, obedience, dogdancingu nebo frisbee. Vzhledem k tomu, že se tato plemena velice snadno učí 
a potřebují pracovat, rychle se v těchto sportech prosadili a začali se umisťovat na stupních nejvyšších. 
Nicméně společně s úspěchy ve sportech přišla i popularita některých plemen a více a více se začalo 
objevovat nežádoucí chování vycházející právě z jejich roky podporovaného a cíleně šlechtěného při-
rozeného chování. To v posledních letech přimělo více lidí k tomu, že se více snaží vrátit i k původnímu 
využití psů a vzrůstá popularita tzv. sportovního pasení ovcí. Majitelé ovčáckých psů si totiž začali všímat 
zájmu o „stádo“ a snahy svého psa držet své stádo pohromadě. Toto můžeme pozorovat např. na pro-
cházce větší skupiny lidí, kdy ovčáci přebíhají odpředu dozadu a snaží se udržet své „stádečko“ pohro-
madě. Někteří psi mají také tendenci shromažďovat hejna holubů či slepic. 

Tato potřeba dopřát psům i možnost tradičního vyžití vedla k tomu, že se pasení věnuje více lidí, kteří za-
čali se svými psy aktivně trénovat a plnit zkoušky. Původně všechna ovčácká plemena soutěžila v jedné 
kategorii. Nicméně styl práce s ovcemi se u plemene border kolie a ostatních plemen výrazně liší, takže 
bylo nutné upravit soutěžní řády tak, aby výkony psů bylo možné objektivně posoudit. Postupně se tak 
pasení rozdělilo podle stylu práce na tzv. Collecting style (CS) neboli „sháněcí styl“ a Traditional style (TS) 
neboli „tradiční styl“. V pasení obecně je na prvním místě vždy bezpečnost pasených zvířat, psa a pso-
voda. Vše je založeno na pozitivním přístupu a radosti psa z práce se zvířaty. To je pro něj nepřirozenější 
motivace. Jako trest se používá odvedení psa od ovcí, za odměnu s nimi může pracovat. Cílem soutěží 
ovčáckých psů by měla být podpora dobrého zacházení s ovcemi za současné snahy minimalizovat 
stres, stejně jako podpora dobrého zacházení s ovčáckým psem a jeho využití při práci i sportu, což vede 
k upevnění a selekci nejlepších pracovních linií.

Collecting style je styl, kterým na závodech a zkouškách pracují již jen border kolie. Účelem soutěžní 
tratě je otestovat schopnosti psa správně ovládat ovce za různých podmínek, se kterými se může setkat 
při každodenní práci: různé úkony jako gathering (shánění), driving (vedení), shedding (rozdělení), singling 
(oddělení jedné ovce ze stáda), penning (zahánění do košáru), nakládka na přívěs nebo použití dělícího 
kruhu (shedding race) jsou všechno úkoly, které mohou být nezbytné při denní práci ovčáka. Při závo-
dech či zkouškách pes pracuje s 5 ovcemi. 

Traditional style je styl, kterým pracují všechna ostatní ovčácká plemena, vyjma border kolií. Má za cíl 
otestovat schopnost psa řádně ovládat ovce v situacích, se kterými je možné se setkávat při denní prá-
ci na farmě. Trať je tedy postavena tak, aby co nejvíce prověřila tyto dovednosti: PENNING (zahánění 
do ohrady / vyhánění z ohrady), LEADING (vedení), GRAZING (pastva), TRAFFIC / OBSTACLES (provoz 
/ překážky) a STOPS (zastávky), to vše jsou úkoly, které mohou být potřebné, když psovod koná svou 
denní obchůzku. U tohoto typu závodu pes pracuje s 10 nebo více ovcemi. 

Úplným základem pro účast na závodech v pasení je složení tzv. zkoušky vloh (Natural Herding Aptitude 
Test - NHAT). Ta prověří, zda má vůbec pes na pasení vlohy a je jakousi vstupenkou do světa pasení. Tuto 
zkoušku lze skládat už po absolvování několika základních tréninků. Pokud jí pes s psovodem projdou, 
mohou pokračovat ve složení tzv. vstupní zkoušky (Herding Working Test – HWT). V HWT TS musí psi pro-
kázat, že mají základy pro to, stát se farmářským nebo ovčáckým psem. Úkol psa spočívá v ovládání stá-
da, vyvádění a zavádění do košáru, kontrole pohybu stáda při jednoduchých manévrech a korekci ovcí, 
které se od stáda oddělují. Tato zkouška již vyžaduje určitou zkušenost psa i psovoda, neboť v pasení jde 
o souhru a společnou práci celého týmu. Po jejím úspěšném absolvování mohou pak týmy skládat další 
zkoušky (IHT TS 1- 3) a účastnit se závodů.
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Foto: Jana Tučímová

Pasení se věnuji několik let a musím říct, že pro mě je pasení jediná skutečná práce, kterou můžeme psovi 
poskytnout, vše ostatní je zábava. Nicméně je to práce, která vás neskutečně nadchne, protože sledovat 
psa, který pracuje se svými přirozenými instinkty je úžasné. Když se vám navíc podaří naučit se se psem 
spolupracovat a vše funguje tak jak má, je to neuvěřitelná symfonie, neznám hezčí pocit, než spolupráci 
se svým psem a se stádem zvířat. Nicméně musím uznat, že tento sport je velmi složitý a naučit se jej 
je poměrně složité, ale velmi zajímavé a krásné. Zaujal vás tento sport a chtěli byste si ho vyzkoušet? 
Nejlepším začátkem je asi návštěva nějaké akce, kde je možné se s tímto sportem blíže seznámit. Jak už 
bylo zmíněno, popularita pasení neustále vzrůstá, takže počet míst, kde je možné pasení vidět či rovnou 
trénovat je více a více. Určitě je ale pro začátek vhodné najít si zkušeného trenéra, neboť začátečník 
může psa u pasení velmi snadno zkazit a náprava je pak velmi složitá, někdy dokonce nemožná. Pasení je 
také charakteristické tím, že každý tým potřebuje individuální přístup a není tak možné pracovat on-line 
jako u některých jiných sportů. Nicméně všem doporučuji to s ovčáckým psem alespoň jednou zkusit.  

Autor: Ing. Petra Vyplelová, PhD.
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Tento poměrně nedávno vzniklý psí sport je možné přeložit jako „práce nosem“. Je to sport, který je 
vhodný pro všechna psí plemena, neboť čich je jeden ze smyslů, který všechny psovité šelmy využí-
vají denně a je na něm závislá jejich schopnost přežít. Psovité šelmy pomocí čichu vyhledávají potravu,  
reprodukčního partnera, poznávají příslušníky své smečky a štěňata svou matku. Čich je dokonce jed-
ním ze smyslů, se kterým se psi již narodí, narozdíl od zraku a sluchu. Je pro ně totiž zcela nezbytné,  
aby štěňata byla okamžitě schopna najít struky matky a dostat se tak k potravě. 

Člověk si vynikajícího psího čichu velmi záhy všiml a začal psy využívat pro své potřeby, nejprve jako 
pomocníky při lovu a k ochraně svého majetku. Postupem času však psi byli cvičeni k vyhledávání spe-
cifických pachů. Díky tomu jsou dnes psi hojně používáni napříč různými odvětvími - např. pro vyhledá-
vání osob a jejich ostatků, drog, výbušnin, akcelerantů požáru, zbraní, peněz, zvířat či jejich částí, rostlin,  
nemocí a mnoho dalšího. Ačkoli na světě existuje mnoho laboratoří, které se snaží nahradit psí nos něja-
kým přístrojem, zatím nejsou úspěšné a pes tak stále hraje prim, jak v úspěšnosti nálezů, tak v citlivosti 
na množství hledané látky.

Foto: Libor Poslušný

Nosework jako sport vychází z tohoto praktického využití psů a snaží se širší veřejnosti přinést možnost 
se psem pracovat co nejpodobnějším způsobem. Je vhodný pro všechny psy bez ohledu na plemeno, 
věk, velikost, fyzickou zdatnost či rychlost. Stejně tak je vhodný i pro všechny psovody. 

Tento sport je poprvé zaznamenán v roce 2009 v USA ve státě Kalifornie, kde byly uspořádány i první 
oficiální závody. V České republice se první noseworkové semináře konaly v roce 2014 a na základě  
zájmu účastníků těchto seminářů byl sport přivezen do ČR, byla mu dána pravidla a byl sestaven Zkušeb-
ní řád pro Nosework v ČR. V roce 2015 byly pod hlavičkou Nosework CZ z.s. uspořádány první zkoušky 
a závody. Hlavním mottem tohoto klubu, a tudíž i tohoto psího sportu je propagace používání pozitivního 
přístupu k tréninku psů. 

(http://www.noseworkcz.net/nosework.html)
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Zkušební řád klubu Nosework CZ rozlišuje 4 směry, přičemž je možné vybrat si jen jeden směr, kterému 
se chceme věnovat nebo se můžeme věnovat všem uvedeným směrům: 

• NW-N (nature) – přírodní prostředí (např. les, louka, pole) 

• NW-U (urban) – lidské prostředí (vybavené místnosti, stodoly, skládky a skladiště,  
staré továrny, parkoviště a auta samotná, zříceniny, náměstí atd.) 

• NW-W (water) – vyhledávání ve vodě 

• NW-D (discrimination) – rozlišování v řadách předmětů a osob

 
Foto:  Libor Poslušný

Jak již bylo zmíněno, tento sport propaguje zásady pozitivního přístupu, a od počátku výcviku učí psy, 
že konkrétní pach je spojen s odměnou. Pokud je výcvik veden správným způsobem, psy vyhledávání 
pachu velmi baví. Jakmile pes pochopí, že pokud se setká s daným pachem, dostane odměnu, můžeme 
začít s nácvikem vyhledávání. Výcvikových metod je celá řada a nedá se říct, že existuje jen jedna, která 
by byla lepší než ostatní. Pokud se tomuto sportu chceme věnovat, měli bychom tedy hledat metodu  
i podle toho, co vyhovuje nám. 

Základním předpokladem pro to, abychom mohli psa nechat hledat vzorky pachu je, že ho naučíme 
způsob, jakým nám dá najevo, že vzorek našel, tzv. označení vzorku. Ve zkušebním řádu Noseworku není 
způsob značení jednoznačně specifikován, takže je libovolný, ale důležité je pravidlo, že nesmí být zne-
hodnocený vzorek ani jeho úkryt.

Při pachových pracích se používají hlavně tyto způsoby značení:

1. ZAMRZNUTÍ    |    2. SEDNUTÍ    |    3. LEHNUTÍ    |    4. VYŠTĚKÁNÍ    |    5. NÁLEZKA
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V noseworku se používají převážně první tři možnosti. Já osobně si myslím, že by psovod měl vybrat 
podle svého psa takový způsob, který mu bude nejlépe vyhovovat. Každý svého psa zná nejlépe, a tak 
nejlépe dokáže odhadnout, který způsob pro něj bude vhodný. Samozřejmě existují jakési plemenné dis-
pozice, kterými bychom se měli při výběru také řídit. Obecně se dá říct, že např. borderky nerady sedají, 
přirozené je pro ně spíše zamrznutí, případně zalehnutí (což vychází z jejich zaměření - práce s ovcemi). 
U malých psů je zase sedání dost často poměrně oblíbené oproti lehání, protože u sednutí se tolik nemusí 
vzdálit od zdroje pachu. Vyštěkání se jeví jako málo vhodné, protože většina psů není u štěkání v klidu 
a mohlo by dojít k porušení úkrytu vzorku a následné diskvalifikaci. U všeho však existují výjimky a je 
na každém, aby pro svého psa vybral to nejlepší. Způsob se dá samozřejmě časem i změnit, ale je vždy 
jednodušší od začátku učit finální variantu. 

Obecně se dá říct, že zamrzání učím u psů, kteří jsou schop-
ni pracovat v klidu a víceméně jen prodlužuji výdrž psa  
u zdroje pachu. Sedání/lehání preferuji u zbrklejších, pře-
táčivějších psů, protože jsou pro ně tyto pozice snadnější  
na pochopení. 
Vyštěkávání se používá spíše u aktivit, kdy pes nepracu-
je ve vizuálním kontaktu s psovodem, ale nemá odcházet  
od nálezu, případně je bezpečné, aby začal štěkat - např. 
tedy při záchranařině, případně při loveckém výcviku. Pes 
je pak dohledán psovodem právě díky tomu, že štěká.

Foto: Tereza Khorelová

Nálezka je předmět, který má pes připevněn k obojku a je naučen, že jakmile nalezne to, co má, uchopí 
předmět do tlamy a vrací se k psovodovi. Ten pak vidí, že pes nalezl hledaný pach a buď se nechá psem 
k pachu dovést, nicméně častěji ohlásí nález a vezme i se psem „nohy na ramena“, neboť nálezka se po-
užívá v případě, že pes pracuje bez vizuálního kontaktu s psovodem, protože je pro psovoda pohyb dané 
lokalitě životu nebezpečný. Jedná se tedy převážně o místa, kde se nachází např. výbušnina a pes by ji 
mohl aktivovat tím, že v její blízkosti začne štěkat a tuto výbušninu aktivuje.

Pro výcvik noseworku doporučuji používat klikr, který je nejpřesnější v označení správného chování  
a zároveň eliminuje psovodovi emoce, které mohou obzvlášť u pachových prací velmi ovlivnit výkon psa. 
Ačkoli se to zdá nemožné, pes se velmi snadno orientuje psovodem, protože se velmi často chováme 
tak, že psovi prozradíme, kde je ukrytý vzorek, aniž by pes vůbec musel začít hledat. Psi se tudíž nau-
čí psovoda velmi dobře číst a reagují i na nejmenší gesta – např. změna rychlosti dechu, pohyb očima  
na místo, kde je ukryt vzorek, změna v rytmu chůze atd. Pro správný výkon psa je tedy nutné tyto nená-
padné signály co nejvíce eliminovat a klikr může být dobrým pomocníkem. 

O noseworku a přípravě psa pro tento sport bych mohla psát celé hodiny, nicméně se domnívám,  
že pro vás je lepší než o něm jen číst, ho rovnou vyzkoušet. Pokud máte doma psa, který rád vyhledává 
i nejmenší drobečky jídla nebo najde oblíbenou hračku, ať zapadne kamkoli, tento sport by mohl být  
pro vás to pravé! Dnes se již semináře běžně konají po celé republice, takže není problém najít něco  
v okolí vašeho bydliště. Navíc dnešní doba nahrává on-line výcviku, takže nosework může být vhodnou 
aktivitou i v případě, že nemáte možnost dojíždět na výcvik nebo to situace zrovna neumožňuje. 

Autor: Ing. Petra Vyplelová, PhD.
 

Ročenka 2020   |   25



Foto: archiv Zdeňka Smrčka

Jeden z prvních, kdo mě napadl, když jsem slyšela „sport se šeltičkou“ byl jeden mladý sportovec a jeho 
až hollywoodský příběh o tom, jak se dostat ze zahrady až mezi světovou špičku. Díky svému nadání, 
trenérským schopnostem a v neposlední řadě díky podpoře jeho maminky.

Ráda bych Vám představila Zdeňka Smrčka a jeho cestu k úspěchu.

Sotva začal chodit do školy, viděl na jedné brněnské výstavě ukázky agility a od té doby si přál tento 
sport vyzkoušet. Doma si půjčoval čuvače a zkoušel, ale podle jeho slov to prostě moc nešlo. Řešení moc 
nebylo ani půjčování si šeltie od staršího bratra, přeci jen se nedá, aby s jedním psem běhalo více lidí, 
a proto se po chvíli prošení dočkal svého prvního pejska, šeltie, fenky Chantal. Bylo mu osm let.

26   |   Ročenka 2020

SPORT SE ŠELTIČKOU



Chantal byla opravdovým učitelem, měl pocit, že rozhodně neměl nic zadarmo. Ale na druhou stranu 
začínal s novým sportem, kterému se v té době nikdo v okolí nevěnoval a vše bylo samostudiu, knihách 
a domácí dřině. Na zahradě si svépomocí postavili překážky a zkoušeli, běhali pro radost. Až později se 
dostal k prvnímu trenérovi, za kterým dojížděl jednou za nějaký čas, protože byl opravdu hodně daleko. 
Ale díky tomu Zdeňkovo vedení nabralo ten správný směr. V tomto okamžiku se začal posouvat dále 
a po jeho boku už vedle Chantal stále jeho druhá šeltička, jeho osudová Beruška. 

V týmu s Beruškou rostl, dařilo se jim a otevřely se jim dveře na hodně větších závodů jako například EOJ 
(European Open Junior).

A co říká o tom, jaké má v současné době parťáky v týmu?

„Můj další pes Casanova mi neplánovaně zůstal doma, ale jsem za to moc rád. Je to můj jediný pes 
a začátky s nim byly hodně složité, ale když jsme se do toho spolu dostali tak pro me dělal vždy vše 
na 100% a v ničem me nenechá jak na parkuru, tak v životě a stále mi děla každý den radost. Mám ještě 
dvě fenky, Annie se kterou se připravuji, a nejmladší Ryu, se kterou jsem taky ve fázi přípravy na závody, 
ale kvůli aktuální situaci se to příprava prodlužuje.“

Na otázku, jaké má vzory v současné době padla jednoznačná odpověď: Tobias Wüst.

Závěrem si dovolím shrnout největší úspěchy Zdeňka a jeho psích parťáků:

Agility – závodní kategorie SA3:

Účast na EOJ 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Mistr Evropy juniorů v kategorii small 2015 a 2016

Vicemistr Evropy juniorů družstev 2015

Vicemistr republiky družstev v kategorii small 2015

MISTR REPUBLIKY MLÁDEŽE v kategorii small 2015 a 2017

MISTR REPUBLIKY MLÁDEŽE DRUŽSTEV v kategorii small 2013, 2016, 2017

Agility – závodní kategorie MA3:

Mistr republiky mládeže v kategorii medium 2015

Mistr Evropy družstev v kategorii medium 2016 a 2019

Mistr republiky družstev v kategorii medium 2018 a 2020

Junior roku 2015 a 2016

Mistr republiky sheltií v kategorii medium 2020
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MH TEST – MENTAL DESCRIPTION OF DOG BY FINNISH KENNEL CLUB (SKL) 

U řady severských chovných psů je možné si povšimnout, že se jejich majitelé hrdě chlubí počtem do-
sažených bodů, nebo absolvováním tak zvaného mentálního testu. Jak takový test probíhá a čím vším 
byste museli projít? Pojďme se na to podívat!

MH Test (mentalbeskrivning hund), neboli povahový test psa, byl původně vyvinut Švédským klubem 
pracovních psů (Swedish Working Dog Association) a sloužil k testování povah především u německých 
ovčáků, rotvajlerů, kólií, boxerů atd. Psi ostatních ras ale vyloučeni nejsou a mohou se jej také zúčastnit.

Ve Finsku se tento test skládá pod samotným Finským klubem chovatelů (Finnish Kennel Club), anebo 
pod Asociací finských pracovních psů (Finnish Working dog Association). Testu se může účastnit pes, 
který je registrovaný, čipovaný a očkovaný a dosáhl věku minimálně 18 měsíců a nepřekročil 7 let.

Zkouška trvá zhruba 45 minut. První pohled na seznam úkolů může u psovoda vyvolat dojem, že test 
bude jednoduchý, což ale nemusí Váš psí parťák vůbec vnímat stejně. Ten je po celou dobu zkoušky vy-
staven takovému stresu, který případně může vyvolat nežádoucí reakce, či prvky chování. Různé úkoly 
se střídají v posloupnosti za sebou a u každého je měřen čas. Jsou prokládány přestávkami na zotavenou. 
Časový limit pro úkoly i pro přestávku je stejný, dvě minuty. Pokud je tento časový limit překročen, není 
to důvod k diskvalifikaci, pouze se do hodnotícího archu zapíše „nenastoupil v čas“.

10 fází MH testu, aneb co Vás čeká na Vaší cestě zkouškou

1. KONTAKT S CIZINCEM
 Figurant přistoupí k psovodovi, vezme si od něj psa a odejde s ním. Následně, co jej odvede, začne 

s pejskem manipulovat. Začne se jej dotýkat, zkontroluje srst, tělesnou stavbu a zuby, jako kdyby roz-
hodčí prohlížel psa na výstavě. Je žádoucí, aby pes nebyl příliš ve střehu, nebyl napjatý a na druhou 
stranu, aby nebyl příliš přítulný. Cílem je prokázat spolupráci s ostatními lidmi.

2. HRA
 Aneb, zkouška, jak se pes chová při hře. Pes není na vodítku, psovod má v ruce motivační hračku 

a hraje se na přetahovanou. Tato hra se v rámci časového limitu několikrát opakuje.

3. LOVECKÝ PUD
 K této zkoušce se používá rouno, či přetahovadlo z přírodního materiálu, srsti, které se rychle  

pohybuje za strany na stranu před psem ve vzdálenosti asi osmi metrů. Následně se pes vypustí.  
Je žádoucí, aby pes chytil rouno a minimálně tři sekundy jej držel. Tato hra se opakuje.

4. ODPOČINEK
 Aneb schopnost vašeho psího parťáka odpočívat. Psovod stojí po dobu zkoušky klidně a potichu, 

pes by měl po tuto dobu umět také být potichu a relaxovat.

5. HRA NA DÁLKU
 U tohoto úkolu je cílem posoudit chuť psa ke kontaktu s cizím člověkem a spolupráci s ním. Z neda-

lekého lesíku, či porostu, vzdáleného cca 40 metrů najednou vystoupí cizí člověk. Upozorní na sebe 
a schová se za strom, křoví, mluví na psa a začne jej vyzývat ke hře. V této fázi se hodnotí chování 
psa vůči zvláštním věcem, jeho zvědavost a ochota opustit svého psovoda, aby si mohl s cizincem 
pohrát. Je žádoucí, aby si pes chtěl hrát.
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6. NÁHLE SE OBJEVUJÍCÍ PŘEDMĚTY
 Účelem zkoušky je zkoumat reakci psa na nenadále se objevující předměty. Pes jde se psovodem 

a najednou se na cestě objeví pánská figurína, která může psa vystrašit. Je žádoucí, aby se pes rych-
le dostal z navozeného diskomfortu opět do stavu pohody.

7. REAKCE NA ZVUKY
 Pes se pohybuje s psovodem. V jejich blízkosti je ve křoví schovaný vlnitý plech, po kterém se náhle 

přetáhne těžký kovový řetěz. Je velmi žádoucí, aby pes nereagoval přehnaně na tento neočekávaný 
zvuk. Této hlučné překážce se říká chrastítko.

8. BLÍŽÍCÍ SE HROZBA
 Dva figuranti se oblečou do bílých prostěradel, která jim zakrývají i hlavy a pomalu, ve stereotypním 

duchu se pohybují pomalinku vpřed tak, aby jejich pohyb nepřipomínal pohyb člověka. Pohybují  
se po větru, aby pes necítil lidský pach. Jakmile dojdou do vzdálenosti zhruba 3 metry od psa, oto-
čí se ke psovi zády. Psovod až do tohoto okamžiku mlčí. Nyní mu je dovoleno psa oslovit jménem,  
odmaskovat duchy a ukázat jejich pravou identitu. Zkoumá se, do jaké míry se pes bude snažit chránit 
sebe a psovoda, což je žádoucí chování. Následně se posuzuje, jak se pes zachová po odmaskování,  
zda bude s bývalými duchy chtít navázat kontakt.

9. MOŽNÁ ZMĚNA CHOVÁNÍ PSA PŘI HŘE – následuje ihned fáze č. 10

10. REAKCE NA STŘELBU
 Posledním úkolem tohoto testu je zkoumání reakce psa na střelbu. Nejprve se vystřelí dva výstřely 

z ruční zbraně 9mm ze vzdálenosti dvaceti metrů následně dva výstřely z bližší vzdálenosti. Při prv-
ních výstřelech si psovod se psem hraje hru a přetahovanou – aktivita (10a), při dalších výstřelech 
je psovod i pes pasivní (10b), pes je na vodítku. Pokud se projeví velká nervozita u psa již při prvních 
výstřelech, při kterých si pes aktivně s psovodem hraje, je test přerušen a pes tímto úkolem neprošel.

Pokud pes projde všemi deseti fázemi toho testu, může se pyšnit titulem MH. Každá samotná úloha je 
ohodnocena podle tabulek a výsledný součet následně vyhodnocuje pořadí. Dříve byl tento test povinný 
a bez něj nebylo možné zadat titul Finský šampión krásy. Pořád je ale tento test vyhledávaný a hodně lidí, 
kteří si vybírají štěňátko, se dívá po výsledcích MH testu u obou rodičů a berou to jako jedno z kritérií  
při výběru svého nového kamaráda. Finští chovatelé vnímají stále tento test jako užitečný a určitým způ-
sobem je i zajímavé, jak pes reaguje a zotavuje se ze zážitku, který často bývá dost nepříjemný. Je zají-
mavé, že na tento test se v podstatě nedá příliš připravit. Samotná příprava je o vztahu mezi psem a jeho 
majitelem. Chovatelé se snaží pejsky od útlého věku zvykat na různé zvuky, situace a prostředí, někteří 
dokonce připraví pro štěňátka malý povahový test. U něj není cílem zocelit malé rarášky, ale spíše to,  
aby se štěňátka naučila něco nového a aby chovatel poznal jejich povahu a chování v určitých situacích. 
To mu umožní lépe vybrat ty nevhodnější majitele pro své odchovy.

Zdroj: http://www.rottfans.fi/Photos/koda/MH%20test%20in%20english.pdf
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Kristína Cibochová & Scooby-Doo
„Záchranařinu nevnímám jako sport, ale jako poslání“

Foto: Archiv Kristína Cibochová

Je to dobrodružství, překonává-
ní se, adrenalin nebo lákavé, ne-
všední a nezapomenutelně strá-
vené chvíle společně se svým 
psem, či pocit výjimečnosti? Ať 
je za tím cokoliv, záchranařina je 
velká a rozsáhlá kapitola kyno-
logického sportu, ve které čeští 
psovodi patří ke světové špičce. 
Co je za tím a co vše musíte udě-
lat proto, abyste mohli být zá-
chranáři? Připravte sebe i svého 
psího parťáka na řadu speciál-
ních zkoušek, na trochu jiný zku-
šební řád a na to, že potřebujete 
hodně moc času.

Co Tě přivedlo k záchranařině?

Zvířata a práce s nimi je můj život. O záchranařinu jsem měla velký zájem už před 15 lety, kdy jsem 
vlastnila cane corso italiano, psa ICH Akki z Vanderlindu. Tehdy byl v naší blízkosti jediný záchranářský 
cvičák a tam bohužel bez nějakých velkých zkušeností zaškatulkovali Akkiho s jeho 65kg a příslušností 
k molossoidním plemenům do „bojové rasy“ a tímto se nám záchranářský svět uzavřel. Věnovali jsme se 
spolu tedy sportovní kynologii a hodně úspěšný byl i na poli výstavním. Ale jelikož, když si něco opravdu 
moc přejeme, tak se nám to splní, tak s příchodem Scoobyho do mého života, se začal tento sen pomalu 
stávat skutečností.

Záchranařinu beru svým způsobem jako poslání, nevnímám ji jako sport. Myšlenka možné záchrany 
lidského života je nádherná.

Jaké byly vaše začátky se Scoobym, stanovila sis na začátku nějaké cíle?

Myslím, že jsem měla obrovské štěstí, že naším trenérem se stal Láďa Pozdníček, který je členem USA-
Ru (pozn.: Urban Search and Rescue Team, USAR týmy jsou nasazovány v případě rozsáhlé mimořádné 
události a živelné katastrofy, například zemětřesení, závaly, tsunami… Specializují se na záchranu ze sutin, 
z výšek a hloubek. Týmy jsou připraveny se během několika hodin přepravit letecky či pozemní cestou 
do zahraničí a účinně zasáhnout ve spolupráci s domácími záchrannými jednotkami. Podmínkou 
pro vstup do USARu je složení Kynologického atestu, který se co 2 roky musí obnovovat. S fenou labra-
dorského retrívra Citou ze Staré výšiny se Láďovi podařilo 4x po sobě atest obhájit a v záchranářském 
světě je Cita opravdovou psí legendou. Poslední atest Cita složila již ve věku 10 let.

Původně jsem se se Scoobym chtěla věnovat i jiným odvětvím kynologie, ale vzhledem k tomu,  
že záchranářské tréninky jsou časově velice náročné, cesty na stále nová a nová místa ke cvičení,  
příprava úkrytů, založení figurantů, poté se čeká, až se úkryt napachuje, než se vystřídají všichni psi  
na tréninku, není vůbec vyjímkou, že trénink s celkovým počtem 10 psů ve dvou kolech hledání končí  
po 6 hodinách. Opravdu už moc času na nic jiného nám nezbývá, zvládli jsme složit pár zkoušek  
ze sportovní kynologie, máme složenou vstupní zkoušku pasení, ale primárně se opravdu věnujeme  
záchranařině.
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Nestanovila jsem si žádné cíle. Snažíme se dělat to nejlíp, jak nám to oběma naše možnosti dovolí. Je to 
o oboustranné důvěře.

Co bys poradila začínajícím týmům?

Co bych poradila? Nenechat se odradit a najít si hodně dobrého učitele. Ona se ta záchranařina stala 
poslední dobou dost módní záležitostí a zcela upřímně, ne každý, kdo se považuje za záchranáře, na to 
jde správně.

A jak vypadá příprava? Potřebuješ složit jiné zkoušky ještě, než začnete s výcvikem, třeba zkoušku ZOP?

Záchranařina má vlastní zkušební řád, jednak národní a pak mezinárodní. Zkoušku ZOP složenou máme, 
ta je ale podle Kynologické jednoty Brno a se záchranařinou nemá nic společného. Vstupní zkouškou 
pro Národní zkušební řád pro záchranné psy je zkouška ZZZ. A i u mezinárodních záchranářských  
zkoušek se postupuje od nejnižších vstupních k nejvyšším. Dělí se zvlášť na: sutinu, plochu, vodu, sníh  
a záchranné stopování. My se věnujeme prvním třem.

U záchranařiny je poslušnost a ovladatelnost psa základ, nemůžeš riskovat, že ho například odněkud  
neodvoláš, nepošleš jiným směrem a on kvůli tomu někam špatně šlápne a nebo se odněkud zřítí. Musíš 
mít zvládnutou ovladatelnost na vzdálenost, ne všude se psem jako psovod Ty sama můžeš a také to není 
jen o tom, že pejska vypustíš, jak si hodně lidí myslí a on prostě jde a najde. Musíš se naučit vykrývat 
terén, pracovat s větrem, vědět, jak se chová pach v létě, v zimě, v budově atd... Ty jsi ten mozek, pejsek 
ten čumák.

K samotnému tréninku, laikovi se opravdu může zdát, že se pejsek „jen“ vypustí…

Ta práce už ale začíná od malého štěnda, které se pomalu učí značit (štěkat), fixovat si figuranta, začíná 
se klasickými odbíhačkami na pár metrů, kdy za vyštěkání dostane štěně odměnu právě od figuranta,  
učí se pohyb po nepříjemném materiálu, aby pak pejsek v dospělosti neřešil pohyb po sutině a opravdu se 
soustředil už jen na hledání. Učí se samostatnost, aby se pes dokázal hodně daleko vzdálit od psovoda, 
učí se vysílání do směrů. Pomalu se prodlužuje čas, po který je pes schopen hledat. Je to opravdu  
mravenčí práce. 

U tréninků potřebuješ figuranty.

Co se týče poslušnosti, tam ještě dejme tomu, to sami zvládnete, (když už víte co a jak) jedná se o chůzi  
a speciální záchranářské překážky. Pro představu skok daleký, skok vysoký, šplh, vodorovný žebřík,  
vysoký žebřík, pohyblivá lávka, sklopná lávka. Ale co se speciálů týče, tedy hledání v sutině, ploše,  
vodě atd… tam zkrátka trénink bez pomocníků a figurantů nepostavíte. Je to o vzájemné pomoci,  
někdo odfiguruje mně, za to já zase odfiguruju na jeho psa. Pes, který zrovna nehledá, tak odpočívá,  
pro psy je to velice náročné a odpočinek je velice důležitý. 

Na konci našeho rozhovoru sedím a kochám se krásnými fotkami. Kristína mi napíše jednu větu, 
se kterou se nedá nesouhlasit, a kterou bych asi zobecnila na všechny sporty, kterým se věnujeme: 
„Víš, ono hodně lidí je ambiciózních a na pejsky nehledí, a to je špatně, vždycky by ten pejsek a jeho 
zdraví a bezpečnost měla být na prvním místě.“        
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Dovoluji si citaci jejích slov hned úvodem:
„Spousta lidí teď běhá. Není moc jiného sportovního vyžití. Potkávám slečny, paní, pány, jak v čis-
tém barevném oblečení se sluchátky v uších pobíhají po chodnících, parcích a cyklostezkách. Kromě  
několika výjimek, lidí, kteří mají pocit, že sportovní oblečení je to, které se už nikam jinam nosit nedá, 
jsou všichni běžci, které potkávám, jako ze sportovního katalogu.
A pak tu jsem já a podobní chudáci. Běhám se psem, a tak se vyhýbám zpevněným cestám. Lesní  
pěšiny, louky, pole. A jaro znamená, že teď běhám prostě jen v bahně. Jako z katalogu vypadám těch 
x stovek metrů, než dojdeme k první pěšině. Kazí mi to pes, který každému kolemjdoucímu musí vyklá-
dat, že jde běhat a že se na to moc těší. Vůbec ho nezajímá, že mu lidé nerozumí a divně se po mně 
ohlížejí, proč mám hlučného nevychovaného psa. Jasně, je hlučný a nevychovaný, ale teď se tak chová 
z radosti. K lesu mu postroj na běh nesu v ruce, ale on stejně ví, že bude běhat.
Když už se po všem to rozcvičení mé osoby a psa dostaneme ke běhání, je pes během neuvěřitelně 
krátké doby do půl těla od bláta. Ta nižší půlka těla. Ta s těmi dlouhými chlupy. Navíc v chlupech táhne 
půlku lesní vegetace. Občas ho pochválím, jak je super, že táhne. Tak se otočí a skočí na mě. Takže 
jsme od bláta dva. Po asi půl kilometru už je jedno, jak jsme vyrazili z domu. Bláto je ústředním motivem 
našeho outfitu. Od bláta jsou i ponožky. 
Vlaju za psem, snažím se nepadat. Vytáhnu z kapsy míček. Je třeba psa pochválit za hezký tah. Zase 
se mi raději zakousne po pochvale do ramene, až pak si všímá míčku. 
Doma psa nesu od dveří do koupelny. 29 kg do vany (kolie + bahno) 26 kg z vany (kolie + voda). Pobíhat 
mokrý po bytě a nenechat se osušit je TOP psí zábava. Pak hodit vše do pračky, umýt koupelnu, vanu, 
sebe. Ale bez psa bych seděla doma, takže to za to stojí. Příště zas!“

Autorem výše uvedeného textu není nikdo jiný než Pavla Bártová. Se svým parťákem Herem nejen,  
že scházejí kopečky Českého středohoří, běhají a cvičí pro radost a kondici, ale věnují se také agilitám  
a především obedienci. A mají chvályhodné výsledky.
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Jakému sportu se věnujete a jak dlouho? 

Naše hlavní sporty jsou obedience a agility. A aby tyto dva sporty šly dělat dlouhodobě, tak to doplňuji 
Caninefitness – Dogfitness – i když to ani tak není sport. Pro řádnou kondičku psa i psovoda zařazujeme 
letos i rekreačně canicross, a to obzvláště, když není možnost chodit na agility, nebo máme plánovanou 
agility pauzu. Letos jsme pak k aktivitám přidali i nosework. Agility i obedienci už děláme zhruba tři roky. 
Poprvé byl Hero na lekci obedience v osmi měsících, na agility o něco později. 

Jaké byly Vaše začátky? A co Vás motivovalo začít se sportem? Začínala jste nejdřív třeba s triky 
a následně jste šla zkusit trénink, připravujete se doma, nebo u trenéra?

Poprvé jsem psí sporty zkusila s mým koliím parťákem Codym někdy okolo roku 2010. Velice citlivý pes 
dlouhosrsté kolie. Začínali jsme na klasickém ZKO s poslušností a udělali zkoušku ZOP. Pak jsme jeli 
na závody do kategorie dle ZZO. No a tím jsme na našem cvičáku postoupili do pokročilých. Metody vý-
cviku, které se u pokročilých týmů zde uplatňovali jsem nejen nehodlala používat na svém jemném psu,  
ale ani jim přihlížet a od té doby jsem se ke klasické sportovní kynologii nikdy nevrátila. Zato jsme začali  
s agility. S Codym byly některé věci jednoduché a některé málem nepřekonatelné. Bál se. Problémem 
byly povrchy, zvuky, prostředí hal, pásky ohraničující parkur vlající ve větru… Ale běhali jsme v LA2  
a vyhráli Agility Collie Cup a Mistrovství dlouhosrstých kolií. A když to vážně šlo, když už jsme si rozuměli 
a zrychlovali, tak si zlomil kůstku v zápěstí. Špatně se to podchytilo a dál už nešlo udělat nic. Na chvíli 
jsme pak cvičili Treiball, ale tou dobou už byl zdravotní stav Codyho dost špatný, a značně se na tom po-
depsala jeho jemná citlivá duše. Mezi tím jsem už běhala agility s rodinným psem (opět dlouhosrstá kolie) 
Jerrym. Jerry je poctivka. Tvrdší povahy, než byl Cody. Pomalejší (a tím myslím vážně pomalý) v agility, 
ale přesnější. Tomu byla v jeho pěti letech diagnostikována dysplazie loketního kloubu, a to znamenalo  
i konec všem psím sportům. Pro něj na vždy, pro mě na poměrně dlouhou dobu. 

Po předčasném odchodu Codyho v roce 2016 jsem si na jaře následujícího roku dojela pro štěně opět 
dlouhosrsté kolie do chovatelské stanice Stříbrná podkova. Štěně jsem si brala se záměrem, že se s ním 
budu věnovat psím sportům. Zatím bylo jedno jakému, to jsem měla v plánu přizpůsobit psu. S Herem 
jsme na sebe měli štěstí. Myslím, že jako zahradní mazlíček by byl nešťastný. Doma jsem ho naučila  
různé triky, základy… Jako první jsme pak začali navštěvovat lekce obedience. Po předchozích zkušenos-
tech jsem chtěla mít v záloze sport, který budeme milovat a nebude tak náročný na pohybový aparát.  
Každopádně zamilovat si obedienci mi chvíli trvalo. Asi dva roky. Agility je adrenalinová závislost. Pro mě 
i pro Hera. Na kolii má na parkuru takový nestandartně nadšený projev. Po mé pauze a po tom, kdy mí 
předchozí psi měli mnohem pomalejší tempo, mi to s ním v začátcích moc nešlo. A vlastně, stále jsme  
na začátku. Když já se prostě kochám pohledem na Hera, a pak v akci jej zapomenu včas vést. 

Jaké jsou Vaše úspěchy?

U obedience je největším naším úspěchem OB1 složená na známku výborně a to, že se nyní postupně 
připravujeme na OB2. Upřímně až tak v průběhu zjišťuji, co všechno obedience obnáší, co je třeba psa 
učit a co mě nikdy předtím nenapadlo. Kdybych se mohla vrátit zpět, udělám spoustu věcí jinak.

U agility je zatím naším největším úspěchem vyhraná LA2 zkouška. Takový ten formální úspěch, který 
mohu kamkoliv napsat. Ty neformální, ty pocity z běhů s Herem… to je někdy prostě úžasné, opojné.  
Je to tak super běžet na plno po parkuru s dlouhosrstou kolií, která si nadšeně frčí. Ani jeden tu spoustu 
pozitivních emocí často nezvládáme. Moc to nejde popsat, a už vůbec ne lidem, kteří celý život běhají  
s borderkami ve vysokém drivu. Ale to, co zažívám se svou dlouhosrstou kolií na agility parkuru bych jinak 
musela navodit dost drahými drogami. A to je furt to agility levnější. 
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Jaké máte cíle? 

V obedienci složit OB2 a v agility zaběhnout LA3 zkoušku. Opět, formální cíle, které mohu napsat. Nefor-
málně je mým cílem najít pro náš tým rovnováhu mezi klidem, nadšením a vypnutím. 

Co je Váš sen a kdo je Vaším vzorem? 

Svůj sen jsem si už splnila. Mám dlouhosrstou kolii, která skutečně miluje práci. Je jedno místo: hala  
s pískem, s umělou trávou, venkovní plocha. Mám jistotu, že co se agility týká, budu mít nadšeného psa, 
který zaběhne, jak nejlépe umí. Už jsem si dokázala, že to s daným plemenem jde a teď cítím, že si mohu 
jen užívat, co mám bez tlaku.

Vzorů mám víc. Díky internetu to jsou třeba týmy, které znám jen z videí. Pak je to spousta týmů, které 
znám osobně. Někdy mi jsou někteří trenéři vzorem jen v rámci jednoho sportu, jindy třeba v celkovém 
přístupu ke psům a k práci se psem. Vzorů není nikdy dost.

Co byste poradila věčným začátečníkům?

Já jsem člověk, který potřebuje cíl. Neumím se psem dělat triky jen tak. Většinou zapomenu, že daný  
trik vlastně učím. Nebo mě přestane bavit. Prakticky nedokážu běžný trik pro potěšení dovést do ko-
nečného stadia. Spoustu triků jsem začala, řekla si: „Jo takhle se to učí.“ A už nikdy se k nim nevrátila. 
Takže já potřebuji vědět co a proč cvičím, udělat si plán a postupovat dle plánu. A tak i začátečníkům 
bych poradila to, co pomohlo mě: Najít si cíl. Zjistit, jakými metodami se dá k cíli dojít. A to je něco, co se 
špatně zvládá bez trenéra. A člověk se i špatně motivuje, když je sám. Dneska je velké množství různých 
trenérů, online kurzů, článků. Nikdy se nebojte zajít za někým, kdo nabízí kurzy. Jen je třeba dobře vybrat 
a nebát se, pokud zjistíte, že váš výběr vám nesedí, přejít jinam.

A pak je fajn prostě sledovat svého psa. Pes nám řekne spoustu věcí. Někdy je prostě lepší nelámat ho, 
pokud vidím, že se v dané aktivitě necítí komfortně a zvolit jiné vyžití. Pes nemá možnost volby. To mi 
určujeme, čemu se s ním budeme věnovat. A je strašně fajn, když volba naší společné aktivity vychází 
ze společných zájmů a radostí. 

34   |   Ročenka 2020

Foto: Marek Beneš



Tento článek píši ze své praxe, kdy se při výcviku psů (poslušnost, agility, dogdancing, …) setkávám  
nejčastěji s klienty, kteří mají právě šeltie a dlouhosrsté kolie. S krátkosrstými koliemi se setkávám  
velmi zřídka, proto na ně článek zaměřen není, ale řešená témata mohou pomoci i jim. Důležité je také 
zmínit, že ač každé plemeno má své typické rysy, každý je individuál a proto se prosím nedivte, pokud 
zde uvedené neodpovídá jedinci, kterého máte doma.

ŠELTIE

Témat, která by se dala řešit je mnoho. Já se zaměřím na dvě. Šeltie jsou pejsci často velmi energičtí, 
kteří jsou pořád šťastní a mnohdy jsou tak plní radosti, že z nich radost začne překypovat štěkáním, 
přetočením, nesoustředěností a jiným projevy, které při výcviku psů neoceníme. U takových pejsků je 
obzvlášť velmi důležité začít pracovat s klidem. Klid učit nejen svého psa, ale především  i sebe sama. 
Čím více budete u výcviku  plní emocí, ač pozitivních, tím snadněji se vaše šeltička vzruší do stavu,  
kdy se na samotný trénink přestává soustředit a zbytečně chybuje. S tréninkem a nabíráním zkuše-
ností, už časem nemusí šeltičku rozhodit ani jásání, které jde slyšet na kilometry daleko, ale je třeba se  
k tomu dopracovat postupně. Protože my lidé máme problém s vlastní sebekontrolou, je pro tyto účely  
skvělou pomůckou klikr, který je bez emocí a přitom jasně označí správné chování. Pokud se vám do klikru  
nechce, stačí místo supeeer, jupíííí říct v klidu a milým hlasem „dobře“. Slova a jejich význam není  
podstatný, pejsek vnímá intonaci našeho hlasu.

Dalším velkým tématem je proslulá šeltií nenažranost. Nezažranost je pro výcvik psů obrovskou výhodou, 
ale při nevhodném používání se může stát tím, co ničí naše snahy.

Je důležité pracovat s hodnotou odměny. V dobách minulých vznikl zvyk, že pes cvičí za pamlsky  
a že pamlsky jsou něčím, co běžně k jídlu nedostává. Pamlsek, že musí být výjimečnou dobrotou,  
aby s námi pejsek rád spolupracoval. Tohle platí v případě, kdy mám psa do tréninku těžce motivovatel-
ného, ale ne u psa, který je za kus žvance ochoten udělat tři salta. A o tom to přesně je. Jakmile vytáh-
neme onu chutnou a velice voňavou odměnu v podobě párku nebo měkkého chemikáliemi provoněného 
pamlsku, pes přestane myslet na to, co má dělat a myslí pouze na tu dobrotu, pro kterou udělá klidně 
salto, ale salto zrovna nechceme. Dobrotu chce moc a chce ji hned. Následkem jsou chyby, štěkání, 
skákání nebo dělání cviků, které zrovna vůbec netrénujeme. U takového psa zvolím v tréninku pamlsky 
nízké hodnoty, například obyčejné granule, které má běžně v misce s večeří. Takový obyčejný pamlsek 
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psa motivuje k práci a zároveň je schopen se na daný úkol plně soustředit. Velmi důležité je nejen u šeltií 
trénovat i obyčejné klidné cviky. Energičnost šeltií jejich majitele velmi svádím k tomu, věnovat se jen 
věcem velmi akčním – agility, otočky, slalomy, skákání, obíhání stromů,…Pes nemá tedy šanci se naučit 
být v tréninku v klidu neb s pánečkem je pořád nějaká akce. Víte jak přínosné je věnovat se sem tam 
obyčejnému odložení v sedu, lehu, stoji, klidné chůzi u nohy apod. a jak moc se váš trénink čehokoliv 
může zlepšit, pokud budete akční cviky prokládat těmi klidnými? 

DLOUHOSRSTÁ KOLIE

Kdo se někdy opravdu aktivně snažil cvičit s dlouhosrstou kolií a dotáhnout to na zkoušky a závody,  
tak se mu hned vybaví pojem těžká motivace a možná i lenost. Proč je někdy kolie tak těžké přimět  
k tomu, aby s člověkem ochotně spolupracovaly? Jsou to aristokrati každým coulem a takový aristo-
krat nemá rád, když mu někdo nařizuje, co má dělat. A z toho vycházejme. U takových typů psů je víc  
než u jiných výhodné objevit kouzlo shapingu = tvarování chování (V odborné literatuře najdete v sou-
vislosti s klikr tréninkem). V tréninku, kdy pes není do cviku nijak naváděn, tlačen apod. se cítí být pánem 
situace on a to kolie zbožňuje. Dále si uvědomme, že kolie je jedno z nejinteligentnějších plemen. Kolie 
však dává inteligenci trochu jiný rozměr, protože je to tvor mazaný a umí si spočítat, zda se jí plnit cviky 
vyplatí. Při tréninku shapingem můžete tedy uspokojit kolii i z hlediska zapojení její inteligence, opravdu 
je baví přemýšlet nad zadanými úkoly. To jsou dva hlavní důvody proč při výcviku dlouhosrsté kolie cvičit 
nejen klasickým naváděním, ale i shapingem – pes má pocit, že je pánem situace a uspokojuje touhu  
po bádání, přemýšlení. Kolie pak objeví kouzlo tréninku všeobecně a budou ji o dost více bavit i cviky uče-
né naváděním. Do výcviku kolie rozhodně nepatří dril a časté opakování cviků. Zatímco šeltie bude s velkou 
radostí cviky opakovat pořád dokola, kolii stereotyp po chvíli přestane bavit. Trénink musí být pestrý.

Proč jsou kolie tak líné? Tento pojem řešíme v souvislosti s výcvikem psů a ne v souvislosti s tím, že váš 
pes s vámi ujde několik kilometrů na procházkách a nemá s tím problém. Tohle je běžné chování každého 
zdravého psa a s řešením našeho tématu to nesouvisí. Nás zajímá lenost kolií v psím výcviku a sportech. 
Část tohoto problému vyřešíme dříve zmíněným shapingem a celkovým přístupen k tréninku. Dalším 
problémem je lenost z hlediska fyzického. Koliím chybí při vykonávání sportů jakýsi šmrnc, hbitost, drive, 
ač co se týká stavby kostry, jsou to plemena nebo měla by být, lehká a atletická, kterým nic nechybí 
ani nepřekáží k vykonávání psích sportů v módu akce. Důvodů může být více.Častým a zároveň lehce 
řešitelným problémem může být nadváha. U dlouhosrstých psů je vše skryto pod rouškou bohatého 
osrstění a proto kila navíc nevnímáme, nevidíme. Každý pes má samozřejmě různou výšku a mohutnost 
kostry, což se projeví i na váze. Podstatné je, zda u své kolie nahmatáte žebra. V případě agility je to víc 
než nutné nejen kvůli nabrání větší rychlosti, ale především z hlediska náročnosti sportu na pohybový 
aparát. Každé kilo navíc je nesmírná zátěž a to nejen pro psího sportovce. Mít nadváhu 5 kg u kolie, může 
znamenat, nosit navíc až čtvrtinu své hmotnosti.

Vybrala jsem jen pár střípků z tématu týkajícího se problematiky výcviku kolií a šeltií. Kdo se chce 
se psem věnovat aktivně výcviku, měl by si především najít kvalitního trenéra a to může být zejména  
u začátečníků velký problém neb automaticky míří na nejbližší cvičák a kvalita je až druhořadá. Navíc 
začátečník mnohdy nemá ani šanci poznat, zda jeho trenér jde tzv. s dobou nebo používá zastaralé  
metody výcviku. Ideální je, se poradit se zkušenými majitele sportujících kolií/šeltií (aktivně závodí,  
skládají zkoušky), kterého trenéra/cvičák by vám ve vašem okolí doporučili. 

Autor: Veronika Kučeriková
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Poslední příběh naší Ročenky se netýká žádného z našich 
plemen, ale týká se velmi oblíbené kratochvíle spousty ma-
jitelů psů.
Na každé procházce jsem své fence německého ovčáka 
„dále jen Eimi“ házela aporty - klacky různých velikostí, 
protože je milovala. Jednoho krásného dne se klacek za-
píchl do země a ona na něj nalítla v touze rychle jej sebrat 
a přinést. Klacek byl zapíchlý v zemi a jak k němu Eimi do-
běhla sklouzla po něm tlamou, zakňučela, ale nikde neměla 
žádné viditelné zranění, začala kulhat a se svěšenou hlavou  
šla domů…
Následovala cesta na veterinu, kde byla komplet vyšetřena, 
ale žádné vyditelné zranění nikdo nenašel, rtg, sono, nikde 
nic…
Za tři dny byla Eimi akutně operována. Teprve tehdy jsem 
se dověděla co klacek napáchal. Eimi měla propíchnutý  
hrtan a sval na přední noze.  
Veterináři se snažili pomoci, avšak Eimi měla velké bolesti,  
celou noc zvracela třísky a šťávy a druhý den mi zemřela  
v náručí.
Vždy jsem si myslela, že mě se něco takového stát nemůže 
„vždyť psy chovám celý život“, klacků jsem se naházela 
taky spousty. Omyl, stalo se!  Není dne, abych si na svou 
chybu nevzpomněla, každý den si říkám, že kdybych ten 
klacek nehodila, mohla tu s námi Eimi být ještě několik let, 
ale zemřela ve dvou letech „mou rukou“!
Kdyby tento příběh odradil jen jednoho majitele psa od há-
zení klacků, i kdyby zachránil jen jeden psí život, budu za to 
šťastná!

Sbohem EIMI 
Jana Rakušanová

KLACEK UŽ NIKDY!  
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NEJMLADŠÍ ČLENKA SMEČKY

Enterprise Shetlandská hvězda  
„Mary“ 

(Ch. Sandwick Turn Back Time at Highbrook  
x Ch. Altamira Shetlandská hvězda)

CEA DNA normal, MDR 1 +/+,  
DOV neg. 2017, 2021, HD A, ED 0/0, LP 0/0,  
OCD neg.  |  Plnochrupá
  
„Mary“ je ze zdravotních důvodů vykastrována

c h o v a t e l s k á  s t a n i c e

KRYCÍ PES          
Nejlepší pes klubové výstavy 2019 
Nejlepší hlava na klubové výstavě  
pod anglickou specialistkou 
CZCh, ClubCh 
2x BOS, CACIB, 6x CAC  
Copernicus Shetlandská hvězda
CEA DNA carrier, MDR 1 +/+, HD A, LP 0/0, 
DOV neg.  |  Plnochrupý  |  Výška 39 cm
3/4 přímé anglické krve  |  Přátelská povaha 
Přirozeně klopené ucho

19 let ve společnosti shelt i í  v UK typu
„Shetlandská hvězda“

Mým cílem je skloubit dobrý psychický a fyzický stav s klasickým exteriérem ovčáckého psa, 
který byl dobrým společníkem. Kladu důraz na vyšetření pohybového aparátu nejen u rodičů 
daných štěňátek, ale i dále v rodokmenu. Pravidelně opakuji klinické vyšetření dědičných 
očních vad. Se zájmem sleduji dění v zahraničních klubech a na výstavách.

Mnoho našich sheltiček drží titul šampion či nejlepší pes roku. V roce 2015 otevřela CIB 
Fortune Tinklebelle svou účastí na výstavě Crufts dveře do britského světa chovu. V roce 2017 byl 
u nás zapůjčený charismatický tricolorní pejsek Ch. Sandwick Turn Back Time at Highbrook 
přímo z Anglie.



Děkuji všem klientům za důvěru v posledních dvou výstavních sezónách a gratuluji k úspěchům. 
Také děkuji všem rozhodčím za jejich laskavá slova při posuzování mých svěřenců.
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ŠELTIE
Majitelka a chovatelka paní Mgr. Iveta Novotná

JCh, Ch  
North Star Sparks of the Tempest „Goldie“  
Pes roku 2020 
3. místo: dospělá fena

Pes roku 2019 
1. místo: mladá fena / 3. místo: dospělá fena

Open Slovakia Dog Cup 2019 
3. místo v plemeni

DLOUHOSRSTÁ KOLIE
Majitelka paní Ing. Martina Součková

JCh, ClubCh, Ch Xclusive Ever After „Missi“ 
Pes roku MSKCHCS 2020 – 1 . místo v plemeni
Pes roku MSKCHCS 2019 – 3. místo v plemeni
Pes roku 2020 – 1. místo: dospělá fena
Pes roku 2019 – 1. místo: mladá fena / 2. místo: dospělá fena
Open Slovakia Dog Cup 2020 – 3. místo v plemeni
Open Slovakia Dog Cup 2019 – 2. místo v plemeni

C.I.B. Snou Taun Jardian Fiery Star „Jardian“ 
Pes roku MSKCHCS 2019 – 4. místo v plemeni 
Pes roku 2020 – 3. místo: dospělý pes
Pes roku 2019 – 1. místo: dospělý pes
Na fotografii: Xclusive Ever After a Most Majestic Protector (Crufts 2020).

Handling na výstavách   |   Individuální lekce vystavování   |   Mnohaleté zkušenosti

Kateřina Pánková
d   g  h a n d l e r

KRÁTKOSRSTÁ KOLIE
Majitelka paní Barbora Tůmová

C.I.B., EuJW19, JCh, GrandCh 
Lugh Little Prince Smart Love (FCI) „Ludvík“ 
Crufts 2020 – 2. místo – limit class
Pes roku MSKCHCS 2020 – 1. místo v plemeni
Pes roku 2020 – 2. místo: dospělý pes
Pes roku 2019 – 1. místo: mladý pes / 2. místo: štěně
Open Slovakia Dog Cup 2019/2020 – 2. místo v plemeni
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Výsledky 77. Klubové výstavy - Humpolec 6. 9. 2020 
Rozhodčí: DK + KK Nadězda Střalková; SHE Mvdr. Eva Fialová 

 

 
 

BIS – Brassica Wide Park 
 

KOLIE DLOUHOSRSTÁ 
 

PSI – TŘÍDA ŠTĚŇAT  
 
1 ELUSIVE ENTCHANTMENT Z BOHUŠOVA VRCHU   VN 2  
 O: Monsolina Mister X M: Monsolana Lovely Cream  
 Chov: Kudrová Ivana, Maj: Bukovicová Adéla 
 

VN 1, 3.BIS BABY  
2 MONSOLANA MONTE CARLO  
 O: Riverside Song Voice of Fate  
 M: Monsolana Sunday Girl  
 Chov: Buldaková Olga,  
 Maj: Kudrová Ivana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝSLEDKY 77. KLUBOVÉ VÝSTAVY  
6. 9. 2020 - HUMPOLEC

ROZHODČÍ: DK + KK NADĚZDA STŘALKOVÁ; SHE MVDR. EVA FIALOVÁ

Foto: Jaroslav Bílý
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PSI – TŘÍDA MLADÝCH  
 

3 CLONDARF JEW EL Z BOHUŠOVA VRCHU  V 3  
 O: Monsolina Mister X M: Monsolina Frut of Sun     
 Chov: Kudrová Ivana Maj: Řeháková Ivana 
 
4 CROW N ROYAL Z BOHUŠOVA VRCHU  VD  
 O: Monsolina Mister X M: Monsolina Frut of Sun     
 Chov: Kudrová Ivana Maj: Nováková Leona 
 
5 DAWNING HOPE Z BOHUŠOVA VRCHU  VD  
 O: Mistral Gagnant du Bois des Amazones  
 M: Monsolana Lovely Cream   
 Chov: Kudrová Ivana Maj: Ryvola Radek 
 
6 FREUD DELL'ORO ANTICO    VD  
 O: Benji Junior M: Buffy In Black   
 Chov: Knedlhans Tomáš Maj: Knedlhans Tomáš 
 
7 GIFTED ARIENW EN     VD  
 O: Angie´s Angels First for Lolo  
 M: Prince of Sunlight Ready for Arienwen    
 Chov: Nikoleta Labská Maj: Kwasniaková Eva 
 
8 OLIVER LEAWREY    V 2  
 O: Last In The Night Leawrey M: Marrigold Leawrey 
 Chov: Kucková Libuše Maj: Chmelíková Ivana 
  
9 ORIGINEL LEAWREY     VD  
 O: Last In The Night Leawrey M: Marigold Leawrey 
 Chov: Kucková Libuše Maj: Vach Lucie 
 
10 SASCHA VOM BOPPARDER HAMM   V 4   
 O: Miro vom Bopparder Hamm M: Ice vom Bopparder Hamm 
 Chov: Verena Schaube Maj: Fremutová Klára 
 
 
V 1, CAJC 
11 ZIRCON EVER AFTER       
 O: Rendez-Vous Ever After  
 M: Uait Sibod Tiramisu 
 Chov: Mgr. Lenka Petrášková  
 Maj: Monika Starová 
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PSI - MEZITŘÍDA  

V 1, CAC 
12 AMOR VOM RHODODENDRONWÄLDCHEN        
 O: Nash of Lowlands Greed Valley 
 M: Undercover Girl Sunny vom  
       Rhododendronwäldchen 
 Chov: Evelyn Scheil  
 Maj: Ryvola Radek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 ARDIAN MAGIC TRUE LOVE    V 2, res.CAC 
 O: Snou Taun Jardian Fiery Star M: Jeopardy Ever After     
 Chov: Součková Martina Maj: Oubrechtová Jana  
  
14 NIGHTRIDER LEAWREY    V 3  
 O: Lost In Time Leawrey M: Meredith Leawrey     
 Chov: Kucková Libuše Maj: Kucková Libuše  
 
 

PSI – TŘÍDA OTEVŘENÁ  
 

 
15 BODIE GOLD SEE THE LIGHTS   V 4 
 O: Goofy Gold od Dennynky M: Fabiola Fulva New Marton 
 Chov: Malá Irena Maj: Bukovská Hanka 
 
V 1, CAC 
16 CAMBA Z ČERNOSTUDNIČNÍHO VRCHU   
 O: Skabona Kiss'N Run  
 M: Close & Closer To African Gold 
 Chov: Seligerová Zdeňka,  
 Maj: Nebeský Jan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 CELESTIN OD HAMERSKÉHO RYBNÍKA  V 3 
 O: Arpad Gold Vorašif M: Bella od Hamerského rybníka 
 Chov: Kloudová Petra Maj: Jakl Jiří  
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18 EDGAR Z ČERNOSTUDNIČNÍHO VRCHU  VD   
 O: Skabona Kiss'N Run M: Gaya Blue z Dančí louky 
 Chov: Seligerová Zdeňka Maj: Adamec Zdeněk 
 
19 CHICCO NEW MARTON    VD 
 O: Fill Královský dar M: Sari vom Rhododendronwäldchen      
 Chov: Nič Antonín, Maj: Grezlová Otilie  
  
20 KERRY GILL OD DENNYNKY    VD 
 O: Goofy Gold od Dennynky M: Calamity Jane New Marton   
 Chov: Setichovská Monika Maj: Dokulilová Zuzana  
 
21 LEEWAY WARRIOR BLUE OD DENNYNKY  V 2, res.CAC  
 O: Jack in Blue z Dančí louky M: Herbie Black od Dennynky  
 Chov: Setichovská Monika, Maj: Setichovská Monika 
 
 

PSI – TŘÍDA VÍTĚZŮ  
 

V 1, CAC, Klubový vítěz, BOS 
22 ANDROMA BEST GAMBLER     
 O: Androma Prince Caspian  
 M: Touch Of Gold Von Der 
 Chov: Velepec A. a M.  
 Maj: Náhlovská Eva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 MISTER X MONSOLINA     V 2, res.CAC  
 O: Bonjour Paris Monsolana M: Absolute Beauty Monsolana     
 Chov: Naumova Valentina, Maj: Kudrová Ivana 
 
24 MR.MAY NYITRAMENTI    V 3 
 O: Terry Tramp Köakói M: Coco Chanel Castle´s Queen      
 Chov: Balázsovits János, Maj: Vetišková Dagmar 
 
25 SNOU TAUN JARDIAN FIERY STAR   V 4 
 O: Dzhimis Fine Future M: Snou Taun Elite Double Fantasy     
 Chov: L. Panferova   Maj: Součková Martina 
 
 
 
 

PSI – TŘÍDA ČESTNÁ  
 

26 MOST-MAJESTIC PROTECTOR   V 2  
 O: Fridens Henry Ford M: Most-Majestic W hoops!     
 Chov: Kallay Krizstina Maj: Součková Martina 
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V 1 
27 KISS´N RUN SKABONA       
 O: Kiss´n Tell Chelborn 
  M: Impressive Lady Fantazija      
 Chov: Skalin Natalja,  
 Maj: Seligerová Zdeňka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSI – TŘÍDA VETERÁNŮ  
 

28 AMORE GOLD VORAŠIF    V 2  
 O: Etien Gold od Dennynky M: Feebee z Jasmínových hor    
 Chov: Fišarová Věra Maj: Kroová Hana 
 

V 1 
29 GOOFY GOLD OD DENNYNKY   
 O: Casanova z Josefovské pevnosti  
 M: Cindy Gold od Dennynky    
 Chov: Setichovská Monika,  
 Maj: Korábečná Radka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FENY – TŘÍDA ŠTĚŇAT  
 

30 BEAUTY LADY MAGIC TRUE LOVE    VN  
 O: Snou Taun Jardian Fiery Star M: Morgain Enchanteress Lago Benea    
 Chov: Součková Martina Maj: Seligerová Zdeňka 
 
31 BEAUTY QUEEN MAGIC TRUE LOVE  VN 
 O: Snou Taun Jardian Fiery Star M: Morgain Enchanteress Lago Benea    
 Chov: Součková Martina Maj: Skoták Martin 
 
32 ELEGANT LUCY Z BOHUŠOVA VRCHU  VN 4  
 O: Monsolina Mister X M: Monsolana Lovely Cream 
 Chov: Kudrová Ivana Maj: Fikejzová Kateřina 
 
33 ANDROMA HORTENSIE HOT KISS   VN   
 O: Preeminent Line Could This Be Love M: Verona Nights von der Ischlerbahn  
 Chov: Martina Velepec Maj: Duchoňová Miroslava 
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VN 1 
34 PRETTY GIRL LEAWREY      
 O: Top Secret vom Haus Rosenpracht  
 M: Meredith Leawrey 
 Chov: Kucková Libuše  
 Maj: Kucková Libuše 
 
 
 
 
 
 
 
 
178 MONSOLANA MOOD SUN    VN 2  
 O: Riverside Song Voice of Fate M: Monsolana Sunday Girl    
 Chov: Olga Buldakova Maj: Valníčková Zuzana 
 
35 MONSOLANA SWEET BLUE    VN 3  
 O: MONSOLANA DREAM IN BLUE DE CATHYJA M: MONSOLINA LAST KISS II 
 Chov: Olga Buldakova Maj: Řeháková Ivana 
 

FENY – TŘÍDA DOROSTU  
 

VN 1, 3. BIS PUPPY 
36 UNEXPECTED GIFT FROM RIVER AGARA   
 O: Skabona Kiss'N Run  
 M: Fixed Idea from River Agara 
 Chov: Knedlhans Tereza  
 Maj: Knedlhans Tomáš  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FENY – TŘÍDA MLADÝCH  
 

37 AFTERHERO JEW EL FROM THE MIDNIGHT SKY    V 2 
 O: Marvalan THE RAINMAKER M: Afterhero ADORABLE VALENTINE     
 Chov: Katalin Ildikó Tóth Maj: Umrian Marian 
 

V 1, CAJC, BOJ, 2.BIS JUNIOR 
38 CONNEMARA DAINTY  
 Z BOHUŠOVA VRCHU   
 O: Mister X Monsolina  
 M: Frut of Sun Monsolina      
 Chov: Kudrová Ivana,  
 Maj: Vacířová Hana 
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39 QUERY OF LIFE FROM RIVER AGARA  VD 3 
 O: Born For Agara And African Gold M: Nyitramenti The Rising Sun     
 Chov: Knedlhans Tereza Maj: Gajdoštíková Kristina 
 
40 FRIDENS XANTHIPPE     Nedostavila se 
 O: Lynmead Amalie Tri My Life M: Fridens Once Upon a Fairytale     
 Chov: Novislavskaya S.V. Maj: Valníčková Zuzana 
 

FENY – MEZITŘÍDA  
 

V 1, CAC 
41 ASHLEY MAGIC TRUE LOVE     
 O: Snou Taun Jardian Fiery Star  
 M: Jeopardy Ever After     
 Chov: Součková Martina  
 Maj: Lukášová Markéta 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 NATHALY LEAWREY     V 2, res.CAC 
 O: Lost in Time Leawrey M: Meredith Leawrey       
 Chov: Kucková Libuše, Maj: Kucková Libuše 
 
43 NEFERRTITI LEAWREY    V  
 O: Lost in Time Leawrey M: Meredith Leawrey       
 Chov: Kucková Libuše, Maj: Labanc Lenka 
 
44 OCEANA LAGO BENEA     V 4 
 O: Fridens Bombastic M: Charme Fille Lago Benea     
 Chov: Gogolínová Jitka Maj: Hrušková Markéta 
 
45 PANDORA'S SEECRET FROM RIVER AGARA  V 3 
 O: Boreas Gibsonova púšť M: FELLY DORE Slapská alej      
 Chov: Knedlhans Tereza, Maj: Knedlhans Tomáš 
 
 

FENY – TŘÍDA OTEVŘENÁ  
 

46 ADISA DASTENNY     V 
 O: Highlight of Ever after M: Colleta Modrý Iris     
 Chov: Havlíček Lukáš, Maj: Havlíček Lukáš 
 
47 ARLETT'S PRIDE MAPIRA    V 2,res.CAC 
 O: Monsolana Sundevon M: Arletta Black Krása Polabí     
 Chov: Vacířová Hana Maj: Duchoňová Miroslava 
 
48 AUDI BIAGGI KOLTIJE     VD 
 O: Duke McBrown aus dem Boltenmoor M: Hopsinka Zara z Dančí louky    
 Chov: Kučeriková Veronika Maj: Kučeriková Veronika 
 
49 CARMEN OD HAMERSKÉHO RYBNÍKA  VD 
 O: Arpad Gold Vorašif M: Bella od Hamerského rybníka      
 Chov: Kloudová Petra, Maj: Vantová Karolína 
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50 COLLETA MODRÝ IRIS     V 
 O: Kangasvuokon Merlin M: Tinker Bell Modrý Iris      
 Chov: Kratochvílová Miroslava, Maj: Havlíček Lukáš 
 
51 EIVA ENIVA PLÁCEK POD STRÁNÍ   VD 
 O: Dayton Dempsey Aratinga M: Rhapsody in Gold von der Ischlerbahn    
 Chov: Placek Jan Maj: Placek Jan 
 
52 ESTELE FUTURE LEGEND CELESTIAL GLAMOUR V 4 
 O: Nicolaysen's XXL Xantos M: Giulia D'or Lago Benea 
 Chov: Váchová Marcela Maj: Pánková Marika 
 

V 1, CAC 
53 GAIA GIBSONOVA PÚŠŤ     
 O: Boreas Gibsonova púšť  
 M: Diana Gibsonova púšť 
 Chov: Marian Umrian + Ján Gaško  
 Maj: Hemelík Jiří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 CHARMING LADY CHANNY RONNA BOHEMIA  VD 
 O: Fill Královský dar M: Gracious Goddess Ronna Bohemia     
 Chov: Náhlovská Eva, Maj: Vrbová Hana 
 
55 CHERRY BLUE STŘÍBRNÁ PODKOVA  VD 
 O: Monsolina Poker Stars M: Siniketun Secret Hope 
 Chov: Hrušková Markéta Maj: Hrušková Markéta 
 
56 IMPERIAL ICON RONNA BOHEMIA   V 3 
 O: Born for Agara And African Gold M: Honey Happy Ronna Bohemia     
 Chov: Náhlovská Eva, Maj: Jandová Lenka 
 
57 LUISA KRÁLOVSKÝ DAR    VD 
 OO: Fill Královský dar M: Enchantress Esmee Of Nice Sunrise    
 Chov: Lindaurová Helena Maj: Brejšková Lucie 
 
 

FENY – TŘÍDA VÍTĚZŮ  
 

58 BISALTES GIBSONOVA PÚŠŤ    V 2, res.CAC 
 O: Lynmead NOT A DOLLAR MORE M: SUNLIGHT Fatranský sen 
 Chov: Gaško Ján a Umrian Marian Maj: Umrian Marian 
 
59 KELLY KRÁLOVSKÝ DAR    V 3 
 O: Fill Královský dar M: Enchantress Esmee of Nice Sunrise 
 Chov: Lindaurová Helena, Maj: Duchoňová Miroslava, Sp-maj: Inquortová Věra 
 
60 MONSOLINA FRUT OF SUN    V 4 
 O: Full Kiss de Cathyja M: Salsina Simply Blue 
 Chov: Naumova Valentina Maj: Kudrová Ivana 
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V 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, 2. BIS 
61 XCLUSIVE EVER AFTER      
 O: Mistral Gagnant du Bois des Amazones  
 M: Jeopardy Ever After 
 
 Chov: Lenka Petrášková   
 Maj: Součková Martina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FENY – TŘÍDA ČESTNÁ  
 

V 1, BIS ČESTNÝCH TŘÍD 
62 HONEY HAPPY RONNA BOHEMIA    
 O: Elpaso Time To Wonder of Kassiopeia  
 M: Ch. Gracious Goddess Ronna Bohemia   
 Chov: Náhlovská Eva, Maj: Náhlovská Eva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FENY – TŘÍDA VETERÁNŮ  
 

V 1, BOV, 1. BIS VETERÁN 
63 ASK AN ANSWER FROM RIVER AGARA   

O: Farndale Old Golden Gates  
 M: Baroness Brena Ronna Bohemia     
 Chov: Matoušková Tereza, 
 Maj: Knedlhans Tomáš 
 
 
 
 
64 CORAL BLACK STŘÍBRNÁ PODKOVA   V 3  
 O: Ice Vision Of African Gold  
 M: Charminka Black Zátoka snů 
 Chov: Hrušková Markéta Maj: Šumanová Hana 
 
65 FANTASTIC FEEBEE RONNA BOHEMIA  V 2 
 O: Especially For-You de la Chapelle aux Arbres M: Wonderful Dream Windie of Kassiopeia 
 Chov: Náhlovská Eva, Maj: Seligerová Zdeňka  
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KOLIE KRÁTKOSRSTÁ 
 

PSI – TŘÍDA ŠTĚŇAT  
 

VN 1, 1. BIS BABY 
66 APEROL CRAZY NOSE      
 O: Ayrton Senna Like a wind 
 M: Diamondfox Dazzling Love  
 Chov: Korvasová Jana,  
 Maj: Korvasová Jana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSI – TŘÍDA DOROSTU  
 

67 BOHÉM ELENTUDAS     Diskvalifikován 
 O: Sandcastle's Suits Me M: Chyť Si Mě Leneli   
 Chov: Laníková Dagmar Maj: Líbalová Zuzana 
 
68 BUBLIFUK ELENTUDAS    N 2 
 O: Sandcastle's Suits Me M: Chyť Si Mě Leneli   
 Chov: Laníková Dagmar Maj: Zagatová Anežka 

VN 1 
69 BURÁČEK ELENTUDAS      
 O: Sandcastle's Suits Me  
 M: Chyť Si Mě Leneli   
 Chov: Laníková Dagmar 
 Maj: Čermáková Petra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSI – TŘÍDA MLADÝCH  
 
 

V 1, CAJC 
70 ARTEX ENERGY- SPIRIT     
 O: Kangasvuokon Lumo  
 M: Wifi Krásná louka 
 Chov: Lucie Malíková  
 Maj: Nováková Oľga 
 
71 LEGEND OF CAMELOT'S  
 RIDE THE SKY  V 2 
 O: Cinnaberry´s Secret Charm  
 M: Legend of Camelot´s Miss Dior 
 Chov: Heike Ischner Maj: Růžičková Ivana 
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PSI – MEZITŘÍDA  
 

 

V 1, CAC 
72 BOROS JAKTY OD MO-RA-KRI    
 O: Valley Krásná louka  
 M: Arte Ala Rozmarýna 
 Chov: Janošová Monika  
 Maj: Pařízková Veronika 
 
 
 
 
 
 
 
73 FOREST CANTO IN - SITÚ    VD 3 
 O: Skey Fall M: Carmen In – Sitú 
 Chov: Kmoníčková Tereza Maj: Hájková Martina 
 
74 BLAMORDER LOVER BOY     V 2, res.CAC  
 O: Blamorder Bring Him Home M: Blamorder Ice Cream Dream 
 Chov: Abby Lusty Maj: Rückschlossová Andrea 
 
 

PSI – TŘÍDA OTEVŘENÁ  
 

75 BALLISTIC BLAKE MARTHELINE   V 2, res.CAC 
 O: Breckamore By Design M: Aubree Martheline 
 Chov: Davídek Miroslav Maj: Čekanová Laura  
 
76 BASTIEN CELESTIAL GLAMOUR   VD 
 O: Helios of Bohemia balada M: I AM of Bohemia balada 
 Chov: Váchová Marcela, Maj: Rýdlová Lenka 
 
77 BONTÉ COEUR LAGO BENEA   VD 
 O: Google of Bohemia balada M: Clingstone's Pocahontas     
 Chov: Gogolínová Jitka Maj: Davídek Miroslav   
 
78 CABERNET DVŮR BAŽANTNICE   VD 4 
 O: Legend of Camelot's Globetrotter M: Amélie Amico di Boemia     
 Chov: Špuláková Blanka Maj: Macharáčková Nikola 
 

V 1, CAC 
79 DEO-GHREINE GRAD SOROLI    
 O: Make A Point Clingstone´s  
 M: Cu-chaorach Clis Soroli      
 Chov: Nowak Hanna,  
 Maj: Veselá Štěpánka    
 
 
 
 
 
 
 
80 CHRONOS BOHEMIA ELENOR   V 3 
 O: Cres Bila Kaifa M: Eset Bohemia Elenor     
 Chov: Miroslav Tvrdý Maj: Matoušková Barbora 
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PSI – TŘÍDA PRACOVNÍ  
  

81 CALIPPO VAN DE HUSZARSTATE   V 2, res.CAC 
 O: Neelix Sweet Surrender   M:  Lagertha Mabinogion      
 Chov: Hoogstede Holleman Brenda, Maj: Cibochová Kristina 
 

V 1, CAC 
82 WEST KRÁSNÁ LOUKA    
 O: Natalain Keystone  
 M: Joyce Krásná louka 
 Chov: Michaela Oředníková  
 Maj: Nováková Oľga 
 
 
 
 
 
 
 

PSI – TŘÍDA VÍTĚZŮ  
 

V 1, CAC, Klubový vítěz, BOS  
83 AMUNDSEN ELENTUDAS     
 O: Brackenhaye Brand New Day  
 M: Chyť si mě Leneli      
 Chov: Mgr. Laníková Dagmar 
 Maj: Vyhlídková Martina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 EUKLEIDÉS IN – SITÚ     V 3 
 O: Elixír lásky Leneli M: Carmen In - Sitú       
 Chov: Velková Tereza, Maj: Lundáková Naďa 
 
85 LUGH LITTLE PRINCE SMART LOVE (FCI)  V 2, res.CAC  
 O: Kamikaze Limited Edition Smooth Drinks (FCI) M: Batavia Daff Fun dog    
 Chov: Forkiewicz-Sobina Teresa, Maj: Tůmová Barbora  
 

PSI – TŘÍDA ČESTNÁ  
 

V 1 
86 AYRTON SENNA LIKE A WIND    
 O: Törnskogens Oscar de la Renta  
 M: O'yess Krásná louka 
 Chov: Beránek Štěpán  
 Maj: Korvasová Jana 
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PSI – TŘÍDA VETERÁNŮ  
 

V 1, BOV 
87 CIK CAK LENELI      
 O: Angel Meadow's Super Special  
 M: Bayla Bayla Nirreterrit     
 Chov: Fránková Lenka,  
 Maj: Veselá Štěpánka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FENY – TŘÍDA ŠTĚŇAT  
 

VN 1 
88 DONUTKA DVŮR BAŽANTNICE    
 O: Cassius Clay from the Sun of China  
 M: Aada Dvůr Bažantnice    
 Chov: Blanka Špuláková  
 Maj: Špuláková Blanka 
 
 
 
 
 
 
 

FENY – TŘÍDA DOROSTU  
 

VN 1, 2. BIS PUPPY 
89 BALETKA ELENTUDAS      
 O: Sandcastle's Suits Me  
 M: Chyť Si Mě Leneli 
 Chov: Laníková Dagmar   
 Maj: Líbalová Zuzana 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 BEZINKA Z MODRÉHO KRÁLOVSTVÍ  VN 3 
 O: Legend of Camelot's Globetrotter M: Adina Dvůr Bažantnice 
 Chov: Glaserová Lucie Maj: Glaserová Lucie 
 
91 BORŮVKA ELENTUDAS     VN 2 
 O: Sandcastle's Suits Me M: Chyť Si Mě Leneli 
 Chov: Laníková Dagmar Maj: Vyhlídková Martina 
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FENY – TŘÍDA MLADÝCH  
 

92 AILEEN ENERGY - SPIRIT    V 2 
 O: Kangasvuokon Lumo M: W ifi Krásná louka 
 Chov: Malíková Lucie Maj: Pavlíčková Markéta  
 

V 1, CAJC, BOJ 
93 ALISHA LUCKY OD MADAKRU    
 O: Badys Blue Zátoka snů  
 M: Beira Long smile 
 Chov: Kružliak Martin  
 Maj: Vondrášková Adéla   
 
 
 
 
 
 
 
 
94 AURORA SURI ANYARU    VD 
 O: Elegán Leneli M: Mighty's Spring Meadow Olya Orla 
 Chov: Rückschlossová Andrea Maj: Rückschlossová Andrea  
 
95 DAHLIA BLACK FROM MARTHELINE  V 3 
 O: Helios of Bohemia balada M: Clingstone's Pocahontas 
 Chov: Davídek Miroslav Maj: Kocourková Zuzana 
 
96 MIGHTY´S SPRING MEADOW SUN SHAWNA   V 4 
 O: Valley Krásná louka M: Mighty´s Spring Meadow LINN LOW RI 
 Chov: Semianová Jana Maj: Klímová Dita 
 

FENY – MEZITŘÍDA  
 

  
97 BEGAN SMART BEAUTY    V 2, res.CAC 
 O: Fajn Aylax Leneli M: Chanel of Bohemia balada 
 Chov: Čížková Petra Maj: Janovská Tereza  
 
98 BONIA SMART BEAUTY    V 3 
 O: Fajn Aylax Leneli M: Chanel of Bohemia balada 
 Chov: Čížková Petra Maj: Melicharová Marcela  
 

V 1, CAC 
99 DANDELION FROM MARTHELINE    
 O: Helios of Bohemia balada  
 M: Clingstone´s Pocahontas      
 Chov: Davídek Miroslav,  
 Maj: Davídková Kamila 
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FENY – TŘÍDA OTEVŘENÁ  
 

V 1, CAC 
100 AMÁLKA Z RANČE POD HŮRKOU    
 O: Legend of Chico AgaWil  
 M: Mai Mair Mighty's Spring Meadow     
 Chov: Prokešová Eva 
 Maj: Šebková Černá Kateřina  
 
 
 
 
 
 
 
 
101 APRICOLA Z MODRÉHO KRÁLOVSTVÍ  VD 
 O: Legend of Camelot's Globetrotter M: Adina Dvůr Bažantnice    
 Chov: Glaserová Lucie Maj: Apricola Lenka 
 
102 BUTIA WIDE PARK     V 3 
 O: Natalain Keystone M: Tia Krásná louka       
 Chov: Bílý Jaroslav, Maj: Havlíčková Petra 
  
103 CELESTÝNA DVŮR BAŽANTNICE   Nedostavila se 
 O: Legend of Camelot's Globetrotter M: Amélie Amico di Boemia    
 Chov: Špuláková Blanka Maj: Boušková Martina  
 
104 FÍBÍ Z MOŠNOVA     V 4 
 O: Scotty Krásná louka M: Beautiful Rafrabela 
 Chov: Váňová Eva, Maj: Jirakova Dita  
  
105 CHARISMA VERA GOPO     V 2, res.CAC 
 O: Ether Bohemia Elenor M: Batty Vera Gopo 
 Chov: Holíková Dagmar Maj: Švarcová Klára  
 
 

FENY – TŘÍDA PRACOVNÍ  
 

V 1, CAC 
106 AMAZONKA ELENTUDAS     
 O: Brand New Day Brackenhaye  
 M: Chyť si mě Leneli      
 Chov: Laníková Dagmar 
 Maj: Laníková Dagmar 
 
 
 
 
 
 
107 DIAMONDFOX DAZZLING LOVE   V 2, res.CAC 
 O: Black Elles Gift of Magic M: Dane Amor Miracle of Love    
 Chov: Päivi IIvonen Maj: Korvasová Jana 
 

FENY – TŘÍDA VÍTĚZŮ 
  

108 AADA DVŮR BAŽANTNICE    V 2, res.CAC  
 O: All inclusive vom Feueropal M: Amélie Amico di Boemia     
 Chov: Špuláková Blanka Maj: Špuláková Blanka 
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V 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS 
109 BRASSICA WIDE PARK      
 O: Keystone Natalain  
 M: Tia Krásná louka       
 Chov: Bílý Jaroslav 
 Maj: Bílý Jaroslav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FENY – TŘÍDA ČESTNÁ 
 

V 1 
110 CHYŤ SI MĚ LENELI      
 O: Calibra's Go West  
 M: Dáma v Černém Leneli      
 Chov: Fránková Lenka,  
 Maj: Laníková Dagmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHELTIE 
 

PSI – TŘÍDA ŠTĚŇAT 
 

VN1 
111 KAI BERYLL KANE VAN-BERY     
 O: Lovesome Angel´s Gift   
 M: Isabell Cheera Van-Bery 
 Chov: Beranová Veronika  
 Maj: Vyšohlídová Veronika 
 
 
 
  

PSI – TŘÍDA DOROSTU 
 

VN1 
112 CHOCOLATE JOKER Z ARCAMONY    
 O: Jeri z Dače  
 M: Lovesome Unusual Rose 
 Chov: Fialová Eva  
 Maj: Šulcová Martina  
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113 YASPER ZLATÁ FANTÁZIA    N2 
 O: I'AM BOBINO Fervidus M: MAMA MIA Ko-To-Ra 
 Chov: Miloslav Macák Maj: Lakomá Kristýna 
 
 

PSI – TŘÍDA MLADÝCH 
 

114 AERO OREO Z RANCHE NA HRANICI  VD4 
 O: Big Biaggi z Bučávky M: Amber Araja ze Shetlandů    
 Chov: Krhut Petr Maj: Kučeriková Veronika 
   
 
 

V1, CAJC 
115 ANDY BLACK SHEEP DAISY OF HIGHLAND      
 O: Jeri z Dače  
 M: Kalliopé z Ďáblovy studánky 
 Chov: Sorner Ilona  
 Maj: Witzová Daniela  
 
 
 
 
 
 
116 DIO DANTE Z DIOUŠKOVA RÁJE   V3 
 O: Be Happy z Barbořinského vršku M: Carcoolca z Diouškova ráje    
 Chov: Pesrová Renáta Maj: Láryšová Lenka 
 
117 HONEY BUNNY Z ARCAMONY   Nedostavila se 
 O: Lundecock's Coconut M: Lovesome Enya 
 Chov: Fialová Eva Maj: Miřátská Pavlína 
 
118 ZEFÝR Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY     V2 
 O: Follow Your Nose Eager to Fame M: Zaynah Zay 
 Chov: Svobodová Mlada Maj: ZELINKOVÁ Jiřina 
 
 

PSI – MEZITŘÍDA 
 

V1 
119 IKEY BLACK MALÁ MAGURA    
 O: Ares z Faustovy zahrádky  
 M: Ebony Black Malá Magura 
 Chov: Bc. Gabriela Hroteková 
  Maj: Svaková Lenka  
 
 
 
 
 

PSI – TŘÍDA OTEVŘENÁ 
  

120 ABU OD NUČICKÉ STROUHY    V2, res.CAC 
 O: Smile Angel Zvezdny Dozhd M: Eileen Zahrada dětí 
 Chov: Jiráková Adéla Maj: Rykl Jaroslav 
 
121 CASSIUS CLAY ERIIEN     VD3 
 O: Marvel pod Borovú horu M: Cesmína z Gröbovské vinice    
 Chov: Janatová Žaneta Maj: Kuželová Radana 
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V 1, CAC 
122 CYRIL CHANCY REMUS     
 O: Be Happy z Barbořinského vršku  
 M: Odetka Chancy Remus 
 Chov: Vávrová Eva  
 Maj: Tymlová Marcela 
  
 
 
 

PSI – TŘÍDA PRACOVNÍ 
 

V 1, CAC 
123 DREAM COME TRUE PERLA Z POLABÍ   
 O: Hooligan Perla z Polabí  
 M: Vanessa Mae Perla z Polabí     
 Chov: Melkus Hejduková Marcela  
 Maj: Zemková Jana 
 
 
 
 
 
 
 

PSI – TŘÍDA VÍTĚZŮ 
 

V1, CAC, Klubový vítěz, BOS 
124 BENEDETTO Z NOVÉ AMERIKY    
 O: Double Surprize Via Evad Julia Style  
 M: Freesia ze Skalní vyhlídky    
 Chov: Kalenda Jiří,  
 Maj: Kalendová Ewa 
 
 
 
 
 
125 COPERNICUS SHETLANDSKÁ HVĚZDA  V 2, res.CAC  
 O: Lizmark at Last M: Altamira Shetlandská hvězda     
 Chov: Pánková Kateřina, Maj: Pánková Kateřina 
 
126 QUIZ Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY   V 3 
 O: Show Elveras Carte Blanche M: Optima z Ďáblovy studánky   
 Chov: Svobodová Mlada Maj: Miřátská Pavlína 
 
 
PSI – TŘÍDA VETERÁNŮ 
 

V 1, BOV, 2. BIS VETERAN 
127 EASTDALE JUST A DREAMSTONE    
 O: Evad Dream Stone of Lochkaren  
 M: Eastdale Just a Space Dream    
 Chov: Berit & Jeanette Book 
  Maj: Kalendová Ewa 
 
 
 
 
128 LOOBY LOO FORT FOX     V 2 
 O: Blenmerrow Borodin M: Elegance Fort Fox 
 Chov: Lišková Vlasta Maj: Matrasová Michaela 
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FENY – TŘÍDA ŠTĚŇAT 
 

129 CAIRO SKYFALLS ANGELS    N 4 
 O: Trust in Me Koryfej M: Jakarta von Schnappi Schnapp 
 Chov: Urbánková Michaela Maj: Matras Aleš  
 
130 GALLIARDA SOL ORIENS    VN 2 
 O: Black Obsession Forest Land Chilabo M: Eroica Sol Oriens    
 Chov: Ocetková Petra Maj: Ocetková Petra 
 
131 HARMONNY ZAHRADA DĚTÍ    VN 3 
 O: Follow Your Nose Eager to Fame M: Sugar Baby ze Skalní vyhlídky   
 Chov: Barboříková Zdeňka Maj: Barboříková Zdeňka 
 

VN 1, 2. BIS BABY 
132 KORALINA VAN-BERY       
 O:  Lovesome Angel´s Gift   
 M: Isabell Cheera Van-Bery 
 Chov: Beranová Veronika  
 Maj: Smolková Kateřina   
 
 
 
 
 
FENY – TŘÍDA DOROSTU 
 

133 ANDROMEDA Z VEPALU    VN 3 
 O: Xvilda Chancy Remus M: Kassiopeia z Ďáblovy studánky     
 Chov: Švecová Hana Maj: Švecová Hana 
 

VN 1, 1. BIS PUPPY  
134 BLAZE OF GLORY FOX TALE    
 O: Art Felicity Aristocrat  
 M: Tekilla Jazz s Egerskoy Slobody 
 Chov: Trhlíková Kristína  
 Maj: Švandová Hana  
 
 
135 BOHEMIAN RHAPSODY FOX TALE   VN 2 
 O: Art Felicity Aristocrat  M: Tekilla Jazz s Egerskoy Slobody 
 Chov: Trhlíková Kristína Maj: Melkus Hejduková  
 
136 CATCH ME IF YOU CAN FACE OF LIGHTNING N 4 
 O: Akuma Fort Fox M: Coffee Girl Evajan 
 Chov: Hendrichová Lucie Maj: Hendrichová Lucie 
 

FENY – TŘÍDA MLADÝCH 
  

137 A'JA AGENT ARNAK     V 
 O: M: Naomi Gold Modrý dukát 
 Chov: Milcová Martina Maj: Milcová Martina 
  
138 ANOTHER CHANCE Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY V 4   
 O: Gummy Bear Serenczas M: Up And Down z Ďáblovy studánky 
 Chov: Svobodová Mlada Maj: Svobodová Mlada 
 
139 ASI AGENT ARNAK         V  
 O: Lucky-Luke Star Born Leader Evermore M: Naomi Gold Modrý dukát 
 Chov: Milcová Martina Maj: Dušková Kateřina 
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140 AW ESOME GRACE Z DUHOVÉ ZAHRADY     VD 
 O: Mekky Želečské vrchy M: Bagietka Serenczas 
 Chov: Dostálová Aneta Maj: Baletková Lenka 
 
141 BÁRA ZE ZÁTOKY KVĚTIN    V 
 O: Jeri z Dače M: Klementina Moravské srdce      
 Chov: Kovářová Mgr. Petra, Maj: Pfeiferová Klára 
 
142 BERTA ZE ZÁTOKY KVĚTIN    V 
 O: Jeri z Dače M: Klementina Moravské srdce      
 Chov: Kovářová Mgr. Petra, Maj: Oravcová Ivana 
 
143 CORRY Z ÚDOLÍ VÝROVKY    Nedostavila se 
 O: After Forever Sparks of the Tempest M: Aida z Údolí Výrovky    
 Chov: Vokřálová Martina Maj: Vokřálová Martina 
 
144 DIA MUMMY'S PRINCESS Z DIOUŠKOVA RÁJE    V 
 O: Be Happy z Barbořinského vršku M: Carcoolca z Diouškova ráje    
 Chov: Pesrová Renáta Maj: Pesrová Renáta 
 
145 DISNEY ERIIEN     Nedostavila se 
 O: Fantastic Fox Alkyra M: Crature Divall Eriien    
 Chov: Janatová Žaneta Maj: Šimotová Aneta 
 
146 CHARLIE'S ANGEL PERLA Z POLABÍ  V 2 
 O: Show Elveras Carte Blanche M: Vanessa Mae Perla z Polabí     
 Chov: Melkus Hejduková Marcela Maj: Melkus Hejduková Marcela 
 
147 NATTY FATRANSKÝ SEN    V 
 O: Art Felicity TRUFFALDINO IZ BERGAMO M: Art Felicity Ramoria   
 Chov: Kotuláš Miroslav Ing. Maj: Jitka Gogolínová + Dagmar Semerádová 
 
148 EASTDALE SECRET QUEEN OF HEAVEN  V 3 
 O: Lythwood Secretariat M: Eastdale Heavens Dream Of Chaos     
 Chov: Jeanette Book Maj: Mandová Renata 
 
149 WILD ROSE Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY  V 
 O: Art Felicity Layto M: Fixed Star z Ďáblovy studánky    
 Chov: Svobodová Mlada Maj: Ocetková Petra 
 

V 1, CAJC, BOJ, 1. BIS JUNIOR 
150 XINDY STŘÍBRNÉ DOLY     
 O: Ilko z Dače M: Black Delight Maidenhead 
 Chov: Bočková Ivana Maj: Šumpelová Tamara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
151 YUMMY GUMMY KORYFEJ    VD  
 O: Gummy Bear Serenczas M: Bára z Pravého břehu 
 Chov: Bílková Magda Maj: Melicharová Kateřina 
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FENY – MEZITŘÍDA 
 

152 ABIGAIL ZE ZÁTOKY KVĚTIN   V 4 
 O: Jeri z Dače M: Klementina Moravské srdce 
 Chov: Kovářová Petra Maj: Kovářová Petra 
 

V 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, 3. BIS 
153 ANNA ART FELICITY    
 O: Tiny Love Art Felicity  
 M: Brigitte Bardot Art Felicity     
 Chov: Poplavskaya Yana,  
 Maj: Lindaurová Helena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
154 BE WITH YOU FACE OF LIGHTNING   VD 
 O: Smile Angel Zvezdny Dozhd M: Coffee Girl Evajan 
 Chov: Hendrichová Lucie Maj: Hendrichová Lucie 
 
155 BELLA Z ÚDOLÍ VÝROVKY    Nedostavila se 
 O: Golden Stardust Vesca Montana M: Haidy z Pozdeňské vísky 
 Chov: Vokřálová Martina Maj: Vokřálová Martina  
 
156 DAHLIA Z NOVÉ AMERIKY    V 
 O: Follow Your Nose Eager to Fame M: Zumba Girl ze Skalní vyhlídky 
 Chov: Jiří Kalenda Maj: Kalendová Ewa  
 
157 DIADEM ADHARA DANCING IN THE WIND     V 3 
 O: Asan Prince z Ranče Freiher M: Angie Sparks of the Tempest 
 Chov: Rejnová Jitka Maj: Rejnová Jitka  
 
158 IVANKA Z KARLOVA HRÁDKU   V 
 O: Algrazis Magical Black Sabbath M: Florencie z Karlova hrádku 
 Chov: Musílková Ivana Maj: Vincenc Miroslav 
 
159 TESSA GOLD MODRÝ DUKÁT   Nedostavila se 
 O: Be Happy z Barbořinského vršku M: Hedvika Gold Modrý dukát 
 Chov: Kateřina Dušková Maj: Milcová Martina 
 
160 ULTIMATE Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY   V 2, res.CAC  
 O: Play Boy Art Felicity M: Gold Fever z Ďáblovy studánky 
 Chov: Svobodová Mlada, Maj: Barboříková Zdeňka  
  
 

FENY – TŘÍDA OTEVŘENÁ 
  

161 ANNIE EISFOX     VD 
 O: Elegán Bella Cambria M: Airin Přešínský dvůr 
 Chov: Iva Albertová Maj: Albertová Iva 
  
162 AURORA ZE ZÁTOKY KVĚTIN   V 
 O: Jeri z Dače M: Klementina Moravské srdce 
 Chov: Kovářová Petra Maj: Habrová Veronika  
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163 CARCOOLCA Z DIOUŠKOVA RÁJE   V 4 
 O: After Forever Sparks of the Tempest M: Be My Dream Sněžný tygr  
 Chov: Pesrová Renáta Maj: Pesrová Renáta  
 
164 FINE DESIGN ZE SKALNÍ VYHLÍDKY  V 3 
 O: Valerina Ross Manchester M: Zumba Girl ze Skalní vyhlídky   
 Chov: Denková Kateřina Maj: Rejnová Jitka  
 
165 HEIDY BLACK Z VESNIČKY U HRANIC  VD 
 O: Algrazis Magical Black Sabbath M: Cilka Blau z Vesničky u hranic 
 Chov: Čurda Jaroslav Maj: Eisman Frantisek 
 
166 CHIHIRO FORT FOX     VD 
 O: Royal Hills Blue Jewel M: Yummi Yu Fort Fox 
 Chov: Lišková Vlasta Maj: Kuželová Radana 
 
167 ICE PRINCESS MAGGIE VAN-BERY   VD 
 O: Coach Carter Maralumi M: Annabella ze Zámkové osady   
 Chov: Beranová Veronika Maj: Beranová VERONIKA 
 
168 KEEP UP ZE SKALNÍ VYHLÍDKY   V 2, res.CAC 
 O: Frenja Hitman M: Up And Up ze Skalní vyhlídky 
 Chov: Denková Kateřina Maj: Kalendová Ewa 
 

V 1, CAC 
169 SMILE ANGEL MILADY WINTER    
 O: Smile Angel Garvard  
 M: Smile Angel Orangesun 
 Chov: Angelika Druzhina  
 Maj: Lindaurová Helena 
 
 
 
 
 
 
 
170 PORSCHE VON SCHNAPPI SCHNAPP   D 
 O: Knight Of The Night Chancy Remus M: Baletka Safírka von Schnappi Schnapp 
 Chov: Kulawiak Libuše Maj: Havlíková Adéla 
 
 

FENY – TŘÍDA VÍTĚZŮ 
 

171 ARABELLA Z ÚDOLÍ VÝROVKY   V 3    
 O: Golden Stardust Vesca Montana M: Haidy z Pozdeňské vísky   
 Chov: Vokřálová Martina Maj: Kubecová Renata 
  

V 1, CAC 
172 GOLD FEVER Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY    
 O: Rannerdale Ringmaster  
 M: Optima z Ďáblovy studánky     
 Chov: Svobodová Mlada, 
 Maj: Svobodová Mlada 
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173 KALLIOPÉ Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY   Nedostavila se 
 O: Gift from W hisky Verný tieň M: Zaynah Zay z Ďáblovy studánky   
 Chov: Svobodová Mlada Maj: Sorner Ilona 
 
174 NORTH STAR SPARKS OF THE TEMPEST  Nedostavila se 
 O: Norddream ze Skalní vyhlídky M: Vignette z Ďáblovy studánky 
 Chov: Novotná Iveta, Maj: Novotná Iveta 
 
175 REIKI VON SCHNAPPI SCHNAPP   V 2, res.CAC 
 O: Gift from Whisky Verný tieň M: Aila Laila Schnappi Schnapp    
 Chov: Kulawiak Libuše, Maj: Lokvencova Žaneta 
 
FENY – TŘÍDA ČESTNÁ 
 

V 1 
176 UP AND DOWN Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY    
 O: Deliquent z Ďáblovy studánky  

M: Blueberry Shandy Balambi   
 Chov: Svobodová Mlada  

Maj: Svobodová Mlada 
 
 
 
 
 
 
 

FENY – TŘÍDA VETERÁNŮ 
 

 

V 1 
177 ALTAMIRA SHETLANDSKÁ HVĚZDA    
 O: Monet with Tachnamadra Karmidale  
 M: Patty Gabriela Smaal Kim    
 Chov: Pánková Kateřina,  
 Maj: Pánková Kateřina 
 Foto: archiv majitelky 
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Nejlepší pár psů 
1. kolie dlouhosrstá            NATHALY LEAWREY / NIGHTRIDER LEAWREY maj. Libuše Kucková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. kolie krátkosrstá     BORŮVKA ELENTUDAS / AMUNDSEN ELENTUDAS  maj. Martina Vyhlídková 
3. kolie dlouhosrstá    PANDORA´S SEECRET FROM RIVER AGARA / 
                                   FREUD DELL´ORO ANTICO                                               maj.Tomáš Knedlhans  
 

Nejlepší chovatelská skupina 
 

1. kolie krátkosrstá                   ELENTUDAS    chov. Dagmar Laníková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. kolie dlouhosrstá            LEAWREY     chov. Libuše Kucková 
3. sheltie                             Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY   chov. Mlada Svobodová 
 

Fotografie Radka Korábečná a Eva Černohubová 
 

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE 



BONITACE BRNO  |  2. 2. 2020

Kolie dlouhosrstá – psi
URAN BLACK SIR Z DANČÍ LOUKY 
– tri - 26. 06. 18 – 24849 – v. 59 cm  
(Indy Blue z Dančí louky x Forgotten Charm von 
der Ischlerbahn), DOV klin. negativní 06.08.18    
MDR1 +/+, CEA DNA +/-, IPD +/+, DKK A, DLK 0/0  
m. Martina Petríková, Paderlíkova 517, 252 16 Nučice

Kolie dlouhosrstá - feny
DZHIMIS BLACK PEARL 
– tri - 9. 06. 18 – 24937/-19/18 – v. 50 cm 
(Chantique Lemon Spritzer x Fridens Miss Undecover) 
MDR1 +/-, DM +/-, DKK A, DLK 0/0, OCD neg. 
m. Jitka Gogolínová, Červené vršky 678, 25601 Benešov
 
ELSSA Z ČERNOSTUDNIČNÍHO VRCHU 
– 02. 07. 18 – 24867 – v. 55 cm/DOV klin. negativní 16. 08. 18 
(Skabona Kiss ´N Run x Gaya Blue z Dančí louky) 
m. Simona Malá, Španielova 1328/31, 163 00 Praha 6 - Řepy

GAIA GIBSONOVA PÚŠŤ 
– tri - 20. 04. 18 – 24845/-18/18 – v.52cm 
(Boreas Gibsonova púšť x Diana Gibsonova púšť) 
m. Jiří Hemelík, Ondráčkova 29, 628 00 Brno

Kolie krátkosrstá – psi
LUGH LITTLE PRINCE SMART LOVE (FCI) 
– tri – 20. 06. 18 – 1474/-18/18 – v. 62 cm/DOV klin. negativní 
MDR1 -/-, CEA +/+, DM +/+, PRA rcd2 +/+, DKK A, DLK 0/0,  
(Kamikaze Limited Edition Smooth Drinks (FCI) x Batavia Daff 
Fun dog), m. Barbora Tůmová, Žloukovice 461, 267 05 Nižbor

Kolie krátkosrstá – feny
AUDREY SMOOTH COUNTY – zl – 26. 10. 16 – 1172 – v. 53 cm                 
(Scotty Krásná louka x Imalaya Gold of Connemara´s Highlands) 
m. Helena Blaťáková, Hradčany 80, 751 11

BELLIS WIDE PARK – zl – 29. 06. 18 – 1430 – v. 55 cm 
skus volný nůžkový/DOV klin. negativní 23. 8. 2018 
(Natalain Keystone x Tia Krásná louka) 
m. Ing. Lýdie Procházková, Fügnerova 704, 533 51 Pardubice

BESSIE SMITH MOLINARI 
– zl – 20. 05. 17 – 1159 – v. 55 cm/DKK A, DLK 0/0 
(Cu-Chaorach Treun Soroli x Faya of Bohemia Balada) 
m. Renáta Greplová, Frýdecká 64, 737 01 Český Těšín

BONIA SMART BEAUTY – zl – 07. 02. 19 – 1527 – v. 54 cm 
DOV klin. negativní 21. 3. 2019 
(Fajn Aylax Leneli x Chanel of Bohemia Balada) 
m. Marcela Melicharová, Zámecká 118, 251 64 Mnichovice

CANDY MARTHELINE – zl – 15. 10. 18 – 1496 -  v. 55 cm 
DOV klin. negativní 30. 11. 2018 
(Clingstone´s Make The Point x Argentina Like a Wind) 
m. Kateřina Bartoňová, Kojovice 27, 294 79 Kropáčova Vrutice

Sheltie – psi
BEBOP CHANCY REMUS – tri – 20. 06. 18 – 11346 – v. 38 cm                                    
LP 0/0, MDR1 +/-, CEA DNA +/+, DKK A, DLK 0/0,  DOV klin. 
negativní 6. 8. 18          
(Smile Angel Zvezdny Dozhd x Pretty Fairytel Chancy Remus) 
m. Jana Jourová, Spešov 95, 679 02 Spešov

MYSTIC MORAVSKÉ SRDCE 
– zl - 05. 12. 17 – 11118 – v. 39 cm 
LP 0/0, MDR1 +/-, CEA +/+, DM +/+, DOV kli. negativní 19. 1. 18 
(Be Happy z Barbořinského vršku x Komtesa Verný Tieň) 
m. Zuzana Švecová, Nové Město 28, 742 35 Odry 
 
Sheltie – feny
CAMUFLAGE ERIIEN – tri – 12. 06. 16 – 10534 – v. 37 cm 
(Marvel pod Borovú horu x Cesmína z Gröboské vinice)        
m. Mgr. Petra Jakoubě, Řetenická 198, 415 01 Teplice

EMA ZE ZLATÉ HVĚZDY – blm- 28. 06. 18 – 11392 – v. 41 cm         
LP 0/0, MDR1 +/-, CEA DNA +/+, DM +/+ 
DOV klin. negativní 3. 8. 2020, 
(Borves Bingos Scotty x Odry ze Zlaté hvězdy) 
m. Alena Rusňáková, Kuršova 988/16, 635 00 Brno

ANDROMEDA BLUE Z VESNIČKY U HRANIC – blm – 06. 02. 16 
– 10353 – v. 35 cm, LP 0/0, MDR1 +/+, CEA DNA +/+ 
(Algrazis Magical Black Sabbath x Flower in Blue 
z Vesničky u hranic) 
m. Helena Žáková, Fr. Ondříčka 38, 370 11 České Budějovice

BONITACE HUMPOLEC  |  6. 9. 2020

Kolie dlouhosrstá – psi
AMOR VOM RHODODENDRONWÄLDCHEN 
– zl - 27. 10. 18 – 25049 – v. 56 cm  
(Nash Of Lowlands Green Valley x Undercover Girl Subby 
vom Rhododendronwäldchen)      
m. Radek Ryvola, Hrušková 2268, 356 01 Sokolov

GIFTED ARIENWEN – 31. 05. 19 – 25050 – zl - v. 58 cm                                                                   
(Angie’s Angels First for Lolo x Prince of Sunlighr 
Ready for Arienwen)                                    
m. Eva Kwasniaková, Polom 8, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

BODIE GOLD SEE THE LIGHTS – zl - 03. 05. 18 – 24799
– v. 57 cm, P1 PH nadpočetný, 
DOV klin. negativní 18. 6. 18
(Goofy Gold od Dennynky x Fabiola Fulva New Marton)                                                      
m. Hana Bukovská, Levá 903, 277 11 Neratovice

NIGHTRIDER LEAWREY – zl - 16. 03. 19 – 24948 – v. 56 cm                                                               
MDR1 +/+, DM +/+, DOV klin. negativní 04. 05. 19 
(Lost In Time Leawrey x Meredith Leawrey) 
m. Libuše Kucková, Lidická 280, 252 66 Libčice nad Vltavou

CHICCO NEW MARTON – zl - 19. 04. 18 – 24761 – v. 57 cm 
DOV klin. negativní 06. 06. 18 
(Fill Královský dar x Sari vom Rhododendronwäldchen) 
m. Otilie Grezlová, Starý Vestec 24, 289 16 Starý Vestec

FREUD DELL’ORO ANTICO – tri - 13. 03. 19 – 25064 – v. 57 cm 
(Benji Junior x Buffy In Black) 
m. Tomáš Knedlhans, Stroupečská 3065, 438 01 Žatec

ARDIAN MAGIC TRUE LOVE – zl - 28. 02. 19 – 24941 – v. 56 cm  
MDR1 +/+, DOV klin. negativní 18. 04. 19 
(Snou Taun Jardian Fiery Star x Jeopardy Ever After) 
m. Jana Oubrechtová, Bechlín 192, 411 86 Bechlín
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Kolie dlouhosrstá - feny

CARMEN OD HAMERSKÉHO RYBNÍKA – zl - 24. 05. 18  
– 24807 – v. 53 cm, chybí P2 LD, P2 PD nadpočetný 
(Arpád Gold Vorašif x Bella od Hamerského rybníka)                                                                
m. Karolína Vantová, Vítkovice, 439 83 Lubenec
 
EIVA ENIVA PLÁCEK POD STÁNÍ – zl - 27. 05. 18 – 24813 
– v. 52 cm, DOV klin. negativní 12. 07. 18 
(Dayton Dempsey Aratinga x Rhapsody in Gold von  
der Ischlerbahn)
m. Jan Plaček, Pod stání 425, 354 91 Lázně Kynžvart

PANDORA´S SEECRET FROM RIVER AGARA – tri - 20. 10. 18 
– 24895 – v.53cm, DOV klin. negativní  07. 12. 18 
(Boreas Gibsonova púšť x Felly Dore Slapská alej) 
m. Tomáš Knedlahns, Stroupečská 3065, 438 01 Žatec

AUDI BIAGGI KOLTIE – tri - 28. 04. 18 – 24795 – v. 50 cm 
MDR1 +/-, CEA DNA -/-, DOV klin. negativní 14. 06. 18 
(Duke McBrown aus dem Boltenmoor x Hopsinka Zara  
z Dančí louky), m. Veronika Kučeriková, Mniší 184, 
742 21 Kopřivnice

IMPERIAL ICON RONNA BOHEMIA 
– zl – 27. 06. 18 – 24856 – v. 54 cm, DKK A 
(Born for Agara African Gold x Honey Happy Ronna Bohemia) 
m. Lenka Jandová, Na Homoli 450, 250 63 Nová Ves 

CHARMING LADY CHANNY RONNA BOHEMIA  
– zl – 17. 06. 18 – 24835 – v. 52 cm, MDR1 -/- 
(Fill Královský dar x Gracious Goddess Ronna Bohemia) 
m. Ing. Hana Vrbová, Prachatická 4, 
370 05 České Budějovice

OCEANA LAGO BENEA – zl – 20. 11. 18 – 24908 – v. 53 cm 
DOV klin. negativní  08. 01. 19 
(Fridens Bombastic x Charme Fille Lago Benea) 
m. Markéta Hrušková, Hlízov 41, 285 32 Hlízov

ESTELE FUTURE LEGEND CELESTIAL GLAMOUR  
– zl - 13. 06. 17 –24545 -  v. 54 cm, DOV klin. negativní 31. 07. 17 
(Nicolaysen´s XXL Xantos x Giulia d´Or Lago Benea) 
m. Marika Pánková, Kpt. Jaroše 397, 362 42 Rožmitál pod 
Třemšínem

ASHLEY MAGIC TRUE LOVE – zl - 28. 02. 19 – 24942 – v. 53 cm        
(Snou Taun Jardian Fiery Star x Jeopardy Ever After) 
m. Markéta Lukášová, Touženín 18, 440 01 Louny

NATHALY LEAWREY – zl - 16. 03. 19 – 24950 – v. 52 cm 
MDR1 +/-, DM +/+, DOV klin. negativní 04. 05. 19 
(Lost In Time Leawrey x Meredith Leawrey) 
m. Libuše Kucková, Lidická 280, 252 66 Libčice nad Vltavou

JUDITA DOLAREDY SLAPSKÁ ALEJ – zl – 03. 11. 18 – 24903 
– v. 51 cm, DOV klin. negativní 20. 12. 18 
(Double Scotch Black Dollar x Red Sonja Modrý Iris) 
m. Mgr. Dana Fialová, Slapy u Tábora 44, 
391 76 Slapy u Tábora 
 
NEFERITI LEAWREY – zl -  16. 03. 19 – 24951 – v. 54 cm 
DM +/+, DOV klin. negativní 04. 05. 19 
(Lost In Time Leawrey x Meredith Leawrey) 
m. Lenka Labanc, Tlustice 68, 268 01 Tlustice

Kolie krátkosrstá – psi

BASTIEN CELESTIAL GLAMOUR – tri – 04. 07. 18 – 1438  
– v. 61 cm, DOV klin. negativní 16. 08. 18 
(Helios of Bohemia Balada x I Am of Bohemia Balada) 
m. Lenka Rýdlová, Kmochova 586, 407 47 Varnsdorf

BALLISTIC BLAKE MARTHELINE – blm – 13. 06. 18 – 1408  
– v. 62 cm, DOV klin. negativní 26. 07. 18  
(Breckamore By Design x Aubree Martheline) 
m. Laura Čekanová, Skrýšov 1, 262 56 Svatý Jan

CABERNET DVŮR BAŽANTNICE – tri – 07. 08. 18 – 1441  
– v. 62 cm, P1 PH zdvojená, 
DOV klin. negativní 2. 10. 2018 
(Legend of Camelot’s Globetrotter x Amélie Amico di Boemia) 
m. Nikola Macharáčková, Sazovická 30, 155 21 Praha 5

CHRONOS BOHEMIA ELENOR – zl – 16. 08. 18 – 1156 – v. 61 cm 
CEA DNA +/+, DM +/-, DOV klin. negativní 3. 5. 2018 
(Cres Bila Kaífa x Eset Bohemia Elenor) 
m. Barbora Matoušková, U Jam 19, 323 00 Plzeň

LEGEND OF CAMELOT´S RIDE THE SKY  
– tri – 07. 03. 19 – 1583/-19/19 – v. 61 cm
(Cinnaberry´s  Secret Charm x Legend of Camelot´s Miss Dior) 
m. Ivana Růžičková, Úvoz 153, 252 18 Ptice

Kolie krátkosrstá – feny

AMÁLKA Z RANČE POD HŮRKOU 
– tri – 11. 06. 18 – 1415 – v. 55 cm
(AgaWil Legend of Chico x Mighty´s Spring Meadow Mai Mair) 
m. Ing. Kateřina Šebková Černá, Okružní 442, 251 67 Pyšely)

ALISHA LUCKY OD MADAKRU 
– tri – 21. 05. 19 – 1571 – v. 56 cm 
DKK A, DLK 0/0, DOV klin. negativní 3. 7. 2019 
(Badys Blue Zátoka snů x Beira Long Smile) 
m. Adéla Vondrášková, Pičín 53, 262 25 Pičín 

BEGAN SMART BEAUTY – zl – 07. 02. 19 – 1522 – v. 55 cm 
DKK A, DLK 0/0 
(Fajn Aylax Leneli x Chanel of Bohemia Balada) 
m. Tereza Janovská, Jaselská 34, 160 00 Praha 6

BONIA SMART BEAUTY – zl – 07. 02. 19 – 1527 – v. 54 cm 
DOV klin. negativní, 21. 3. 2019 
(Fajn Aylax Leneli x Chanel of Bohemia Balada) 
m. Marcela Melicharová, Zámecká 118, 251 64 Mnichovice

DANDELION FROM MARTHELINE – blm – 31. 05. 19 – 1574 
-  v. 55 cm, DOV klin. negativní 17. 7. 2019 
 (Helios of Bohemia Balada x Clingstone´s Pocahontas) 
m. Kamila Davídková, Lipová 276, 252 18 Úhonice 

FÍBÍ Z MOŠNOVA – zl – 05. 03. 18 – 1370 – v. 56 cm 
DOV klin. negativní 23. 4. 2018 
(Scotty Krásná louka x Beautiful Rafrabela) 
m. Dita Jiráková, Dlouhá 592, 250 67 Klecany

CHARISMA VERA GOPO – tri – 03. 05. 2018 – 1397 – v. 54 cm 
MDR1 -/-, DOV klin. negativní 21. 6. 2018 
(Ether Bohemia Elenor x Batty Vera Gopo) 
m. Klára Švarcová, Libošovice 102, 507 44 Libošovice
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Sheltie – psi
ABU OD NUČICKÉ STROUHY 
– zl – 21. 01. 19 – 11542 – v. 40 cm, LP 0/0 
(Smile Angel Zvezdny Dozhd x Eileen Zahrada dětí) 
m. Jaroslav Rykl, Ortenova 4836/16, 586 01 Jihlava

DIO DANTE Z DIOUŠKOVA RÁJE – tri – 19. 06. 19 – v. 38 cm 
LP 0/0, DOV klin. negativní 1. 8. 2019 
(Be Happy z Barbořinského vršku x Carcoolca z Diouškova ráje) 
m. Lenka Láryšová, Školní 1540, 432 01 Kadaň 

IKEA BLACK MALÁ MAGURA – bicolor – 07. 10. 18 – 11851/-
19/18 – v. 35 cm, LP 0/0, MDR1 +/-, CEA DNA +/-, DM +/+, 
DKK A, DLK 0/0, DOV klin. negativní
(Ares z Faustovy zahrádky x Ebony Black Malá Magura) 
m. Lenka Svaková, Bořkova 1038, 756 54 Zubří

Sheltie – feny
A´JA AGENT ARNAK – zl – 15. 08. 19 – 11841 – v. 35 cm 
LP 0/0, CEA DNA +/- 
(Lucky-Luke Star Born Leader Evermore x. Naomi Gold  
Modrý dukát) 
m. Martina Milcová, Sazená 25, 273 24 Velvary

ART FELICITY ANNA – blm- 22. 11. 18 – 11855/-19/18 – v. 36 cm         
chybí M3 LD, M3 PD, P2 PD, M2 PH, M2 LH                              
LP 0/0, MDR1 +/-, CEA DNA +/-, 
DOV klin. negativní 3. 8. 2020 
(Art Felicity Tiny Love x Art Felicity Brigitte Bardot) 
m. Helena Lindaurová, Jabloňová 11, 301 00 Plzeň Radobytčice

ANNIE EISFOX – zl – 07. 03. 18 – 11237 – v. 34 cm 
chybí M3 PD, LP 0/0 
(Elegán Bella Cambria x Airin Přešínský dvůr) 
m. Iva Albertová, Dolní Třebonín 126, 382 01 Dolní Třebonín

BERTA ZE ZÁTOKY KVĚTIN – tri – 07. 07. 19 – 11829 – v. 37 cm 
LP 0/0, DOV klin. negativní 22. 8. 2019 
 m. Ivana Oravcová, Ostřihom 29, 664 91 Ivančice 

BE WITH YOU FACE OF LIGHTNING – zl – 09. 10. 2018  
– 11489 – v. 32 cm, LP 0/0 
(Smile Angel Zvezdny Dozhd x Coffee Girl Evajan) 
m. Lucie Hendrichová, Lublaňská 49, 120 00 Praha 2

BÁRA ZE ZÁTOKY KVĚTIN – tri – 07. 07. 19 – 11828 – v. 36 cm 
LP 0/0, MDR1 +/+, CEA DNA +/+, DM +/+, DKK A, DLK 0/0, 
DOV klin. negativní  
(Jeri z Dače x Klementina Moravské srdce) 
m. Klára Pfeiferová, 17. listopadu 831, 57001 Litomyšl

DAHLIA Z NOVÉ AMERIKY – zl – 09. 11. 18 – 11500 – v. 34 cm 
LP 0/0, MDR1 +/+, CEA DNA +/-, DKK A 
(Follow Your Nose Eager to Fame x Zumba Girl  
ze Skalní vyhlídky) 
m. Ewa Kalendová, Vestec 14, 551 01 Jaroměř

DIA MUMMY´S PRINCESS Z DIOUŠKOVA RÁJE  
– zl – 07. 03. 2018 – 11799 – v. 35 cm,  
chybí M3 oboustaranně, 
P2 LH, P2 PH, P2 PD, LP 0/0,  
DOV klin. negativní 
(Be Happy z Barbořinského vršku x Carcoolca  
z Diouškova ráje) 
m. Renáta Pesrová, Zdiměřická 1437/29, 149 00 Praha 4

EASTDALE SECRET QUEEN OF HEAVEN 
– zl – 08. 07. 2019 – 12011 – v. 33 cm/chybí M3 PH, LP 0/0 
(Lythwood Secretariat x Eastdale  Heavens Dream of Chaos) 
m. Renata Mandová, Černohorská 473, 251 01 Babice

IVANKA Z KARLOVA HRÁDKU 
– blm – 03. 06. 2019 – 11777 – v. 34 cm 
chybí P1 PH, LP 0/0, DOV klin. negativní 
(Algrazis Magical Black Sabbath x Florencie z Karlova hrádku) 
m. Miroslav Vincenc, Čečelovice 68, 388 01 Blatná

SMILE ANGEL MILADY WINTER – zl – 14. 08. 2018 
– 11931/-19/18 – v. 37 cm 
LP 0/0, MDR1 +/-, CEA DNA +/-, DOV klin. negativní 
(Smile Angel Garvard x Smile Angel Orangesun) 
m. Helena Lindaurová, Jabloňová 11, 301 00 Plzeň 
– Radobytčice

TESSA GOLD MODRÝ DUKÁT – zl – 08. 05. 2019 – 11696 
– v. 38 cm, LP 0/0, DOV klin. negativní 
(Be Happy z Barbořinského vršku 
x Hedvika Gold Modrý dukát) 
m. Martina Milcová, Sazená 26, 273 24 Velvary

YUMMY GUMMY KORYFEJ – bicolor – 31. 05. 2019 – 11770  
– v. 33 cm, chybí M3 PH, M3 LH, LP 0/0 
(Gummy Bear Serenczas x Bára z Pravého břehu) 
m. Kateřina Melicharová, Jiřičková 19, 301 00 Plzeň
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DOGDANCING
Sheltie
1. místo  Helena Žáková + ANDROMEDA BLUE Z VESNIČKY U HRANIC   204,9 b.

AGILITY   
Sheltie
1. místo  Zdeněk Smrček + CASANOVA ZE SMRČKOVA DVORA   2567 b.
2. místo  Jana Mikulová + WONDER PERLA Z POLABÍ   1328,5 b.

Dlouhosrstá kolie
1. místo  Pavla Bártová + HUNTER BLUE STŘÍBRNÁ PODKOVA   134,68 b.
2. místo  Veronika Kučeriková + AUDI BIAGGI KOLTIJE   118,88 b.
3. místo  Veronika Kučeriková + HOPSINKA ZARA Z DANČÍ LOUKY   118 b.
4. místo  Klára Fremutová + LAST IN THE NIGHT LEAWREY   113,1 b.

Krátkosrstá kolie
1. místo  Dagmar Laníková + CHYŤ SI MĚ LENELI   561,64 b.
2. místo  Dagmar Laníková + AMAZONKA ELENTUDAS   224 b.

OBEDIENCE
Sheltie
1. místo  Helena Žáková + ANDROMEDA BLUE Z VESNIČKY U HRANIC   224,5 b.

Dlouhosrstá kolie
1. místo  Pavla Bártová + HUNTER BLUE STŘÍBRNÁ PODKOVA   597,75 b.

ZÁCHRANÁŘSKÝ VÝCVIK
Krátkosrstá kolie
1. místo  Kristina Cibochová + CALLIPO VAN DE HUSZARSTATE   2084,5 b.

VŠESTRANNÝ VÝCVIK
Sheltie
1. místo  Ilona Sorner + C.I.B. KALLIOPÉ Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY   184,5 b.
2. místo  Helena Žáková + ANDROMEDA BLUE Z VESNIČKY U HRANIC   141 b.

Krátkosrstá kolie
1.místo  Dagmar Laníková + CHYŤ SI MĚ LENELI   307,5 b.

PASENÍ
Šeltie
1. místo  Jiří Hrbáč + ERIN GOLD Z PRAVÉHO BŘEHU   745 b.

Krátkosrstá kolie
1. místo  Dagmar Laníková + CHYŤ SI MĚ LENELI   637 b.
2. místo  Dagmar Laníková + AMAZONKA ELENTUDAS   303 b.
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VÝSTAVNÍ PES ROKU 2020
SHELTIE

ŠTĚŇATA A DOROST
1. ONLY BLACK&WHITE ZE SHETLANDŮ  20 b.

2. BLAZE OF GLORY FOX TALE  19 b.

3. KAYENNE SNĚŽNÝ TYGR  14 b.

4. WILD ROSE Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY  8 b.

5. ANOTHER CHANCE Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY  5 b.

MLADÝ PES
1. HONEY BUNNY Z ARCAMONY  35 b.

2. ZEFÝR Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY  8 b.

MLADÁ FENA
1. ANOTHER CHANCE Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY  32 b.

2. WILD ROSE Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY  15 b.

DOSPĚLÝ PES
1. EL DIABLO SPARKS OF THE TEMPEST  99 b. 

2. MYSTIC MORAVSKÉ SRDCE  36 b.

3. CH. COPERNICUS SHETLANDSKÁ HVĚZDA  16 b.

Foto: Marcela Váchová

Foto: Pavlína Miřátská

Foto: Mlada Svobodová

Foto: Marta Mastná
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DOSPĚLÁ FENA
1. GRAND CH, GRENADINA SNĚŽNÝ TYGR  194 b.

2. GOLD FEVER Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY  110 b.

3. J.CH. NORTH STAR SPARKS OF THE TEMPEST  73 b.

4. ARABELLA Z ÚDOLÍ VÝROVKY  69 b.

5. UP THE WIND Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY  16 b.

VETERÁNI
1. EMILKA BARABEL  14 b.

2. OPTIMA Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY  13 b.

3. CH. ALTAMIRA SHETLANDSKÁ HVĚZDA  8 b.

CHOVATELSKÁ STANICE
1. Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY  395 b.

SHELTIE

Foto: Marcela Váchová

Foto: Hana Zavřelová

Foto: Jana Zemková
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ŠTĚŇATA + DOROST 
1. J. CH. ESSENCE OF EXCLUSIVITY OF EMIBER 25 b.

2. ILLUSION OF PERFECTION OF EMIBER  20 b.

3. UNEXPECTED GIFT FROM RIVER AGARA  12 b.

4. BEAUTY LADY MAGIC TRUE LOVE  6 b.

5. MONSOLANA MONTE CARLO  6 b.

6. ANDROMA HORTENSIE HOT KISS  5 b.

7. CLONDALF JEWEL Z BOHUŠOVA VRCHU  1 b.

MLADÝ PES
1. FREUD DEL´ORO ANTICO  52 b.

2. PURE BRONZE SHADOW DELLA BUCA DELLE FATE 21 b.

3. CLONDALF JEVEL Z BOHUŠOVA VRCHU  15 b.

4. XIRO AMBER MANE Z DANČÍ LOUKY  3 b.

  

MLADÁ FENA
1. J. CH. ESSENCE OF EXCLUSIVITY OF EMIBER  163 b.

2. J. CH. STONEHAVEN PRIDE INFINITE DREAMS  101 b.

3. CONEMARA DAINTY Z BOHUŠOVA VRCHU  34 b.

4. J.CH. PANDORA´S SEECRET FROM RIVER AGARA  33 b.

DOSPĚLÝ PES
1. J.CH., CH. ANDROMA BEST GAMBLER  341 b.

2. J.CH., C.I.B. SKABONA KIS´N RUN  174 b.

3. C.I.B. SNOU TAUN JARDIAN FIERY STAR  59 b.

4. NYITRAMENTI MR. MAY  50 b.

5. PURE BRONZE SHADOW DELLA BUCA DELLE FATE  35 b.

6. FRAUD DEL´ORO ANTICO  17 b.

7. XIRO AMBER MANE Z DANČÍ LOUKY  14 b.

8. C.I.B. ARPÁD GOLD VORAŠIF  4 b.

KOLIE DLOUHOSRSTÁ

Foto: Marcela Váchová

Foto: Tomáš Knedlhans

Foto: Marcela Váchová

Foto: Radka Korábečná
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DOSPĚLÁ FENA
1. J.CH., CH. XCLUSIVE EVER AFTER  520 b.

2. J.CH. STONEHAVEN PRIDE INFINITE DREAMS  211 b.

3. PANDORA´S SEECRET FROM RIVER AGARA  73 b.

4. J.CH. KELLY KRÁLOVSKÝ DAR  68 b.

5. CH. ARLETT´S PRIDE MAPIRA  66 b.

6. J.CH, CH. GAYA BLUE Z DANČÍ LOUKY  56 b.

7. LOVE AT FIRST SIGHT FROM RIVER AGARA  17 b.

8. CHARMING LADY CHANNY RONNA BOHEMIA  11 b.

VETERÁN
1. C.I.B., VET. CH. ASK AN ANSWER 

 FROM RIVER AGARA 59 b.

2. CH. GOOFY GOLD OD DENNYNKY  43 b.

3. C.I.B. BORN FOR AGARA AND AFRICAN GOLD  37 b.

4. CH. FANTASTIC FEEBEE RONNA BOHEMIA  18 b.

5. C.I.B. ARPÁD GOLD VORAŠIF  7 b.

6. G.CH. ETIEN GOLD OD DENNYNKY  7 b.

CHOVATELSKÁ STANICE
1. FROM RIVER AGARA  194 b.

2. Z BOHUŠOVA VRCHU  98 b.

3. MAPIRA  82 b.

4. OD DENNYNKY  50 b.

5. MAGIC TRUE LOVE  41 b.

6. RONNA BOHEMIA  33 b.

KOLIE DLOUHOSRSTÁ

Foto: Jan Bendl

Foto: Tomáš Knedlhans

Foto: Marta Mastná
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ŠTĚŇATA + DOROST
1. BORŮVKA ELENTUDAS  22 b.

2. BALETKA ELENTUDAS  5 b.

3. BURÁČEK ELENTUDAS  5 b.

MLADÍ PSI    

1. BLAMORDER LOVER BOY  74 b.

MLADÉ FENY
1. J.CH. MIGHTY´S SPRING MEADOW THIA THALETA  243 b.

2. AURORA SURI ANYARU  75 b.

3. AILEEN ENERGY-SPIRIT  26 b.

DOSPĚLÝ PES
1. C.I.B. EUKLEIDÉS IN-SITÚ  864 b.

2. C.I.B. LUGH LITTLE PRINCE SMART LOVE  400 b.

3. C.I.B. AMUNDSEN ELENTUDAS  359 b.

4. C.I.B. KANGASVUOKON LUMO  146 b.

5. BLAMORDER LOVER BOY  121 b.

6. DEO-GHREINE GRAD SOROLI  98 b.

KOLIE KRÁTKOSRSTÁ

Foto: Archiv majitele

Foto: Archiv majitele

Foto: Archiv majitele

Foto: Archiv majitele
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DOSPĚLÁ FENA
1. J.CH., CH. BRASSICA WIDE PARK  402 b.

2. AMAZONKA ELENTUDAS  114 b.

3. CH. BUTIA WIDE PARK  86 b.

VETERÁN
1. CIK CAK LENELI  19 b. 

CHOVATELSKÉ STANICE
1. ELENTUDAS  514 b.

2. WIDE PARK  488 b.

KOLIE KRÁTKOSRSTÁ

Foto: Archiv majitele

Foto: Archiv majitele

Foto: Archiv chovatelky







 

 

 

 

        


