Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií
Dne 26.3.2011, 10:30
Hotel Chodov
Pan předseda seznámil přítomné členy s programem schůze.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Zahájení, volba mandátové a volební komise
Zpráva o činnosti Klubu v roce 2010
Zpráva matrikářky Klubu
Zpráva správce DPK
Pokladní zpráva
Vyhlášení klubových soutěží
Rámcový plán činnosti pro rok 2011
Projednání kandidátky + návrhy z pléna
Návrh úpravy pravidel Psa roku 2011
Návrh úpravy členských poplatků
Volby Výboru a Revizní komise Klubu
Diskuze
Usnesení
Závěr a ukončení schůze – předpoklad ukončení v 16:30

Přítomno 56 členů. Schůze je usnášeníschopná.
Volba mandátové a návrhové komise:
návrh Eva Náhlovská, Mgr. Dana Fialová, Libuše Kucková
Schváleno všemi hlasy.
Volba volební komise:
Návrh Máša Háková, Věra Koubková, paní Plašilová
Schváleno všemi hlasy.
Ověřovatel zápisu:
návrh Tereza Matoušková
Schváleno všemi hlasy.
Zápis: Pavla Kůsová
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva o činnosti klubu 2010
S děním Klubu byli členi informováni průběžně, i když ne vždy zcela aktuálně.
Členská základna mírně vzrostla, pohybuje se na úrovni 350 členů, patříme mezi kluby
početnější základnou vzhledem k počtu sdružených plemen.
Činnost klubu táhnou především aktivní chovatelé, Klub má zájem, aby tito aktivní
chovatelé ovlivňovali činnost Klubu i nadále.

Výbor Klubu pracoval o 9 členech, na závěr roku 2009 byl Výbor klubu doplněn o Janu
Zemkovou, za zemřelého ing. Pavlovského. Tím došlo i ke změně Správce DPK – viz
samostatný bod.
Výbor uskutečnil 4 výborové schůze, rámcový plán práce – zajištění 4 bonitací, 2 klubových
výstav – byl rovněž naplněn.
Obě klubové výstavy měly co do početnosti i organizace vysokou úroveň, byla i první
zkušenost ze spolupráce s Českým klubem chovatelů šeltií pod organizačním vedením
Vilemíny Kracíkové.
V rámci činnosti Klubu vedle výborových schůzí a členské schůze byla uspořádána i společná
schůzka zástupců všech 3 klubů – nová forma spolupráce a diskuze o některé společné
problematice, všechny tři roky byla pořádána ve Velké Bíteši, vždy z toho vzešla vhodná
diskuze. Je doporučeno dalšímu Výboru, aby tuto tradici nadále udržoval.
Nejde o to, přetahovat si členy nebo soutěžit o pozici na slunci, je to spíše diskuze a tím by
měla zůstat, žádný klub k ničemu nezavazuje, s výjimkou závěrů, že přítomní zástupci
nastavené otázky projednají ve svých klubech (ať se to týká chovnosti, počtu zubů, zdraví
apod....vždy je to pozice doporučující). Ne vždy dojdeme ke stejnému závěru.
Akce s podílem klubu, které organizují členové klubu – Sraz KK, Den dlouhosrstky, Víkend se
šeltičkou. Akce jsou specializované podle plemen, některé jsou společné – obvykle
sportovní, většina jich jde za konkrétním plemenem. Z pokladny Klubu je také
sponzorujeme a podporujeme - sponzoring – řádově 2000 – 5000 Kč.
Přes jistou kritiku je možné konstatovat, že informační kanály se zkvalitnily a rozšířily.
Webové stránky doznaly dalších změn a doplnění, je snaha o včasnost informací pro členy.
Magazín Klubu – ustoupilo se z počtu vydávaných magazínů a bude to úkolem pro další
Výbor, vyřešit ve vazbě na finance Klubu, kdy tento informační kanál je v podstatě jednou
z nejdražších položek, které Klub vydává.
V rámci webových stránek odkazujeme na informační weby jednotlivých plemen, za
zveřejněné informace na těchto infowebech jsou zodpovědní jejich tvůrci. Výbor se, za
dobu svého působení, nesetkal s jakýmikoli problémy nebo špatně uvedenými informacemi,
které by musel řešit.
Vývoj plemene v roce 2010 – podrobně viz zpráva dílčí plemenné knihy, nadále zůstává
pozitivním vlivem široká základna chovných jedinců, je tak zajištěna dostatečná genetická
variabilita, složitější je to v oblasti genetiky zdraví – další prioritní úkol pro příští období.
Činnost kolem našich tří plemen je možné považovat za dynamickou – liberální přístup je
tomuto klubu vlastní po dlouhá léta, chovatelé i kluby mají svou volnost, náš klub si
zachoval jistý liberální přístup i v dobách svázaných.
Bohužel dnešní doba má i své negativa, nastoupila přílišná komercializace, která se dotýká
nás všech – ať je to krmení, zdravotních vyšetření, ve způsobech chovu atd.
Ať se i v příštím období vyvíjí Klub stejně dynamicky, zájem o psy se nevytrácí, ale nemělo
by být snahou vše podřídit umístění v soutěžích apod., ve snaze být co nejlepší. Zájem o
psa by měl být prioritní. A nesmí se zapomínat ani na práci s dětmi a vychovávat je k lásce
ke zvířatům.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva matrikářky Klubu:
319 platících členů, 136 členů nemá zaplaceno, předpoklad je, že polovina z nich zjistí do
září, že nemá zaplaceno a doplatí. Oproti loňskému roku máme o 20 členů víc, členská
základna mírně narůstá.

V průběhu roku by se mohlo přihlásit cca 80nových členů. Je předpoklad, že příští rok
budeme mít opět 450 členů.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva správce DPK
Plemenná kniha je vedena od 1. 1. 2010 novým správcem, v rámci problémů, s kterými se
potýká, byla vyvolána potřeba změnit způsob zapisování vrhů v rámci DPK a hlavní změnou
je vydání nového postupu pro zápis vrhu s platností od 1. 1. 2011, kde je hlavní novinkou
přeregistrace feny před krytím (vrhem) a zasílání všech dokumentů s první přihláškou vrhu.
Objevují se samozřejmě stále dokola stejné problémy, s kterými se potýkali i předchozí
správci DPK – nedostatečné vyplnění přihlášky vrhu, chybějící rychlý kontakt na přihlášce
vrhu, nepřikládání samolepek čipů (upozornění pro chovatele – když čipujete, automaticky
říkejte vašim veterinářům, že potřebujete jednu sadu samolepek ponechat pro potřeby
plemenné knihy a vydání PP (samolepky se lepí na rodokmeny), aby nedošlo k tomu, že je
rozlepíte na všechno možné a pak není co poslat na plemennou knihu. Samolepky čipů jsou
povinnou součástí přihlášky vrhu, nikoli pokud vám zbydou, tak je pošlete. Naopak – nejdřív
pro vydání PP, pak lepíme na ostatní.).
Dále jsou častým problémem nejen chovatelů, ale i garantů bonitací, že nejsou PP
podepsány chovateli, dále nejsou bonitace vyplněny jednotně, někde chybí místo bonitace,
někde razítko či podpis. Stejně tak se občas dopustí chyby plemenná kniha a při
přeregistraci nedoplní lomítko s rokem na obě strany PP – toto všechno by si měl majitel
chovného jedince zkontrolovat jak u bonitace, tak po přeregistraci. S přeregistrací souvisí
také možnost, kterou někteří garanti bonitací nabízejí – nechat PP po bonitaci garantovi
bonitace, který zajistí hromadné odeslání na Hlavní plemennou knihu k přeregistraci a
majiteli se PP vrátí dobírkou ve výši ceny přeregistrace. Nemusí se tedy potom o nic dalšího
starat. Je nezbytné si uvědomit a neustále majitele upozorňovat, že chovným se jedinec
stane až po přeregistraci na Hlavní plemenné knize!
S tímto souvisí spuštění nové genealogie všech tří plemen, původně byla plánována jen pro
KK, ale podařilo se sehnat nějaká data z Hlavní plemenné knihy a tak jsou v tuto chvíli
velmi dobře pokryty KK, z cca větší poloviny DK a zatím se nepodařilo zpracovat SHE, takže
ty jsou zatím přidávány podle žádostí majitelů, chovatelů, případně na základě plemenné
knihy, což jde sice pomalu, ale jakmile se doladí všechny problémy, tak by nemělo nic
bránit postupnému zavedení všech aktuálně chovných jedinců.
S tím souvisí nutnost doplnit přihlášku vrhu o dodatek o souhlasu se zpracováním dat ze
zápisu vrhu v rámci elektronické databáze Klubu.
U elektronické přihlášky je to již uvedeno, ale to zatím využilo jen několik málo chovatelů,
nutno zavést i do formulářů Klubu na webu.
Hlasování - Nikdo nebyl proti.
Stejně tak je možné využívat elektronický krycí list, aktualizovat si své psy, včetně fotek,
výsledků z výstav, zkoušek atd., Cílem je získat aktuální a hlavně směrodatnou databázi
všech tří našich plemen (nejen) v rámci ČR. V tuto chvíli jsou připraveny i formuláře
druhých dvou klubů pro jejich potřebu, jak si sami určí. Snahou je získat co nejobsáhlejší,
nejaktuálnější a hlavně využívanou a pravidelně majiteli i chovateli doplňovanou studnici
informací.
Zapisování výsledků zdravotních testů štěňat do jejich PP – byl dohodnut jednotný styl
zápisu těchto výsledků.

V roce 2010 bylo zapsáno:
34 vrhů DK ve 25 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 24, z toho 2
zahraniční krytí, celkový počet zapsaných štěňat je 168, z toho 91 psů a 77 fen, z toho 12
štěňat uhynulo (11 před zápisem, 1 po zápisu).
15 vrhů KK ve 12 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 13, z toho 7
zahraniční krytí, celkový počet zapsaných štěňat je 101, z toho 45 psů a 56 fen, z toho 3
štěňata uhynula (2 před zápisem, 1 po zápisu).
64 vrhů SHE ve 40 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 29, z toho 3
zahraniční krytí (17 vrhů kryto zapůjčeným psem Blenmerrow Borodin), celkový počet
zapsaných štěňat je 247, z toho 125 psů a 122 fen, z toho 10 štěňat uhynulo (9 před
zápisem, 1 po zápisu).
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva pokladní:
Bude doplněna.
Stávající pokladní již nebude kandidovat, po dlouhých letech (od 1978) již nechce dále
kandidovat. Nikdy nebyl Klub v mínusu, hospodařil vyrovnaně, vždy prošel všemi řízeními
bez výhrad.
--------------------------------------------------------------------------------Pes roku
Dlouhosrstky – vyhlašuje Jitka Gogolínová
Krátkosrstky – vyhlašuje Lenka Ajmová
Šeltie – vyhlašuje Mlada Svobodová
Výsledky viz. Klubový web.
--------------------------------------------------------------------------------Vyhlášení Klubových šampionů
Šampion pracovní
KK – Čoro Moro Nirreterrit – Erika Pavlíková
KK – Alex Golden Dream Flying Dream – Petra Lexová
SHE – Deliquent z Ďáblovy studánky – Eva Chmelíková
SHE – Cedrik z Dřevěné chaloupky – Jana Zemková
Šampion krásy:
DK – Old Golden Gates Perfecta – Zuzana Valníčková
KK – Čoro Moro Nirreterrit – Erika Pavlíková
KK – Anabela of Bohemia balada – Lenka Ajmová – tato fenka letos na Cruft’s získala 2.
místo ve třídě šampionů a resCC jako druhá nejlepší fena KK této výstavy, chovatelka
Sabina Havlíčková
---------------------------------------------------------------------------------

Rámcový plán činností 2011
Výstavní akce:
KV se zadáváním CAC - Řepeč 15.5.11 – uzávěrka 8.4.2011
KV bez zadávání CAC – Praha při MVP 6.11.2011
Bonitace:
Plánovány 4 – již proběhla v Brně 5.2.2011, termíny a podrobnosti na webu klubu
Bonitace v Řepči 15.5.2011, bonitace při MVP Mladá Boleslav 27.8.2011 a na KV při MVP
Praha 6.11.2011
Nevýstavní akce:
3.Víkend se šeltičkou - termín: 2. - 5. 7. 2011, místo: Malý Ratmírov, garanti akce:
E.Vávrová, P.Ocetková, informace o akci naleznete zde
MR kolií v agility - 2.7.2011 v Lounech - propozice zde.
Léto s Lassií 3. - 10.7. 2011 v Lounech - propozice zde.
Agility Collie Cup - 3.9.2011 - v Praze Horních Počernicích v areálu Školy psích sportů,
povrch tráva, propozice zatím nejsou k dispozici
Obedience Collie and Sheltie Cup - 24.9.2011 - KK Prostějov - propozice zatím nejsou k
dispozici.
2x Akce pasení – Martínkovice - termín zatím nestanoven.
Den dlouhosrstky - termín zatím nestanoven.
Sraz KK - termín zatím nestanoven.
Od Klubu odsouhlasená podpora 1000,-až 3000,- na každou akci (dle účastníků).
Další dva kluby také pořádají různé akce pro plemena, ať už výstavy nebo bonitace, info na
jejich webech, odkazy na webu Klubu.
--------------------------------------------------------------------------------Návrh kandidátů do Výboru
Návrh Výboru:
MVDr. Vladimír Fiala
Mlada Svobodová
Libuše Kucková
Pavla Kůsová
Jiří Hemelík
Bc. Vilemína Kracíková
Erika Pavlíková
Lenka Petrášková
MVDr. Magda Bílková
Návrhy z pléna:
Jitka Gogolínová

Tereza Matoušková
Miloslav Koubek
Návrh kandidátů do Revizní komise:
Návrh Výboru
PhDr. Helena Nováková
Bc. Jitka Reslerová
Bc. Petra Mecerová
Návrhy z pléna
Ing. Lenka Fránková
Výsledky voleb:
56 platných volebních lístků
Výbor
Počet získaných hlasů
Jiří Hemelík
50
MVDr. Vladimír Fiala
49
Mlada Svobodová
46
Bc. Vilemína Kracíková
46
Pavla Kůsová
43
Tereza Matoušková
37
Jitka Gogolínová
34
MVDr. Magda Bílková
34
Erika Pavlíková
28
---------------------Libuše Kucková
26
Lenka Petrášková
22
Miloslav Koubek
19
Revizní komise
Počet získaných hlasů
Bc. Jitka Reslerová
43
Bc. Petra Mecerová
42
Ing. Lenka Fránková
32
--------------------PhDr.Helena Nováková
29
--------------------------------------------------------------------------------Pes Roku – pravidla:
1) Výsledky ze zahraničních výstav se započítají:
a)
jen jedincům, kteří byli v daném roce vystaveni minimálně 1x na CAC nebo
CACIB výstavě v ČR s výsledkem „výborný “ pro třídu mladých a v dospělých
kategoriích, či „velmi nadějný“ v kategorii štěňat a dorostu
b)
nebo má splněného Klubového šampiona KCHSC Praha.
Hlasování – schváleno všemi hlasy
2)

Spolumajitelství – změnit podmínku tak, že stačí členství jen jednoho z majitelů.
Návrh Výboru klubu - ponechat stávající - V případě spolumajitelů psa musí být
všichni spolumajitelé členy Klubu chovatelů collií a sheltií – Praha.
Hlasování – 1 proti, ostatní souhlas

3)
Shodný počet bodů u jednotlivců rozhoduje o pořadí počet výstav, u ch.s. nižší
počet přihlášených psů.
Doplnit do stávajících pravidel:
V případě shodného počtu bodů u jednotlivců rozhoduje o pořadí nižší počet výstav. V
případě shodného počtu bodů v soutěži chovatelských stanic rozhoduje o pořadí menší
počet hodnocených psů.
Hlasování – schváleno všemi hlasy
4)
Zařadit do bodování výsledky z výstavy Crufts.
Doplnit do stávajících pravidel:
Přidat body v tabulce – Na kvalifikačních výstavách na Crufts zvýšit body za získanou
nominaci – CACIB na 15 bodů a CAJC na 10 bodů.
Hlasování – 3 proti, 5 zdržel, ostatní souhlas
A hodnocení výstavy Cruft’s dle bodů Evropské výstavy – dle bodů V1 – V - doplnit sloupeček
do tabulky.
Hlasování – schváleno všemi hlasy
Doplnit body za účast na Cruft’s.
Hlasování – 30 proti, 1 zdržel, 18 souhlas
5)
Bodovací tabulka týkající se hodnocení dorostu a štěňat
Doplnit do stávajících pravidel dle platného výstavního řádu.
Hlasování – schváleno všemi hlasy
6)
Vyjmout podmínku zasílání podkladů obyčejnou poštou
Výsledky z výstav zahraničních, oblastních a krajských se započítávají jen na základě zaslání
kopií výstavního posudku a kartiček na tituly. Formu zaslání určuje garant pro dané
plemeno.
Hlasování – 1 zdržel, ostatní souhlas
7)
Zavedení obdobné soutěže pro sportovně a pracovně vedené psy
Návrh – otevřít soutěž Sportovní pes roku KCHSC Praha pro sportovní pejsky v rámci
každého plemene – majitel psa musí být členem našeho klubu, počítají se zkoušky v daném
kalendářním roce, kategorie –
a) agility
b) obedience
c) dogdancing
d) ostatní - všestrannost (NZŘ), pasení, coursing, záchranařina
Pro první zkušební ročník – 1 vítěz by byl v každé dané kategorii pro každé plemeno. Body
za zkoušky a závody budou odpovídat bodování viz. tabulka pro Klubového šampióna práce.
Garant Bc. Vilemína Kracíková.
Hlasování – 1 zdržel, ostatní souhlas

--------------------------------------------------------------------------------Návrh zvýšení poplatků
Návrh Výboru navýšit poplatky dle návrhu z loňské členské schůze na 300,- Kč s platností od
roku 2012.
Hlasování – schváleno všemi hlasy
--------------------------------------------------------------------------------Různé:
1) Zapisování výsledků RTG kyčlí a loktů – ano, funkcionáři klubu s kulatým razítkem
(č. 1 – 5 – MVDr. Fiala, Svobodová, Bc. Kracíková, Kůsová), na základě předložení
originálu certifikátu (viz web ČMKU). Postup - RTG může provést jakýkoli
veterinář, který o tomto provede záznam do PP (datum, místo, provedeno RTG
DKK/DLK, razítko, podpis) a snímky pošle akreditovanému vyhodnocovateli,
kterého si zvolí majitel psa sám (nebo je vyhodnotí, pokud je oficiálním
vyhodnocovatelem – jejich seznam je na webu vetkomu – bude umístěn link na
web Klubu).
2) Zapisování výsledků DNA testů do PP
Do rodokmene zapisovat jen výsledky DNA testů z akreditovaných pracovišť –
seznam na webu Klubu.
Hlasování – 2 proti, 18 zdrželo, 21 souhlas
Do genealogie zapisovat i výsledky neakreditovaných laboratoří na základě
dodaného certifikátu.
Hlasování - 3 zdrželo, 38 souhlas
3) Nový standard DK
Vilemína – na stránkách FCI – rozhodnuto v říjnu 2010, Kennel Klub již 1,5roku.
Platný je od 19. 1. 2011. Nyní je zpřísněn. Má jinou strukturu, jasně dané
rozdělení, konstatované znaky. Velký posun v povaze – tučně doplněno – dokonalý
společenský pes, přátelský, veselý a aktivní, s dobrým vztahem k dětem a psům.
Vylučující vada – agresivita, nebo celková plachost jedince, fyzické abnormality,
případné psychické abrnomality.
Dále viz příloha 1.
--------------------------------------------------------------------------------Poděkování za reprezentaci na prestižní výstavě Crufts 2010
Zúčastnili se 4 psi – Anabela of Bohemia Balada, Ask And Answer from River Agara, Ready to
Go African Gold a African Gold Niarra
--------------------------------------------------------------------------------Návrhová komise ve složení Eva Náhlovská, Mgr. Dana Fialová, Libuše Kucková
předkládá tento návrh usnesení z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií Praha
konané dne 26. března 2011 v Hotelu Chodov:
Členská schůze bere na vědomí:
 zprávu o činnosti klubu za rok 2010
 zprávu matrikářky klubu






zprávu dílčí plemenné knihy
vyhlášení nových klubových šampionů a klubových šampionů práce v roce 2010
výsledky soutěží Pes roku 2010 dle jednotlivých kategorií.
výsledky voleb do Výboru a Revizní komise Klubu.

Členská schůze ukládá výboru Klubu:
 realizovat Rámcový plán práce 2011
 včas a aktuálně zveřejňovat plánované akce včetně schůzí výboru Klubu
 včas zveřejňovat zápisy respektive vyhodnocení akcí
 pokračovat v koordinaci akcí a spolupráci s MKCHCS a ČCS
Členská schůze schvaluje:
 přijaté změny podmínek soutěže Pes Roku 2010
 zvýšení ročního členského příspěvku na 300,- Kč od 1.1.2012.
Hlasování – schváleno všemi hlasy
Zapsala: Kůsová Pavla
Ověřila: Matoušková Tereza

Příloha 1
Standard dlouhosrté kolie – změny vytučněny – zpracovala Vilemína Kracíková
Přednesené změny jsou zakomponovány do původního znění standardu; nový standard je jinak
uspořádaný, celkově přísnější, přesnější, přičemž důraz je kladen na zdraví a povahy kolií. Nově jsou
taxativně vymezeny i vylučující vady.
Po uveřejnění překladu nového znění na webových stránkách ČMKU, bude k dispozici oficiálně
chovatelským klubům a rozhodčím exteriéru. Do té doby zveřejňujeme pouze změny zakomponované
v původní verzi (vizuelně odlišené od prostého textu), přičemž znění změn se může od výslovného
znění oficiálního překladu mírně lišit.
vi.k

STANDARD č. 156 / 19.10.1988 / 19.01.2011

Kolie dlouhosrstá – Collie Rough
Země původu: Velká Británie
Celkový dojem: Jde o psa největší krásy s klidnou důstojností. Žádná část těla není
v nesprávném poměru vzhledem k celku.
Charakteristika: Stavba těla se vyznačuje silou a aktivitou, bez známek těžkopádnosti a
stopy hrubosti. Výraz je velmi důležitý. Pozorujeme-li významné znaky tohoto plemene,
vyznačují se dokonalou vyvážeností a správnou strukturou lebky a nosní partie a velikostí,
tvarem, barvou a uložením očí a korektně nasazenýma a správně nesenýma ušima. Výraz je
nejdůležitější. a Vyznačuje se perfektní vyvážeností a poměry lebky a čenichové partie,
velikostí, tvarem, barvou a uložením oka, korektním nasazením a nesením ucha.
Povaha: Přátelsky založená, bez jakékoliv stopy nervozity nebo agresivity. Dokonalý
společenský pes, přátelský, veselý a aktivní, s dobrým vztahem k dětem a ostatním
psům. .
Hlava a lebka: Vyváženost hlavy je velice důležitá; musí být posuzována v poměru k velikosti
psa. Při pohledu shora i z profilu se hlava podobá tupému, čistě střiženému klínu s hladkými
vnějšími liniemi. Lebka je plochá. Zužuje se plynule po stranách v hladké linii od uší ke špičce
černého nosu, aniž by vyčnívaly lícní kosti a tlama působila tence a špičatě. Při pohledu
z profilu probíhají horní linie lebky a obličejové partie paralelně a rovně a jsou stejně dlouhé.
Jsou odděleny lehkým, ale patrným stopem neboli odsazením. Střed mezi vnitřními koutky očí
(současně centrum korektně umístěného stopu) představuje střed vyvážené délky hlavy.
Konec hladkého, dobře zakulaceného nosu je tupý, nikdy hranatý. Spodní čelist silná a
dobře formovaná. Hloubka lebky od nadočnicových oblouků až pod okraj spodní čelisti nesmí
být nikdy nadměrná (celkově ne hluboká). Nos zásadně černý.
Oči: Velice důležitý bod dávající psovi půvabný „sladký“ výraz. Měly by být Střední
velikosti (v žádném případě ne nikdy příliš malé), poněkud šikmo uložené, mandlového
tvaru, barvy tmavě hnědé, vyjma jedinců se zbarvením blue-merle, u kterých jsou oči (jedno
nebo obě, celé nebo částečně) modré nebo modře skvrnité. Výraz plný inteligence, s živým a
bystrým pohledem při naslouchání.
Uši: Měly by být Malé, nasazené na lebce ani příliš blízko, ani příliš daleko od sebe. V klidu
položené dozadu, avšak jakmile je vzbuzena pozornost psa, jsou otočeny dopředu a neseny
polovztyčené, tj. přibližně dvě třetiny ucha stojí vzpřímeně a horní třetina je sklopena
přirozeným způsobem dopředu až pod vodorovnou linii přehybu.
Tlama, chrup: Zuby dobré velikosti. Čelisti silné, s perfektním, pravidelným a kompletním
nůžkovým skusem, tj. horní zuby těsně přesahují spodní zuby a jsou kolmo vsazené
v čelisti.
Krk: Svalnatý, silný, přiměřené délky, dobře klenutý.
Hrudní končetiny: Lopatky šikmé a dobře zaúhlené. Běhy rovnoběžné a svalnaté, přičemž
lokty se nestáčí ani dovnitř ani ven, s přiměřeně s nepříliš silnými dlouhými kostmi.

Tělo: V porovnání s kohoutkovou výškou trochu delší; hřbet pevný, s lehce klenutými bedry.
Žebra dobře klenutá. Hluboký hrudník, přičemž za lopatkami značně široký. Žebra dobře
klenutá.
Pánevní končetiny: Stehna svalnatá; končetiny suché a šlachovité pod dobře zaúhlenými
kolenními klouby. Hlezna nízko usazená a silná.
Tlapy: Oválné, s dobře vyplněnými polštářky. Prsty těsně sevřené, na předních tlapách dobře
vyklenuté, na zadních tlapách trochu méně.
Ocas: Dlouhý, pevná část dosahující nejméně k hlezennímu kloubu. V klidu je nesen nízko
se špičkou lehce zvednutou. Při vzrušení může být nesen výše, ale nikdy nesmí být nad
hřbetem.
Chůze, pohyb: Pohyb je nepřehlédnutelným, charakteristickým znakem tohoto plemene.
Dobře stavěný pes nikdy nevytáčí lokty, a přesto jsou přední tlapy při pohybu poměrně blízko
u sebe. Křížení končetin, kličkující nebo valivá chůze je vysoce nežádoucí. Při pohledu
zezadu stojí pánevní končetiny od hlezenního kloubu k zemi paralelně, avšak ne příliš těsně u
sebe. Při pohledu ze strany je pohyb plynulý. Silné zadní běhy s vydatným posunem. Je
žádoucí odpovídající prostorný krok, měl by být lehký a bez námahy. Základem je absolutně
jistý pohyb.
Osrstění: Přizpůsobuje se obrysům linie těla, velmi husté. Krycí srst hladká, tvrdá na dotek;
podsada jemná, kožešinová a velmi hustá, skoro skrývající kůži. Límec a náprsenka bohaté.
Na masce a obličeji hladká a krátká. Na špičkách uší hladká a krátká, směrem ke kořenům
uší srsti přibývá. Praporce na hrudních končetinách bohaté. Pánevní končetiny až k hleznům
hojně osrstěné, od hlezna dolů však osrstěné krátce a hladce. Ocas osrstěn velmi bohatě.
Barva: Tři uznávané barvy: sobolí-bílá, trikolor a blue-merle.
Sobolí barvy: všechny odstíny od světle zlaté po sytě mahagonovou nebo odstínu
sobolí. Světlá slaměná nebo krémová barva jsou vysoce nežádoucí.
Trikolor: převládající černá se sytými, tříslově zbarvenými znaky na hlavě a
končetinách. Zrzavý nádech na vrchní srsti je vysoce nežádoucí.
Blue-merle: převažuje jasná, stříbřitá modrá s černými skvrnami nebo s černě
mramorovanou kresbou. Syté tříslové znaky jsou žádoucí, ale jejich nepřítomnost se
nepenalizuje. Velké černé skvrny, břidlicové zabarvení nebo zrzavý nádech jak na
vrchní srsti, tak v podsadě jsou vysoce nežádoucí.
Bílé znaky: všechny výše uvedené barvy se mohou vyznačovat pro kolie typickými
bílými znaky. Obvyklá je tato kresba: celý nebo částečně bílý límec, bílá hruď,
končetiny a tlapy, bílá špička ocasu. Na obličejové partii a/nebo na lebce se může
vyskytovat lysina.
Výška: Výška v kohoutku:

psi
feny

56 - 61 cm
51 - 56 cm

Vady: Všechny odchylky od předcházejících bodů se považují za vady, jejichž hodnocení
musí být v přesném poměru ke stupni jejich odchylky a s ohledem na jejich vliv na zdraví a
ohodu psa a na jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.
Vylučující vady: Agresivita nebo celková plachost
Jakýkoli pes, který vykazuje fyzické abnormality nebo abnormality v chování, musí být
vyloučen.
Poznámka: Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá v šourku.

